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م ـ ـقـ ـ ـدم ـ ـ ـة

يصدر المجمس االستشاري لحقوق اإلنسان تقريره السنوي عن حالة حقوق اإلنسان بالمغرب وحصيمة

عممو برسم سنة  ،2009وذلك وفقا لممادة الثانية من الظيير الشريف الصادر بتاريخ  10أبريل  2001المتعمق
بإعادة تنظيمو –طبقا لمبادئ باريس ( -)1993كمؤسسة وطنية لمنيوض بحقوق اإلنسان وحمايتيا.
وعمى مشارف االحتفال بالذكرى العشرين لتأسيسو (مايو  ،)2010يكون المجمس قد مر من مراحل
مختمفة ارتبطت ارتباطا وثيقا بممارستو لمميام االستشارية واالقتراحية والتحفيزية التي كمف بيا في مجال

حماية حقوق اإلنسان والنيوض بيا.

واستنادا إلى النظام الداخمي لممجمس ،تم تحديد منيجية إعداد ومضمون التقرير السنوي ،وذلك عمى
أساس اعتماد جزأين بحيث يتناول الجزء األول منو حالة حقوق اإلنسان بالمغرب (المادة  ،)49في حين

يستعرض الجزء الثاني حصيمة األنشطة التي قام بيا المجمس خالل السنة موضوع التقرير ،وكذا اآلفاق
المستقبمية ألعمالو (المادة  .)52وقد أصدر المجمس تقارير سنوية ( 2003و 2004و 2006-2005و2007

و )2008تطرقت إلى مواضيع متعددة ىمت مجاالت مختمفة ذات صمة بحقوق اإلنسان.

ومما تجدر اإلشارة إليو أن المجمس عمل عمى تطوير طريقة إعداد تقريره السنوي ،وفقا لمقاربة جديدة
تأخذ بعين االعتبار طبيعتو كمؤسسة وطنية مستقمة وتعددية ذات اختصاصات موسعة في مجال حماية

حقوق اإلنسان والنيوض بيا.

وقد دأب المجمس في تقاريره السابقة ،عمى إدراج مواضيع دالة إيجابا أو سمبا كمحاور أساسية في

القسم األول من الجزء األول .فمند سنة  ،2004تم تبني مقاربة تناولت حالة حقوق اإلنسان عمى أساس
اختيار مواضيع محددة ذات حضور وتأثير عمى المجتمع خالل السنة المعنية .ىكذا ،عالج التقرير السنوي

الذي أصدره المجمس االستشاري برسم سنة  ،2004ثالث قضايا محورية في مجال حقوق اإلنسان ودالة
إيجابا عمى تعزيز أسس بناء دولة الحق والقانون .يتعمق األمر بمدونة األسرة وبإنشاء ىيئة اإلنصاف

والمصالحة وبالسياسة الجنائية لممغرب ومدى مالءمتيا مع المعايير الدولية.
أما التقرير المزدوج المتعمق بسنتين متواليتين  2005و ،2006فقد تضمن مجموعة من المواضيع الدالة

مثل التقرير الختامي لييئة اإلنصاف والمصالحة والمبادرة الوطنية لمتنمية البشرية وظاىرة تشغيل الطفالت
القاصرات كخادمات بيوت وظاىرة الرشوة .بينما عالج التقرير السنوي لسنة  2007موضوع األرضية المواطنة

لمنيوض بثقافة حقوق اإلنسان وعممية مالحظة االنتخابات التشريعية التي تم إجراؤىا بتاريخ  7سبتمبر

 ،2007واحداث مجمس الجالية المغربية بالخارج .أما التقرير السنوي لسنة  ،2008فقد تطرق لموضوعين
دالين في مجال حقوق اإلنسان وىما  :التجمعات االحتجاجية في عالقتيا بالحريات العامة والصحافة وحرية

التعبير.

6

أما بالنسبة لمتقرير السنوي لسنة  2009فقد اختار المجمس التطرق لموضوع دال واحد تم تحديده نظ ار
لتأثيره عمى أوضاع حقوق اإلنسان في شموليتيا وبمختمف أنواعيا االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية

وبروزه بقوة خالل ىذه السنة .ويتعمق األمر بالممارسة االتفاقية لممغرب.

يشكل موضوع الممارسة االتفاقية ،أحد المظاىر األساسية واليامة لالنخراط الفعمي لممغرب في

المنظومة الدولية لحقوق اإلنسان ،ولذلك فيو يحتاج إلى وقفة خاصة لرصد مظاىره وتجميات التقدم أو التعثر

في مساره .وىكذا يتابع التقرير مختمف مظاىر الممارسة االتفاقية لممغرب والتدابير اإلجرائية الالزمة
(االن ضمام إلى المعاىدات واالتفاقيات ،التصديق ورفع التحفظات وجيود مالءمة النصوص الوطنية مع
القوانين الدولية وادماج مقتضيات االتفاقيات الدولية في القوانين الوطنية) ومدى الحضور الفعال لممغرب عمى

مستوى المؤتمرات الدولية المكمفة بإعداد مشاريع االتفاقيات الدولية ،وكذا المشاركة في مراحل إبرام االتفاقيات
من خالل التوقيع واالنضمام إلييا والمصادقة عمييا ،وكذا تقديم تقارير دورية من طرف الحكومة حول تنفيذ
مقتضيات المواثيق الدولية المتعمقة بحقوق اإلنسان ،باإلضافة إلى التقارير الموازية التي تقدميا منظمات

المجتمع المدني ،ومتابعة ورش مالءمة القوانين الوطنية مع ىذه االتفاقيات.

وسيخصص القسم الثاني من الجزء األول لموقوف عمى ممارسة بعض الحقوق والحريات انطالقا مما
توصل بو المجمس من شكايات وتظممات من لدن المواطنين خالل السنة ،وكذا من خالل تقارير منظمات

غير حكومية وطنية ودولية.

أما الج زء الثاني من التقرير فيستعرض فسييتم بعرض أنشطة وأعمال المجمس االستشاري لحقوق

اإلنسان خالل سنة  2009من خالل التطرق لمجمل أنشطة المجمس عمى المستويين الوطني والدولي.
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الجزء األول
حالة حقوق اإلنسان
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القسم األول
الموضوع الدال في مجال حقوق اإلنسان
الممارسة االتفاقية للمغرب
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ييدف المجمس ،من خالل تناول ىذا الموضوع ،إلى رصد وتحميل الممارسة االتفاقية لبالدنا في مجال

حقوق اإلنسان .وان كان ىذا الرصد يركز عمى سنة  2009باعتبارىا عرفت تحقيق مكتسبات جديدة في ىذا
المجال ،فإنو يأخذ بعين االعتبار كل الديناميات والتطورات الميمة التي حصمت في المغرب خالل السنوات
السابقة ،مما يسيل معو تقييم ىذه الممارسة في ضوء التزامات المغرب المترتبة عن االتفاقيات الدولية ذات

الصمة بحقوق اإلنسان اتجاه االتفاقيات التي صادق عمييا أو انضم إلييا.

كما أن رصد العمل التشريعي الذي عرفو المغرب سنة  2009يمكن من الوقوف عمى مدى انخراط

المغرب في عممية مالءمة القانون الوطني مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان ،من خالل تحميل مدى تفاعل
المغرب مع التزاماتو الدولية (مصادقة ،انضمام ،سحب التحفظات ،تفعيل التوصيات )...مع االىتمام

بالتقارير الدورية الحكومية المعروضة عمى المجان المعاىداتية سنة  ،2009وكذا التقارير أو التوصيات ذات

الصمة الصادرة عن المنظمات غير الحكومية.

إن تقييم الممارسة االتفاقية لممغرب ،يقتضي كذلك الوقوف عند جوانب الخصاص في ىذا المجال

بيدف بمورة اقتراحات وتوصيات .فإذا كانت ىذه الممارسة قد عرفت ،منذ مطمع تسعينيات القرن الماضي،
تطو ار ممحوظا فإن المغرب لم يصادق بعد عمى عدد من االتفاقيات الميمة ،كاتفاقية مناىضة االختفاء

القسري وبعض البروتوكوالت االختيارية ،فضال عن التحفظات التي ترافق بعضا من تمك االتفاقيات.
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أوال -مسار الممارسة االتفاقية للمغرب
بذل المغرب خالل السنوات األخيرة جيودا كبيرة من أجل تطوير الممارسة االتفاقية في مجال حقوق

اإلنسان ،عبر إدخال إصالحات ميمة قانونية ومؤسساتية .ويمكن اعتبار التعديل الدستوري لسنة ،1992
الذي أقر في ديباجتو بتشبت المممكة المغربية بحقوق اإلنسان كما ىي متعارف عمييا دوليا ،منطمقا لتوطيد

تمك اإلصالحات.

1

يقر الدستور المغربي مجموعة من الحقوق ،حيث يؤكد مبدأ المساواة بين جميع المغاربة أمام القانون
(الفصل  )5ويكرس جممة من الحقوق :حرية ممارسة الشؤون الدينية (الفصل  ،)6المساواة بين الرجل والمرأة

في التمتع بالحريات والحقوق المدنية والسياسية (الفصل  ،)8حرية التجول ،وحرية الرأي ،وحرية التعبير
بجميع أشكالو ،وحرية تأسيس الجمعيات (الفصل  ،)9الحق في التعميم والعمل (الفصمين  12و  ،)13حق

اإلضراب (الفصل  ،)15حق الممكية وحرية المبادرة الخاصة بدون أي تمييز (الفصل .)15

ومن بين المقتضيات الدستورية األخرى التي تسعى إلى ترسيخ دولة القانون ،تجاوبا مع النصوص
الدولية المتعمقة بحقوق اإلنسان ما يتعمق ب ـ:
 استقالل القضاء (الفصل )82؛
 اإلقرار بالتعددية الحزبية (الفصل )3؛

 العمل بنظام الغرفتين بالبرلمان (الفصل )36؛

 إحداث مؤسسات دستورية كالمجمس الدستوري (الباب السادس)؛
 المحكمة العميا (الباب الثامن)؛

 المجمس االقتصادي واالجتماعي (الباب التاسع)؛
 المجمس األعمى لمحسابات (الباب العاشر).
ومن خالل اإلطالع عمى االجتياد القضائي المغربي ،يمكن القول أنو يسير في اتجاه األخذ بأسبقية

قواعد القانون الدولي لحقوق اإلنسان عمى القوانين الوطنية ،ففي القرار رقم  426المؤرخ في  22مارس
 ،2003كرس المجمس األعمى أولوية القاعدة الدولية ،وطبق أحكام المادة  11من العيد الدولي لمحقوق

المدنية والسياسية .2وفي قرار رقم  1413صادر في  32مايو  ،2007أكدت محكمة االستئناف بالدار

البيضاء أن االتفاقية الدولية "قاعدة خاصة ليا أسبقية التطبيق عمى القانون الداخمي – وىو في ىذه القضية

-1

ورد في تمك الديباجة "...وادراكا منيا لضرورة إدراج عمميا في إطار المنظمات الدولية ،فإن المممكة المغربية ،العضو العامل النشيط في ىذه المنظمات ،تتعيد بالتزام ما تقتضيو مواثيقيا
من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثيا بحقوق اإلنسان كما ىي متعارف عمييا عالميا".

 -2حظر تطبيق مسطرة اإلكراه البدني ضد شخص بسبب التزام تعاقدي .وتنص المادة  11لمعيد الدولي لمحقوق المدنية والسياسية عمى أنو" :ال يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن
الوفاء بالتزام تعاقدي".
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قانون األحوال الشخصية وقانون األسرة ،الذي يشكل قاعدة عامة  ،-وفقا لمبدأ أسبقية ىذه االتفاقيات ،الذي

أكده المجمس األعمى في ق ارره رقم  754المؤرخ ب  19مايو .3"1999

ويالحظ كذلك أن العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية ،تقر صراحة بأسبقية القانون الدولي عمى

القانون الوطني .ومن بينيا الفصل األول من قانون الجنسية المغربية الذي ينص عمى أن" : 4تحدد

المقتضيات المتعمقة بالجنسية المغربية بموجب القانون وعند االقتضاء بمقتضى المعاىدات أو األوفاق الدولية

التي تقع المصادقة عمييا ويتم نشرىا .إن مقتضيات المعاىدات أو األوفاق الدولية المصادق عمييا والموافق
عمى نشرىا ترجح عمى أحكام القانون الداخمي" .وكذلك المادة  713من قانون المسطرة الجنائية التي تنص

عمى أن " :تكون األولوية لالتفاقيات الدولية عمى القوانين الوطنية فيما يخص التعاون القضائي مع الدول

األجنبية".5

ولتعزيز الممارسة االتفاقية لممممكة في مجال حقوق اإلنسان ،أحدثت بالمممكة مؤسسات وطنية

متخصصة من بينيا مؤسسات قضائية كالمجمس الدستوري (المحدث بمقتضى دستور  ،)1992أو
متخصصة في حماية حقوق اإلنسان والنيوض بيا كالمجمس االستشاري لحقوق اإلنسان (الذي أنشئ في

عام  1990وأعيد تنظيمو عمى أساس مبادئ باريس التي تحكم المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ،في

أبريل  )2001أو مؤسسات تضطمع بدور الوسيط كديوان المظالم الذي أحدث سنة  ،2001والمعيد الممكي

لمثقافة األمازيغية المحدث سنة 2001؛ والييئة العميا لالتصال السمعي البصري المحدثة سنة 2003؛
ومجمس الجالية المغربية في الخارج المحدث عام  2007والمجنة الوطنية لمقانون الدولي اإلنساني المحدثة

سنة .2008

وتجدر اإلشارة كذلك أن الممارسة االتفاقية لممغرب تعززت في السنوات األخيرة باعتماد العدالة االنتقالية

في تسوية ماضي االنتياكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ،من خالل عمل ىيئة اإلنصاف والمصالحة 6وما

تمخض عنو من أوراش لإلصالح تنفيذا لتوصايتيا وخاصة تمك المتعمقة بضمانات عدم التكرار ،7وبما عرفو
التشريع المغربي من تطور ممحوظ في السنوات األخيرة ،في إطار تعزيز الضمانات القانونية لمتمتع بحقوق
اإلنسان من خالل صدور العديد من القوانين من بينيا مدونة األسرة والقانون الجنائي والمسطرة الجنائية

وقانون الصحافة ومدونة الشغل وقوانين الحريات العامة ،وقانون األحزاب السياسية ،والميثاق الجماعي
ومدونة التغطية الصحية األساسية...

 -3انظر :مجمس حقوق اإلنسان ،الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل ،الدورة األولى ،جنيف 18-7 ،أبريل  ،2008تقرير وطني مقدم وفقا لمفقرة ( 15أ) من مرفق قرار
مجمس حقوق اإلنسان  -5/1المغرب 11 ،A/HRC/WG.6/1/MAR/1 ،مارس  ،2008ص.6 .

 -4ظيير شريف رقم  1.07.80صادر في  3ربيع األول  23( 1428مارس  )2007بتنفيذ القانون رقم  62-06بتغيير و تتميم الظيير الشريف رقم  1-58-250الصادر في  12من
صفر  6( 1378سبتمبر  )1958بسن قانون الجنسية المغربية .الجريدة الرسمية عدد  13 ،5513ربيع األول  2( 1428أبريل .)2007

 -5القانون رقم  22-01المتعمق بالمسطرة الجنائية الصادر بمقتضى الظيير الشريف رقم  1-02-255بتاريخ  25رجب  3( 1423أكتوبر  .)2002الجريدة الرسمية عدد  27 ،5078ذي
القعدة  30( 1423يناير .)2003

 -6صودق عمى النظام األساسي لييئة اإلنصاف والمصالحة بموجب ظيير شريف رقم  1.04.42صادر في  19من صفر  10( 1425أبريل .)2004
 -7انظر الكتاب الرابع من التقرير الختامي لييئة اإلنصاف والمصالحة.
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 -1االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان
يعد المغرب طرفا في معظم االتفاقيات والصكوك الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان ،وتتمثل المعاىدات

التي صادقت عمييا المممكة في:

 العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية8؛

 العيد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية9؛
 اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز العنصري10؛

 اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة11؛

 اتفاقية مناىضة التعذيب وغيره من ضروب المعاممة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
الميينة12؛

 اتفاقية حقوق الطفل13؛

 االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المياجرين فراد أسرىم14؛
 االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص في وضعية إعاقة ،بما فييا البروتوكول االختياري الممحق
بيا15؛

كما وقع المغرب عمى االتفاقية الدولية لحماية األشخاص ضد جميع أشكال االختفاء القسري.
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بينما لم يصادق المغرب عمى بعض االتفاقيات والصكوك من بينيا:
 االتفاقية الدولية لحماية األشخاص من جميع أشكال االختفاء القسري التي وقع عمييا المغرب في
 6فبراير  2007لكنو لم يصادق عمييا بعد وان كانت ىذه االتفاقية ،إلى حدود آخر ديسمبر
 2009لم تدخل بعد حيز النفاذ؛

 البروتوكوالن اإلضافيان الممحقان باتفاقيات جنيف األربع الخاصة بحماية ضحايا النزاعات
المسمحة والموقعة في  12غشت  .1949وقع المغرب عمى ىذين البروتوكولين في 12
 -8تم التوقيع عمى ىذا العيد في  19يناير  1977ووقع التصديق عميو بموجب الظيير الشريف رقم  1.79.186بتاريخ  17ذي الحجة  8( 1399نونبر )1979بنشر الميثاق الدولي
المتعمق بالحقوق المدنية والسياسية المبرم بنيويورك يوم  3رمضان  16( 1380ديسمبر  .)1966الجريدة الرسمية عدد  3525بتاريخ  6رجب  21( 1400مايو .)1980
 -9تم التوقيع عمى ىذا العيد في  19يناير  1977ووقع التصديق عميو بموجب الظيير الشريف رقم  1.79.186بتاريخ  17ذي الحجة  8( 1399نونبر )1979بنشر الميثاق الدولي
المتعمق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية المبرم بنيويورك يوم  3رمضان  16( 1380ديسمبر  .)1966الجريدة الرسمية عدد  3525بتاريخ  6رجب 21( 1400
مايو.)1980

 -10تم التوقيع عمى ىذه االتفاقية ،المبرمة بنيويورك يوم  7مارس  ،1966في  18سبتمبر  1967ووقع التصديق عمييا بموجب الظيير الشريف رقم  19-68بتاريخ  15شعبان 27(1389
أكتوبر  .)1969الجريدة الرسمية عدد  2988بتاريخ  27ذو القعدة  4( 1389يبراير.)1970

 -11ظيير شريف رقم  1.93.361صادر في  29رمضان  26( 1421ديسمبر  )2000بنشر اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة من طرف الجمعية العامة
لألمم المتحدة في  18ديسمبر  ،1979الجريدة الرسمية عدد  4866بتاريخ  23شوال  18( 1424يناير .)2001
 -12تم التوقيع عمى ىذه االتفاقية ،المعتمدة بنيويورك في  10ديسمبر  ،1984في  8يناير  1986ووقع التصديق عمييا بموجب الظيير الشريف رقم  1.93.362صادر في  9رجب
 21( 1417نوفمبر  .)1996الجريدة الرسمية عدد  4440بتاريخ  8شعبان  19( 1477ديسمبر .)1996
 -13تم التوقيع عمى ىذه االتفاقية ،المعتمدة بنيويورك في  20نوفمبر  ،1989في  20يناير  1990وتمت المصادقة عمييا يوم  21يونيو  .1993ظيير شريف رقم  1.93.363صادر في
 9رجب  21( 1417نوفمبر  )1996بنشر االتفاقية المتعمقة بحقوق الطفل .الجريدة الرسمية عدد  4440بتاريخ  8شعبان  19( 1477ديسمبر.)1996
 -14وقع المغرب عمى ىذه االتفاقية بتاريخ  15غشت  1991وصادق عمييا في  21يونيو ، 1993أي في نفس التاريخ الذي صادق فيو عمى اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد
المرأة .الظيير الشريف رقم  4-93-5المؤرخ في  14يونيو .1993
 -15وقع المغرب عمى ىذه االتفاقية في  30مارس  2007وصادق عمييا في  8أبريل .2009
 -16التي وقع المغرب عمييا بتاريخ  6فبراير  ،2007لكنو لم يصادق عمييا بعد .وقد تم اعتماد ىذه االتفاقية في  20ديسمبر  2006وعرضت عمى التوقيع ابتداء من  6فبراير .2007
والى حدود آخر ديسمبر  ،2009لم تستوف االتفاقية العدد الكافي من المصادقات ،وىو عشرون ،لكي تدخل حيز النفاذ.
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ديسمبر ،1977لكنو لم يصادق عمييما بعد .ويتعمق األمر بالبروتوكول األول المتعمق بحماية
ضحايا النزاعات الدولية المسمحة ،والبروتوكول الثاني المتعمق بحماية ضحايا النزاعات المسمحة

غير الدولية .أما بخصوص البروتوكول الثالث المتعمق باعتماد شارة مميزة إضافية ،الذي دخل

حيز النفاذ في  14يناير  2007بعد اعتماده في  8ديسمبر  ،2005فإن المغرب لم يوقع عميو

بعد؛

 البروتوكوالن الممحقان بالعيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
 النظام األساسي المحدث لممحكمة الجنائية الدولية ،ذلك أن المغرب وقع عمى ىذا النظام
األساسي في  8سبتمبر  2000لكنو لم يصادق عميو إلى حد اآلن.

 -2البروتوكوالت االختيارية
تميزت الممارسة االتفاقية لممغرب خالل السنوات األخيرة ،بالتوقيع والمصادقة عمى بعض البروتوكوالت

االختيارية ،وىي تشكل في الحقيقة نسبة ضئيمة أي  7/3كما سنبين ذلك الحقا .ويمكن القول أن الدينامية

التي أطمقيا مسار العدالة االنتقالية ،قد يساىم في تييئ الظروف السياسية واالجتماعية والقانونية الستيعاب
المقتضيات الخاصة التي تنص عمييا البروتوكوالت االختيارية والمصادقة عمى المزيد منيا.

ففيما يتعمق باتفاقية حقوق الطفل ،وقع المغرب عمى البروتوكولين االختياريين الممحقين بيذه االتفاقية،

وىما:

 البروتوكول االختياري الممحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالليم في الدعارة
والصور الخميعة ،وقع عميو المغرب بتاريخ  8سبتمبر  2000وصادق عميو في  22مايو

.172002

 البروتوكول االختياري الممحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك األطفال في النزاعات المسمحة
وقع المغرب عميو في  8سبتمبر  ،2000وصادق عميو في  22مايو .182002

وفي مبادرة غير مسبوقة بالنسبة إليو ،صادق المغرب عمى البروتوكول االختياري الممحق باتفاقية حقوق

األشخاص ذوي اإلعاقة ،تزامنا مع المصادقة عمى االتفاقية ذاتيا ،وذلك في  8أبريل  ،2009بعدما وقع

عمييما في آن واحد في  30مارس .2007

ويبدو من خالل ما سبق أن المغرب لم يصادق عمى عدد من البروتوكوالت االختيارية الممحقة
باالتفاقيات األساسية التي انضم إلييا ،كما أنو ال يقبل باختصاص بعض المجان المعاىداتية فيما يتعمق

بالنظر في الشكايات المقدمة من طرف األفراد .وىذا ما ينطبق عمى البروتوكوالت اآلتية:

 -17ظيير شريف رقم  1.01.254صادر في  9شوال  4( 1424ديسمبر  )2003بنشر البروتوكول االختياري الممحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال و استغالل األطفال في
البغاء وفي المواد اإلباحية الموقع بنيويورك في  25مايو  .2000الجريدة الرسمية عدد  5192بتاريخ  9محرم  (1425فاتح مارس  .)2004وقد اعتمد ىذا البروتوكول من طرف
الجمعية العامة لألمم المتحدة في  25مايو  2000ودخل حيز النفاذ في  18يناير .2002
 -18ظيير شريف رقم  1.01.253صادر في  9شوال  4( 1424ديسمبر  )2003بنشر البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك األطفال في النزاعات المسمحة الموقع
بنيويورك في  25مايو  .2000الجريدة الرسمية عدد  5192بتاريخ  9محرم  (1425فاتح مارس  .)2004وقد تم اعتماد ىذا البروتوكول من طرف الجمعية العامة لألمم المتحدة في
 25مايو .2000
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 البروتوكول االختياري الممحق بالعيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية19؛
 البروتوكول االختياري الممحق بالعيد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
الذي تم اعتماده مؤخ ار20؛

 البروتوكول االختياري التفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة.21
كما لم ينضم المغرب إلى البروتوكول االختياري التفاقية مناىضة التعذيب وغيره من ضروب المعاممة

أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الميينة.22
 -3اتفاقيات أخرى

يعد المغرب طرفا في معظم االتفاقيات األخرى المتعمقة بحقوق اإلنسان ،سواء كانت ذات طابع عام أم

ذات طابع خاص .ويمكن ،عمى سبيل المثال ال الحصر ،أن نذكر منيا:

 اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عمييا التي انضم إلييا المغرب في  24يناير
1954؛

 االتفاقية الخاصة بالرق التي انضم إلييا المغرب ووضع صكوك قبوليا في  11مايو 1959؛

 االتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في التعميم (اليونسكو) التي انضم إلييا المغرب في  30غشت
1968؛

 االتفاقية حول عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية التي صادق عمييا المغرب في 18
ديسمبر 1970؛

 اتفاقية حظر االتجار باألشخاص واستغالل دعارة الغير التي صادق عمييا المغرب في 17
غشت 1973؛

 االتفاقية الدولية لمناىضة الـتمييز العنصري في األلعاب الرياضية التي صادق عمييا المغرب
بموجب الظيير الشريف رقم  4.88.40الصادر في  28يونيو 1993؛

 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة التي صادق عمييا المغرب في  19سبتمبر
2002؛

 اتفاقية األمم المتحدة لمحاربة الفساد التي صادق عمييا المغرب في  9مايو .2007
كما يعد المغرب أيضا طرفا في اتفاقيات جنيف األربع لسنة  1949الخاصة بالقانون الدولي اإلنساني
بما فييا البروتوكوالت اإلضافية الممحقة بيا لعامي  1977و  2005وىي:
 -19اعتمد ىذا البروتوكول وعرض لمتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  2200ألف (د )21-المؤرخ في  16ديسمبر  ،1966ودخل حيز التنفيذ في 23
مارس  1976وفقا ألحكام المادة .9
 -20تم اعتماد ىذا البروتوكول في  10ديسمبر  2008وعرض لمتوقيع في  24سبتمبر  .2009إلى حدود آخر ديسمبر  ،2009لم تصادق بعد أية دولة عمى البروتوكول المذكور.
 -21تم اعتماده في  6أكتوبر  1999و دخل حيز النفاذ في  22ديسمبر  2000بعد عرضو لمتوقيع في  10ديسمبر .1999
 -22تم اعتماد ىذا البروتوكول في  18ديسمبر  2002وعرض لمتوقيع في  4فبراير  .2003في  22يونيو  ،2006دخل البروتوكول المذكور حيز النفاذ .ويندرج ىذا البروتوكول ضمن
مسطرة اآلليات الخاصة (نظام الزيارات الخاصة)  ،حيث يخول لمجنة الفرعية لمناىضة التعذيب مباشرة زيارات إلى األماكن التي يتواجد بيا األشخاص المحرومون من الحرية ،وذلك من
أجل الحيمولة دون تعذيبيم أو سوء معاممتيم.
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 اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسمحة في الميدان التي انضم إلييا
المغرب في  26يوليوز 1956؛

 اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسمحة في البحر التي انضم إلييا
المغرب كسابقتيا في  26يوليوز 1956؛

 اتفاقية جنيف بشأن معاممة أسرى الحرب التي صادق عمييا المغرب أيضا في  26يوليوز
1956؛

 وفي نفس التاريخ ،صادق المغرب عمى اتفاقية جنيف بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت
الحرب.

كما صادق عمى جل االتفاقيات األساسية الخاصة بمجال الشغل ،كاالتفاقية رقم  29الخاصة بالسخرة

(صادق عمييا المغرب في  22أكتوبر )1966؛ واالتفاقية رقم  100الخاصة بمساواة العمال والعامالت في
األجر عند تساوي قيمة العمل (صادق عمييا المغرب في  11يونيو )1979؛ واالتفاقية رقم  182الخاصة
بأسوأ أشكال عمل األطفال (صادق عمييا المغرب في  24نوفمبر )2000؛ واالتفاقية رقم  98الخاصة

بالتنظيم والمفاوضة الجماعية (صادق عمييا المغرب في  16ديسمبر .)1957

وعمى العموم تبقى مقاربة المغرب بخصوص االنخراط في االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان متسمة

"باالحتراز" ،حيث أن عممية المصادقة عمى االتفاقيات الموقع عمييا غالبا ما تستغرق وقتا طويال يتراوح

مابين سنتين ( بالنسبة لمعيد الدولي لمحقوق المدنية والسياسية والعيد الدولي لمحقوق االقتصادية واالجتماعية

والثقافية) وسبع سنوات في حالة اتفاقية مناىضة التعذيب ،بل إن المغرب لم يصدق بعد عمى اتفاقية
مناىضة االختفاء القسري عمما أنو كان من بين الدول التي دعمت مشروع االتفاقية .ىذا باإلضافة إلى أن
المغرب يبدي تحفظا متواصال بخصوص آليات التحكيم الدولي ومساطر تمقي المراسالت المنصوص عمييا

في االتفاقيات الرئيسية.

 -4تنفيذ االلتزامات االتفاقية
من بين االلتزامات المترتبة عمى بالدنا بموجب التصديق عمى االتفاقيات األساسية لألمم المتحدة في

مجال حقوق اإلنسان تقديم تقارير دورية أمام المجان المعاىداتية المنبثقة عن تمك االتفاقيات .وبرغم الجيود

التي تبذليا بالدنا لتقديم تمك التقارير في المواعيد المحددة ليا ،يالحظ أن السنوات األخيرة سجمت بطء في
إنجازىا وبعثيا إلى الييئات المختصة .فبعض التقارير بمغ تأخرىا عدة سنوات ،كالتقرير التاسع حول إعمال
اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز العنصري (خمس سنوات) ،والتقرير األولي حول إعمال االتفاقية
الدولية لحماية حقوق جميع العمال المياجرين وأفراد أسرىم ،الذي لم يقدم بعد ،عمما أن االتفاقية المذكورة،

التي صادق عمييا المغرب في  21يونيو  ،1993دخمت حيز النفاذ في  1يوليوز .2003
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وبالنسبة لمتوصيات الصادرة عن تمك المجان وكذا التعاون مع المساطر الخاصة ،استقبل المغرب خالل
السنوات األخيرة:

 المقررة الخاصة ببيع األطفال واستغالليم في الدعارة والصور الخميعة من  28فبراير إلى 3
مارس 2000؛

 المقررة الخاصة المكمفة بحقوق المياجرين من  19إلى  31ديسمبر 2003؛

 المقرر الخاص المكمف بالحق في التربية من  27نوفمبر إلى  7ديسمبر 2006؛
 فريق العمل المكمف باالختفاء القسري من  20إلى  26يونيو .2009
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ثانيا -وضعية الممارسة االتفاقية خالل سنة 2009
تميزت سنة  2009بمواصمة المغرب استكمال انخراطو التدريجي في المنظومة الدولية لحقوق اإلنسان،

مع اإلبقاء عمى مجموعة من التحفظات وعدم التصديق عمى بعض االتفاقيات أو البروتوكوالت .23
 -1المصادقة والتحفظات

 1-1استكمال االخنراط يف ادلنظومة الدولية حلقوق اإلنسان
في الثامن من أبريل  ،2009صادق المغرب عمى اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،كما صادق

في نفس التاريخ عمى البروتوكول االختياري المتعمق بيذه االتفاقية .وكان المغرب قد وقع عمى ىذه االتفاقية

والبروتوكول الممحق بيا في  30مارس .242007

ويجدر التذكير أن ىذه االتفاقية تتقاطع مع االتفاقيات األخرى التي صادق عمييا المغرب ،خصوصاً

اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل ،25وىذا ما يحتم عمى المغرب

مالءمة النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بيذه المجاالت المتداخمة فيما بينيا ،عمماً أن البروتوكول
االختياري المتعمق باالتفاقية السالفة الذكر ،يخول لمجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،االختصاص لتمقي

الشكايات المقدمة من طرف األفراد أو الجماعات حول تعرضيم النتياكات (المادة .)1

وفي  3أبريل  ،2009صادق المغرب عمى االتفاقية رقم  150حول إدارة الشغل ،وعمى االتفاقية رقم

 154الخاصة بالمفاوضة الجماعية ،واذا كانت ىذه المصادقة تشكل اندماجا تدريجيا في المنظومة العالمية
لمشغل ،إال أن المغرب لم يصادق بعد عمى االتفاقية رقم  87لسنة  1948المتعمقة بالحرية النقابية وبحماية

حق التنظيم النقابي ،واالتفاقية رقم  102لسنة  1952المتعمقة بقانون الحد األدنى لمضمان االجتماعي،
واالتفاقية رقم  118لسنة  1962الخاصة بالمساواة في معاممة مواطني البمد والذين ليسوا من مواطني البمد

في مجال الضمان االجتماعي.

وخالل المجمس الوزاري المنعقد بفاس بتاريخ  11من جمادى األولى  7( 1430مايو  ،)2009تقررت

المصادقة عمى مجموعة من االتفاقيات ذات األثر عمى حقوق اإلنسان:
 االتفاقية العربية رقم  18لعام  1996بشأن عمل األحداث؛
 االتفاقية العربية رقم  19لسنة  1998بشأن تفتيش العمل؛

 االتفاقية العربية رقم  17لعام  1993بشأن تأىيل وتشغيل المعوقين؛
 -23نقصد بالمنظومة الدولية لحقوق اإلنسان ،ليس فقط النصوص والمواثيق التي تعتمدىا منظمة األمم المتحدة ،ولكن أيضا القواعد والمعايير التي تبمورىا المنظمات الدولية المتخصصة:
قانون الشغل ،سالمة المواد الغذائية ،حماية الممكية الفكرية ،الخ.

 -24تم اعتماد ىذه االتفاقية من طرف الجمعية العامة لألمم المتحدة في  13دجنبر  ،2006حيث تيدف إلى "تعزيز وحماية وكفالة تمتع األشخاص ذوي اإلعاقة تمتعا كامال عمى قدم
المساواة مع اآلخرين بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية ،وتعزيز احترام كرامتيم المتأصمة" (المادة .)1

 -25ينبغي اإلشارة إلى أن اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،دخمت حيز النفاذ في  3مايو  .2008والى حدود آخر ديسمبر  ،2009أصبحت  76دولة طرفا في ىذه االتفاقية بما فييا
المغرب .أما بالنسبة لمبروتوكول الممحق بيا ،فقد دخل حيز النفاذ في نفس التاريخ ،والى حدود آخر ديسمبر من سنة  ،2009صادقت عميو  48دولة بما فييا المغرب.
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 االتفاقية العربية رقم  8بشأن الحريات والحقوق النقابية (مارس )1977؛
 االتفاقية رقم  151المتعمقة بحماية حق التنظيم واجراءات تحديد شروط التشغيل في الوظيفة
العمومية (المنظمة العالمية لمشغل).

وفي نفس المجمس الوزاري تقررت المصادقة كذلك عمى نصوص دولية أخرى وىي:
 معاىدة الويب بشأن حق المؤلف كما اعتمدىا المؤتمر الدبموماسي في  20دجنبر 1996
(المنظمة العالمية لمممكية الفكرية)؛

 اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه (اليونسكو)26؛

 البروتوكول الثاني التفاقية الىاي لعام  1954الخاصة بحماية الممتمكات الثقافية في حالة نزاع
مسمح (الىاي 26 ،مارس .)1999

كما صادق المغرب عمى تعديل الفقرة األولى من المادة  20من اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال

التمييز ضد المرأة .27

وخالل سنة  ،2009تم اعتماد بروتوكول منع وقمع االتجار باألشخاص ،وخاصة النساء واألطفال

المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية .28اعتمدت ىذه االتفاقية  -بما في

ذلك البروتوكوليين اإلضافيين الممحقين بيا  -وعرضت لمتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار لمجمعية
العامة لألمم المتحدة صادر عن الدورة الخامسة والخمسين في  15نوفمبر .2000ويتعمق البروتوكول الثاني

بمكافحة تيريب المياجرين عن طريق البر والبحر و الجو.
تم كذلك اعتماد االتفاقية العربية رقم  17لعام  ،1993بشأن تأىيل وتشغيل المعوقين ،وكذا االتفاقية

العربية رقم  8بشان الحريات والحقوق النقابية.

وتماشيا مع انخراط المغرب في مشروع طموح ييدف إلى حماية البيئة (مشروع الميثاق الوطني حول

البيئة والتنمية المستدامة) ،نشر المغرب في الجريدة الرسمية قي شير نوفمبر  2009اتفاقية فيينا لحماية
طبقة األزون الموقعة بفيينا في  22مارس  .29 1985كما تمت الموافقة من حيث المبدأ عمى انضمام

المغرب إلى بروتوكول  2003الممحق باالتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي لمتعويض عن أضرار

التموث الزيتي لعام .301992

 -26تم اعتماد ىذه االتفاقية من طرف المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في  2نوفمبر  ،2001ودخمت حيز النفاذ في  2يناير .2009

 -27تتعمق ىذه المادة باجتماعات المجنة المعنية بالقضاء عمى كافة أشكال التمييز ضد المرأة ،وتنص عمى ما يمي" تجتمع المجنة عادة خالل مدة أسبوعين عمى األكثر كل سنة لدراسة
التقارير المقدمة طبقا لممادة  18من ىذه االتفاقية ".

 -28ظيير شريف رقم  1.02.132صادر في  9شوال  4( 1424ديسمبر  )2003بنشر اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة الموقعة بباليرمو في  12ديسمبر  .2000الجريدة
الرسمية عدد  5186بتاريخ  21ذو الحجة ( 12فبراير .)2004

 -29ظيير شريف رقم  1.09.212صادر في  7ذي القعدة  26( 1430أكتوبر  .)2009الجريدة الرسمية عدد  17 ،5784ذو القعدة  5( 1430نوفمبر .)2009

 -30ظيير شريف رقم  1.09.46صادر في  22من صفر  18( 1430فبراير  )2009بتنفيذ القانون رقم  10-08الموافق بموجبو من حيث المبدأ عمى انضمام المممكة المغربية إلى
بروتوكول  2003الممحق باالتفاقية الدولية بشان إنشاء صندوق دولي لمتعويض عن أضرار التموث الزيتي لعام  .1992الجريدة الرسمية عدد  ،5781ذو القعدة  26( 1430أكتوبر

.)2009
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كما تم نشر المعاىدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة الموقعة بروما في 27

نوفمبر  .31 2001وتتطرق ىذه االتفاقية إلى حقوق المزارعين ،وليا صمة بموضوع األمن الغذائي وتتقاطع
فييا ثالث نقط أساسية تتعمق بالزراعة ،والبيئة والتجارة ،كما تتصل بموضوعي التنمية المستدامة والتنوع

البيولوجي .وتم نشر بروتوكول مونتلاير بشأن المواد المستنفدة لطبقة األزون ،32وكذا اتفاقية األمم المتحدة
لقانون البحار واتفاق بشأن تنفيذ الجزء الحادي عشر منيا.33

وفي إطار صون الحقوق الثقافية وحماية الموروث الثقافي من التمف ،صادق المغرب عمى االتفاقية
الخاصة بالتدابير الواجب اتخاذىا لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ممكية الممتمكات الثقافية بطرق غير

مشروعة .34وقد تم اعتماد ىذه االتفاقية من طرف المؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة لمتربية والعموم والثقافة
خالل دورتو السادسة عشرة بباريس في  14نوفمبر  .1970وترتبط ىذه االتفاقية ارتباطا وثيقا بالعيد الدولي

لمحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
كما تميزت سنة  2009بالموافقة من حيث المبدأ عمى مصادقة المغرب عمى االتفاقية الدولية لمكافحة

المنشطات في مجال الرياضة .35وتم اعتماد ىذه االتفاقية من طرف المؤتمر العام لميونسكو سنة ،2005
ودخمت حيز النفاذ في  1فبراير  ،2007وترتبط ىذه االتفاقية بالتربية والصحة والتنمية والسمم.
وفي إطار مالءمة النصوص الوطنية مع المواثيق الدولية المتعمقة بالسالمة الصحية ،تم إحداث المكتب

الوطني لمسالمة الصحية لممنتجات الغذائية .36ومن شأن ىذه المبادرة تعزيز اإلطار القانوني لحماية
المستيمك ،وبالتالي تثبيت الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وفق مقاربة مندمجة.
بخصوص تعزيز حماية الطفولة ،تم إصدار النظام األساسي لدور الحضانة بمقتضى القانون

 ،3740.04بحيث يفرض تعزيز حماية الطفولة توفير الفضاءات الضرورية لمتنشأة السميمة.

 -31ظيير شريف رقم  1.05.12صادر في  22من صفر  18( 1430فبراير  )2009بنشر المعاىدة الدولية بشان الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة الموقعة بروما في  27نوفمبر
 .2001الجريدة الرسمية عدد  11 ،5732جمادى األولى  7( 1430مايو .)2009

 -32ظيير شريف رقم  1.96.90صادر في  22صفر  18( 1430فبراير (2009بنشر بروتوكول مونتلاير بشأن المواد المستنفدة لطبقة األزون ،الموقع بمونتلاير في  16سبتمبر .1987
الجريدة الرسمية عدد  8 ،5731جمادى األولى  4( 1430مايو .)2009

 -33ظيير شريف رقم  1.04.134صادر في  17من جمادى األولى  23( 1429مايو  )2008بنشر اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار الموقعة في مونتغوباي بتاريخ  10ديسمبر 1982
واالتفاق بشأن تنفيذ الجزء الحادي عشر الموقع في  28يوليو  .1994الجريدة الرسمية ،عدد  ،5714ربيع األول  5( 1430مارس .)2009

 -34ظيير شريف رقم  1.03.159صادر في  22من صفر  18( 1430فبراير  )2009بنشر االتفاقية بشأن التدابير الواجب اتخاذىا لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ممكية الممتمكات
الثقافية بطرق غير مشروعة .الجريدة الرسمية عدد  10 ،5782ذو القعدة  29( 1430أكتوبر .)2009

 -35ظيير شريف رقم  1.09.44صادر في  22من صفر  18( 1430فبراير  )2009بتنفيذ القانون رقم  03.08الموافق بموجبو من حيث المبدأ عمى مصادقة المممكة المغربية عمى
االتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة لمتربية والعموم والثقافة (اليونسكو) الموقعة بباريس في  19أكتوبر 2005

وعمى المدونة العالمية لمكافحة المنشطات .الجريدة الرسمية عدد  21 ،5718ربيع األول  19( 1430مارس .)2009

 -36ظيير شريف رقم  1.09.20صادر في  22صفر  18( 1430فبراير  )2009بتنفيذ القانون رقم  25.08القا ضي بإحداث المكتب الوطني لمسالمة الصحية لممنتجات الغذائية .الجريدة
الرسمية عدد  30 ،5712صفر  26) 1430فبراير .(2009

 -37الظيير الشريف بتاريخ  20أكتوبر  .2008الجريدة الرسمية عدد  56.84بتاريخ  21ذو القعدة  20( 1429نوفمبر .)2008
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 -2-1وضعية التحفظات
لم تسجل سنة  2009سحب المغرب ألي تحفظ من التحفظات بخصوص االتفاقيات التي صادق

عمييا .وتجدر اإلشارة إلى أن المغرب ،بمقتضى الرسالة الممكية الموجية بتاريخ  10ديسمبر  2008إلى
المشاركين في تخميد الذكرى الستين إلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المنظم من طرف المجمس االستشاري

لحقوق اإلنسان ،أعمن عن سحبو لبعض التحفظات بخصوص اتفاقية مكافحة جميع أشكال التمييز ضد

المرأة .وجاء في تمك الرسالة ،أن ىذه التحفظات "أصبحت متجاوزة بفعل التشريعات المتقدمة التي أقرتيا
بالدنا".

والى حدود أواخر سنة  ،2009لم يبمغ المغرب قرار سحب التحفظات إلى األمين العام لألمم المتحدة وفقاً

لممسطرة المنصوص عمييا في المادة  102لميثاق األمم المتحدة.

وينبغي التذكير أن مصادقة المغرب عمى ىذه االتفاقية كانت مرفقة بتصريحات وتحفظات تتعمق بالمواد

التالية :المادة  2والفقرة الرابعة من المادة ( 15التصريحات)؛ والفقرة الثانية من المادة  ،9والمادة  16والمادة

 .3829ومع دخول قانون الجنسية الجديد حيز النفاذ ،الذي يعترف لألم المغربية المتزوجة من أجنبي بالحق
في منح جنسيتيا إلى أبنائيا ،فإن بعض التحفظات أصبحت متجاوزة.39

كما قام المغرب برفع التحفظ عن مقتضيات المادة  14من االتفاقية الدولية حول مناىضة جميع أشكال

التمييز العنصري وتعويضو بتصريح يعمن المغرب بمقتضاه أنو يعترف باختصاص لجنة مناىضة التمييز
العنصري لتمقي وفحص الشكايات الموجية من طرف األفراد أو مجموعة من األفراد الخاضعة لواليتو والتي

تشتكي من كونيا تعرضت النتياك حقوقيا المنصوص عمييا في االتفاقية.

من جانب آخر ،أبقى المغرب عمى العديد من التحفظات ،مع العمم أنو قدم تصريحات بخصوص بعض

مقتضيات االتفاقيات ،تسير في اتجاه قبول بعض االختصاصات المخولة لمجان االتفاقية ،أو اختصاصات

ذات طبيعة أخرى: 40

 التحفظ بخصوص المادة  41لمعيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،حيث ال يعترف
المغرب باختصاص لجنة حقوق اإلنسان لتمقي وفحص رسائل تدعي فييا دولة طرف بأن دولة

أخرى ال تفي بالتزاماتيا المترتبة عن العيد الدولي؛

 -38الجريدة الرسمية عدد  4866بتاريخ  32شوال  18( 1421يناير.)2001

 -39ظيير شريف رقم  1.07.80صادر في  3ربيع األول  23( 1428مارس) بتنفيذ القانون رقم  62.06بتغيير و تتميم الظيير الشريف رقم  1.58.250الصادر في  21من صفر
40

-

 6( 1378سبتمبر  )1958يسن قانون الجنسية.

Le Maroc et les instruments et mécanismes internationaux en matière de droits de l’Homme et de droit international humanitaire, Ministère

des Affaires étrangères et de la Coopération, Direction des Nations Unies, Division des questions humanitaires et sociales, janvier 2010, 17
pages.
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 التحفظ بخصوص المادة  30التفاقية مناىضة التعذيب وغيره من ضروب المعاممة أو العقوبة
القاسية أو الالإنسانية أو الميينة .ويتعمق ىذا التحفظ بالتحكيم الدولي حول أي خالف بين الدول
األطراف يرتبط بتفسير االتفاقية .ونفس التحفظ أبداه المغرب بخصوص الفقرة األولى من المادة

 92لالتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المياجرين وأفراد أسرىم.

 التحفظ عمى المادة  22من اتفاقية القضاء عمى كافة أشكال التمييز العنصري ،حيث ال يعترف
المغرب بمقتضاه باختصاص محكمة العدل الدولية بالنظر في الخالفات المتعمقة بتفسير

االتفاقية؛
بالمقابل ،أعمن المغرب ،في  6أكتوبر ،2006عن قبولو باختصاص لجنة مناىضة التعذيب لتمقي

وفحص الشكايات الموجية من طرف األفراد حول تعرضيم النتياكات تتعمق بالتعذيب .كما قدم المغرب في

 16أكتوبر 2006تصريحا بخصوص المادة  14من اتفاقية حقوق الطفل ،41حيث أعمن من خاللو سحبو
التحفظ بشأن ىذه المادة وتعويضو بتصريح تفسيري .وينص ىذا التصريح عمى أن المغرب يفسر مقتضيات

الفقرة األولى من المادة  14عمى ضوء الدستور والقواعد األخرى لمقانون الداخمي ،خصوصا فيما يتعمق
باختيار الديانة.

 -2التقارير الدورية
 -1-2التقارير احلكومية
يمتزم المغرب ،بموجب اتفاقيات حقوق اإلنسان األساسية التي صادق عمييا  ،بتقديم تقارير دورية أمام

المجان المعاىداتية المنشأة بمقتضى ىذه االتفاقيات .وىكذا قدم المغرب خالل سنة  ،2009التقريرين
المجمعين  17و 18حول إعمال االتفاقية الدولية لمقضاء عمى جميع أشكال التمييز العنصري ،42ومن
المنتظر أن تتم مناقشتيما خالل سنة .2010

وبخصوص التقرير األولي المتعمق بإعمال االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المياجرين وأفراد

أسرىم ،والذي كان من المفروض تقديمو خالل سنة  ،2004يالحظ أن ىناك تأخر بمغ إلى حدود نياية

 5 2009سنوات.

كما كان من المفروض تقديم التقريرين الثالث والرابع حول تفعيل االتفاقية المتعمقة بحقوق الطفل في
سنة  .2009ويتضمن التقرير معمومات بشأن إعمال البروتوكول االختياري المتعمق بالبغاء والمواد اإلباحية.
وينتظر تقديم التقرير األول حول تنفيذ البروتوكول االختياري الخاص بحقوق الطفل المتعمق بإشراك األطفال

في النزاعات المسمحة خالل سنة .2010

 -41تنص ىذه الفقرة عمى ما يمي " :تحترم الدول األطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين".

 -42لجنة القضاء عمى التمييز العنصري ،التقارير المقدمة من الدول األطراف بموجب المادة  9من االتفاقية .التقريران الدوريان السابع عشر والثامن عشر المذان كان من المقرر أن تقدميما
الدول األطراف في عام  – 2006المغرب 9 ،CERD/C /MAR/17-18 ،نوفمبر  ،2009ص.63 :
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وقدم المغرب خالل سنة  2009التقرير الرابع حول إعمالو اتفاقية مناىضة التعذيب وغيره من ضروب

المعاممة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الميينة ومن المتوقع أن يعرض ىذا التقرير عمى المجنة

المختصة خالل سنة .2011

ويالحظ كذلك عدم تقديم التقرير السادس حول إعمال العيد الدولي المتعمق بالحقوق المدنية والسياسية

خالل الموعد المحدد لو سنة  ،2008وكذلك التقرير الرابع حول إعمال العيد الدولي الخاص بالحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،الذي كان من المفروض تقديمو خالل سنة .2009
جدول حول وضعية التقارير الدورية
المواثيق الدولية

وضعية التقرير

مالحظات

العي ـ ـ ــد ال ـ ـ ــدولي المتعم ـ ـ ــق ب ـ ـ ــالحقوق التقريـ ـ ــر السـ ـ ــادس كـ ـ ــان ينبغـ ـ ــي
تقديمو في فاتح نونبر 2008
المدنية والسياسية
العي ـ ـ ــد ال ـ ـ ــدولي المتعم ـ ـ ــق ب ـ ـ ــالحقوق التقرير الرابع كان ينبغـي تقديمـو
سنة 2009
االقتصادية واالجتماعية والثقافية
اتفاقيـ ــة حقـ ــوق الطفـ ــل والبروتوكـ ــول
االختي ـ ــاري التفاقي ـ ــة حق ـ ــوق الطف ـ ــل

التقريـ ـ ـ ــر الثالـ ـ ـ ــث كـ ـ ـ ــان ينبغـ ـ ـ ــي
بش ـ ـ ـ ــأن بي ـ ـ ـ ــع األطف ـ ـ ـ ــال واس ـ ـ ـ ــتغالل
تقديمو في  20يناير 2009
األطف ـ ــال ف ـ ــي البغـ ـ ــاء وف ـ ــي الم ـ ـ ـواد
اإلباحية

التقري ـ ـ ـران المجمعـ ـ ــان  17و 18ت ــم تق ــديم ى ــذين التقريـ ـرين المجمع ــين لمجن ــة
االتفاقية الدولية لمقضـاء عمـى جميـع
كـ ــان ينبغـ ــي تقـ ــديميما فـ ــي  17المعني ــة ف ــي  2009ويتوق ــع مناقش ــتيما ف ــي
أشكال التمييز العنصري
نياية 2010
يناير 2006

اتفاقيــة مناىضــة التعــذيب وغيـره مــن
التقرير الرابع كان ينبغـي تقديمـو قـ ـ ــدم التقريـ ـ ــر ال اربـ ـ ــع سـ ـ ــنة  2009ويتوقـ ـ ــع
ضـ ـ ــروب المعـ ـ ــامالت أو العقوبـ ـ ــات
مناقشتو سنة 2011
في  20يوليوز 2006
القاسية أو الالإنسانية أو الميينة
التقري ـ ـ ـ ـران الخـ ـ ـ ــامس والسـ ـ ـ ــادس
اتفاقيــة القضــاء عم ــى جميــع أشــكال
المجمعــين ينبغــي تقــديميما ســنة
التمييز ضد المرأة
2014
االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع التقري ـ ـ ــر األول ـ ـ ــي ك ـ ـ ــان ينبغ ـ ـ ــي
تقديمو في فاتح يوليوز 2004
العمال المياجرين وأفراد أسرىم
االتفاقية المتعمقة بحقـوق األشـخاص التقري ـ ــر األول ـ ــي ينبغ ـ ــي تقديم ـ ــو
قبل  8مايو 2011
في وضعية إعاقة
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 -2-2التقارير ادلوازية
من شأن التقارير الموازية التي ترفعيا المنظمات غير الحكومية إلى المجان االتفاقية أو إلى مجمس

حقوق اإلنسان ،أن تساىم في تطوير الممارسة االتفاقية ولفت انتباه الدولة إلى النواقص التي تشوب تنفيذ

التزاماتيا في ىذا المجال ،أو حثيا عمى استكمال انخراطيا في المنظومة العالمية لحقوق اإلنسان .ذلك أن
المغرب يتوفر عمى نسيج جمعوي حيوي ،اكتسب خبرة كبيرة في مجال حقوق اإلنسان مكنتو من التفاعل مع
آليات األمم المتحدة ذات وخاصة من خالل تتبع أشغال المجان المعاىداتية وتقديم تقارير موازية لمتقارير

الدورية التي تقدميا الحكومة المغربية.

ينبغي التذكير بأن أول تقرير مواز قدمتو منظمة غير حكومية ،كان بمناسبة تقديم التقرير الدوري الثاني

بخصوص إعمال العيد الدولي لمحقوق المدنية والسياسية ،43ويتعمق األمر بالمنظمة المغربية لحقوق اإلنسان

التي أرفقت تقريرىا بممحق خاص باإلضراب العام وباألحداث التي صاحبتو سنة  .1990كما قدمت ىذه
المنظمة تقريرين موازيين سنة  1994بمناسبة تقديم التقرير الحكومي الثالث حول إعمال العيد الدولي

لمحقوق المدنية والسياسية.

وبمناسبة مناقشة تقريره األولي حول إعمال اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة بتاريخ

 14يناير ،1997قدمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تقري ار موازيا بتشاور مع العديد من المنظمات

النسائية والحقوقية .44

وفي مايو  ،1999قدمت الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان تقري ار موازيا لمتقرير الدوري الثاني حول

إعمال المغرب التفاقية مناىضة التعذيب وغيره من ضروب المعامالت أو العقوبات القاسية أو الالإنسانية أو
الميينة.
والى غاية آخر ديسمبر من سنة  ،2009تم تقديم  17تقري ار موازيا منذ أن بدأ المغرب بالعمل بيذه

المسطرة:45

 العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( 5تقارير موازية)؛

 العيد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ( 5تقارير موازية)؛
 اتفاقية مناىضة التعذيب وغيره من ضروب المعامالت أو العقوبات القاسية أو الالإنسانية أو
الميينة ( 4تقارير موازية)؛

 اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( 3تقارير موازية).

 " -43تحميل التقارير البديمة لممنظمات المغربية" ،حقوق اإلنسان في المغرب ،الممارسة االتفاقية والتفعيل ،مركز التوثيق واإلعالم والتكوين في مجال حقوق اإلنسان ،2009 ،ص.147 .
 -44نفس المصدر السابق ،ص.147 .
 -45نفس المصدر السابق ،ص.149 .
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من جية أخرى ،بعثت مجموعة من المنظمات غير الحكومية بتقرير مواز يتضمن مجموعة من

التوصيات ،وذلك بمناسبة االستعراض الدوري الشامل ،الذي خضع لو المغرب في  18أبريل  2008من

طرف مجمس حقوق اإلنسان .46ويتعمق األمر بـ :

 الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان )(AMDH؛

 العصبة المغربية لمدفاع عن حقوق اإلنسان )(LMDDH؛
 المنتدى المغربي لمحقيقة واإلنصاف )(FMVJ؛
 المركز المغربي لحقوق اإلنسان )(CMDH؛

 الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب )(ADFM؛
 اتحاد العمل النسائي )(UAF؛

 الشبكة األمازيغية من أجل المواطنة )(RAC؛

 جمعية تماينوت ).47(Association Tamaynout
وصاغت ىذه المنظمات مجموعة من التوصيات بخصوص الممارسة االتفاقية لممغرب في مجال حقوق

اإلنسان ،نذكر منيا:

 ضرورة التقدم بشكل فعمي في الممارسة االتفاقية وتطبيق التوصيات الصادرة عن المجان
المعاىداتية؛

 اإلخبار المتواصل بخصوص سحب التحفظات ومالءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية؛
 مواصمة االنخراط في المنظومة الدولية لحقوق اإلنسان ،بما في ذلك االتفاقية الدولية لحماية

األشخاص ضد االختفاءات القسرية (التي وقع عمييا المغرب ولم يصادق عمييا بعد)،
والبروتوكوالت اإلضافية لمعيد الدولي لمحقوق المدنية والسياسية والعيد الدولي لمحقوق االقتصادية

واالجتماعية والثقافية ،والبروتوكول اإلضافي لالتفاقية الدولية لمناىضة التعذيب؛

 المصادقة عمى القانون األساسي المحدث لممحكمة الجنائية الدولية؛

 التنصيص في الدستور عمى مبدأ سمو القانون الدولي عمى القانون الداخمي؛

 التنصيص في الدستور عمى مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في كل الميادين ومأسستو؛
 اإلقرار باليوية األمازيغية واعتبار المغة األمازيغية لغة رسمية إلى جانب المغة العربية؛
 مناىضة اإلفالت من العقاب؛

 تنفيذ توصيات ىيئة اإلنصاف والمصالحة؛

Voir, Examen périodique universel, Rapport du groupe de travail sur l’examen périodique universel , Maroc, Conseil des droits de l’homme, -46
huitième session, A/HRC/ 8/22, 22 Mai 2008, 17 pages.

 -47انظر www.forumalternatives.org :آخر زيارة في  8فبراير .2010
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وفي نفس السياق ،قدمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب مجموعة من المالحظات بخصوص

التقريرين الثالث والرابع حول إعمال اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة (.48)CEDAW
والحظ التقرير أنو بالرغم من اإلنجازات التي حققيا المغرب عمى مستوى مناىضة التمييز ضد المرأة ،الزال

اإلطار القانوني غير متطابق كمية مع االتفاقية السالفة الذكر .ويستعرض التقرير بعض النواقص التي تطبع

ىذا اإلطار القانوني ،منيا مثال عدم التنصيص عمى مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدستور وعدم تحديد

المكانة القانونية لالتفاقيات الدولية داخل التشريع الوطني.

من جيتيا ،قدمت المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان تقريرين موازيين ،األول بخصوص العيد الدولي

لمحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ( )2006والثاني يتعمق باالستعراض الدوري الشامل (.49)2008

ورصد التقرير األول مجموعة من النواقص عمى مستوى التحقيق الفعمي لمبدأ المساواة أو عمى مستوى

مكافحة آفة بطالة حاممي الشواىد العميا ،والحظ التقرير أن الميزانية المخصصة لقطاع الثقافة ىزيمة .بينما
أبدى التقرير الثاني الخاص باالستعراض الدوري الشامل ،مالحظات حول ضرورة تطبيق الخطة الوطنية في
مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان ،فضال عن مواضيع أخرى تتعمق بعقوبة اإلعدام ،والتعذيب ،واإلختفاءات

القسرية ،وحقوق المياجرين ،وحرية التعبير والصحافة ،والحق في محاكمة عادلة ،وحرية التجمع السممي،

وحقوق المرأة ،والحق في الشغل ،وحقوق الطفل ،والحق في السكن ،والحق في الصحة ،ومكافحة الفقر
واليشاشة ،والحق في التربية والحق في الثقافة.

 -3-2تقارير منظمات دولية غري حكومية
اىتمت تقارير ىذه المنظمات ،بجوانب الضعف التي تطبع الممارسة االتفاقية لممغرب .ومن خالل

التركيز عمى التقارير األكثر تداوال لبعض ىاتو المنظمات ،يتبين أنيا تتطرق أكثر إلى وضعية حقوق
اإلنسان وال تيتم سوى بصفة عرضية بالممارسة االتفاقية لمدولة المعنية.
 -1-3-2منظمة مراقبة حقوق اإلنسان )(Human Rights Watch
تحدث تقرير ىذه المنظمة عن "االزدواجية" التي تطبع ممارسة المغرب اللتزاماتو الدولية في مجال

حقوق اإلنسان .وفي ىذا الصدد ،أشار التقرير إلى التضييق الذي ال تزال تمارسو السمطات عمى مستوى
حرية التعبير.
وتطرق التقرير إلى العديد من المواضيع مثل:

 -48قدمت الجمعية ىذا التقرير الموازي باسم ائتالف يضم  27جمعية .انظر:

Mise en ouvre de la Convention CEDAW, Rapport parallèle des ONG au 3 ème et 4ème rapports périodiques du gouvernement marocain.

 -49تم نشر ىذين التقريرين خالل سنة  .2009لإلطالع عمييما ،انظر:

Résumé, coordonné par l’Association démocratique des femmes du Maroc, 12 pages.

Organisation Marocaine des Droits Humains, Rapports alternatifs, Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (2006) ; Examen

périodique universel (2008), Fondation Friedrich Ebert, Diwan 3000, Rabat, 2009, p 75.
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 مكافحة اإلرىاب واحترام حقوق اإلنسان؛
 النظام القضائي وانفاذ القانون؛

 حرية تكوين الجمعيات والتجمع والتنقل؛
 حرية التعبير والصحافة؛

 قانون األسرة وحقوق المرأة والطفل.
وبخصوص الممارسة االتفاقية لممغرب ،أشارت منظمة ىيومن رايتس ووتش في تقارير مختمفة ،أن
السمطات ال تتقيد دائما بالتزاماتيا المترتبة عن العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،خصوصا ما

تعمق بحرية تكوين الجمعيات .50وفي ىذا اإلطار ،توصي المنظمة بتعديل الفصل  3من قانون تأسيس
الجمعيات لجعمو متفقا مع المعايير الدولية لحرية تكوين الجمعيات ،خصوصا المادة  22من العيد الدولي

لمحقوق المدنية والسياسية التي تنص "لكل فرد الحق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين ،بما في ذلك حق

إنشاء النقابات واالنضمام إليھا لحماية مصالحو".

وأيضا ،عمى مستوى اختيار األسماء األمازيغية ،تالحظ المنظمة أن السمطات المغربية ال تراعي

التزاماتيا بمقتضى الفصل  17من العيد الدولي لمحقوق المدنية والسياسية والتي تنص عمى أنو  ":ال يحوز
تعريض أي شخص ،عمى نحو تعسفي أو غير قانوني ،لتدخل في خصوصياتو أو شؤون أسرتو أو بيتو أو

مراسالتو ،وال ألي حمالت غير قانونية تمس شرفو أو سمعتو" وعمى أنو "من حق كل شخص أن يحميو
القانون من مثل ىذا التدخل أو المساس".
كما يشير تقرير آخر إلى "ضرورة احترام حق التجمع السممي لكل األفراد ،بمن فييم من يروجون لحق

تقرير المصير لمصحراويين ،بما يتفق مع المادة  21لمعيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".51
 -2-3-2منظمة العفو الدولية )(Amnesty International

ذكرت منظمة العفو الدولية بالفحص الذي خضع لو المغرب في إطار «االستعراض الدوري الشامل»

من طرف مجمس حقوق اإلنسان باألمم المتحدة ،في أبريل  .2008وذكرت بالتوصيات المقدمة في ىذا
اإلطار ومن بينيا مالءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان واحترام حقوق المياجرين.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى التقريرين الدوريين الثالث والرابع المقدمين من المغرب بخصوص

تطبيق اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة حيث ذكرت بترحيب لجنة مناىضة التمييز ضد

المرأة بالخطوات اإليجابية التي اتخذتيا الحكومة المغربية لمعالجة التمييز ضد المرأة ،ولكنيا دعت (أي
المجنة المختصة) إلى تجريم العنف ضد المرأة في نصوص القانون والى اتخاذ إجراءات قوية لمكافحتو.

 -50حرية تكوين الجمعيات نظام تصريحي باالسم فقط ،ىيومن رايتس ووتش ،الواليات المتحدة األمريكية ،أكتوبر 41، 2009صفحة.

 -51حقوق اإلنسان في الصحراء ومخيمات تندوف لالجئين ،ىيومن رايتس ووتش ،الواليات المتحدة األمريكية ،ديسمبر  175 ،2008صفحة.
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-3-3-2منظمات غري حكومية دولية أخرى
شددت منظمة مراسمون بال حدود عمى ضرورة احترام حق التنظيم وفقا لما تقره المادة  21من العيد

الدولي لمحقوق المدنية والسياسية.

كما أشارت منظمات أخرى مثل الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان( )FIDHإلى بعض القضايا التي

اعتبرتيا ذات وقع سمبي عمى مستوى الممارسة الحقوقية في المغرب ،حيث تساءلت عن مآل التحفظات التي
أعمن المغرب عن سحبيا فيما يتعمق باالتفاقية الدولية لمناىضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
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ثالثا -االلتزامات المترتبة بموجب االتفاقيات المصادق عليها
 - 1تتبع التوصيات الصادرة عن اللجان االتفاقية
توجت مناقشة التقارير الدورية المقدمة من طرف الحكومة المغربية بتوجيو عدد من التوصيات من طرف

المجان االتفاقية ،كما نتج عن االستعراض الدوري الشامل لممغرب أمام مجمس حقوق اإلنسان تقديم توصيات

أخرى.

لكن ،وبرغم إعالنو في تقريره الوطني المقدم في إطار "االستعراض الدوري الشامل" الذي عرض عمى

مجمس حقوق اإلنسان في أبريل  ،2008عن عزمو الشروع في االنضمام إلى البروتوكوالت االختيارية ،لم
ينضم المغرب إلى البروتوكول االختياري األول الممحق بالعيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،وال

إلى البروتوكول االختياري التفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،وبروتوكول اتفاقية مناىضة

التعذيب.

فعمى إثر مناقشة التقريرين الثالث والرابع من طرف لجنة مناىضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة خالل
الدورة  40المنعقدة من  14يناير إلى  1فبراير  ،2008أوصت المجنة بإحالة المالحظات إلى كل الو ازرات
المختصة ،والى البرلمان والى السمطات القضائية من أجل تطبيق أنجع لمتوصيات .52كما أوصت

بالتنصيص في الدستور عمى مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الميادين التشريعية .والحظت المجنة

غياب تحديد دقيق لمسألة سمو القانون الدولي عمى القانون الداخمي .وفي ىذا الصدد ،أوصت بإدراج تعريف

واضح لمركز أو مكانة االتفاقيات الدولية في التشريع الداخمي واالنخراط ،بالتالي ،في عممية مالءمة التشريع
الوطني مع المقتضيات الدولية .كما الحظت المجنة استمرار السموكات النمطية التي تعكس تميي از ضد المرأة.

واذا كان تفاعل المغرب مع بعض التوصيات يبرز في االستجابة لبعضيا ،ومن ذلك مثال الرفع من

تمثيمية المرأة من الناحية الكيفية ،حيث أحدثت الو ازرة األولى في مارس  ،2009المجنة المكمفة باقتراح
البرامج اليادفة إلى تقوية قدرات النساء التمثيمية واألنشطة المتعمقة بيا ،53فعمى مستوى التشريع فيما يتعمق

بالعنف ضد النساء والتحرش الجنسي ،لم تشيد سنة  2009تقديم أي مشروع في ىذا االتجاه ،عمما أن مدونة

الشغل التي دخمت حيز التنفيذ في يونيو  2004تضمنت مقتضيات ذات صمة.

وأبدت المجنة مالحظات فيما يخص التدابير الواجب اتخاذىا ضد المتاجرين في البشر واستغالليم ،كما

أشارت أن ىناك نسبة ضئيمة عمى مستوى تمثيمية المرأة في مناصب المسؤولية .54ألجل ذلك ،أوصت المجنة
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Observations finales du Comité pour l’élimination -52
de la discrimination à l’égard des femmes –Maroc, CEDAW/C/MAR/CO/4, 8 avril 2008, 10 pages.

 53مقرر لموزير األول رقم  03-07-09صادر في  6ربيع األول  4( 1430مارس  )2009يتعمق بتأليف المجنة المكمفة باقتراح البرامج اليادفة إلى تقوية قدرات النساء التمثيمية واألنشطة-

54

المتعمقة بيا والممولة كميا أو جزئيا في إطار صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيمية النساء .منشور بالجريدة الرسمية عدد  7 ،5714ربيع األول  5( 1430مارس .)2009

تنبغي اإلشارة إلى أنو خالل المجمس الوزاري المنعقد بإفران بتاريخ  26ديسمبر  ،2008صادق المغرب عمى اتفاقية الىاي المتعمقة بالمظاىر المدينة لالختطاف الدولي لألطفال لعام
 .1980دخمت ىذه االتفاقية حيز النفاذ في  1ديسمبر .1983
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باتخاذ تدابير فعالة من أجل ضمان تمثيمية أكبر لمنساء .ولعل اإلجراءات العممية التي اتخذىا المغرب،
بمناسبة االنتخابات التشريعية ( )2007والجماعية ( )2009تسير في اتجاه توسيع تمثيمية النساء داخل

األجيزة التقريرية (الالئحة الوطنية ،نظام الكوطا ،إدخال مقاربة النوع في الميزانية السنوية.)...

وفي إطار دعم قدرات النساء التمثيمية ،إعماالً لمقاربة النوع  ،وتفعيال لممقتضيات الدولية ذات الصمة،

تمت المصادقة عمى مشروع قانون رقم  2-08-764بتطبيق أحكام المادة  288مكررة من مدونة االنتخابات

المتعمقة بالد عم المخصص لتقوية قدرات النساء التمثيمية بمناسبة االنتخابات العامة الجماعية والتشريعية في

إطار "صندوق الدعم لتشجيع تمثيمية النساء".55

وبخصوص االستعراض الدوري الشامل لسنة  ،2008وافق المغرب عمى جل التوصيات الصادرة عن

فريق العمل والتي تتعمق ،إجماال ،بما يمي:56

 التصديق عمى اتفاقية حقوق األشخاص في وضعية إعاقة؛
 المصادقة عمى البروتوكول االختياري التفاقية مناىضة التعذيب؛
 مواصمة جيود نشر ثقافة حقوق اإلنسان وتوطيدىا؛

 مواصمة الجيود لتعزيز حماية والنيوض بحقوق المياجرين؛
 مواصمة الجيود لتحسين أوضاع السجون؛

 متابعة تنفيذ توصيات ىيئة اإلنصاف والمصالحة؛
 مواصمة مالءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية في مجال حقوق اإلنسان؛
 مواصمة تدريب الموظفين المسؤولين عن إنفاذ القوانين؛

وأوصت عدة دول بتمبية احتياجات المغرب في مجال التعاون التقني.
وقد حظيت ىذه التوصيات بقبول المغرب.
ويالحظ إطالق مجموعة من المشاريع وفتح عدد من األوراش ،خالل سنة  ،2009ينتظر أن تؤدي ،في

نتائجيا إلى األخذ بعين االعتبار العديد من التوصيات المذكورة أعاله .فباإلضافة إلى مواصمة متابعة تفعيل

توصيات ىيئة اإلنصاف والمصالحة من طرف المجمس االستشاري لحقوق اإلنسان ،بالتعاون مع الفاعمين
المعنيين ،تجدر اإلشارة عمى سبيل الذكر ال الحصر ،إلى:
 مشروع إصالح القضاء وتأىيمو؛

 مشروع تحيين ومالءمة المنظومة الجنائية؛
 19 -55دعم تشجيع تمثيمية النساء بمناسبة االنتخابات العامة والتشريعية .مرسوم رقم  2.08.746صادر في  2محرم  30 ( 1430ديسمبر  )2008بتطبيق المادة  288المكررة من مدونة

االنتخابات المتعمقة بالدعم المخصص لتقوية قدرات النساء التمثيمية بمناسبة االنتخابات العامة والتشريعية والمقدم في إطار"صندوق الدعم لتشجيع تمثيمية النساء" .الجريدة الرسمية

عدد  4 ،5696محرم ( 1430فاتح يناير .)2009

 -56مجمس حقوق اإلنسان ،االستعراض الدوري الشامل ،تقرير الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل – المغرب ،الدورة الثامنة ،الجمعية العامة 22 ،A/HRC/8/22 ،مايو
 16 ،2008صفحة.
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 مشروع الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان؛
 مشروع قانون لتنظيم مين الصحافة والنشر؛

 تفعيل مضامين األرضية المواطنة لمنيوض بثقافة حقوق اإلنسان.
 -2مالءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان
من بين االلتزامات المترتبة عن مصادقة المغرب عمى االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان العمل عمى

مالءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات ىذه االتفاقيات بمراعاة المالحظات والتوصيات الصادرة عن المجان

المنشأة بموجب تمك االتفاقيات وما يصدر عنيا من اجتياد.

تميزت سنة  2009بالمصادقة عمى مشروع مرسوم رقم  2-09-207يتعمق بتحديد نموذج التصريح
اإلجباري بالممتمكات ووصل السمم وبالحد األدنى لقيمة األموال المنقولة الواجب التصريح بيا ،وذلك تفعيال

لمقتضيات اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الرشوة ،التي صادق عمييا المغرب في يناير  .2007كما تميزت

كذلك بإطالق مجموعة من مشاريع القوانين ينبغي بشأنيا استحضار مسألة المالءمة مع المعايير الدولية

لحقوق اإلنسان المنبثقة عن المعاىدات التي صادقت عمييا بالدنا.

 -1-2مشاريع قوانني يف طور اإلجناز
 مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط واجراءات ممارسة حق اإلضراب
يتألف ىذا المشروع ،كما صاغتو مصالح و ازرة التشغيل والتكوين الميني ،من  52مادة .ومن المتوقع أن

يتم اعتماده خالل الدورة الربيعية لمبرلمان ،أو عمى األبعد في الدورة الخريفية لسنة  2010تماشيا مع

الديناميكية التي سيحدثيا المجمس االقتصادي واالجتماعي الذي تمت المصادقة عمى القانون التنظيمي

المحدث لو خالل يناير .572010

وتنص ديباجة مشروع القانون التنظيمي المتعمق بشروط واجراءات ممارسة حق اإلضراب عمى أن حق

اإلضراب ىو «أحد الحقوق المشروعة لمدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لألجراء .وباعتباره منصوص
عميو في بعض المواثيق الدولية ،فإنو يعد من أىم تجميات ممارسة الحق النقابي ،الذي يشكل أحد المبادئ

األساسية لحقوق األجراء».
 مشروع قانون يتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العالجات
يترجم ىذا المشروع التزامات المغرب في إطار االتفاقيات الدولية المتعمقة بالصحة ودستور المنظمة

العالمية لمصحة .ويتضمن نص المشروع  31مادة .وقد أحيل ىذا المشروع عمى لجنة القطاعات االجتماعية

 -57مشروع قانون تنظيمي رقم  60-09يتعمق بالمجمس االقتصادي واالجتماعي .تم اعتماد ىذه المؤسسة في المجمس الوزاري المنعقد بالدار البيضاء ،بتاريخ  19أكتوبر .2009
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بمجمس النواب في  2ديسمبر  .2009والشك أنو سيدعم مدونة التغطية الصحية األساسية .58وتعتبر ديباجة

مدونة التغطية الصحية األساسية أن "ضمان المساواة وتحقيق اإلنصاف بالنسبة لجميع السكان في مجال
االستفادة من الخدمات الطبية ،يمثل إحدى أولويات الدولة في مجال الصحة"  .وتفرض ىذه الحماية عمى

الدولة التزاما يقضي بتوفير العالج مجانا لممواطنين لضمان الحق في الصحة.

وتنص ديباجة ىذه المدونة عمى أن "ضمان المساواة وتحقيق اإلنصاف بالنسبة لجميع السكان في مجال

االستفادة من الخدمات الطبية ،يمثل إحدى أولويات الدولة في مجال الصحة."...
 مشروع قانون يتعلق بالتربية البدنية والرياضة

في إطار النيوض بالحقوق االجتماعية والثقافية ،وترجمتيا عمى أرض الواقع ،تم تقديم مشروع قانون رقم

 30.09يتعمق بالتربية البدنية والرياضة .حيث جاء في ديباجة نص ىذا المشروع ،أن الرياضة تشكل "رافعة

لمتنمية البشرية" .ويتألف المشروع من  115مادة .وتمت إحالتو عمى لجنة القطاعات االجتماعية لمجمس

النواب في  2دجنبر .2009

 -2-2مراجعة ادلنظومة اجلنائية
شيدت سنة  2008إطالق مشروع يقضي بمراجعة ومالءمة المنظومة الجنائية الوطنية .وعمل المجمس

االستشاري لحقوق اإلنسان ،تفعيال الختصاصاتو في مجال دراسة التشريعات ومالءمتيا مع المعايير الدولية
لحقوق اإلنسان ،عمى دراسة مشروع القانون الجنائي المعد من طرف و ازرة العدل وتقديم مقترحات

بخصوصو.

وانصب مجيود المجمس االستشاري لحقوق اإلنسان في إبداء الرأي بخصوص مدى مالءمة مقتضيات

مشروع القانون الجنائي ،لمبادئ حقوق اإلنسان األساسية :الشرعية ،عدم رجعية القانون ،المساواة ،تشخيص
المسؤولية وتفريد الجزاء.
وفي نفس اإلطار ،يعتزم المجمس إنجاز دراسة حول قانون المسطرة الجنائية ومدى مالءمتو مع مبادئ

وقواعد القانون الدولي لحقوق اإلنسان.

ويجدر التذكير بأن ديباجة قانون المسطرة الجنائية الحالي ،الصادر في سنة  ،592003تؤكد عمى أن

"مصادقة المممكة المغربية عمى جممة من المواثيق واالتفاقيات الدولية أصبحت تفرض تدخل المشرع من أجل
مالءمة قانونو مع التوجو العالمي .يضاف إلى ذلك الطفرة الكبرى التي عرفيا مجال حقوق اإلنسان ببالدنا،
والحرص عمى صيانة ىذه الحقوق وحماية الحريات الفردية والجماعية ،وبناء دولة الحق والقانون".

 -58ظيير شريف رقم  1-02-296صادر في  25من رجب  1423بتنفيذ القانون رقم  65-00بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية .الجريدة الرسمية بتاريخ  16رمضان 21( 1423
نوفمبر.)2002

 -59ظيير شريف رقم  1.02.255صادر في  25من رجب  3( 1423أكتوبر  )2003بتنفيذ القانون رقم  22.01يتعمق بالمسطرة الجنائية ،الجريدة الرسمية عدد  5078بتاريخ  27ذي

القعدة ( 30يناير .)2003
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رابعا -خالصات وتوصيات
بالرغم مما عرفتو الممارسة االتفاقية لممغرب في مجال حقوق اإلنسان من تطور خالل السنوات األخيرة

انعكس بشكل خاص عمى مواصمة االنخراط في المنظومة الدولية لحقوق اإلنسان ،وبذل جيود عمى الصعيد

الوطني لموفاء بااللتزامات المترتبة عن ذلك ،األمر الذي انعكس في إطالق عدد من األوراش اإلصالحية في
المجاالت التشريعية والمؤسساتية تروم توفير مزيد من الضمانات لحماية حقوق اإلنسان والنيوض بيا ،فإن

المجمس إذ يسجل وجود جوانب لمضعف في ىذه الممارسة ،يوصي بمواصمة بذل الجيد عمى الصعيد

الوطني لتوفير كل الشروط الضرورية لضمان الوفاء بكافة االلتزامات المترتبة عن المعاىدات واالتفاقيات

المصدق عمييا من قبل بالدنا فضال عن مواصمة االنضمام إلى تمك التي لم تنضم إلييا بعد.
ومن بين أوجو ذلك الضعف يالحظ:

 بطء عمى مستوى تفعيل الق اررات المتخذة بخصوص مواصمة استكمال انخراط بالدنا في
االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان ومن بين ذلك البطء في اتخاذ أو استكمال اإلجراءات المسطرية

لرفع التحفظات أو المصادقة عمى المواثيق الدولية المعمن عنيا بشكل رسمي؛

 ضعف جدولة إعداد التقارير الدورية مما يؤدي إلى تراكميا واالضطرار إلى المجوء إلى إعداد
عدد منيا في آن واحد وىو ما ينعكس سمبا عمى جودتيا وعمى المعمومات المعتمدة؛

 غياب مني جية واضحة في كيفية إعداد التقارير الدورية وفقا لممبادئ التوجييية والتوصيات العامة
الصادرة عن الييئات التعاىدية ،وضعف التنسيق بين القطاعات الحكومية وعدم إشراكيا في

جميع مراحل إعداد التقارير؛

 عدم عرض مشاريع التقارير عمى المجمس االستشاري لحقوق اإلنسان إلبداء الرأي فييا قبل
عرضيا عمى المجان المعنية في مدة معقولة وضعف إشراك جمعيات المجتمع المدني؛

 ضعف عمى مستوى متابعة تفعيل مالحظات وتوصيات الييئات الدولية خصوصا منيا تمك
الصادرة عن الييئات التعاىدية المعنية بحقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة بمناسبة فحصيا

لمتقارير الوطنية لبالدنا؛

 وجود تفاوت بين الدبموماسية الحكومية في مجال حقوق اإلنسان وبين ما حققتو بالدنا من

مكتسبات وانجازات ،ومن بين أوجو ذلك ضعف المشاركة في المنتديات واألنشطة الدولية ذات
الصمة بحقوق اإلنسان وضعف تمثيمية بمدنا في المجن والييئات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان؛

 وجود خصاص عمى مستوى متابعة التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية غير الحكومية العاممة
في مجال حقوق اإلنسان.
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وفي ىذا اإلطار يتقدم المجمس االستشاري لحقوق اإلنسان بالتوصيات التالية:
 مواصمة االنخراط في القانون الدولي لحقوق اإلنسان من خالل المصادقة عمى اتفاقيات األمم
المتحدة لحقوق اإلنسان التي لم يصادق المغرب عمييا بعد؛ والمصادقة عمى البرتوكوالت
االختيارية الممحقة ببعض االتفاقيات والشروع في اتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة لتفعيل

مقتضياتيا عمى الصعيد الوطني؛

 مواصمة وتكثيف الجيود الوطنية من أجل مالءمة كافة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية
لحقوق اإلنسان المترتبة عن اتفاقيات حقوق اإلنسان التي انضمت إلييا بالدنا؛

 مواصمة العمل الرامي إلى رفع التحفظات عن مقتضيات بعض اتفاقيات حقوق اإلنسان؛

 اإلسراع بإنجاز التقارير الدورية والعمل عمى تدارك التأخر الحاصل في إعدادىا وتقديميا في
أقرب اآلجال إلى المجان المعاىداتية المعنية؛

 العمل عمى نشر التقارير الدورية والتوصيات الصادرة عن المجان المعاىداتية بشكل منتظم؛
 العمل عمى تكثيف الجيود من أجل تطوير التنسيق بين القطاعات الحكومية والمصالح الو ازرية
المعنية إلنجاز التقارير الدورية بشكل منتظم وتعزيز التنسيق كذلك في كافة قضايا حقوق

اإلنسان؛

 تسريع وثيرة التفاعل اإليجابي مع التوصيات القابمة لمتنفيذ واستباق العديد منيا عن طريق رصد

قبمي لكل مالحظات المجان المعاىداتية وادراج التوصيات في إطار تصور شمولي ينسجم مع
مضمون التقرير الختامي لييئة اإلنصاف والمصالحة؛

 اقتراح التدابير الرامية إلى إنشاء وتطوير المؤسسات الكفيمة بدعم احترام حقوق اإلنسان والنيوض
بيا؛

 مواصمة جيود نشر ثقافة حقوق اإلنسان وتنميتيا ودعميا؛

 تعزيز مساىمة بالدنا في المفاوضات المتعمقة باتفاقيات حقوق اإلنسان وابداء الرأي فيما يتعمق
بااللتزام بيا؛

 تعزيز الحوار والتعاون مع المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية الحكومية وغير الحكومية ومختمف
المؤسسات والييئات الميتمة بحقوق اإلنسان في القضايا ذات الصمة بالممارسة االتفاقية لبالدنا.
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القسم الثاني
ممارسة بعض الحقوق والحريات
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توصل المجمس االستشاري لحقوق اإلنسان خالل سنة  2009بشكايات وتظممات تمس بشكل مباشر أو

غير مباشر ممارسة بعض الحقوق والحريات .وبعد معالجة وتصنيف الشكايات حسب المواضيع التي
تتضمنيا ،قام المجمس بالنظر في الشكايات التي تدخل ضمن مجالو الحمائي ،وبإحالة تمك التي تندرج

ضمن اختصاصات مصالح وجيات أخرى.
- 1معالجة شكايات وتظلمات المواطنين
واصل المجمس االستشاري لحقوق اإلنسان معالجة الشكايات الواردة عميو ،والتي بمغ عددىا ىذه السنة

 3885طمبا وشكاية كما استقبل عددا من المواطنين بمقره ،بينما اختار عدد من المواطنين التواصل مع

المجمس عبر المكالمات الياتفية .وتجدر اإلشارة إلى أن نسبة ىامة من الشكايات والطمبات والمكالمات
الياتفية تخص السجون.
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الطلبات والشكاٌات

ويالحظ أن سنة  2009سجمت انخفاضا عمى مستوى الشكايات الواردة عمى المجمس ،واذا ما استثنينا

 2007و  2008التي سجمت رقما مرتفعا في عدد الشكايات المرتبطة في جزء كبير منيا بجبر الضرر
الفردي ،فإن سنة  2009سجمت عودة التزايد في عدد الشكايات إلى وثيرتو الطبيعية إذا ما قورن ذلك بسنة

 2004من جية ،وبنسبة التزايد منذ سنة  2004من جية أخرى ،وىو ما يعني في نياية المطاف أن سنة
 2007و  2008كانت بمثابة االستثناء وليس القاعدة.
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عدد الشكاٌات الواردة على المجلس منذ سنة 2004
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واذا كانت الشكايات الواردة عمى المجمس سنة  2009تتوزع بين عدة أنواع فإن أعمى نسبة منيا تتعمق

بمجاالت العدالة واإلدارات العمومية والسجون مما يؤكد عمى التحديات المطروحة في عالقة باألوراش

المفتوحة بالمغرب خاصة تمك المتعمقة بإصالح القضاء واإلدارة العمومية ،حيث أن ارتفاع الشكايات المتعمقة

بسير العدالة وادارة العدل ،يطرح مجموعة من األسئمة حول العالقة بين المجتمع والقضاء والتمكين القانوني
لفئات واسعة من المواطنين ،ونفس األمر يطرح عمى مستوى الشكايات المتعمقة باإلدارة ،عمما أن المغرب

بات يتوفر عمى قضاء إداري يمكن مقاضاة اإلدارة أمامو.

وتجدر المالحظة أن الشكايات لم تبق مقتصرة عمى التراب الوطني ،بل شممت أيضا مغاربة مقيمين

بالخارج.

ويوضح المبيان التالي عدد ونوعية الشكايات التي تمقاىا المجمس.
نوعٌة الشكاٌات التً تلقاها المجلس
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ذوي االحتٌاجات الخاصة

انتهاكات حقوق اإلنسان
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واذا كانت الشكايات المتعمقة بسير العدالة وادارة العدل تأتي في مقدمة الشكايات المتوصل بيا من حيث

العدد فمن الضروري تفصيل محتواىا لمعرفة طبيعتيا وىو ما يوضحو الجدول التالي:

عدد الشكايات المحالة

الموضوع
شــكاية تتعمــق بتظممــات وممتمســات البــت واإلنصــاف فــي قضــايا

425

معروضة عمى أنظار الجية القضائية المختصة

198

شكاية تتعمق بتنفيذ أحكام قضائية
شــكايات تتعمــق بتظممــات بخصــوص مســار غيــر عــادي لقضــايا

321

معروضة عمى القضاء

شكايات تتعمق بتظممات من محامين

101

تظممات من أحكام قضائية

120

مختمفات

146

المجموع

1311

ويبدو من خالل الجدول أن عددا من المواطنين الذين لجؤوا إلى المجمس بيذا الخصوص ،تقدموا
بطمباتيم بالرغم من أنيا معروضة عمى القضاء ،وىو ما يفرض ضرورة بحث ىذه الظاىرة مستقبال ،لمعرفة

دواعي تصرفات األفراد بيذا الشكل ،من أجل الوقوف عند مكامن الخمل .كما أن الشكايات المتعمقة بتظممات

بخصوص مسار غير عادي لقضايا معروضة أمام القضاء يفرض فحص الطريقة التي يتواصل بيا القضاء
مع المتقاضين من أجل أن يكونوا عمى عمم تام بكل ما يتعمق بقضاياىم ،ومعرفة األسباب التي قد تجعل

المتقاضي يفيم عمى أن قضيتو انحرفت عن مسارىا الصحيح.

التوزٌع النسبً للشكاٌات المتعلقة بالقضاء
تظلمات بخصوص مسار
غٌر عادي لقضاٌا
معروضة على القضاء
%25

شكاٌة تتعلق بتنفٌذ أحكام
قضائٌة
%15

تظلمات من محامٌن
%8

تظلمات من أحكام قضائٌة
%9

مختلفات
%11

شكاٌات تتعلق بقضاٌا
معروضة على القضاء
%32
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ولعل مسألة تنفيذ األحكام القضائية الزالت تمقي بظالليا عمى العمل القضائي ،بالرغم من المجيودات

المبذولة عمى ىذا المستوى ،والتي تطمبت تخصيص قضاة في المحاكم مكمفين بالتنفيذ .ومن تم فمن

الضروري إيالء ىذه النقطة األىمية المطموبة ،إذ أن من شأن عدم تنفيذ األحكام القضائية أن يضر بالمساواة
أمام القانون المنصوص عميو دستوريا.
وفي الوقت الذي يفترض فيو أن تكون نقابة المحامين ،أول مكان يمجأ إليو المتقاضي عند وقوع نزاع مع

محاميو ،فإن مجموعة من المواطنين فضمت االنتقال إلى المجمس ،وىو ما يفرض عمى نقابات المحامين
تطوير آليات فعالة لمتواصل مع المتقاضين ،خاصة في حالة وقوع نزاع مع محامييم.
وقد تمت معالجة كافة الشكايات والطمبات التي توصل بيا المجمس إذ تم عرض تمك المتعمقة

باالنتياكات عمى خمية التواصل واالتصال ،في حين أحيمت تمك المتعمقة باإلدارات عمى ديوان المظالم
ويوضح الجدول التالي الجيات التي أحيمت عمييا الشكايات.

الصنف

العدد

شكايات حول التعرض النتياكات حقوق اإلنسان

181

شكايات واردة من سجناء و ذوييم

895

شكايات ذوي االحتياجات الخاصة

104

شكايات تتعمق بسير العدالة وادارة العدل

1311

شـ ـ ــكايات تتعمـ ـ ــق بسـ ـ ــير اإلدارة العموميـ ـ ــة وعالقتيـ ـ ــا
بالمواطن
تظمم ـ ـ ــات ح ـ ـ ــول س ـ ـ ــير اإلدارة المحمي ـ ـ ــة والمص ـ ـ ــالح
الجماعية
ش ــكايات واردة م ــن رج ــال المقاوم ــة وأعض ــاء ج ــيش

التحرير

شـ ــكايات تتعمـ ــق بحقـ ــوق ومصـ ــالح وأوضـ ــاع مغاربـ ــة
بالخارج

اإلجراءات
عرضت عمى خمية التواصل واالتصال
عرض ـ ـ ــت عم ـ ـ ــى و ازرة الع ـ ـ ــدل والمندوبي ـ ـ ــة العام ـ ـ ــة إلدارة
السجون واعادة اإلدماج
عرضت عمى و ازرة التنمية االجتماعية واألسـرة والتضـامن

وو ازرة الداخمية بحسب االختصاص

تمــت إحالــة  1191عمــى و ازرة العــدل وتــم توجيــو وارشــاد
 120من المشتكين بخصوص الشكايات المتبقية

467

تمت إحالتيا عمى ديوان المظالم

275

عرضت عمى و ازرة الداخمية

186

عرضـ ـ ــت عمـ ـ ــى المندوبيـ ـ ــة السـ ـ ــامية لقـ ـ ــدماء المقـ ـ ــاومين

وأعضاء جيش التحرير

عرضــت عمــى مؤسســة الحســن الثــاني لممغاربــة المقيمــين
26

بالخــارج ،وتــم عــرض بعــض الحــاالت عمــى و ازرة الشــؤون
الخارجية والتعاون مع إخبار المشتكين

440

مختمفات

المجموع

تم توجيو وارشاد المواطنين المشتكين بخصوصيا

3885
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وفي إطار التواصل مع المشتكين ،حرص المجمس عمى إخبار كافة المشتكين بمآل شكاياتيم.
- 2استقبال المشتكين بمقر المجلس
استقبل المجمس ىذه السنة مواطنين من كافة التراب الوطني ،وىو دليل عمى أن مكانتو كمؤسسة وطنية

مكمفة بمجال حقوق اإلنسان ما فتئت تترسخ سنة بعد أخرى ،غير أن أىم ما لوحظ ىذه السنة ،ىو توافد عدد
ىام من المواطنين من مدينة الدار البيضاء ،وىو أمر طبيعي إذا ما قورن بحجم ساكنة ىذه المدينة ،وما قد

تثيره مختمف العالقات االجتماعية من مشاكل مرتبطة بحقوق اإلنسان .ويبين الجدول التالي ترتيبا لممدن

الثمانية األولى حسب عدد الوافدين عمى المجمس.

المدينة

الذكور

اإلناث

الدار البيضاء

858

119

أزيالل

450

87

الرباط

219

46

سال

159

71

مكناس

146

84

الرشيدية

140

20

القنيطرة

109

19

مراكش

104

23
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ويالحظ من خالل ذلك أن نسبة اإلناث أقل بكثير من نسبة الذكور ،وىي نفس المالحظة التي تم
تسجيميا سنة  ،2008غير أن ىناك بعض المناطق التي وان كان عدد الوافدين منيا محدودا فيي تسجل
العكس تماما مثل ما ىو األمر بالنسبة لميدلت وموالي بوعزة حيث حج إلى المجمس عمى التوالي  6و 3

نساء دونما تسجيل ولو حالة واحدة لفائدة الذكور ،بينما بمغت بالنسبة لمدينة الخميسات  12زائر لفائدة

اإلناث مقابل  8لفائدة الذكور .وىو األمر الذي يمكن اعتباره بمثابة االستثناء الذي ال يغير شيئا في قاعدة
يمكن تعميميا عمى كافة المناطق التي يتوصل منيا المجمس بشكايات أو يستقبل المواطنين منيا.

وأخي ار يجدر التذكير أن مجموع ىذه الشكايات ،وبالرغم من أىميتيا ،ال تندرج ضمن اختصاصات

المجمس في مجال حماية حقوق اإلنسان في مفيومو الضيق .وفيما يمي معطيات وتحميل لمشكايات التي

تندرج ضمن اختصاصات المجمس والمتعمقة بتعرض مواطنين النتياكات حقوق اإلنسان.
- 3الشكايات المندرجة ضمن التدخل الحمائي للمجلس

ورد عمى المجمس طيمة سنة  2009ما مجموعو 181شكاية تدخل ضمن مجالو الحمائي .ولعل أىم

مالحظة تبرز ىي تزايد عدد الشكايات حول حدوث انتياكات بمقارنة مع السنوات الثالث األخيرة وىو ما

يؤكده المبيان التالي:

2200

2150
181

2100
82

2050
38
2000

2009

2008

2007
1950

1900
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ولوحظ ىذه السنة ارتفاع نسبة الشكايات المتعمقة بالمساس بالسالمة البدنية وسوء المعاممة ،كما ىو واضح
في الجدول التالي حيث تبدو نسبة ىذا النوع من االنتياكات مرتفعة ،تمييا شكايات حول التعرض لالختطاف
أو االختفاء ،ثم حاالت عدم الحصول عمى وثائق إدارية ،وىذا ما يتضح من خالل المبيان أسفمو.

العدد

موضوع الشكاية
ادعاء اختطاف أو اختفاء

29

ادعاء التعرض لمتعذيب أثناء االحتجاز

2

المساس بالسالمة البدنية وسوء المعاممة

102

اإلصابة بالرصاص من طرف القوات العمومية

2

الحق في بيئة سميمة

5

حرية التنقل

3

الحرمان من الحصول عمى وثائق إدارية

24

الحق في تأسيس الجمعيات

2

ممارسة الحق النقابي

2

الشطط في استعمال السمطة

9

المنع من الترشيح النتخابات المجان اإلدارية

1

181

المجموع
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التوزيع النسبي للشكايات التي تدخل في المجال الحمائي
1%

1%

ادعاء اعتداء أو اختطاف

1%

ادعاء التعرض للتعذٌب أثناء
االحتجاز
المساس بالسالمة البدنٌة وسوء
المعاملة
اإلصابة بالرصاص من طرف القوات
العمومٌة
الحق فً بٌئة سلٌمة

5%
16%
1%

13%
2%
3%
1%

حرٌة التنقل
الحرمان من الحصول على وثائق
إدارٌة
الحق فً تأسٌس جمعٌات
ممارسة الحق النقابً

56%

الشطط فً استعمال السلطة
المنع من الترشح لالنتخابات

ويالحظ أن المساس بالسالمة البدنية وسوء المعاممة ،والحرمان من الحصول عمى وثائق إدارية ،ثم
ادعاء االختطاف أو االختفاء تشكل ما مجموعو  % 85من مجموع القضايا المتعمقة باالنتياكات التي يتدخل
فييا المجمس عمى المستوى الحمائي .غير أن ما يالحظ ىذه السنة ىو غياب أي حالة وفاة عكس ما حدث

في سنة  2008التي تم فييا تسجيل حالتين.
- 4الشكايات المتعلقة بالسجون

توصل المجمس بعدد ىام من الشكايات والطمبات تخص مجال السجون ،حيث بمغ عددىا  895شكاية

بزيادة ممحوظة مقارنة مع  2008بمغت  231شكاية.

الشكاٌات التً توصل بها المجلس خالل سنتً  2008و 2009
2500
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1500
1000

895
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664
0
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تبرز طمبات الحصول عمى العفو في مقدمة الطمبات التي توصل بيا المجمس ،من طرف سجناء أو من

طرف ذوييم ،واذا كان بإمكان أي سجين أن يقدم مختمف طمباتو ،بما فييا االستفادة من العفو من داخل
المؤسسة السجنية التي يقيم بيا إلى الجيات المختصة ،فإن نوعية العالقة بين السجين والمؤسسة من جية

والتصور الذي يمتمكو الكثير من السجناء حول المجمس خاصة بعد أن أنجز تقري ار حول أوضاع السجون،

والقيام سنة  2009بعدد من الزيارات لبعض السجون بالمغرب في إطار الميام المخولة لو من جية ثانية،
ترسخ االعتقاد بأن إيداع الطمبات لدى المجمس من شأنو أن يضمن إيصاليا إلى الجيات المختصة.
وقد صنفت الشكايات التي توصل بيا المجمس في ىذا المجال إلى األنواع التالية:

العدد

نوعية الشكاية
طمبات العفو

306

االنتقال إلى سجون أخرى قصد التقريب من العائمة

118

طمبات تتعمق بالعالج

23

طمبات الرخص االستثنائية

2

متابعة الدراسة والتكوين

2

طمبات االحتفاظ

16

التعذيب أو سوء المعاممة بالسجن

19

تظممات من أحكام قضائية

139

تظممات من أوضاع سجنية

128

الحفظ

115

اإلفراج المقيد

2

شيادة االحتياج

1

مختمفات

23

طمب إحالة مساطر استثنائية

1

895

المجموع
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ىكذا يالحظ أن أعمى نسبة من الشكايات المتعمقة بالسجون ،تتوزع بين ثالثة أنواع من الطمبات :طمبات

االنتقال إلى سجون أخرى ،والتظمم من أحكام قضائية ،ومن األوضاع السجنية إلى جانب طمبات العفو ،أي

ما يشكل نسبة  % 90من مجموع الشكايات الواردة من سجناء أو ذوييم .ولعل مسألة التظمم من أحكام
قضائية تطرح أيضا عمى مستوى السجون ،كما تطرح مسألة التفكير جديا في اعتماد نظام العقوبات البديمة.

وبخصوص طمبات االنتقال يالحظ أن األمر غالبا ما يتعمق بالرغبة في االنتقال إلى سجن قريب من مقر

سكنى ذوي السجين ،لتخفيف العبء عن األسرة ،وزيادة فرص التواصل معيا.
ويوضح المبيان التالي نسب الطمبات المتعمقة بمجال السجون.

التوزيع النسبي لطلبات السجون
0%
0%

3%

0%
13%

34%
14%
16%

13%

2%
3%
2%
0%

0%

الرخص االسثنائية

العالج

االنتقال

طلبات العفو

تظلم من أحكام قضائية

التعذيب وسوء المعاملة

االحتفاظ

متابعة الدراسة أو التكوين

شهادة االحتياج

اإلفراج المقيد

الحفظ

تظلم من أوضاع سجنية

إحالة مساطر اسثنائية

مختلفات
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واذا كان المجمس بمعالجة ىذه الشكايات وعرضيا عمى الجيات المختصة ،فإنو لم يتوصل إال بثالثين
ردا تيم المجاالت التالية:

عدده

موضوع الرد
طمبات االنتقال

5

طمبات العالج

16

طمبات متابعة الدراسة أو التكوين الميني

2

طمبات االحتفاظ

3

التعذيب وسوء المعاممة

3

مختمفات

1

وقد شيدت سنة  2009قيام لجن من المجمس بزيارات إلى سجون مراكش وابن جرير والعيون ،وىي

الزيارات التي مكنت من الوقوف عمى األوضاع داخل ىذه السجون ،وأنجزت عقبيا تقارير ومراسالت إلى

المندوبية العامة إلدارة السجون واعادة اإلدماج ،تثير مسألة االكتظاظ ،وتفشي بعض األمراض وانتقال
عدواىا بسيولة ،بسبب تراجع شروط النظافة وضعف العناية الطبية ،إلى جانب نذرة األنشطة التعميمية

والتربوية والتثقيفية.

- 5طلبات واردة من أشخاص في وضعية إعاقة
توصل المجمس سنة  2009بـ  104طمبات تخص أشخاصا في وضعية إعاقة ،موزعة بين طمب

المساعدة ،والحصول عمى بعض اآلليات المساعدة عمى الحركة.
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القسم الثالث
حقوق اإلنسان من خالل تقارير منظمات غير حكومية
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 -1تقارير منظمات غير حكومية دولية
تناولت تقارير صادرة عن منظمات غير حكومية دولية مثل :منظمة العفو الدولية وىيومن رايتس ووتش

ومراسمون بال حدود ،وضعية حقوق اإلنسان بالمغرب خالل سنة  .2009وقد أبدت ىذه المنظمات اىتماما
مطردا بوضعية حقوق اإلنسان بالمغرب ،لما يشيده المغرب من تطور متزايد في ىذا المجال ،وبالنظر كذلك
لما تراه ىذه المنظمات كمعيقات من شأنيا عرقمة ىذه الحركية أو الحد من فاعميتيا.

وعمى العموم ،تتركز مالحظات ىذه المنظمات حول جانب الحقوق السياسية ،خصوصا ما ارتبط

بممارسة الحريات العامة ،كحرية التعبير والحق في التنظيم والحق في التظاىر .كما تطرقت إلى بعض
القضايا التى استأثرت باىتمام الرأي العام الوطني والدولي ،كقضية أميناتو حيدر .كما أولت اىتماما

بالمحاكمات التي طالت بعض الصحفيين ،أو تمك التي تخص أعضاء "شبكة بمعيرج".

 -1-1تقرير منظمة العفو الدولية
أشارت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تقريرىا السنوي عن حالة حقوق اإلنسان بالمغرب خالل سنة

 ، 2009إلى أن حرية التعبير واالجتماع وتكوين الجمعيات الزالت تخضع لقيود ،وأن السمطات تفرض

عقوبات عمى من ينتقد أو يتبنى آراء تتناقض مع الموقف الرسمي بخصوص القضايا التي تعتبر حساسة

سياسيا .كذلك ،وحسب أمنستي ،لم يتم التحقيق في ادعاءات التعذيب .كما أشار التقرير إلى استعمال

السمطات لمقوة المفرطة لتفريق مظاىرات مناىضة لمحكومة ،والى قضايا ذات صمة بحقوق المياجرين
واإلفالت من العقاب أو معاقبة مرتكبي االنتياكات في مجال حقوق اإلنسان ،فضال عن محاكمة بعض

الصحفيين ومتابعتيم بموجب مواد مختمفة من قانون العقوبات وقانون الصحافة.

 -2-1تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش
اعتبر ىذا التقرير أنو بالرغم من توفر المغرب عمى مجتمع مدني نشيط وعمى صحافة مستقمة ،فقد

سجمت سنة  2009ما اعتبرتو المنظمة تدىو ار في أوضاع حقوق اإلنسان .وتضمن التقرير مجموعة من
المحاور ىمت عمى وجو الخصوص مكافحة اإلرىاب ومواجية انتياكات الماضي ونظام العدالة وحرية

تأسيس الجمعيات والتجمع والتنقل وحرية اإلعالم .كما تطرق إلى العمل الذي أنجزتو ىيئة اإلنصاف

والمصالحة فيما يتعمق بمواجية انتياكات الماضي لحقوق اإلنسان ،ووصفو بالريادي.

وأثار التقرير ما اعتبره قيودا مفروضة عمى من يسمييم نشطاء صحراويين ،وقضية محاكمة ما عرف

بشبكة "بمعيرج" ،وقضية أميناتو حيدر وكذلك مسألة رفض بعض المصالح اإلدارية الموافقة عمى إطالق

أسماء أمازيغية عمى مواليد جدد.
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في نياية تقريرىا السنوي حول المغرب ،ذكرت ىيومن رايتس ووتش ببعض التطورات المسجمة مثل

المصادقة عمى االتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان وكرامة األشخاص ،وكذا إعالنو سحب
التحفظات عن اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،باإلضافة إلى استضافتو فريق العمل

المعني بحاالت االختفاء القسري والالإرادي.

 -3-1منظمة مراسلون بال حدود )(Reporters Sans Frontières
في تقريرىا السنوي لسنة  ،2009سجمت منظمة مراسمون بال حدود تراجعا في حرية الصحافة بالمغرب،

بسبب إجراء محاكمات بعض الصحفيين.

من جانب آخر ،الحظت المنظمة أن الييئة العميا لالتصال السمعي البصري ( )HACAتشددت في منح

الرخص لما اصطمح عميو بالموجة الثانية من التراخيص الممنوحة بتاريخ  23فبراير .2009

وانتقدت المنظمة األحكام التي قضت بغرامات مالية أو تعويضات مالية كبيرة ضد بعض الصحفيين

وأوصت بحذف العقوبات السالبة التي قد تطال الصحفيين وذلك في أفق اعتماد قانون جديد لمصحافة.

ومن جية أخرى ،شددت المنظمة عمى ضرورة احترام حق التنظيم وفقا لما تنص عميو المادة  21من

العيد الدولي لمحقوق المدنية والسياسية.

 -2من خالل مواقف منظمات غير حكومية وطنية
عبرت منظمات غير حكومية وطنية عن انشغاالتيا بشأن وضعية حقوق اإلنسان بالمغرب خالل سنة

 .2009وقد تطرقت إلى مواضيع مختمفة ذات صمة وطيدة بحقوق اإلنسان خاصة في مجال الحقوق المدنية
والسياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية.

 -1-2يف جمال احلقوق ادلدنية والسياسية
الحظت ىذه المنظمات تراجعا في مجال الحقوق المدنية والسياسية من حيث استمرار ترسيخ مبدأ

اإلف الت من العقاب والتأخير الحاصل في تفعيل توصيات ىيئة اإلنصاف والمصالحة خاصة فيما يتعمق
بالكشف عن الحقيقة بشأن حاالت االختفاء القسري العالقة .وفي ىذا الصدد ،تمت مطالبة الحكومة المغربية

بالمصادقة عمى االتفاقية الدولية لحماية األشخاص من االختفاء القسري.

تمت اإلشارة إلى التضييق الذي يمس الحق في التجمع والتظاىر ومنع الوقفات والمسيرات السممية التي
دعت إلييا جمعيات حقوقية ،وكذا المتابعات القضائية في حق ناشطين حقوقيين.
من جانب آخر ،سجمت ىذه المنظمات تزايد وثيرة المتابعات والمحاكمات القضائية التي استيدفت حرية

الصحافة وعمل الصحافيين والحق في الرأي وحرية التعبير .كما عبرت عن انشغاليا بشأن محاكمة معتقمين
ليم آراء سياسية (المتابعين الستة في قضية بمعيرج).
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كما تم تسجيل عدم إيداع المغرب لوثائق سحب تحفظاتو عن االتفاقية الدولية المتعمقة بمناىضة التمييز

ضد المرأة لدى األمانة العامة لمنظمة األمم المتحدة ،وتأثير ذلك عمى الحضور السياسي لممرأة وتكريس
ابتعادىا عن المشاركة السياسية محميا ووطنيا والحيمولة دون إدماجيا في التنمية االقتصادية واالجتماعية.

 -2-2يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
أكدت ىذه المنظمات عمى ضرورة إعمال المغرب اللتزاماتو الدولية في مجال حقوق اإلنسان وعمى

رأسيا العيد الدولي لمحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وكذا اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادق
عمييا.

كما دعت ىذه المنظمات الحكومة المغربية إلى بذل المزيد من الجيود لمنيوض بالحقوق االجتماعية

واالقتصادية والثقافية ،وذلك من خالل تفعيل مقتضيات اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ،وتنفيذ

وأجرأة توصيات لجنة مناىضة التمييز العرقي وكذا توصيات المجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية

والثقافية.
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الجزء الثاني
حصيلة أنشطة المجلس
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أوال -مجمل أنشطة المجلس الداخلية
تتجمى األنشطة الداخمية لممجمس في مختمف االجتماعات التي تم عقدىا خالل سنة  ،2009وتتوزع إلى

اجتماعات المجمس في إطار دوراتو أو اإلستثنائية واجتماعات لجنة التنسيق ومجموعات العمل.
 -1االجتماعات العامة للمجلس

عقد المجمس االستشاري دوراتو العادية الثالث خالل سنة  ،2009كما عقد اجتماعا خاصا ،ويتضمن

الجدول التالي معطيات مختصرة عن ذلك:

المواضيع المناقشة

االجتماع

التاريخ

 إعداد مشروع مراجعة القانون الجنائي؛ -إعداد مشروع ميثاق وطني لحقوق وواجبات المواطن؛

 دور المجمــس المتعمــق بالخطــة الوطنيــة حــول حقــوق اإلنســانوالديمقراطية؛

االجتماع الثاني
والثالثون

 مناقشـ ــة مشـ ــروع التقريـ ــر السـ ــنوي لسـ ــنة  ،2008والمصـ ــادقةعميو؛

 -تقريــر حــول حصــيمة عمــل المجمــس فيمــا يخــص متابعــة تنفيــذ

 28فبراير 2009

توصيات ىيئة اإلنصاف والمصالحة؛
 مـ ـ ــذكرة المجمـ ـ ــس حـ ـ ــول تفعيـ ـ ــل توصـ ـ ــيات ىيئـ ـ ــة اإلنصـ ـ ــافوالمصالحة المتعمقة بتأىيل العدالة وتقوية استقالل القضاء؛

 عرض دليل خاص بزيارة السجون وأماكن االحتجـاز فـي ظـلتحديث وتطوير منيجية عمل المجمس في ىذا المجال.

 ت ــذكير بمنجـ ـزات المجم ــس بخص ــوص تنفي ــذ توص ــيات ىيئـ ــةاإلنصـاف والمصـالحة بشـأن جبـر الضـرر الفـردي والجمــاعي،
واستكمال الكشف عن الحقيقة لمحاالت العالقـة ،واإلصـالحات

االجتماع الثالث
والثالثون

التشـ ـ ـريعية والمؤسس ـ ــاتية المرتبط ـ ــة أساس ـ ــا بترش ـ ــيد الحكام ـ ــة
األمنيـ ــة وتأىيـ ــل العدالـ ــة وتقويـ ــة اسـ ــتقالليا ومشـ ــروع القـ ــانون

الجنائي؛

 انخراط المجمس في بمورة خطة العمل الوطنيـة إلرسـاء حقـوقاإلنسان والديمقراطية بشراكة مع الحكومة والمجتمع المدني؛
 أنشطة المجمس في مجال العالقات الخارجية والتعاون؛54

 11يوليوز 2009

 مناقش ــة د ارس ــة ح ــول مالءم ــة مش ــروع الق ــانون الجن ــائي م ــعالمعايير الدولية لحقوق اإلنسان؛
 مناقشــة تقريــر يشــمل الميــام المنج ـزة المتعمقــة باســتكمال تنفيــذتوصيات ىيئة اإلنصاف والمصالحة؛
 -مناقشة مشروع الميثاق الوطني لحقوق وواجبات المواطن.

 تقري ــر ع ــن بمس ــار إع ــداد الخط ــة الوطني ــة ح ــول الديمقراطي ــةوحقوق اإلنسان؛

 بنيــة التقريــر الســنوي لممجمــس برســم ســنة  2009والمصــادقةعمى الموضوعين الـدالين ليـذه السـنة وىمـا الممارسـة االتفاقيـة

االجتماع الرابع
والثالثون

والصحافة؛

 االتفاق عمى إدخال تعديالت عمـى مقتضـيات النظـام الـداخميلممجمس بشأن ترقية قسم األرشيف بإدارة المجمس إلى مسـتوى

 17دجنبر 2009

شــعبة ،وكــذا إحــداث وحــدة إداريــة لمتوجيــو والمســاعدة القانونيــة
والطبية لضحايا انتياكات حقوق اإلنسان؛

 االتفــاق عمــى تشــكيل لجنــة موســعة لإلش ـراف عمــى الترتيبــاتالخاصة بتخميد الذكرى العشـرين لتأسـيس المجمـس االستشـاري

لحقوق اإلنسان.

اجتماع خاص

مناقش ـ ــة موض ـ ــوع "االلتـ ـ ـزام بالمواطن ـ ــة وحق ـ ــوق اإلنس ـ ــانواحترام القانون"
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 7دجنبر 2009

 - 2اجتماعات لجنة التنسيق ومجموعات العمل
حرصا من المجمس عمى تنسيق مختمف أنشطتو وتدخالتو وضمان االنسجام بينيا ،واصمت لجنة

التنسيق عقد اجتماعاتيا والتي بمغت سبع اجتماعا خالل سنة  .2009كما واصمت مجموعات العمل

اجتماعاتيا لتدارس المواضيع المسندة إلييا بموجب ظيير إعادة تنظيم المجمس ونظامو الداخمي ،ويبين

الجدول التالي عدد تمك االجتماعات.

عدد االجتماعات

المجموعة
لجنة تنسيق مجموعات عمل المجمس

7

مجموعة عمل دراسة التشريعات والسياسات العمومية

14

مجموعة عمل العالقات الخارجية

7

لجنة الممارسة االتفاقية

3

مجموعة عمل حقوق اإلنسان والتطور المجتمعي

7

مجموعة عمل النيوض بثقافة حقوق اإلنسان

3

مجموعة حماية حقوق اإلنسان والتصدي لالنتياكات

6
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ثانيا -أنشطة المجلس في مجال حماية حقوق اإلنسان والنهوض بها
 -1في مجال دراسة التشريعات والمالءمة مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان
تميزت سنة  2009بانكباب المجمس عمى إعداد دراسات تيم مراجعة القانون الجنائي والمسطرة

الجنائية ،كما أطمق مسمسال لمتفكير في موضوع االتجار في البشر وانخرط في ورش في العمل المتعمق

بمراجعة وتحيين القوانين المتعمقة بالمجوء.

 -1 -1مراجعة القانون اجلنائي وقانون ادلسطرة اجلنائية
تنفيذا لتوصيات ىيئة اإلنصاف والمصالحة المتعمقة بالقيام بإصالحات قانونية عموما وبمراجعة

المنظومة الجنائية خصوصا ،أشرف المجمس عمى دراستين حول مشروع القانون الجنائي وقانون المسطرة

الجنائية ومدى مالءمتيما مع المبادئ والقواعد المعتمدة في منظومة حقوق اإلنسان.

أنجزت الدراسة األولى خالل الفترة ما بين أكتوبر  2008ومارس  -2009وتتعمق بـ "مدى مالءمة

مشروع القانون الجنائي مع المبادئ والقواعد المعتمدة في منظومة حقوق اإلنسان الدولية" ،واستيدفت مراجعة
شاممة لمشروع القانون الجنائي ،عمى ضوء المرتكزات الثالثة لمقانون الجنائي وىي التجريم والجزاء

والمسؤولية ،واعماال بمبادئ المساواة والشرعية وعدم الرجعية والمسؤولية الشخصية في المجال الجنائي.
واستحضرت الدراسة الثانية حول قانون المسطرة الجنائية ،باإلضافة إلى مرتكزات القانون الجنائي

المذكورة سابقا ،مبادئ أخرى كالبراءة األصمية والحق في المحاكمة العادلة في ضوء مفيوم دولة الحق

والقانون.

 -2-1الشروع يف دراسة موضوع االجتار يف البشر
شرع المجمس في دراسة موضوع االتجار في البشر في أفق إعداد اقتراحات وتوصيات بيدف تحيين

ومالءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان ذات الصمة ،وكذا حث الحكومة المغربية
عمى االنضمام إلى االتفاقيات الدولية المتعمقة بنفس المجال.
وفي ىذا اإلطار ،انكب المجمس االستشاري عمى إعداد مشروع دراسة حول الموضوع كما شرع في عقد

لقاءات تشاورية مع السمطات العمومية المعنية لتبادل الرأي والحصول عمى معطيات ومعمومات حول وضعية
ظاىرة االتجار في البشر بالمغرب والجيود المبذولة لمحد من ىذه الظاىرة.
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 -3-1مراجعة وحتيني القوانني ادلتعلقة باللجوء
في إطار تفعيل توصيات المجمس الصادرة في تقريره الموضوعاتي حول أحداث اليجرة غير القانونية

خالل خريف سنة  ،2005والداعية إلى تطوير عالقات تعاون مع السمطات العمومية المختصة في موضوع
المجوء ،انخرط المجمس في تتبع والمشاركة في أشغال المجنة الحكومية المنكبة عمى إعداد اقتراحات بشأن

مراجعة وتحيين القوانين المتعمقة بالمجوء لمالءمتيا مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان واقتراح اإلطار

المؤسساتي المالئم لتدبير قضايا المجوء والالجئين.
 -2في مجال النهوض بثقافة حقوق اإلنسان

 -1-2دورة تدريبية حول القانون الدويل اإلنساين
بشراكة مع المجنة الوطنية لمقانون الدولي اإلنساني ،وبتعاون مع المجنة الدولية لمصميب األحمر ،نظم

المجمس دورة تكوينية في مجال القانون الدولي اإلنساني ،لفائدة منظمات المجتمع المدني ،وذلك بتاريخ 3

دجنبر  .2009تأتي ىذه الندوة كورش ييتم بنشر مبادئ وأحكام القانون الدولي اإلنساني والتعريف بيا ،وذلك
ضمن برنامج متكامل ييدف إلى تعزيز وترسيخ ثقافة ىذا القانون من منظور شمولي لدى مختمف فئات

المجتمع.

 -2-2لقاء حول التجربة االسبانية يف جمال محاية حقوق اإلنسان والنهوض هبا
في إطار المقاءات الحوارية المتعمقة بنشر ثقافة حقوق اإلنسان ،ورغبة في االستفادة من التجارب الدولية

في مجال الحماية والنيوض بحقوق اإلنسان ،تم تنظيم لقاء حول التجربة االسبانية في مجال "التعاون بين
المدافع عن الشعب والو ازرة العميا لألندلس من أجل النيوض وحماية الحقوق األساسية" ،وموضوع "السجن

اإللكتروني ،كتطبيق لمتقنيات الجديدة في مجال األمن" ،وذلك بتاريخ  23نونبر .2009

 -3-2لقاء حول احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان
عمى ىامش المؤتمر السابع لممؤسسات الوطنية اإلفريقية لحقوق اإلنسان الذي احتضنو المجمس

االستشاري لحقوق اإلنسان في الفترة من  3إلى  5نونبر  ،2009وفي إطار المقاءات الحوارية المتعمقة بنشر
ثقافة حقوق اإلنسان التي ينظميا المجمس االستشاري لحقوق اإلنسان ،تم تنظيم لقاء حول "المحكمة األوربية

لحقوق اإلنسان" ،يوم األربعاء  4نونبر  ،2009شارك فيو أعضاء المجمس وأطره وممثمي المجتمع المدني
وقضاة ومحامون وأساتذة جامعيون.
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 -4-2أنشطة للنهوض باحلقوق اإلنسانية للنساء
عمل المجمس االستشاري بتنسيق مع وحدة تدبير البرنامج التابعة لصندوق األمم المتحدة اإلنمائي لممرأة

من خالل مشروع "النيوض بالحقوق اإلنسانية لمنساء ودورىن في مسمسل العدالة االنتقالية بالمغرب" عمى
تنظيم مجموعة من األنشطة وانجاز بعض الدراسات نمخصيا عمى الشكل التالي:

 تنظيم دورات تكوينية حول إعداد المشاريع الخاص بإدماج النوع االجتماعي لفائدة الجمعيات
الحاممة لممشاريع؛

 تنظيم قافمة المصالحة التي انطمقت من قصر«دوار» السونتات مسقط رأس المرحومة فاضمة
وحرفو يوم  27مارس لتتجو نحو الرباط وتصل إلى مقر المجمس االستشاري يوم  28مارس ،ثم

من  1إلى  3مايو في اتجاه أكدز لزيارة قبر المرحومة فاضمة وحرفو .شارك في ىذه القافمة
حوالي  20فتاة يتابعن دراستين في التعميم الثانوي اإلعدادي؛

 تنظيم قافمة المصالحة التي انطمقت من إقميم زاكورة باتجاه مقر المجمس االستشاري لحقوق
اإلنسان بالرباط يوم  13يوليوز واستقبمت من طرف السيد رئيس المجمس .كما تم تنظيم زيارات

لكل من المقر المركزي لمؤسسة التعاون الوطني وو ازرة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن وكذا

مقر الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب؛

 تنظيم الندوة الختامية لمشروع "النيوض بالحقوق اإلنسانية لمنساء ودورىن في مسمسل العدالة
االنتقالية بالمغرب" يوم  28شتنبر المنصرم؛

 إعداد موجز بالمغتين اإلنجميزية والعربية لدراسة حول العنف السياسي الموجو ضد النساء؛
 إصدار مرويات خاصة ببعض النساء المواتي عانين من االنتياكات الجسيمة؛
 إعداد دراسة حول األنشطة المدرة لمربح لفائدة النساء بمنطقة فجيج؛

 إعداد دراسة تحميمية حول إعمال مقاربة النوع االجتماعي والحقوق اإلنسانية لمنساء في مسمسل
العدالة االنتقالية بالمغرب؛

 إنجاز شريط قصير في قرص مدمج ( 12دقيقة) يمخص المحظات القوية من جمسات االستماع
العمومية لشيادات النساء ضحايا العنف في سنوات الرصاص؛

 إنجاز شريط قصير في قرص مدمج حول ذاكرة فاضمة أوحرفو في إطار مشروع أممشيل
باإلضافة إلى مجموعة من وسائل التواصل؛

 إنجاز فيمم وثائقي حول إعمال النوع في مسمسل العدالة االنتقالية في التجربة المغربية؛

 تنظيم سمسمة من األيام التكوينية في مجال مقاربة النوع االجتماعي لفائدة أعضاء التنسيقيات
المحمية ولمجمعيات الحاممة لممشاريع؛
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 تنفيذ ثالثة مشاريع تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي بحيث يتعمق األول بخمق فضاء
لممرأة وتأسيس شبكة جمعوية لمنساء بزاكورة ،والثاني بحفظ الذاكرة والمصالحة تخميدا لفاضمة

أحرفو بإممشيل ،والثالث بإنشاء مركز اجتماعي واقتصادي لمنيوض بالمرأة بفجيج.

 -5-2تنظيم اللقاءات ادلتوسطية األوىل للسينما وحقوق اإلنسان
قام المجمس بتنظيم المقاءات المتوسطية األولى لمسينما وحقوق اإلنسان من  12إلى  15نونبر 2009

بالرباط .واستيدفت ىذه المقاءات تحقيق ما يمي:

 إطالق وتطوير دينامية حول قضية السينما وحقوق اإلنسان؛
 تعزيز الديناميات الثقافية الوطنية واإلقميمية في مجال حقوق اإلنسان ،بتعاون مع مختمف
الفاعمين :الجامعات والمدارس والمخرجين...

 تقوية جسور الحوار والنقاش بين الحقوقيين والسينمائيين والباحثين والمينيين في المنطقة
المتوسطية؛

 تقاسم التجارب وتبادليا في مجال اإلبداع السينمائي حول واقع حقوق اإلنسان في المنطقة
المتوسطية؛

 تشجيع اإلنتاجات السينمائية (الروائية منيا والوثائقية) حول قضايا حقوق اإلنسان بالمنطقة.

 -6-2تعزيز دور مركز التوثيق واإلعالم والتكوين يف جمال النهوض بثقافة حقوق اإلنسان
يضطمع مركز التوثيق واإلعالم والتكوين بعدة ميام ترتبط بكونو آلية عمل لممجمس االستشاري لحقوق

اإلنسان في مجال النيوض بثقافة حقوق اإلنسان .فباإلضافة إلى توفير الموارد التقنية والموجستيكية لمورشين
الوطنيين المييكمين ،وىما الخطة الوطنية حول الديمقراطية وحقوق اإلنسان واألرضية المواطنة لمنيوض

بثقافة حقوق اإلنسان ،واصل المركز طيمة سنة  2009تنفيذ برنامجو بخصوص النيوض بثقافة حقوق
اإلنسان وتعزيز قدرات الفاعمين في المجال من خالل تنظيم ورشات تدريبية أو أنشطة ذات الصمة بإشاعة

ثقافة حقوق اإلنسان سواء بصفة مباشرة أو من خالل تأطير أطره ألنشطة منظمة من قبل الغير ،وقد ىمت

األنشطة التالية:

 تنظيم مسابقة إعداد بطاقات بريدية حول اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لفائدة األطفال والشباب
المتراوحة أعمارىم بين  13و  25سنة ،حيث توصل المركز بـ  280مساىمة إما عن طريق
البريد العادي أو اإللكتروني أو تم وضعيا مباشرة سواء بالمركز أوبمقر المجمس مركزيا أو مكاتبو

الجيوية؛

 المقاء الذي نظمتو المجنة الوطنية المغربية لميونسكو بمدينة الصويرة في األسبوع األخير من شير
مارس حول موضوع :التراث :قنطرة لمحوار البين ثقافي لفائدة الشباب ،ونظم بيذه المناسبة

معرضا إلنتاجات المجمس والمركز؛
60

 المرحمة الثالثة لمتدريب حول التربية عمى حقوق اإلنسان المنظمة من قبل جمعية التربية عمى
حقوق اإلنسان بمدينة زاكورة في نياية أبريل حول المقررات الدراسية من منظور حقوق اإلنسان؛

 يوم دراسي بمناسبة تخميد اليوم الوطني لحقوق الطفل والمنظم من قبل مندوبية التعميم بكمميم
وجمعية األشخاص المعاقين وذلك في نياية ماي 2009؛

 تنظيم أول دورة تدريبية خاصة بمينيي الخطوط الممكية المغربية وذلك في منتصف يونيو عمى

شكل ورشة تكوين مكونين تابعين لمصالح الشركة ،توجت بتكوين  15إطار واعداد دليل تدريبي

موجو لمعالجة الحاالت – المشاكل التي تعترض مينيي الخطوط الممكية المغربية؛

 في إطار فعاليات الدورة الثانية لمخيم "عيون المستقبل" ،تم تنظيم ورشة تدريبية خالل نياية شير
يونيو  2009لفائدة منشطي ومرافقي المستفيدين والمستفيدات من المخيم الصيفي وذلك لفائدة

األطفال داخل المخيم؛

 في إط ار فعاليات الميرجان الثقافي لمدينة تمارة ،تم تنظيم ندوة دراسية بيدف إشاعة ثقافة حقوق
اإلنسان وحقوق الطفل بين المعايير الدولية والقوانين الوطنية في شير يوليوز 2009؛

 تنظيم مائدة مستديرة حول موضوع ":التربية عمى حقوق اإلنسان في المغرب :الحصيمة واآلفاق"،
بشراكة مع منظمة العفو الدولية-فرع المغرب ومكتب اإلعالم لألمم المتحدة مائدة مستديرة حول
موضوع ":التربية عمى حقوق اإلنسان في المغرب :الحصيمة واآلفاق" وقد انصبت عمى :تقديم
األرضية المواطنة لمنيوض بثقافة حقوق اإلنسان بالمغرب ،وتقديم حصيمة و ازرة التربية الوطنية

في مج ال التربية عمى حقوق اإلنسان ،وكذا تقديم حصيمة تجارب بعض المنظمات غير الحكومية
في مجال التربية عمى حقوق اإلنسان .ويأتي ىذا المقاء تزامنا مع إعالن األمم المتحدة لجعل سنة

 2009سنة دولية لمتعمم في مجال حقوق اإلنسان ،وانسجاما أيضا مع أىداف الخطة العالمية

لمتربية عمى حقوق اإلنسان لألمم المتحدة ( )2009-2005الداعية لتنفيذ برامج تعميم حقوق
اإلنسان وتطويرىا في جميع القطاعات ،واسياما في فتح نقاش عام حول تجربة المغرب في مجال
التربية عمى حقوق اإلنسان وتقييم حصيمتيا وأىدافيا المستقبمية.

 المشاركة في المعرض الدولي لمكتاب المنظم في شير فبراير .2009
 المشاركة في بولفار الشباب بالدار البيضاء وذلك عبر عرض منشورات المركز وتأطير ورشتين
حول التربية عمى حقوق اإلنسان.

 استقبال المركز في الفترة الممتدة من فبراير إلى مايو ما يزيد عن  300تمميذ وتمميذة ممثمين
إلحدى عشر مؤسسة تعميمية موزعة بين القطاع العام والخاص وذلك إما بالمجمس أو بالمركز.
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كما واصل المركز إعداد ممفات وثائقية شيرية خاصة باليجرة والسجون ،واستقبال الطمبة الباحثين
واألساتذة الجامعيين وتسييل مياميم البحثية في المجاالت المرتبطة بحقوق اإلنسان.
الرسم البياني التالي يبين ذلك:

26%

طلبة في القانون
موظفون
وأطر الخاص
العام أو
(

58%

آخرون

16%

كما قام المركز بإعادة طبع  2000نسخة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان واتفاقية حقوق الطفل ،تم

توزيعيا عمى المشاركات والمشاركين في الدورة الثانية لممخيم الصيفي "عيون المستقبل".

من جانب آخر ،عمل المركز خالل ىذه السنة عمى توزيع  4177مطبوع من منشورات المجمس

والمركز عمى العديد من الفاعمين والطالبين من مختمف المؤسسات.
يبين الرسم البياني ذلك:

رسم رقم 2

شعب ومؤسسات وطنية
جمعيات
ومنظمات غير حكومية
مدارس وإعداديات

13%

30%

11%

10%

طلبة وباحثون
36%

مختلفات
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وقام المركز باقتناء  250مطبوعا موزعة ما بين الدوريات والكتب والدالئل المتخصصة.
وفي إطار تفعيل اإلستراتيجية الجديدة لممجمس والرامية إلى منح مزيد من االىتمام بالحقوق االقتصادية

واالجتماعية والثقافية ،وكذا في إطار برنامج التعاون بين المجمس وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،ساىم

المركز في تنسيق ميمة إعداد دراسة عممية حول موضوع" :الحق في التنمية بالمغرب بين العيد الدولي
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وأىداف األلفية لمتنمية" ،ىمت الحق في التربية والحق في

السكن والحق في الشغل والحق في الصحة.

 -7-2تتبع مركز التوثيق واإلعالم والتكوين يف جمال حقوق اإلنسان للربامج ادلهيكلة
واصل المركز تنسيق ميمتي إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان ومتابعة

تنفيذ مقتضيات األرضية المواطنة لمنيوض بثقافة حقوق اإلنسان بصفتو وحدة تدبير البرنامجين ،وىكذا ،قام

المركز بتسييل أعمال لجنة اإلشراف عمى إعداد خطة العمل الوطنية من خالل تيسير األنشطة التالية:

 المقاء الوطني حول المحاور والموضوعات ذات األولوية ،المنظم بالرباط يومي  3و 4أبريل
 .2009وقد شارك في ىذا المقاء  300شخص ينتمون إلى مختمف مكونات الدولة والمجتمع
والمؤسسات الوطنية العاممة في ميدان حقوق اإلنسان والديمقراطية؛

 لقاء ضاية الرومي بخصوص تحديد األولويات المنظم يومي  26و 27يونيو  .2009تميز ىذا
المقاء بعرض لخبير دولي من المفوضية السامية لحقوق اإلنسان بجنيف ،حول الكيفية التي يتم

بيا إعداد خطط وطنية عمى المستوى الدولي؛

 لقاء مجموعات العمل الموضوعاتية بالدار البيضاء المنظم يومي 16ـ 17أكتوبر 2009؛
 االنكباب عمى دراسة أربعة مجاالت وىي :الحكامة والديمقراطية والمقاربة الحقوقية والتنمية
البشرية والحقوق الفئوية والموضوعاتية واإلطار المؤسساتي والتشريعي؛

أما بخصوص األرضية المواطنة لمنيوض بثقافة حقوق اإلنسان وبعد استكمال مقومات وضع بنية

اإلشراف عمى التنفيذ ،فقد تم تنظيم لقاء رسمي خصص لتنصيب لجنة تفعيل مقتضيات ىذه األرضية وذلك

خالل نياية شير أكتوبر  .2009ونظم بعد ذلك اجتماع ليذه المجنة التي عممت من خاللو عمى ىيكمتيا

الداخمية واطالق النقاش حول قانونيا الداخمي وبرنامج عمميا لمستة أشير الموالية باإلضافة إلى عالقتيا
بمجنة اإلشراف عمى الخطة.
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 -3في مجال حماية حقوق اإلنسان
شيدت سنة  2010قيام المجمس بتنظيم لقاءات دراسية تناولت مجموعة من المواضيع في مجال حماية

حقوق اإلنسان والتصدي لالنتياكات.

 -1-3ندوة حول وضعية سكان خميمات تندوف على ضوء القانون الدويل اإلنساين
نظم المجمس االستشاري لحقوق اإلنسان ،بتعاون مع المجنة الوطنية لمقانون الدولي اإلنساني ،ندوة حول

وضعية المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف عمى ضوء القانون الدولي اإلنساني ،بتاريخ  27يناير .2009
وقد تناولت ىذه الندوة :
 تشخيص األوضاع الالإنسانية لممحتجزين في ىذه المخيمات؛
 كشف ممارسات الحرمان من الحقوق األساسية السائدة فييا؛

 تحديد المسؤوليات في ىذا الشأن ،وذلك بيدف وضع حد لكل األوضاع والحاالت المنافية لقواعد
القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.

 -2-3ندوة جهوية حول محاية الالجئني بني القانون الدويل واآلليات الوطنية
بتعاون مع مكتب المفوضية السامية لالجئين بالرباط والمنظمة المغربية لحقوق اإلنسان ومنظمة أمنستي

فرع المغرب ،نظ م المجمس ندوة جيوية بمدينة وجدة حول حماية الالجئين بين القانون الدولي واآلليات
الوطنية يومي  7-6فبراير  .2009وتجمى اليدف من ىذه الندوة في مواصمة التفكير مع المعنيين والفاعمين،
وكذا تعميق النقاش حول قضايا المجوء ،وتدارس سبل الحماية والنيوض بأوضاع الالجئين.

 -3-3يوم دراسي حول محاية حقوق الطفل
بمناسبة تخميد الذكرى الستين لصدور اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،و في إطار مساىمتو في

النيوض بحقوق الطفولة وحمايتيا ،نظم المجمس االستشاري لحقوق اإلنسان بتعاون مع "مشروع ديما أدرس"،
يوما دراسيا تحت شعار " :حماية الطفولة  :مقاربة حقوقية ،يوم  9فبراير  .2009عرف ىذا اليوم الدراسي
مشاركة أعضاء المجمس وقطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وفاعمين جمعويين وأساتذة باحثين .وشكل ىذا
المقاء فرصة لفتح نقاش حول حماية الطفولة انطالقا من مقاربة حقوقية تتناول بالتحميل مختمف جوانب

النيوض بحقوق الطفل وحمايتيا وتحسيس المشاركين بأىمية إدماج المقاربة الحقوقية في مختمف السياسات
العمومية والتشريعات ذات الصمة بالطفل والحرص عمى تناسقيا ،باإلضافة إلى الوقوف عمى الصعوبات

واإلكراىات التي تحول دون دمج ىذه المقاربة الحقوقية وكذا تعميق التفكير في آليات دمج ىذه المقاربة

الحقوقية.
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 -4-3ختليد الذكرى العشرين التفاقية األمم ادلتحدة حول حقوق الطفل
تخميدا لمذكرى الواحدة والستين لصدور اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والذكرى العشرين لتوقيع

االتفاقية الدولية لحقوق الطفل ،نظم المجمس االستشاري لحقوق اإلنسان ومنظمة األمم المتحدة لرعاية

الطفولة (اليونسيف) ،ندوة وطنية حول آليات التظمم لألطفال ضحايا االنتياكات التي تمس حقوقيم ،يوم 10
دجنبر  ، 2009وذلك لموقوف عمى المقتضيات الدولية في مجال حماية الطفولة ،وتبادل التجارب الناجحة
والممارسات الفضمى في المجال ،وتبادل الرأي حول اآللية الوطنية لمتظمم بالنسبة لمطفل في المغرب.
 -4في مجال متابعة تفعيل توصيات ىيئة اإلنصاف والمصالحة

 -1-4على مستوى جرب الضرر الفردي
 -1-1-4استكمال تنفيذ ما تبقى من مقررات حتكيمية
في إطار استكمال متابعة تفعيل توصيات ىيئة اإلنصاف والمصالحة المتعمقة بجبر الضرر الفردي

عمل المجمس عمى استكمال تنفيذ ما تبقى من مقررات تحكيمية صادرة عن ىيئة اإلنصاف والمصالحة ،من

خالل مواصمة استكمال الجوانب اإلدارية والتقنية المتعمقة بتجييز بعض الممفات ومراسمة المعنيين بيا والتي
بمغ عددىا  1339مقر ار تحكيميا خالل سنة .2009

 -2-1-4على مستوى تسوية األوضاع اإلدارية وادلالية واإلدماج االجتماعي
استكماال لمعمل المتعمق بتفعيل توصيات ىيئة اإلنصاف والمصالحة المتعمقة بتسوية األوضاع اإلدارية

والمالية ،قام المجمس بإعادة دراسة طمبات جميع المستفيدين من التوصيات في ىذا المجال .وتم استخراج كل

المعطيات الضرورية لتدقيق التوصيات وخاصة تمك المتعمقة بتسوية األوضاع اإلدارية والمالية .كما تم عقد

لقاءات ومشاورات مع القطاعات الحكومية المعنية بيا لتسويتيا .وفي اجتماع بمقر الو ازرة األولى في يوليوز
 ،2009أعمنت المجنة الثنائية المشتركة بين المجمس وكافة القطاعات المعنية التي أنشئت ليذا الغرض عن

تسوية أزيد من  150حالة.

وبخصوص اإلدماج االجتماعي ،عمل المجمس عمى االتصال والتواصل مع المعنيين الستكمال الوثائق
والمعطيات ،مما مكن من تحديد الئحة أولية تضم بعض الحاالت الصعبة والتي تنسجم مع المعايير المتفق
عمييا مع الحكومة والمحددة في االجتماعات التشاورية في أفق استفادة كافة المعنيين بتمك التوصيات.
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 -2-4يف جمال اإلصالحات التشريعية وادلؤسساتية
عمل المجمس ،خالل سنة  ،2009عمى متابعة تنفيذ توصيات ىيئة اإلنصاف والمصالحة المتعمقة

باإلصالحات التشريعية والمؤسساتية ،وخاصة تمك المرتبطة بتأىيل العدالة وتقوية استقالل القضاء واصالح
المنظومة الجنائية وترشيد الحكامة األمنية واستكمال وتطوير الممارسة االتفاقية ،وكذا مأسسة األرشيف

والبحث في التاريخ الراىن وحفظ الذاكرة.

 -3-4يف جمال األرشيف والتاريخ والذاكرة
في إطار متابعة توصيات ىيئة اإلنصاف والمصالحة في مجال حفظ األرشيف والتاريخ والذاكرة ،باشر

المجمس مجموعة من األنشطة تيدف إلى تفعيل التوصية الخاصة بالتاريخ الراىن ،والمحافظة عمى الذاكرة
واألرشيف الوطني بشكل عام وأرشيف ىيئة اإلنصاف والمصالحة بشكل خاص.
يجب التذكير بأن المجمس سبق لو أن كون لجنة لألرشيف والتاريخ ،مكونة من خبراء وباحثين

جامعيين .وقد تم تكميفيم بالتفكير في سبل متابعة تفعيل التوصية المشار إلييا أعاله .ومن أجل مأسسة
حقيقية لمسألة المحافظة عمى األرشيف وتمكين التفكير والمتابعة لألنشطة المترتبة عن ذلك ،تم إنشاء شعبة

بإدارة المجمس تعنى باألرشيف.

استنادا إلى القانون الجديد حول األرشيف الوطني الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ  30نونبر  ،2007قام
المجمس بمجموعة من المشاورات مع و ازرة الثقافة بيدف تسريع مسطرة تنفيذ ىذا القانون من خالل مراسيم

التطبيق.

وفي نفس اإلطار ،تم التوقيع عمى اتفاقية لمتمويل بين المجمس واالتحاد األوربي بتاريخ  18نونبر

 ، 2009في إطار تنفيذ برنامج يقضي بمواكبة االتحاد األوربي لتوصيات ىيئة اإلنصاف والمصالحة في

مجال التاريخ واألرشيف والذاكرة .ويسمح ىذا المشروع بإطالق أو بمواكبة األنشطة التي ىي في طور
اإلنجاز والمتعمقة بالمحافظة عمى أرشيف ىيئة اإلنصاف والمصالحة ودعم تحديث األرشيف الوطني وكذا

مشاريع المحافظة عمى الذاكرة وتعزيز التدريس والبحث في مجال التاريخ الراىن.
خالل مرحمة التعريف بالبرنامج ،استقبل المجمس خمس بعثات عمى مدار أسبوع لكل بعثة .تشكمت ىذه

البعثات من خبراء ممثمين عن المفوضية األوربية ،ومكمفين بوضع تعريف استراتيجي وعممي لممشروع .60وقد

تمكن المجمس خالل ىذه الفترة ،من مواكبة وتسييل لقاء بين ىؤالء الخبراء ومختمف الفاعمين الوطنيين في

مجال األرشيف والتاريخ والذاكرة حيث عقد ىؤالء الخبراء عدة جمسات عمل مع مسؤولين من القطاعات

الحكومية والجمعيات ومركز البحث.

 -60فترات حضور ىذه البعثات كانت كالتالي  :من  24يناير إلى فاتح فبراير  ،2008ومن 11إلى  18فبراير  ،2008ومن  20إلى  26يوليوز  ،2008ومن  7إلى  18سبتمبر 2008
وأخي ار من  24إلى  30نونبر ,2008
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وفي مجال تنظيم األرشيف الوطني ،تم االتفاق مع و ازرة الثقافة عمى تخصيص المقر السابق لمخزانة

العامة بالرباط كمقر لمؤسسة أرشيف المغرب ،مع تييئة البنية التحتية الضرورية لذلك .وىذه المؤسسة اليامة
سوف تقوم بدور حيوي من أجل تدبير التراث والحاضر والبحث المعرفي .كما التزمت و ازرة الثقافة بتسريع

مسطرة اختيار مدير لمؤسسة األرشيف الوطني.

 -5إصدار تقرير خاص حول متابعة تفعيل توصيات ىيئة اإلنصاف والمصالحة
61

يجدر التذكير أن المجمس االستشاري لحقوق اإلنسان أصدر ،في دجنبر  ،2009تقري ار

حول متابعة

تفعيل توصيات ىيئة اإلنصاف والمصالحة ،يتضمن نتائج عمل المجمس في مجاالت جبر الضرر الفردي
والجماعي واستكمال التحريات بشأن الحاالت العالقة واإلصالحات التشريعية والمؤسساتية.
 -6في مجال تتبع ومالحظة االنتخابات الجماعية

أشرف المجمس االستشاري لحقوق اإلنسان عمى تتبع ومالحظة االنتخابات الجماعية الحضرية والقروية

يوم  12يونيو  ،2009وذلك بـ  111جماعة حضرية و قروية بـ  28إقميما واقعة ضمن مجال عمل المكاتب
اإلدارية الجيوية لممجمس باإلضافة إلى مدينة م اركش كجماعة حضرية خاضعة لنظام المقاطعات.

وقد مكنت المعاينة األولية لسير العممية االنتخابية التي أشرف عمييا  119مالحظا من تقديم استنتاج

يؤكد التطبيع المتزايد لمعممية االنتخابية ،سواء تعمق األمر بعمل اإلدارة المكمفة باالنتخابات أو بعمل
المرشحات والمرشحين أو الناخبات والناخبين وكذا بعمل القضاء لضمان قانونية الق اررات المتعمقة بالتسجيل

في الموائح االنتخابية و الترشيحات.

 -7في مجال التعاون والعالقات الخارجية

 -1-7التعاون مع هيئات األمم ادلتحدة ادلعنية حبقوق اإلنسان
 -1-1-7ادلشاركة يف أشغال جملس حقوق اإلنسان وجلنته االستشارية
حرص المجمس عمى المشاركة في اجتماعات ىيئات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان وخاصة مجمس

حقوق اإلنسان والمجنة االستشارية لحقوق اإلنسان بجنيف ،كما يوضح ذلك الجدول التالي:

 -61تقرير حول متابعة تفعيل توصيات اإلنصاف والمصالحة ،التقرير الرئيسي ،دجنبر  ،2009منشورات المجمس االستشاري لحقوق اإلنسان,
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دورة مجلس
حقوق اإلنسان

الموضوعات التي شارك فيها المجلس

حقوق األشخاص المعاقين
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 31مارس2009

فترة المشاركة
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1

 10-8مارس
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 االختفاء القسري -حقوق الطفل
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الدورة الثالثة للجنة

االستشارية التابعة لمجلس
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18-15

 العدالة االنتقالية -الحق في معرفة الحقيقة

 -مشــروع اإلعــالن العــالمي حــول التربيــة

والتكوين في مجال حقوق اإلنسان

 -المشاركة في اجتماعات المجنة

 -تنظ ــيم نش ــاط مـ ـواز ح ــول التربي ــة عم ــى
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سبتمبر

2

30- 27
سبتمبر

 6-2غشت

1

 -2 -1-7استقبال وفد عن ادلفوضية السامية حلقوق اإلنسان
قام وفد عن المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان بزيارة لممجمس االستشاري لحقوق اإلنسان

بتاريخ  21ماي  2009في إطار زيارة لممممكة المغربية خالل الفترة الممتدة من  20إلى  22ماي .2009
ويندرج ىذا المقاء ضمن مسمسل التشاور وتبادل الرأي بخصوص استشراف آفاق فتح مقر جيوي لممفوضية

السامية في شمال إفريقيا.
كما شكل ىذا المقاء أيضا مناسبة لمحديث عن مجاالت التعاون بين المجمس والمفوضية السامية لحقوق

اإلنسان وكذا التطورات التي عرفيا المغرب في مجال حقوق اإلنسان والديمقراطية.

 -3-1-7استقبال ادلفوض السامي لشؤون الالجئني
استقبل المجمس االستشاري لحقوق اإلنسان ،بتاريخ  10شتنبر  ،2009المفوض السامي لألمم المتحدة

لشؤون الالجئين الذي قام بزيارة المغرب خالل الفترة الممتدة من  10إلى  13سبتمبر  .2009ويرمي ىذا

المقاء إلى تعزيز عالقات التعاون بين المجمس االستشاري لحقوق اإلنسان والمفوضية السامية لشؤون

الالجئين.
وقد شكل ىذا المقاء مناسبة لموقوف عمى الجيود التي يبذليا المغرب لموفاء بالتزاماتو المرتبطة

باالتفاقيات الدولية التي صادق عمييا والسيما اتفاقية جنيف المتعمقة بوضع الالجئين والبروتوكول الخاص
بوضع الالجئين ،وكذا التحديات التي تواجيو ،والتي تستدعي تضافر جيود جميع الشركاء المعنيين الوطنيين

والدوليين .كما كان ىذا المقاء فرصة لمحديث عن دور المجمس االستشاري لحقوق اإلنسان في النيوض
بحقوق الالجئين وحمايتيم ،وخاصة من خالل دوره االقتراحي فيما يتعمق بإحداث البنية المؤسساتية المالئمة

التي ستكمف بالبت في طمبات المجوء طبقا لاللتزامات الدولية لممغرب في ىذا المجال.
كما أثيرت ،خالل االجتماع ،أوضاع المغاربة المحتجزين في تندوف واالنتياكات الجسيمة لحقوق

اإلنسان التي يتعرضون ليا .وبخصوص ىذا الموضوع ،دعا المجمس االستشاري لحقوق اإلنسان إلى ضرورة

تسجيل واحصاء سكان المخيمات والسماح لممفوضية السامية لالجئين بإجراء إحصاء وفقا لممعايير المتعارف

عمييا عالميا.

 -4-1-7استقبال فريق األمم ادلتحدة ادلكلف باالختفاء القسري أو الالإرادي
استقبل المجمس ،خالل الفترة ما بين  26و 28يونيو  ،2009فريق األمم المتحدة المكمف باالختفاء

القسري أو الالإرادي الذي عقد دورتو الثامنة والثمانين بالرباط ،ألول مرة في بمد عربي إسالمي وافريقي .وتم
الوقوف ،خالل ىذا المقاء ،عمى تجربة العدالة االنتقالية في المغرب ،فيما يتعمق بالكشف عن الحقيقة
بخصوص االنتياكات الجسيمة لحقوق اإلنسان بشكل عام واستجالء الحقيقة بخصوص حاالت االختفاء
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القسري واألشخاص مجيولي المصير بشكل خاص ،وكذلك الدور الذي لعبو المجمس في متابعة تفعيل
توصيات ىيئة اإلنصاف والمصالحة في ىذا المجال.
وعمل المجمس ،بتنسيق مع السمطات العمومية المعنية ،عمى تنظيم زيارات لموفد المذكور لمراكز

االحتجاز السابقة بكل من قمعة مكونة وأكدز ودرب موالي الشريف بالدار البيضاء ،حيث تمكن من االطالع
عمى برامج جبر الضرر الجماعي والمشاريع المتعمقة بحفظ الذاكرة في المناطق المعنية .وتمكن الفريق خالل

ىذه الزيارات من عقد لقاءات مع التنسيقيات المحمية وضحايا سابقين.

 -2-7عالقات التعاون والشراكة مع االحتاد األوريب
واكب المجمس االستشاري لحقوق اإلنسان تطور عالقات التعاون والشراكة التي تربط المغرب باالتحاد

األوربي ،السيما بعدما حصمت بالدنا عمى وضع متقدم في ىذا الشأن.

وتفعيال لمقتضيات ىذه الشراكة ونتائج الحوار المغربي األوربي الذي انطمق منذ يوليوز  2007بعقد

اجتماع مجمس جمعية االتحاد األوربي المغربي ،والتي تضمنت توصياتو إطالق مسمسل لمتفكير من أجل
تعزيز التعاون والعالقات الثنائية بين الطرفين ،شارك المجمس االستشاري لحقوق اإلنسان ،كمؤسسة وطنية
لحقوق اإلنسان ،في اجتماعات المجنة الحكومية الخاصة المكمفة بالموضوع ،والتي عقدت عدة اجتماعات

سنة  ، 2008وىي االجتماعات التي توجت بتقديم اقتراحات حول مجاالت التعاون والشراكة ،ومن ضمنيا
مجاالت تتعمق بحقوق اإلنسان ،حيث تم اقتراح إجراء حوار قوي بين االتحاد األوربي ومؤسساتو المختصة

في حقوق اإلنسان وبين المجمس االستشاري لحقوق اإلنسان.

وقد واصمت المجنة الحكومية المذكورة اجتماعاتيا سنة  ،2009والتي شارك فييا المجمس االستشاري

لحقوق اإلنسان ،وعمل عمى تقديم اقتراحات تروم مواصمة تطوير عالقات التعاون مع االتحاد األوربي في

مجال حقوق اإلنسان ،وذلك من خالل أنشطة وبرامج لمنيوض بحقوق المرأة والحفاظ عمى الذاكرة فيما يتعمق
باالنتياكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ،وتقوية قدرات المجتمع المدني في مجال حقوق اإلنسان ،والنيوض
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية ،والمساىمة في برامج التكوين واإلعالم والتوثيق في حقوق

اإلنسان ،وتبادل التجارب والممارسات الفضمى مع دول االتحاد ذات الصمة بحقوق اإلنسان ،ودعم مواصمة
انخراط بالدنا في المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان من خالل تفعيل التزاماتيا ومالءمة التشريعات الوطنية مع

المعايير الدولية لحقوق اإلنسان.

وفي نفس السياق ،شارك المجمس في اجتماعات المجنة الفرعية المكمفة بحقوق اإلنسان ،ويتعمق األمر

بالنسبة لسنة  2009باجتماعين ،عقد األول بالمممكة المغربية ،بينما عقد الثاني ببروكسيل .استيدف ىاذين
االجتماعين مناقشة مجاالت االىتمام المشترك والتعاون بين االتحاد األوربي والمممكة المغربية في نطاق

حقوق اإلنسان وآفاق العمل .وفي ىذا اإلطار شممت المناقشات قضايا تتعمق بتعزيز حكم القانون وحقوق

اإلنسان .ومن جيتو استعرض المجمس االستشاري لحقوق اإلنسان نتائج عممو في مجاالت تيم ،بشكل
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خاص ،استكمال تفعيل توصيات ىيئة اإلنصاف والمصالحة في مجاالت جبر الضرر واستكمال الكشف عن
الحقيقة واإلصالحات التشريعية والمؤسساتية ،ومالحظة االنتخابات الجماعية لسنة  ،2009والمساىمة في

مسار إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان ،وغيرىا من األنشطة ذات الصمة
بالموضوع.

 -3-7التعاون مع الشبكات الدولية واإلقليمية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان
 -1-3-7ادلشاركة يف اللقاء السنوي اخلامس للمؤسسات الوطنية العربية حلقوق اإلنسان
شارك المجمس االستشاري لحقوق اإلنسان في أشغال المقاء الخامس لممؤسسات الوطنية العربية لحقوق

اإلنسان المنعقد بعمان-األردن في الفترة  9-8مارس  2009حول موضوع االنتخابات في الوطن العربي
وأثرىا عمى حقوق اإلنسان .وقد استيدف ىذا المقاء ،الذي عرف مشاركة المؤسسات الوطنية العربية لحقوق
اإلنسان ،إضافة إلى ممثمي ىيئات حكومية ومنظمات دولية وخبراء.
وقد شكل ىذا المقاء فرصة لممجمس االستشاري لحقوق اإلنسان لعرض تجربتو في مجال تتبع ومالحظة

االنتخابات التشريعية لسنة  2007في إطار دوره لتعزيز الديمقراطية والنيوض بالحقوق المدنية والسياسية.

وفي نياية ىذا الممتقى تم تكميف المجمس االستشاري لحقوق اإلنسان باحتضان المقاء السنوي السادس

خالل سنة  2010حول موضوع "دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في تعزيز حكم القانون".

 -2-3-7احلوار العريب-األوريب حول حقوق اإلنسان
 -1-2-3-7ادلشاركة يف احلوار العريب-األوريب الرابع
شارك المجمس في تنظيم الحوار الرابع لممؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان األوربية والعربية ،إلى جانب
كل من المركز الدنمركي لحقوق اإلنسان والمركز األردني لحقوق اإلنسان حول موضوع "حقوق العمال

المياجرين" ،الذي انعقد بقصر السالم بالىاي خالل الفترة من  11إلى  13مارس  .2009وقد تم نظم ىذا

المقاء بتنسيق مع مسمسل الىاي بشأن الالجئين واليجرة ،وشارك فيو ممثمون عن المؤسسات الوطنية لحقوق

اإلنسان من بمدان عربية و أوربية وىي السعودية ومصر وقطر وتونس والجزائر وموريتانيا وفمسطين والسويد

وفرنسا وألمانيا والنرويج وايرلندا واليونان ،إضافة إلى ممثمين وخبراء من منظمات دولية واقميمية متخصصة.

وبعد مناقشات مستفيضة حول التحديات والمعايير المتعمقة بحماية حقوق اإلنسان لمعمال المياجرين،

وكذا اإلكراىات عمى مستوى التطبيق دوليا ووطنيا ،واستحضار التوصيات الصادرة في المقاء الحواري الثالث

المنعقد في الرباط في ماي  ،2008اتفق المشاركون عمى االلتزام بالعمل من أجل ضمان تعزيز حقوق
العمال المياجرين وحمايتيا عمى الصعيد الوطني واإلقميمي وفي جميع القطاعات.
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 -2-2-3-7ادلشاركة يف اجتماعات األمانة العامة للحوار العريب األوريب
بالنظر إلى الدور الذي ينبغي أن تقوم بو المؤسسات الوطنية في معالجة القضايا ذات االىتمام المشترك

من منظور حقوق اإلنسان ،فإن األمانة العامة لمحوار العربي األوربي قامت بمناقشة الوسائل واآلليات الكفيمة

بتطوير ىذا الحوار .وليذا الغرض عقدت اجتماعا بعمان في األردن بتاريخ  22يوليوز  2009لبحث آليات
تطوير الحوار وضمان استدامتو ،وتفعيل دور األمانة العامة في مجال إدارة الحوار وضمان استم ارريتو.

 -3-2-3-7تنظيم دورة تدريبية إقليمية حول احلق يف الولوج إىل ادلعلومات
في إطار الحوار العربي -األوروبي حول حقوق اإلنسان ،نظم المجمس االستشاري لحقوق اإلنسان،

بتعاون مع المعيد الدنمركي لحقوق اإلنسان والمركز الوطني األردني لحقوق اإلنسان ،ورشة تدريبية حول
"الحق في الولوج إلى المعمومات" ،في الفترة الممتدة بين -21و 23أكتوبر  ،2009وقد تمثل اليدف

األساسي من عقد ىذه الندوة في تعزيز كفاءات المشاركين بخصوص كيفية تفعيل حق الولوج إلى المعمومة

كحق في ذاتو وكرافعة لتفعيل حقوق أخرى .وقد شارك في ىذه الدورة ممثمون عن المؤسسات الوطنية لحقوق

اإلنسان األعضاء في الحوار العربي األوروبي من كل من موريتانيا والمغرب ومصر ،إضافة إلى ممثمين عن
بعض المنظمات غير الحكومية المغربية العاممة في مجال حماية وتعزيز الحق في الحصول عمى

المعمومات.

 -4-2-3-7ادلشاركة يف أشغال جمموعات العمل ادلوضوعاتية
في إطار تفعيل اختصاصات مجموعات العمل الموضوعاتية ،واستجابة لدعوة األمانة العامة لمحوار
العربي األوربي لحقوق اإلنسان ،شارك المجمس في أشغال مجموعات العمل الموضوعاتية التي انعقدت

بالبحر الميت باألردن من  17إلى  19نونبر  .2009وقد عرف ىذا المقاء تنظيم ورشتين لتدارس موضوعين
ىامين ،يتعمق األول باالتجار بالبشر وحقوق اإلنسان والثاني باإلرىاب وحقوق اإلنسان .تأتي مشاركة

المجمس في ىذا المقاء ،إلى جانب مؤسسات وطنية عربية لحقوق اإلنسان من المممكة العربية السعودية

واألردن ومصر وفمسطين والمغرب باإلضافة إلى جامعة الدول العربية ،ومؤسسات وطنية أوربية من الدانمرك
واليونان وخبراء دوليين.

 -3-3-7ادلشاركة يف أشغال اجتماع جملس إدارة اجلمعية الفرانكفونية للمؤسسات الوطنية حلقوق
اإلنسان
حرص المجمس عمى المشاركة في أشغال اجتماع مجمس إدارة الجمعية الفرانكفونية لممؤسسات الوطنية

لحقوق اإلنسان المنعقد في جنيف بتاريخ  23مارس  2009عمى ىامش الدورة  22لمجنة التنسيق الدولية.
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 -4-3-7جلنة التنسيق الدولية بني ادلؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان
شارك المجمس االستشاري لحقوق اإلنسان في الدورة الثانية والعشرين لمجنة التنسيق الدولية المنعقدة

بجنيف خالل الفترة من  23إلى  27مارس .2009

ومن بين النقاط التي تضمنيا جدول أعمال ىذا االجتماع مناقشة مساىمة المؤسسات الوطنية لحقوق

اإلنسان في مسار إعداد مشروع اتفاقية األمم المتحدة حول التربية والتكوين في مجال حقوق اإلنسان من
طرف المجنة االستشارية لمجمس حقوق اإلنسان.
وفي ىذا اإلطار اقترح المجمس االستشاري لحقوق اإلنسان تنسيق عمل لجنة التنسيق في ىذا المجال

وتمت مناقشة ىذا المقترح والمصادقة عميو من طرف الجمع العام باإلجماع.

وقد احتضن المجمس اجتماع لجنة التنسيق الدولية لممؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان يومي  2-1نونبر

 ،2009وىو االجتماع الذي ينعقد ألول مرة خارج مقر المجنة بجنيف.

 -5-3-7الشبكة اإلفريقية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان
تجمى حضور المجمس االستشاري في إطار الشبكة اإلفريقية لممؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان من

خالل مشاركتو في الجمع العام لممؤسسات الوطنية اإلفريقية ومن خالل احتضان المغرب لممؤتمر السابع
لممؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان اإلفريقية في الفترة  5-4-3نونبر .2009

 -1-5-3-7ادلشاركة يف اجلمع العام للمؤسسات الوطنية اإلفريقية
شارك المجمس في الجمع العام لمشبكة اإلفريقية ،الذي انعقد عمى ىامش الدور  22لمجنة التنسيق
الدولية ،وترأس ىذا االجتماع رئيس المجمس بصفتو نائبا لرئيس الشبكة اإلفريقية لممؤسسات الوطنية لحقوق

اإلنسان.

 -2-5-3-7احتضان ادلؤدتر السابع للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان اإلفريقية
تحت الرعاية الممكية السامية ،وبتعاون مع المفوضية السامية لحقوق اإلنسان والشبكة اإلفريقية لحقوق

اإلنسان ،وبدعم من المنظمة الدولية لمفرنكفونية والكومنولث ،احتضن المجمس االستشاري لحقوق اإلنسان

المؤتمر السابع لممؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان اإلفريقية في الفترة ما بين  5-4-3نونبر  ،2009شارك

فيو ممثمون عن المؤسسات الوطنية اإلفريقية والمنظمات الدولية والشبكات اإلقميمية وفعاليات المجتمع

المدني .وقد ناقش ىذا المؤتمر موضوع "السمم والعدالة :دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان".
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كما تمثل اليدف األساسي من المؤتمر في تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية اإلفريقية لحقوق اإلنسان

والتحسيس بدورىا في تعزيز العدل وحفظ السمم ،وذلك من خالل تشجيع الممارسات الفضمى وتبادل التجارب
والخبرات ،وتنمية الشراكات والتعاون ،ووضع مشاريع وخطط عمل مشتركة.

وعرف المؤتمر كذلك عقد اجتماع مكتب الشبكة اإلفريقية لممؤسسات الوطنية واجتماع لمجمعية العامة

لمشبكة التي أصبح المجمس االستشاري لحقوق اإلنسان رئيسا ليا لمدة سنتين.

 -3-5-3-7تنظيم ورشة حول ادلؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان كمدافعة وحامية حلقوق اإلنسان
نظم المجمس ،بتعاون مع الشبكة اإلفريقية لممؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان والمفوضية السامية لحقوق
اإلنسان ،ورشة حول المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان كمدافعة وحامية لحقوق اإلنسان ،شارك فييا ممثمو
المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان والمجتمع المدني والمنظمات الدولية واإلقميمية لحقوق اإلنسان ،والشبكات

اإلقميمية لحقوق اإلنسا ن ،وأعضاء من االتحاد اإلفريقي ومجمس أوربا ومنظمة الدول األمريكية ،وذلك يومي
 7-6نونبر .2009
وكان اليدف من ىذه الورشة ىو تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان كمدافعة وحامية لحقوق

اإلنسان من خالل تبادل التجارب والممارسات الجيدة ووضع االستراتيجيات المالئمة وتقوية الشبكات

اإلقميمية ،والرفع من قدرات المؤسسات الوطنية في البحث والتحري في مجال الشكاوى ،وكذا تحديد

اإلكراىات والتحديات التي تعيق عمميا.

 -6-3-7التعاون الثنائي مع ادلؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان
قام المجمس ىذه السنة بربط عالقات مع مؤسسات وطنية لحقوق اإلنسان من أمريكا الالتينية أسفرت

عن القيام بزيارات متبادلة وتنظيم ندوة في مجال العدالة االنتقالية.

ففي إطار التعريف بالتجربة المغربية في مجال العدالة االنتقالية والتجارب الرائدة في العالم في ىذا

المجال نظم المجمس االستشاري لحقوق اإلنسان ،بشراكة مع مركز حقوق اإلنسان بالشيمي والمعيد الدولي
لمعدالة االنتقالية ،ندوة حول التجربتين الشيمية والمغربية في مجال البحث عن الحقيقة واإلنصاف والمصالحة

يومي  25-24نونبر  ،2009بيدف إجراء مقارنات لممبادرات والتجارب المتعمقة بالبحث عن الحقيقة
واإلنصاف وجبر األضرار التي خمفتيا االنتياكات الجسيمة لحقوق اإلنسان المرتكبة في الماضي بكل من

الشيمي والمغرب .كما توخت الندوة الوقوف عند القضايا السياسية واألخالقية في ىاتين التجربتين والتحديات
والصعوبات التي واجيتيما ،وكذا الجيود التي بذلت لتجاوزىا واستكمال تفعيل النتائج والتوصيات التي

خمصت إلييا.
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 -4-7االحتفال باليوم العادلي لالجئني
بتعاون مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين بالمغرب ،احتفل المجمس باليوم العالمي لالجئ بتنظيم

ندوة بتاريخ  18يونيو  ،2009شارك فييا ممثمو القطاعات الحكومية وممثمي الييئات الدبموماسية والمنظمات

الدولية وممثمو المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية وشخصيات وطنية ميتمة.

استيدفت ىذه الندوة أساسا تعميق النقاش حول مقتضيات االتفاقية وبروتوكوليا من حيث إبراز والتأكيد

عمى الجانبين المعياري والمؤسساتي ،وذلك بغاية توفير الشروط والظروف المناسبة لتأمين إعمال فعمي

لمقتضياتيما ومناقشة آليات تفعيميما ،السيما بعد مصادقة المغرب عمى االتفاقية المذكورة التي تزامنت مع
الذكرى الستين لصدور اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.

 -5-7مشاركات اجمللس يف لقاءات ومؤدترات دولية ووطنية
بيدف اإلطالع واالستفادة من التجارب والخبرات الدولية واإلقميمية في المجاالت ذات الصمة بحقوق

اإلنسان ،شارك المجمس في العديد من الندوات والمؤتمرات الدولية.

تناولت ىذه المقاءات مواضيع وقضايا في مجاالت اليجرة والفقر والتنمية واألمن الغذائي والتربية عمى

حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية واالتجار بالبشر وجرائم الحرب والتربية عمى حقوق اإلنسان ونشر قيميا

وعقوبة اإلعدام ومالءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان...

كما قام المجمس بزيارات وعقد لقاءات تعاون مع بعض الدول األجنبية لالستفادة من الممارسات

والتجارب الناجحة دوليا في مجاالت حقوق اإلنسان.

جدول حول مجمل المشاركات الدولية للمجلس
نوع األنشطة

مواضيعها أو مكانها

عددىا
اإلعدام
اليجرة

المشـ ـ ــاركة فـ ـ ــي المقـ ـ ــاءات
والنـ ــدوات الدوليـ ــة لحقـ ــوق

اإلنسان

الفقر
30

جرائم الحرب

إعالن وبرنامج عمل ديربان
التربية عمى حقوق اإلنسان

المعايير الدولية لحقوق اإلنسان

مالءمة التشريعات
75

العدالة االنتقالية
االتجار بالبشر

دور األمبودسمان في حماية حقوق اإلنسان
ثقافة حقوق اإلنسان

األمن الغذائي بالعالم العربي
التعاون مع دول أجنبية

3

التعاون مع دولة ألمانيا

التعاون مع دولة النمسا
التجربة األلمانية في مجال المجوء
التعريف بالتجربة المغربية في حقوق اإلنسـان بالواليـات

التعريف بالتجربة المغربية

فــي مجــال حقــوق اإلنســان
والعدالة االنتقالية بالخارج

4

المتحدة األمريكية

التعريف بالتجربة المغربية لدى دولة كولومبيا

التعريف بالتجربة المغربية لدى دولة الشيمي
التعريف بالتجربة المغربية لدى توغو

المش ــاركة ف ــي اجتماع ــات
الييئ ــات اإلقميمي ــة لحق ــوق

اإلنسان

التع ـ ـ ــاون م ـ ـ ــع الس ـ ـ ــمطات
العمومية

المشـ ـ ـ ـ ــاركة فـ ـ ـ ـ ــي إعـ ـ ـ ـ ــداد
التقارير الوطنية

التش ــاور ح ــول إح ــداث ىيئ ــة مس ــتقمة لحق ــوق اإلنسـ ــان
2

تابعة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي

15

قضايا ذات صمة بحقوق اإلنسان

6

التعذيب ،اليجرة ،الحقوق المدنية والسياسية
سفارة بريطانيا

اسـ ـ ـ ــتقبال والتعـ ـ ـ ــاون مـ ـ ـ ــع
الييئـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الدبموماسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية
األجنبية

5

المغرب

المش ـ ـ ــاركة ف ـ ـ ــي الن ـ ـ ــدوات
والمقاءات الوطنية

سفارة التشيك

سفارة ىندوراس

السفارة األمريكية

اسـ ـ ـ ــتقبال والتعـ ـ ـ ــاون مـ ـ ـ ــع
المنظمـ ـ ــات الدوليـ ـ ــة فـ ـ ــرع

المجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان

المفوضية السامية لشؤون الالجئين
5

منظمة األمم المتحدة لرعاية الطفولة
اليجرة ،اإلدارة األمريكية الجديدة ،الحكامة

07

عالقات المغاربة مع األفارقة جنوب الصحراء

اإلسالم في أوربا

التربية عمى حقوق اإلنسان

76

البرلمان األوربي ،وفد بريطاني

وفد من و ازرة الخارجية السويدية

وفد من بعض الحكومات الجيوية االسبانية

الخارجية الفنمندية

البرلمان الكولومبي

اسـ ـ ـ ـ ــتقبال وفـ ـ ـ ـ ــود دوليـ ـ ـ ـ ــة

حكومية

الكونغريس األمريكي
28

حاكم والية فرجينيا

نائب رئيس اإلكوادور

الخارجية في الرأس األخضر
وفد من نيجيريا

محكمة النقض ببوركينافاسو

وفد عن المجمس األعمى لبنين

المعيد البريطاني الممكي لمدراسات الدفاعية
المدافعة عن الشعب بالبيرو
المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
استقبال وفود أممية

4

مجموعة العمل الدولية حول االختفاء القسري

المفوض السامي لالجئين

صندوق األمم المتحدة لمسكان
المجتمع المدني العراقي
الجمعيات البحرينية
الجمعيات الكويتية

الشباب العرب المقيم بالميجر
نادي مدريد
اسـ ـ ـ ـ ــتقبال وفـ ـ ـ ـ ــود دوليـ ـ ـ ـ ــة

لمنظمات غير حكومية

12

المعيد العربي لحقوق اإلنسان
وفد صحفي من الواليات المتحدة األمريكية

معيد واشنطن بالواليات المتحدة األمريكية

المجنة الدولية لمصميب األحمر

المركز الدولي لمعدالة االنتقالية

جمعية ECPM

HANDICAP INTERNATIONAL

وفد عن االئتالف الدولي ضد االختفاء القسري
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المحامين الشباب العرب

مركز دراسات عقوبة اإلعدام

الحزب االشتراكي العمالي االسباني
مغاربة ييود مقيمين في الميجر
استقبال وفود دولية لمطمبة
تنظــيم الن ــدوات والورش ــات
والمقاءات

طمبة مغاربة مقيمين بمندن

02

وفود لمطمبة من الواليات المتحدة األمريكية
مواضيع متعددة ذات صمة بحقوق اإلنسان

14

 -8في مجال التعاون مع جمعيات المجتمع المدني
تندرج عالقة المجمس االستشاري لحقوق اإلنسان مع جمعيات المجتمع المدني في إطار الدور األساسي

الذي يعود إلى المجمس كمؤسسة وطنية لحماية حقوق اإلنسان والنيوض بيا .ومن أجل وضع معايير دقيقة
تضبط عالقتو كمؤسسة وطنية ،مستقمة وتعددية ،مع باقي الجمعيات الحقوقية ذات االىتمام المشترك ،قام

المجمس بإنجاز دراسة توثيقية في ىذا المجال.62

وتبرز أىمية ىذه العالقة من خالل عدة مستويات تتمثل أساسا في إشراكيا في األنشطة المييكمة وفي

برامج جبر الضرر الجماعي .كما تبرز من خالل الدعم الذي يقدمو المجمس ليذه الجمعيات.

 -1-8اجملتمع ادلدين شريك أساسي للمجلس
ينظر المجمس االستشاري لحقوق اإلنسان إلى جمعيات المجتمع المدني عمى أساس أنيا شريك رئيسي

في الميام المختمفة ذات الصمة بمجاالت حقوق اإلنسان .ومن ىذا المنطمق يحرص المجمس عمى إشراك
المجتمع المدني ،والسيما الجمعيات العاممة في ىذا الحقل ،في جميع أنشطتو مثل المقاءات والندوات

والمنتديات ،وكذا عمى مستوى لقاءاتو التشاورية والحوارية مع كافة مكونات المجتمع المدني في إطار المقاربة

التشاركية التي يعتمدىا.

وقد برز ىذا اإلشراك بشكل جمي في العديد من البرامج ،والسيما في المشاريع المييكمة التي يقودىا

المجمس مثل الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان ،واألرضية المواطنة لمنيوض بثقافة
حقوق اإلنسان.
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تقرير حول "محددات عالقة المجمس بالجمعيات الحقوقية :التصنيف والمعايير"
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تم إتباع مقاربة تشاركية في المشروعين المذكورين أعاله من حيث إشراك المجتمع المدني في كل

المراحل المرتبطة بصياغة التصورات وبمورة البرامج ومواكبتيا وتتبعيا من مرحمة اإلعداد إلى المرحمة األخيرة

من التنفيذ.

 -2-8إشراك اجملتمع ادلدين يف برامج جرب الضرر اجلماعي
واصل المجمس تطبيق المقاربة التشاركية التي اعتمدىا في متابعة تنفيذ برنامج جبر الضرر الجماعي

وذلك من خالل:

 أوال ،من حيث إشراك الجمعيات الحقوقية والتنموية في إطار مؤسساتي يشرف عمى تدبير برنامج
جبر الضرر الجماعي (التنسيقيات ومجالس التنسيقيات) وذلك اعتبا ار لكون عضوية الجمعيات

أم ار ضروريا وحيويا لتحقيق األىداف المتوخاة من ىذا البرنامج؛

 ثانيا ،من حيث تقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني كفاعل في ىذه التنسيقيات من خالل تنظيم
مجموعة من الدورات التكوينية لفائدة أطر الجمعيات؛

 ثالثا ،من حيث مساىمة جمعيات المجتمع المدني ،بشكل منتظم وممموس ،في تنفيذ المشاريع
المندرجة ضمن برنامج جبر الضرر الجماعي في المناطق المشمولة بيذا البرنامج.

 -3-8الدعم األديب وادلادي للجمعيات
طبقا لضوابط ومعايير محددة ،وبعد دراسة الطمبات المقدمة من طرف الجمعيات ،يقدم المجمس دعما

أدبيا وماديا لمعديد من الجمعيات العاممة في مجاالت حقوق اإلنسان ،وذلك لمساعدتيا عمى تنفيذ أنشطتيا

ومختمف برامجيا ذات الصمة بمجاالت تدخل المجمس .كما يتجسد ىذا الدعم في الغالب ،في مد الجمعيات

بإصدارات المجمس ومنشوراتو لتعميميا عمى المستفيدين من المقاءات التكوينية التي تشرف عمييا ،أو من
خالل مساىمة أعضاء وأطر المجمس في تأطير العديد من المقاءات والدورات التكوينية التي تنظميا مختمف

الجمعيات الفاعمة في المجال الحقوقي.

 -9في مجال التواصل والعالقة مع وسائل اإلعالم
في إطار تعزيز تواصل المجمس مع كل الفاعمين المعنيين بأنشطتو وعموم المواطنين ،تم إحداث شعبة

لمتواصل والعالقة مع وسائل اإلعالم في أبريل  2008بعد تعديل النظام الداخمي لممجمس ،مما مكن المجمس
من تدبير استراتيجيات لمتواصل الخارجي وضمان تغطية متواصمة ومتنوعة من قبل مختمف وسائل اإلعالم
المكتوبة والمسموعة والمرئية لمختمف أنشطتو ،وكذا تمكين وسائل اإلعالم بالمعطيات والمعمومات الضرورية

لمواكبة تمك األنشطة وتيسير التواصل مع المجمس .كما قام المجمس بوضع دعامات تواصمية وتحيين موقعو

اإللكتروني بالمعمومات والمعطيات وبث نشرة إخبارية إلكترونية شيرية.

79

وتعزي از لتواصمو مع عموم المواطنين حرص المجمس عمى المشاركة في الدورة الخامسة عشرة لممعرض

الدولي لمنشر والكتاب التي انعقدت بالدار البيضاء مابين  13و 22فبراير .2009
 -10في مجال اإلدارة والتنظيم الداخلي للمجلس :مواصلة إحداث مكاتب جهوية

في إطار تفعي ل إستراتيجية القرب من المواطنين والمواطنات من أجل تسييل ولوجيم لخدمات المجمس

وتيسير تواصميم معو ،شيدت سنة  2009إحداث مكاتب إدارية جيوية بكل من وجدة وأكادير وميدلت
وور اززات.
الجهة واألقاليم المغطاة

المكتب

تاريخ االفتتاح الرسمي

وجدة

 6فبراير

أكادير

 15مايو

أسـ ـ ــا ال ـ ـ ـزاك ،طانطـ ـ ــان ،كممـ ـ ــيم،

ميدلت

 30مايو

جية مكناس تافياللت.

ور اززات

 30أكتوبر

زاكورة ،ور اززات ،تنغير.

الجية الشرقية.
أق ـ ـ ـ ــاليم الص ـ ـ ـ ــويرة ،تـ ـ ـ ـ ــارودانت،
أكــادير ،إنزكــان ،ت ـزنيت ،طاطــا،
سيدي إفني ،اشتوكة أيت باىا.

وتضطمع المكاتب االجيوية بميام تتمثل في استقبال وتوجيو المواطنين ،ونشر وترسيخ ثقافة حقوق

اإلنسان من خالل وضع وثائق تتضمن المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان تحت تصرف العموم ،وتنظيم أنشطة
إشعاعية وتكوينية ترمي إلى تشجيع التربية عمى حقوق اإلنسان ،كما تقوم بإعداد برامج لدعم الحقوق

االقتصادية واالجتماعية والثقافية تأخذ بعين االعتبار الخصوصيات المحمية .باإلضافة إلى قياميا برصد

حاالت انتياك حقوق اإلنسان ورفع تقارير بشأنيا لممجمس االستشاري ،كما تعمل عمى رفع رأي أولي لممجمس
بخصوص ما تتوصل بو من شكايات والتماسات فردية وجماعية ذات صمة بحقوق اإلنسان .كما تقوم بتتبع
وتيسير تنفيذ توصيات ىيئة اإلنصاف والمصالحة عمى الصعيد الجيوي في مجال جبر الضرر الفردي

والجماعي.
من جانب آخر ،أنيطت بيذه المكاتب ميمة تطوير عالقات تعاون بين كافة المتدخمين الجيويين

المعنيين بحماية حقوق اإلنسان .وفي ىذا الصدد تقوم بإنجاز دراسات وأبحاث واعداد تقرير دوري حول
وضعية حقوق اإلنسان بالجية.
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ومن بين األنشطة المرتبطة بالنيوض بثقافة حقوق اإلنسان التي أشرفت عمييا المكاتب الجيوية نذكر

ما يمي:

 تنظيم أوراش دراسية حول الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية والسياسية والمدنية
بمنطقتي تدخل مكتبي أكاد ير وور اززات؛

 تنظيم لقاءات تشاورية من أجل تعزيز التربية عمى المواطنة وحقوق اإلنسان بالمؤسسات التعميمية
بجية سوس ماسة؛

 تنظيم أيام تحسيسية حول معاناة النساء في مرحمة سنوات الرصاص من خالل تقديم قراءة في
مرويات "نساء كسرن جدار الصمت" بكل من فجيج والناظور وأزيالل وأكادير والراشيدية؛

 المساىمة في إنجاز فيمم حول الذاكرة موجو لمتالميذ بمنطقة خنيفرة؛

 المساىمة في تأطير أنشطة بعض األندية الحقوقية باألقاليم الجنوبية وبجية سوس ماسة درعة؛

 تنسيق عمل التنسيقيات المحمية لبرنامج جبر الضرر الجماعي واإلشراف عمى اجتماعاتيا وتتبع
المشاريع األولى.
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تنفيذ ميزانية المجلس
برسم سنة 2009

تتوزع الحصيمة المتعمقة بتنفيذ ميزانية المجمس المحصورة عند  31دجنبر  2009عمى الشكل التالي:

أوال -المداخيل
 – 1مداخيل الميزانية المرصودة:
بمغ حجم المداخيل المالية برسم ميزانية سنة  2009ما مجموعو  53.000.000مميون درىما ،أي

بارتفاع بمغت نسبتو  %11مقارنة مع مداخيل السنة السابقة.

وبمغ حجم الرصيد المتبقي من ميزانيات ومنح السنوات الماضية ما مجموعو  31،5مميون درىما.
 - 2مداخيل من خارج الميزانية:
تمقى المجمس خالل سنة  2009العديد من المنح برسم سنة  2009بمغ مجموعيا  4،9مميون درىم

منيا  2،2مميون درىم من أجل تتبع عممية االنتخابات الجماعية ليوم  12يونيو  ،2009و  1،2مميون درىم
لتنظيم المقاءات المتوسطية حول السينما وحقوق اإلنسان ،و 1،1مميون درىم بمناسبة تنظيم المقاء السابع

لممؤسسات الوطنية اإلفريقية لحقوق اإلنسان.

ثانيا – المصاريف
 -1المصاريف المالية برسم الميزانية
بمغ الحجم اإلجمالي لممصاريف برسم الميزانية بتاريخ  31دجنبر  50،6 :2009مميون درىم مقابل

 36،1مميون درىم لسنة  ،2008أي بزيادة بمغت  ،% 40وترجع ىذه الزيادة لمعوامل التالية:
 اقتناءات عقارية بمدينة الرباط تطمبت  13،2مميون درىم؛

 زيادة مصاريف البند المتعمق " بنفقات الموظفين" التي سجمت زيادة بمغت  %17بالمقارنة مع
السنة الفارطة.

 اقتناء سيارات لفائدة المجمس بمبمغ  1،2مميون درىم.

وتتوزع ىذه المصاريف عمى الشكل التالي:
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 شراء المستهلكات
بمغ حجم المصاريف المتعمقة بشراء الوقود والمستيمكات وأقساط الماء والكيرباء والدراسات ومختمف

المصاريف ما مجموعو  5ماليين درىم ،أي ما يمثل زيادة بنسبة  %38من المصاريف اإلجمالية مقارنة مع
المصاريف المماثمة لمسنة الماضية .ويعود ىذا االرتفاع إلى إبرام صفقتين القتناء األدوات المكتبية ولمطباعة
بقيمة بمغت  2،5ماليين درىم وخدمات /مصاريف بقيمة مميون درىم.

 التكاليف الخارجية
تشمل ىذه التكاليف األكرية والتكاليف التأجيرية وصيانة واصالح المقر وممحقاتو وأقساط التأمين .والتي

بمغ مجموعيا  5،5ماليين درىم ،وىو ما يمثل زيادة بنسبة  %12،5مقارنة مع مصاريف سنة .2008

 تكاليف خارجية أخرى
تتعمق ىذه التكاليف بالدراسات واألبحاث والتوثيق وتكاليف النقل ومصاريف التنقل والميام واالستقباالت

واإلقامة واالستشيار والندوات والتكاليف البريدية واالتصاالت .وقد بمغ حجميا  10،3ماليين درىم ،وىو ما

يمثل  %29من المصاريف المنجزة خارج االقتناءات العقارية والسيارات والخدمات .وقد سجمت ىذه

المصاريف زيادة بنسبة  % 25مقارنة مع سنة .2008

وتبرز ىذه الزيادة بشكل واضح من خالل المصاريف التالية:

المصاريف

2008

2009

التغيرات

النقل

 2،1مميون

 2،8مميون

%33

مصاريف التنقل

 1،2مميون

 1،6مميون

%33

االستقباالت

 0،7مميون

 1،1مميون

% 57

االتصاالت

 1مميون

 1،2مميون

% 20
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 المصاريف الخاصة بالموظفين
تشمل ىذه المصاريف تسديد أجور الموظفين بجميع درجاتيم وأصنافيم ،وأتعاب الخبراء وتعويضات

أعضاء المجمس وتحمالت التغطية االجتماعية السيما العالجات الطبية لمضحايا السابقين النتياكات حقوق

اإلنسان في الماضي.

وقد بمغ حجم ىذه المصاريف  18مميون درىم ،أي بزيادة بمغت  %17مقارنة مع السنة الماضية .كما

عرفت أجور وتعويضات الموظفين زيادة بنسبة  ،%26وارتفعت تعويضات الخبراء بنسبة  %70في حين
ارتفعت تعويضات أعضاء المجمس ورؤساء ومقرري وأعضاء مجموعات العمل بنسبة  .%47وبالمقابل

سجمت تحمالت العالجات الطبية لمضحايا السابقين انخفاضا طفيفا ،حيث انتقمت من  1،3مميون درىم سنة

 2008إلى  377.000،00درىم فقط مع نياية سنة .2009

 مصاريف التجهيز
ويتعمق األمر بشراء تجييزات النقل واألثاث ولوازم المكتب والموازم المعموماتية وتكاليف تجييز المجمس،

واالقتناءات العقارية.

وقد بمغ حجم ىذه المصاريف  15،6مميون درىم ،أي بزيادة  %19مقارنة مع السنة الماضية .وتعزى
ىذه الزيادة إلى اقتناء مجموعة من العقارات بمبمغ  13،2مميون درىم ،وكذا سيارات المصمحة بمبمغ إجمالي

وصل إلى  1،2مميون درىم.

 -2مصاريف منجزة خارج الميزانية
ارتفع مجموع المصاريف غير المندرجة في إطار الميزانية إلى  4،4ماليين درىم ،منيا  2مميون درىم
لتغطية مصاريف تتبع ومالحظة االنتخابات الجماعية ليونيو  2009و 2،4ماليين درىم خصصت ألداء
متأخرات تجييز قاعة المرحوم إدريس بنزكري ،ونفقات تنظيم مؤتمرات وتظاىرات دولية وجيوية نظمت

ببالدنا.

خـ ـاتـ ـم ـ ـة
بالنظر لمحجم اإلجمالي لممصاريف المالية المفصمة أعاله بمغ حجم الرصيد اإليجابي المتبقي عند نياية

دجنبر  2،5 ،2009ماليين درهم ،بذل  17،4ماليين درىم المسجمة خالل السنة الماضية.

أما الرصيد الحسابي لممتيسرات ،عند نياية دجنبر  ،2009فقد بمغ  32،5ماليين درهم ،بذل 22،8

ماليين درهم عند نهاية دجنبر .2008
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المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان
ساحة الشهداء ،ص.ب ،1341 .الرباط  – 10.040المغرب
الهاتف )212( 05 37 72 22 18 / 72 22 07 :
الفاكس )212( 05 37 72 68 56 :
الموقع اإللكتروني www.ccdh.org.ma :
البريد اإلليكتروني ccdh@menara.ma/ccdh@ccdh.org.ma:

88

