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كلمة
آمنة بوعياش
رئيسة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان
كانت سنة  2020سنة مأساوية بكل املقاييس ،سواء من حيث عدد الوفيات التي سجلتها أو من حيث حجم
األرضار االقتصادية واالجتامعية أو من حيث عمق املآيس اإلنسانية التي خلفتها .ليس من باب املبالغة يف يشء
القول إننا عشنا سلسلة أحداث ستبقى محفورة يف الذاكرة البرشية إىل األبد.
يف املغرب ،أبرز فريوس كورونا املستجد ،الذي نتعايش معه منذ أكرث من سنة اآلن ،حس املواطنة والتضامن
الوطني واملسؤولية املشرتكة لدى املغاربة ،بشكل جعل بعض من كانوا يعتقدون أن هذه القيم قد ضاعت مع
فوىض التوسع الحرضي يفاجؤون بأداء دولة ذات موارد محدودة وقدرات ليست بالوافرة ،تواجه ،يو ًما بعد يوم،
وضعا مهوال ومؤملا بفضل براعة مواطنيها وكرم شعبها وصرب نسائها ورجالها .ويف هذا السياق ،ومن خالل هذه
الصفحات ،أحيي بشكل خاص جميع العاملني يف الصفوف األمامية ،عىل شجاعتهم وتضحياتهم وتشبتهم بأداء
واجبهم ،الذي أبانوا عنه طيلة شهور طويلة.
لقد سلطت الجائحة ،والحجر الصحي الذي جاء يف سياق احتواء انتشار فريوس كورونا ،الضوء ،إن كانت هناك
حاجة لذلك ،عىل النقص الكبري املسجل عىل مستوى قطاع الصحة يف املغرب ،شأنه يف ذلك شأن قطاع التعليم
والبحث العلمي .وإن كان البد من استخالص درس من سياقات كوفيد  ،19فسيكون بدون شك الحاجة امللحة
إلصالح املنظومة الصحية لبناء منظومة شاملة مجانية الولوج ومتاحة للجميع ومؤسسات تعليمية قادرة عىل
احتضان عنارص التفوق الوطنية يف سباق االبتكار والتكنولوجيا ،وهذا ورش ليس من باب املبالغة القول إن سيادة
اململكة تعتمد عليه.

تعكس املشاريع االجتامعية واالقتصادية األخرية ،التي أطلقها املغرب منذ بداية الجائحة ،رؤية جديدة
للدولة يف هذا املجال .فقد كانت الدولة املغربية ،أثناء الجائحة ،قادرة عىل تحمل دور جديد وتوسيع
مجال عملها فيه ،واالعتامد الكامل عىل األنظمة الرقمية .سجل تفاعل الدولة مع الجائحة االنتقال أيضا من
الدولة املنظمة ( )l’Etat Régulateurإىل الدولة الراعية واالجتامعية ( ،)l’Etat Socialوهو ما نشهده اآلن.
لقد كان املجلس الوطني لحقوق اإلنسان بدوره مطالبا بالتأقلم بشكل رسيع مع سياقات الجائحة .ففي الوقت
الذي استطاع فيه املجلس ،بالفعل ،االضطالع بأدواره الكاملة عىل مستوى الرصد والتتبع وحامية حقوق اإلنسان
يف املغرب ،حلت سياقات الجائحة وحالة الطوارئ لتقلب طرق اشتغال املؤسسة ،يف سياق مل يسبق قط ملؤسسة
من املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان االشتغال يف ظله؛ مام دفع املجلس إىل إعادة تنظيم طريقة اشتغاله
بالكامل ،عىل الصعيدين الجهوي والوطني.
ومع ظهور األعراض األوىل لألزمة ،التي خيمت عىل سنة  ،2020قام املجلس بإحداث فريق عمل خاص لرصد
حالة حقوق اإلنسان خالل فرتة كوفيد  ،19من ضمن مهامه السهر عىل الوقاية من االنتهاكات وحامية الضحايا
والنهوض بحقوق اإلنسان .وشهدت أجندة عمل املجلس ،خالل السنة التي يشملها التقرير ،زخام سنويا غري
مسبوق بصعوباته وتحدياته ،ال سيام بسبب حدة املعيقات التي واجهها أعضاء املجلس يف عملهم امليداين ،الذي
يشكل أحد أسس املهام التي يضطلعون بها .غري أن تأثري هذه الصعوبات واملعيقات الجسدية واللوجستيكية
عىل عمل املجلس مل يخيم طويال ،حيث استطاعت املؤسسة التعامل برسعة مع الوضع واالضطالع مبهامها بأمانة،
والتي اعتربتها املفوضية السامية لحقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة من بني املامرسات الفضىل للمؤسسات
الوطنية لحقوق اإلنسان عرب العامل يف تدبري الجائحة ،وهو ما سيستشفه القراء من التقرير الذي بني أيديهم.
يضعنا هذا التقرير ،الذي يتناول وضع حقوق اإلنسان يف املغرب خالل السنة األوىل من جائحة كوفيد  ،19أمام
أسئلة متعددة ،بعضها غري مسبوق ،حيث تلخصت صعوبة مامرسة حقوق اإلنسان والتمتع بها خالل السنة التي
يشملها التقرير يف التشبث بتطبيق معايري حقوق اإلنسان ومبادئها يف ظل وضع استثنايئ غري معروف التجليات
زخم جدي ًدا عىل
واملالمح .وهو ما يدفعنا إىل القول إن مكافحة جائحة كوفيد  19ومقاومة انعكاساتها أعطتنا ً
مستوى مامرسة حقوق اإلنسان وفتحت أمامنا آفاقًا جديدة.
لقد أضحت تقنيات االتصال الجديدة إحدى أسس الحياة املجتمعية ،سواء يف اإلدارة أو املقاولة أو املدرسة أو
الحياة الخاصة للمغاربة ،لتصبح منصات التواصل االجتامعي الحاضن األسايس لحرية التعبري لدى املواطنات
واملواطنني املغاربة ،مع كل املخاطر واألخطار التي ميكن أن تتولد عن بعض استعامالتها وجميع العواقب
املرتبطة بانعكاس هذا الواقع عىل الحياة السياسية واالجتامعية والثقافية يف بلدنا.

وعىل سبيل املثال ،أدت هذه الرقمنة املتسارعة إىل ثورة حقيقية يف املجال القضايئ ،مع انطالق املحاكامت عن
بُعد ،ونحن ال نتحدث هنا عن مجرد تحميل منوذج أو وثيقة إدارية أو التقدم بشكاية عرب اإلنرتنت ،بل عن
عملية تسائلنا يف صميم دولة الحق والقانون .فكيف ستكون آثار هذا التحول يف مامرسة السلطة القضائية عىل
املحاكمة العادلة وعىل املجتمع بشكل عام؟ وما هي املزايا واإلشكاليات الناجمة عن هذه الثورة ،التي كانت
محكومة مبنطق االستعجال والرضورة ،دون توفر إطار ترشيعي أو قانون خاص؟ وكيف ميكن التوفيق بني عملية
تحديث وتطور كبريين مرتبطني بسري املحاكامت وبني مدونة مسطرة جنائية ،يعود تاريخهام إىل ستينيات القرن
املايض؟ وما هي املكانة الجديدة لهيئات العدالة يف ظل عدالة مرقمنة؟
كل هذا يطرح أسئلة وإشكاليات حقيقية حول كيفية الخروج من األزمة ،خاصة وأن األمر يتعلق بتدابري متخذة
بشكل طارئ وبدافع الرضورة ،يف ظل سياق غري معروف ومتقلب .كام أن طرق االشتغال وصنع القرار جرى
وضعها يف سياق حالة الطوارئ ،خارج اإلطار واملساطر املعتادة .فالجميع اليوم يطرح األسئلة نفسها :كيف سيبدو
عامل الغد؟ وهل ستكون العودة إىل الحياة السابقة ممكنة أم أن الفريوس غري حياتنا إىل األبد؟ وهل الحجر حدث
عابر أم أنه ،كام أظهر التسابق عىل التلقيح ،بداية مرحلة انغالق الدول عىل نفسها وتراجع التعاون والتبادالت،
الناتج عن فراغ تحاول املؤسسات الدولية مأله قدر املستطاع؟
أمام كل هذه األسئلة واإلشكاليات ،يبقى يشء واحد أكيد ومؤكد ،ويتمثل يف نهاية براديغامت ومناذج األمس،
خاصة بعد أن اسرتجعت الدولة مكانتها الكاملة يف مجال مامرسة الحقوق .لقد أبرزت الجائحة مسلمة أساسية،
مفادها أن الحق يف التعليم والحق يف الصحة ليسا فقط حقني من الحقوق األساسية لجميع النساء والرجال ،بل
إنهام ركيزتان أساسيتان لكل اقتصاد ،يطمح ألن يكون أداؤه فعاالً ومقاوما للصدمات واألزمات ( ،)résilienteكام
انتبه صندوق النقد الدويل مؤخرا لذلك ،ورضوريتان لكل دميقراطية تكرس تكافؤ الفرص.
وبذلك يكون بروز الدولة الراعية واالجتامعية ( )l’Etat Socialليس فقط سال ًحا رضوريًا يف معركة صعبة حول
املساواة التي تلوح يف األفق ،بل هو خطوة أوىل نحو بناء رصح يدافع عن الحقوق والحريات ويحمي مصالح
املواطنات واملواطنني.
سنحتفظ يف صلب ذاكرتنا ،الوطنية واإلنسانية ،كل ما يخلد ذكرى آالف املغربيات واملغاربة الذين فقدناهم
بسبب جائحة كوفيد .19
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شكلت جائحة كوفيد  ،19وما تزال ،تهديدا وجوديا ،خلق حالة استثناء غري مسبوقة يف التاريخ الحديث
لإلنسانية .فألول مرة يفرز الوباء آثارا عىل مختلف مناحي الحياة املجتمعية ،ليتحول برسعة إىل أزمة اقتصادية
واجتامعية ستمتد تداعياتها إىل ما بعد التغلب عىل الجائحة .وقد تسببت إجراءات الحجر الصحي ،التي فرضتها
عملية تطويق الفريوس والحد من انتشاره ،يف إصابة أغلب األنشطة االقتصادية بحالة شلل شبه كيل .كام أن
إغالق الفضاء العام ببعديه املكاين ( )espace publicوالسيايس ( )sphère publiqueأدى إىل تعليق شبه كيل
ملظاهر الحياة السياسية والثقافية .وكنتيجة مبارشة لهذا الوضع االستثنايئ الفريد ،بدا واضحا ،منذ األسابيع األوىل
للجائحة ،أن هذه األخرية ستتحول كذلك إىل إشكالية حقوقية عاملية ،نظرا لوقعها الكبري عىل االقتصاد ،باعتباره
مصدر متويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية .كام قلصت إىل أبعد الحدود إمكانيات االجتامع والتفاعل اإلنساين
املبارش ،وهي رشط أسايس ملامرسة الحقوق املدنية والسياسية والثقافية ،فضال عن تأثريها البعيد املدى عىل
مستوى تفعيل االسرتاتيجيات التنموية يف مختلف أنحاء العامل.
إن هذا الطابع املركب وضع الحكومات واملدافعني عن حقوق اإلنسان عرب العامل أمام تحديني غري مسبوقني:
يتجىل األول يف البحث عن السبل التي تضمن االستمرار يف متتع األفراد بحقوقهم ،حيث أجربت معظم البنيات
املؤسساتية املسؤولة عن تقديم الخدمات وحامية الحقوق عىل تقليص أو تعليق أنشطتها ،وخاصة املؤسسات
الصناعية والتجارية (الحق يف الشغل) والتعليمية (الحق يف التعلم) والقضائية (الحق يف املحاكمة العادلة) ،فضال
عن إغالق املرافق العمومية املرتبطة بباقي الحقوق االخرى.
أما التحدي الثاين فيتعلق بقدرة املؤسسات واملدافعني عن حقوق اإلنسان عىل االستمرار يف حامية هذه الحقوق
والحريات والنهوض بها والوقاية من االنتهاكات التي قد تطالها ،يف ظل حالة استثناء عاملية شاملة ال ميكن
التعامل معها وفق نفس اإلجراءات القانونية واملؤسساتية املعمول بها يف الحاالت العادية .ففي سياق هذا
التهديد الوجودي الطارئ ،فرضت عىل الجميع أولوية الحق يف الحياة ،وفرضت معه إعادة تعريف مهام الحامية
والوقاية والنهوض وغريها من املفاهيم التي تؤطر رسالة املدافعني عن حقوق اإلنسان عرب العامل.
وقد متخض عن هذين التحديني تحد ثالث يرتبط باضطالع السلطات التنفيذية مبهمة الفاعل الرئييس والوحيد
أحيانا يف تدبري الجائحة والحرص عىل أن تنضبط تدخالتها ملعايري دولة القانون يف ظل تعطل نظام الضوابط
والتوازنات ( )Checks and balancesبسبب الظروف التي فرضتها الجائحة .فاإلعالن عن حالة الطوارئ يف
مختلف بلدان املعمور مل يؤثر عىل الفاعلني غري املؤسساتيني فحسب ،بل كذلك عىل مؤسسات الدول نفسها،
حيث إن تدبري الجائحة كان باألساس من طرف السلطة التنفيذية ،مقابل تراجع قدرة الربملانات واملؤسسات
القضائية عىل مامرسة أدوارها الرقابية.
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وانطالقا من هذه التحديات املستجدة املرتبطة بجائحة كوفيد  ،19فإن هذه األزمة املتعددة األبعاد هي أيضا
أزمة حقوق اإلنسان كام وصفها األمني العام لألمم املتحدة يف أبريل  .2020غري أنها تبقى أزمة استثنائية ومختلفة
عن األزمات الحقوقية التي عرفها العامل املعارص.
ويتجىل الطابع االستثنايئ لهذه الجائحة يف أن االستجابة لها تفرض تعليق أو تقييد عدد من الحقوق والحريات
بفعل إجراءات اإلغالق الشامل والحجر الصحي ،مع التمسك باالسرتشاد مبعايري حقوق االنسان واعتبارها أولوية
قصوى .وبعبارة أخرى ،فإن االستجابة للجائحة وضعت العامل أمام اختبار غري مسبوق إليجاد الصيغ املالمئة
لتقييد الحقوق والحريات أو تعليقها أو الحد منها يف إطار ما تسمح به الصكوك الدولية لحقوق االنسان.
وعىل غرار باقي دول العامل ،تأثرت حالة حقوق اإلنسان يف املغرب خالل سنة  2020باآلثار السلبية املتعددة
لجائحة كوفيد  .19فقد وجدت السلطات العمومية نفسها ،من جهة ،مطالبة مبواجهة التحديات التي فرضتها
الجائحة كأزمة صحية استثنائية ال ميكن تدبريها وفق ما تقتضيه القوانني والرتتيبات املؤسساتية العادية ،مام
جعل التعامل معها ينطوي عىل إكراهات كبرية عىل مستوى توفري الخدمات الصحية الالزمة وضامن احرتام
الحقوق والحريات يف ظل التدابري االستثنائية التي رافقت اإلعالن عن حالة الطوارئ الصحية .ومن جهة أخرى،
بات من املتوقع أن تؤدي اآلثار االقتصادية واالجتامعية الكبرية التي أفرزتها هذه التدابري االستثنائية إىل تعميق
التفاوتات االجتامعية واملجالية.
ولذلك ،فإن تقييم طريقة تدبري السلطات العمومية ألزمة كوفيد  19يقتيض أوال فحص اإلطار القانوين الذي
تحتكم إليه حالة الطوارئ الصحية ومدى انسجامه مع متطلبات دولة الحق والقانون .وينبغي أن يالمس هذا
التقييم مدى احرتام التدابري التي تم اتخاذها منذ إعالن حالة الطوارئ الصحية لاللتزامات املنصوص عليها
يف العهود واالتفاقيات التي صادق عليها املغرب ،ومدى انسجامها مع املقتضيات الدستورية والقانونية ومع
املامرسات الفضىل يف مجال تدبري األزمات ،ثم استعراض العنارص األساسية الستجابة السلطات العمومية لآلثار
االقتصادية واالجتامعية للجائحة ،قبل الوقوف عند أهم الدروس املستفادة من هذه األزمة والتحديات التي
يتوجب رفعها باملوازاة مع التعايف والعودة التدريجية للحياة العادية.
ورغم ما ميكن أن يالحظ من نزوع نحو اعتبار ظروف األزمة الصحية الخانقة مربرا للتضييق عىل الحقوق
والحريات ،إال أنها من منظور حقوقي تشكل فرصة سانحة لرتسيخ سيادة القانون وحامية الحقوق والنهوض
بها والوقاية من االنتهاكات التي قد تطالها .إن الجائحة تشكل محكا للقدرات التدبريية املعمول بها من حيث
الكفاية والنجاعة والقابلية للتكييف والتأقلم من أجل تجديد النفس الحقوقي.
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لقد واجهت أغلب دول العامل ،مبا فيها الدميقراطيات الراسخة ،إكراهات مرتبطة بفرض القيود عىل الحقوق
والحريات .غري أنه ميكن اعتبارها ،يف السياق املغريب ،جزءا من مخاضات توسيع فضاء الحريات يف منوذج
دميقراطي ناشئ ،وغري مرتبطة بإكراهات تدبري أزمة كورونا فقط.
ومن أجل استخالص الدروس والعرب من جائحة كوفيد  ،19يعيد املجلس الوطني لحقوق اإلنسان التأكيد عىل
اإلشكاليات االسرتاتيجية التي أعادت املستجدات الظرفية تسليط الضوء عليها ،وعىل رأسها الحاجة إىل تعزيز
قدرة االقتصاد الوطني ليكون رافعة للحقوق والحريات .فقوة االقتصاد ،من منظور التنمية املستدامة ،ال تتحدد
بأرقام النمو السنوي فحسب ،بل أيضا ،وباألساس ،بقدرة االقتصاد عىل تقليص التفاوتات وعدم ترك أي أحد
خلف الركب ،مبا يضمن استدامة إعادة إنتاج التوازنات املادية والثقافية واإليكولوجية املحددة ملختلف أبعاد
الحياة داخل املجتمع .وبعبارة أخرى ،فإن قوة االقتصاد املستدام تقاس بقدرته عىل متويل الحقوق االقتصادية
واالجتامعية لتمكني الفئات األكرث فقرا وإدماجها يف الدورة االقتصادية ،عىل النحو الذي يدعم قدرتها عىل
الصمود يف وجه كل الظواهر التي ميكن أن تهدد التوازنات الرضورية لالستدامة.
وعالقة بالنقاش الذي تعرفه بالدنا حول النموذج التنموي الجديد ،وكام تؤكد عىل ذلك تقارير العديد من
املؤسسات الوطنية والدولية ،مبا فيها مذكرة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان حول النموذج التنموي فإن أحد
أبرز أوجه محدودية االختيارات التنموية التي اعتمدها املغرب منذ االستقالل ،يتجىل يف ضعف التمفصل بني
النمو االقتصادي والسياسات التنموية املعتمدة ،حيث مل ينعكس النمو االقتصادي عىل مستوى سد الخصاص
املسجل يف الولوج إىل الحقوق اإلنسانية األساسية كالتعليم والصحة .كام أنه مل يتمكن من تقليص التفاوتات
االجتامعية واملجالية التي أصبحت مصدر تهديد حقيقي للسلم االجتامعي والتوازنات البيئية.
وكشفت جائحة كوفيد  19بشكل جيل عن اآلثار السلبية لالختالالت والتفاوتات التي يعاين منها االقتصاد
الوطني ،ولذلك فإن تعزيز قدرة هذا األخري عىل متويل الحقوق االقتصادية واالجتامعية ،ينبغي أن يشكل الركيزة
األساسية لإلسرتاتيجية التنموية الجديدة .ولبلوغ هذا الهدف يقرتح املجلس املدخلني التاليني:
العمل عىل جعل أهداف التنمية املستدامة مبثابة إطار إلعداد السياسة االقتصادية وتقييمها .وهو ما سيسمح
بتحقيق أقىص درجات االلتقائية املمكنة بني جهود رفع تحدي بناء منوذج اقتصادي مرافق لحقوق اإلنسان من
جهة ،وترسيع وترية إعامل أجندة  2030من جهة أخرى؛
تركيز جهود الدولة نحو بلورة الحلول الكفيلة مبعالجة اختالالت العالقة بني النمو والتشغيل والفقر ،ذلك أن
ضعف العالقة بني هذا الثالوث يعد سببا رئيسيا يف تعميق التفاوتات مبختلف أنواعها وتجلياتها .وبالتايل فإن
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تعزيز قدرة االقتصاد الوطني عىل خلق فرص الشغل ،سينعكس إيجابيا عىل جهود تقليص دائرة الفقر ،وتقوية
قدرات الفئات الفقرية والهشة عىل الصمود يف وجه األزمات عىل غرار جائحة كوفيد  .19إن تحقيق هذا الهدف
سيساعد املغرب بال شك عىل إحراز تقدم عىل مستوى بلوغ الهدف الثامن من أجندة  2030املتعلق بالعمل
الالئق ومنو االقتصاد ،وال سيام املقصد الخامس والسادس والسابع والثامن.
لقد أفرزت الجائحة إشكاليات مستجدة تتمثل يف عدم وضوح الفرق بني التظلم والظلم وبني االحتجاج واالتهام.
مام أعاد إىل الواجهة معادلة التوازن بني حفظ النظام العام وحامية الحريات كرضورة ال مفر منها .ولذلك فإن
املجلس يدعو إىل تعميق النقاش بشأن القضايا املرتبطة بالحريات العامة ومحدودية الرتسانة القانونية الجاري
بها العمل يف تنظيم وتقنني مامرستها يف سياق النموذج الناشئ للحريات العامة ،مبا يف ذلك مظاهر وأشكال
املامرسات الجديدة لحرية التعبري من خالل استعامل التكنولوجيا الرقمية ووسائل التواصل االجتامعي ،إضافة
إىل القضايا املرتبطة بشكل وثيق بالتحديات التي يواجهها املجتمع ووسائل اإلعالم عىل حد سواء ،يف مكافحة
األخبار الزائفة.
ومن بني القضايا التي تسائلنا أيضا وجود بعض املامرسات املرتبطة بالتعبري يف الفضاء الرقمي واملتعلقة بالتحريض
عىل العنف والعنرصية والتمييز والكراهية وغريها .فمن الواضح أن النصوص القانونية التي تحكم هذه األفعال
يف العامل الواقعي الميكن االحتكام إليها للتعاطي مع هذه املامرسات حني تحدث يف العامل االفرتايض ،وبالتايل
فإنه من الرضوري العمل عىل النهوض بإعامل مبدأي التناسبية والرضورة لتعزيز ضامنات حامية حرية التعبري.
أما فيام يتعلق بالحق يف محاكمة عادلة فقد فرضت الجائحة الترسيع بإعامل املحاكمة عن بعد حيث انطلقت
يف  27أبريل  ،2020نقاشات حول ضامن عدالة املحاكمة ،مبا يف ذلك رشعية املحاكمة عن بعد وحامية حقوق
املتقاضني ،وتنظيم جلسات استامع أولية يف الئحة االتهام واالستئناف عن بُعد عن طريق التداول بالفيديو.
ويف هذا اإلطار ،فإن املجلس يرحب بهذه املبادرة الهادفة إىل الحد من آثار فريوس كوفيد  19عىل سري عمل
نظامنا القضايئ ،واحرتام املواعيد النهائية ملعالجة امللفات القضائية ،وهو األمر الذي ال شك أنه يحتاج إىل جهد
هائل لتلبية الحاجة بطريقة رسيعة ومنظمة .ويود املجلس التأكيد عىل أنه إذا كان استخدام التكنولوجيا
الحديثة يساعد عىل الحد من التنقل وتقليص التكاليف واحرتام اآلجال املعقولة ،غري أنه ينطوي عىل عنرص
تقليص الطابع اإلنساين ألطوار املحاكمة املحايث ملفهوم «مبدأ الحضورية» باإلضافة إلشكالية رفض عدد من
املتهمني للمحاكمة عن بعد مام يقوض رشط احرتام اآلجال املعقولة ضمن رشوط املحاكمة العادلة .وال بد
هنا من التأكيد عىل أهمية الترسيع مبراجعة املسطرة الجنائية لتتالئم ومستجدات املحاكمة العادلة عن بعد
واملستجدات السوسيو ثقافية.
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وتشكل األزمة عنرصا ديناميكيا يف جدلية األزمة-املواجهة-التجاوز ،مام يسمح بتحقيق التقدم والفعالية يف التنبؤ
والعالج عىل السواء وليتمكن املغرب من الخروج مبناعة حقوقية متزايدة قادرة عىل تعبئة كل املوارد البرشية
واملادية املتاحة ملواجهة األزمات والطوارئ وتكريس دولة الحقوق والحريات.
لقد شهد التعامل مع الطارئ املدمر تغيريات غري مسبوقة قد تؤدي ،بعدما أدت مؤقتا ،إىل معايشة الحياة
االجتامعية بشكل يلغي أو يحد من طبيعتها الجامعية ،بدءا من إلقاء التحية إىل أكرث التعبريات حميمية .حيث
حل التباعد محل القرب والعزل محل االختالط والوقاية بدل العالج الذي مل يتم التوصل إليه بعد .وتحولت
املواجهة املجتمعية يف هذه الوضعية إىل االشتغال بحساب االحتامالت وليس بحساب فرص العالجات وإنهاء
املوضوع.
فدخلت كل املرجعيات املعتادة ،القانونية والسوسيوثقافية ،يف وضع استثنايئ ،ما لبث أن تحول تدريجيا إىل
عادات ومناذج سلوكية ،استبدل بها املواطنون عاداتهم ومناذج ترصفاتهم املعتادة ،طوعا (تحت ضغط الوقاية)
أو بتطبيق القانون .فأثر االستثناء ،مبستلزماته وآلياته ،عىل مختلف أشكال املعيش اليومي ونوعية التخطيط
للمستقبل القريب والبعيد ونوعية العالقات وأشكالها الحميمية ،سواء تعلق األمر بالرساء (أشكال االحتفال
وقيمه املحددة للسلوكات) أو بالرضاء (أشكال متظهر األحزان واالنخراط الجامعي يف التعبري عنها) .فوجد الجميع،
أفرادا وجامعات ومؤسسات وقد دخلوا يف سريورة التكيف مع ظروف وباء غري مسبوقة .وتحولت االختيارات إىل
البحث عن أنسب أشكال التكيف مع ظروف االستثناء.
وما يصدق عىل املكونات املجتمعية يصدق عىل املؤسسات والهيئات األممية .فمنظمة الصحة العاملية تشتغل
بنفس منطق املختربات العلمية الوطنية ،وتبحث عن أنجع سبل الوقاية .كام مكنت مدة تفيش الوباء من إثراء
اجتهادات املرجعيات الدولية من خالل املواكبة الدؤوبة واملستمرة سواء من طرف اآلليات األممية املعنية بحقوق
اإلنسان ،مبا فيها هيئات املعاهدات وآليات اإلجراءات الخاصة ،من أجل ضامن التمتع بالحقوق يف أحلك الظروف.
وأدخلت النسبية عىل مبدأ الحق يف الصحة للجميع .وصارت كورونا هي ذات األولوية ،دون منازع ،من حيث
التتبع واالهتامم ومختلف جوانب النقاش الترشيعي والتنفيذي والقضايئ ملظاهر الصحة اإلنسانية.
وكان الفتا لالنتباه رغبة املجتمع العلمي يف االنخراط يف الديناميكية العاملية للبحث عن اللقاح الناجع .ولكن
الظروف املوضوعية حدت من هذه الرغبة .وهذا ما يسائل املكانة الفعلية للبحث العلمي ،األسايس والتطبيقي،
يف املغرب ،من حيث الكم وبالخصوص من حيث الكيف وتوزيع املوارد املادية والبرشية بني مختلف التخصصات
ونجاعته عىل املستووين التكتييك واالسرتاتيجي.
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وبات مؤكدا أكرث من أي وقت مىض ،أن الدورة االقتصادية غري معزولة عن السياق السوسيوثقايف ،بل هو أحد
محدداتها ،تحريكا أو إعاقة .وبرز مبدأ التضامن كأحد السامت األصيلة يف الوجود اإلنساين .وهذا ما وفر أسبابا
نوعية وإضافية لرضورة إعادة هيكلة اآلليات االقتصادية.
وبات من البديهي أن العالقات االجتامعية والثقافية ستتأثر وتتغري ألن الوقع ليس محدودا .فكان البد من
تجميد عادات راسخة والتعود عىل ترصفات مستجدة .وصار التفكري البعيد املدى يتساءل عن نوعية ودرجة
التغريات التي سيكون عليها منط الحياة العامة يف املستقبل القريب واملتوسط .وكام تم ذلك بالنسبة ألفراد
املجتمع ،شمل أيضا ،املؤسسات العمومية ،التي بات جليا رضورة مرافقتها لهذه التحوالت الشاملة.
إن جائحة كورونا مل تنته بعد ،وحتى يف حالة فعالية اللقاح وإيجاد العالج ،فام زال الحدث مل يستنفذ كل
انعكاساته .وما زال التغري الجذري الذي دام أكرث من سنة ،ينبئ بتغريات الحقة .وما زالت التطلعات والتخوفات
قامئة .ولكن االختيار الحقوقي واضح وال غبار عليه ،وهو أنه كلام زادت تدمريية الوباء كلام زادت قوة الوثب
( )élanنحو اختيارات حقوقية أكرث رحابة.
ومل متنع جائحة كوفيد  19املجلس من استكامل هياكله ،حيث تم تنصيب أعضاء اللجان الجهوية االثنتي عرشة
لحقوق اإلنسان ،وروعي يف اختيارهم مبادئ التعددية الفكرية واالجتامعية والتنوع الثقايف واللغوي ومتثيلية
الجمعيات والشباب واألشخاص يف وضعية إعاقة .وانتظم أعضاء اللجان الجهوية يف إطار ثالث لجان دامئة تعنى
بحامية حقوق اإلنسان؛ والنهوض بحقوق اإلنسان؛ وتتبع وتقييم فعلية حقوق اإلنسان يف السياسات والربامج
الجهوية .كام واصلت أجهزة املجلس من جمعية عامة ،ومكتب ،ولجان دامئة وآليات وطنية القيام مبهامها وعقد
اجتامعاتها بشكل منتظم ،إما حضوريا أو عن بعد.
وتم تعزيز إدارة املجلس بإحداث وحدة جديدة تختص بالوساطة والعالقات مع الربملان وهي مهام ال تندرج
ضمن أعامل املديريات املحدثة مبوجب النظام الداخيل للمجلس .وفضال عن ذلك ،يساهم املجلس أيضا يف تعزيز
منظومة حقوق اإلنسان من خالل متثيليته يف املجالس واللجان التي يحظى بالعضوية فيها.
ويقدم املجلس يف هذا التقرير السنوي تقييام موضوعيا وتحليال لوضعية حقوق اإلنسان ببالدنا خالل فرتة جائحة
كوفيد  ،19بارتباط مع املهام املوكولة إىل املجلس يف مجاالت حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها من خالل اعتامد
مقاربة تتوخى مراعاة طبيعة املجلس كمؤسسة مستقلة وتعددية .ويتطرق التقرير إىل ستة محاور أساسية هي:
( )1اإلطار القانوين املنظم لحالة الطوارئ الصحية املرتبطة بجائحة كوفيد  )2( ،19وضعية حقوق اإلنسان وتأثرها
بجائحة كوفيد  )3( ،19النهوض بحقوق اإلنسان )4( ،عالقات التعاون عىل املستوى الوطني )5( ،عالقات التعاون
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والتضامن الدوليني )6( ،تتبع تنفيذ توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة .كام يتضمن التقرير توصيات خاصة
تتعلق بحامية الحقوق والنهوض بها أثناء تدبري الجائحة وكذا توصيات عامة تروم تطوير واقع حقوق اإلنسان
عىل املستوى القانوين واملؤسسايت وعىل مستوى السياسات واملامرسات.
وطبقا للامدة  20من القانون رقم  76.15املتعلق بإعادة تنظيم املجلس التي تنص عىل إدراج تقارير اآلليات
كاملة ضمن التقرير السنوي للمجلس ،أدرجت تقارير اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب ،واآللية الوطنية
للتظلم الخاصة باألطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل ،واآللية الوطنية الخاصة بحامية حقوق األشخاص يف
وضعية إعاقة.
ووفقا للامدتني  48و 51من القانون  ،76.15عرض هذا التقرير عىل الجمعية العامة وصادقت عليه خالل دورتها
الرابعة ،بتاريخ  19مارس  .2021ووفقا للامدة  35من القانون املذكور ،يرفع هذا التقرير إىل نظر جاللة امللك ،كام
توجه نسخة منه إىل رئيس الحكومة ورئييس مجليس الربملان ،وسيعمل املجلس عىل نرشه وإطالع العموم عليه.
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 .1فرضت األزمة الوبائية عىل العديد من بلدان العامل اتخاذ تدابري استثنائية صارمة مل يسبق تطبيقها عىل
املجتمعات من حيث شموليتها وطول مدتها .وقد كان لهذه التدابري ،التي شكلت موضوع نقاش حول مدى
رشعيتها ورضورتها ،أثر عىل متتع األفراد والجامعات بحقوق اإلنسان ،حيث ينبغي أن تستند ،يف حاالت الطوارئ
العامة ،إىل القانون الدويل لحقوق اإلنسان ،وال سيام العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية .وأدت
هذه األزمة إىل تقييد العديد من الحقوق والحريات األساسية .ورغم أن األزمة الوبائية الحالية تهدد حياة
األمم ،إال أنه يتعني وضع ضامنات تكفل احرتام بعض الحقوق األساسية ،التي ال ميكن تعليقها تحت أي ظرف
من الظروف ،بل إن التدابري ينبغي أن تتخذ يف إطار يجعل هذه القيود تستويف متطلبات الرشعية والرضورة
والتناسب وعدم التمييز .كام أن استمرارية العمل بحالة الطوارئ ومتديدها مبوجب القانون ميكن أن يقوض
دولة الحق والقانون.

أوال :اإلطار القانوني الدولي
 .2اكتىس اإلعالن عن حاالت الطوارئ أهمية خاصة يف القانون الدويل لحقوق اإلنسان ،حيث تنص املادة الرابعة
من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية عىل إمكانية إعالن حاالت الطوارئ االستثنائية التي تقيد
بعض مقتضيات العهد رشيطة توفري مجموعة من الضامنات املنصوص عليها يف هذه املادة .ويف سنة ،2001
اعتمدت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان تعليقها العام رقم  29املتعلق بعدم التقيد بأحكام العهد أثناء حاالت
الطوارئ ،والذي يفرس بالتفصيل حقوق الدول األطراف والتزاماتها .ومن بني الرشوط التي ينبغي احرتامها أن
التدابري املتعلقة بتقييد مقتضيات العهد ينبغي أن تكون استثنائية ومؤقتة ،وأن يهدد الوضع حياة األمة .وتبعا
لذلك ،فإنه ميكن تقييد بعض الحقوق ألسباب تتعلق بالصحة العامة ،حتى يف غياب حالة الطوارئ ،مع مراعاة
مبادئ الرشعية والرضورة والتناسب وعدم التمييز .وال ينبغي تفسري هذه القيود بشكل ميس بأحد الحقوق ،كام
ال ميكن تطبيق هذه االستثناءات بطريقة تعسفية .وتتحمل السلطات عبء تربير القيود املفروضة عىل الحقوق.
وينبغي أن تخضع هذه التدابري للرقابة الربملانية والقضائية يف إطار التوازن بني السلط ،وذلك من أجل تعزيز
سيادة القانون التي ترتبط ارتباطا وثيقا بحقوق اإلنسان ،وهو ما أكدته الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان ،مبا يف
ذلك اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 1واالتفاقيات الدولية امللزمة.
 .3ويف املقابل ،فإن بعض الحقوق والحريات ال ينبغي تقييدها إطالقا .ويتعلق األمر أساسا بالحق يف الحياة
وعدم التعرض للتعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وعدم التعرض للتمييز وعدم إجراء تجارب
علمية أو طبية دون موافقة ،وعدم إخضاع أي شخص لإلكراه البدين ،وضامن رشوط املحاكمة العادلة واحرتام
حرية الفكر والوجدان والدين.
 - 1الفقرة الثالثة من ديباجة اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.
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 .4كام تنص املادة الرابعة من العهد املذكور أعاله عىل أن أية دولة طرف يف العهد استخدمت حق عدم التقيد،
أن تعلم الدول األطراف األخرى فورا ،عن طريق األمني العام لألمم املتحدة ،باألحكام التي مل تتقيد بها وباألسباب
التي دفعتها إىل ذلك .وعند انتهاء حاالت الطوارئ ،ينبغي للدول األطراف املعنية أن تعلمها بذلك مرة أخرى
وبالطريقة ذاتها .وبالرجوع إىل املعطيات املتوفرة لدى مركز الحقوق املدنية والسياسية ،يتضح أن غالبية الدول
األطراف يف العهد اعتمدت إجراءات طوارئ صحية ،وأن  18دولة فقط هي التي قامت فعال بإخطار األمني
العام لألمم املتحدة حسب مقتضيات املادة الرابعة من العهد ،2علام أن دول أوروبا الغربية واملنطقة العربية
واإلفريقية باستثناء إثيوبيا مل تلتزم بهذا املقتىض.
 .5وتجدر اإلشارة إىل أن اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة قد أصدرت يف  30أبريل 2020
بيانا 3بشأن حاالت عدم التقيد بأحكام العهد يف ما يتعلق بجائحة كوفيد  ،19واعتربت اللجنة أن تنفيذ واجب
اإلخطار الفوري رضوري ألداء وظائفها ،وكذلك لرصد الحالة من قبل الدول األطراف األخرى.
 .6وعىل غرار العديد من بلدان العامل ،اتخذت السلطات املغربية تدابري استثنائية أدت إىل تقييد بعض الحقوق
والحريات ،نظرا ألن األزمة الوبائية غري املسبوقة تهدد حياة األمة ،وهو ما يعترب تعليقا اللتزاماتها القانونية
مبوجب املادة الرابعة من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.

ثانيا :اإلطار الدستوري
 .7إن إعالن السلطات عن حالة الطوارئ الصحية أثار نقاشا حول التكييف الدستوري والقانوين لهذه الوضعية
يف أوساط املختصني حول األساس الدستوري والقانوين لهذه الحالة .وبالرجوع إىل الدستور ،يتبني أنه نص بشكل
رصيح عىل حالتني تتخذ يف إطارهام تدابري استثنائية مقيدة للحقوق والحريات األساسية :حالة الحصار وحالة
االستثناء .فبالنسبة لحالة الحصار املنصوص عليها يف الفصلني  49و 74من الدستور ،فيمكن اإلعالن عنها بظهري
يوقعه رئيس الحكومة بالعطف ،وال ميكن متديد أجلها إال بالقانون ،بعد التداول يف شأنها يف مجلس وزاري.
وبالنسبة لحالة االستثناء املنصوص عليها يف الفصل  59من الدستور والتي تخول للملك أن يعلن عنها بظهري بعد
استشارة كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس املستشارين ورئيس املحكمة الدستورية
وتوجيه خطاب لألمة .ويخول امللك بذلك صالحية اتخاذ اإلجراءات التي يفرضها الدفاع عن الوحدة الرتابية
 - 2معلومات متوفرة بتاريخ  30دجنرب 2020
http://ccprcentre.org/ccprpages/tracking-tool-impact-of-states-of-emergencies-on-civil-and-political-rights
 - 3بيان اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان بشأن حاالت عدم التقيد بأحكام العهد يف ما يتعلق بجائحة كوفيد  19الصادر يف  30أبريل  ،2020واملنشور عىل املوقع اإللكرتوين
للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان:
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/COVIDstatementAR.pdf
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ويقتضيها الرجوع ،يف أقرب اآلجال ،إىل السري العادي للمؤسسات الدستورية .ومن هنا ،فإن حالة االستثناء
تختلف عن حالة الطوارئ الصحية .فإذا كانت هذه األخرية قد فرضتها رضورة طارئة تهدد سالمة األشخاص
وصحتهم ،فإن حالة االستثناء يفرضها التهديد املحدق بحوزة الرتاب الوطني أو بعض األحداث التي من شأنها
عرقلة السري العادي للمؤسسات الدستورية.
 .8وبالتايل ،فإن حالة الطوارئ الصحية كحالة قامئة بذاتها ال تجد سندا لها يف الدستور ،وهي أقل من حالتي
الحصار واالستثناء املنصوص عليهام يف الدستور ،إال أن فرضها من طرف السلطات املختصة يؤدي إىل تقييد بعض
الحقوق والحريات األساسية لألفراد نتيجة توسيع صالحيات بعض السلطات األمنية أو العسكرية بهدف حفظ
الصحة العامة والنظام العام .ويف جميع األحوال ،فإنه ينبغي عىل السلطات العمومية أن تضمن سالمة السكان
وسالمة الرتاب الوطني يف إطار احرتام الحريات األساسية املكفولة للجميع.4

ثالثا :اإلطار القانوني الخاص بحالة الطوارئ الصحية
 .9نظرا لعدم وجود أي نص قانوين باملغرب يؤطر حالة الطوارئ الصحية عند وجود وضعية وبائية ،كان من
الرضوري سن إطار قانوين من شأنه جعل جميع اإلجراءات والتدابري املتخذة من طرف السلطات العمومية يف
إطار مواجهة وباء كوفيد  19والحد منه مبنية عىل أساس قانوين مرشوع .وحيث إن عملية الترشيع االعتيادية يف
املغرب تخضع ملساطر شكلية معينة وآجال محددة ال تسمح بوضع إطار قانوين يف حيز زمني وجيز ،ومن أجل
تنظيم حالة الطوارئ ،قامت الحكومة باعتامد املرسوم بقانون رقم  2.20.292املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة
الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها ،5وذلك يف إطار التدابري الوقائية االستعجالية الالزمة .واستندت يف ذلك
عىل الفصل  21من الدستور الذي ينص عىل ضامن سالمة السكان وسالمة الرتاب الوطني يف إطار احرتام الحقوق
والحريات املكفولة للمواطنني ،والفصل  24من الدستور وخاصة فقرته الرابعة التي تنص عىل أن حرية التنقل
عرب الرتاب الوطني واالستقرار فيه ،والخروج منه ،والعودة إليه ،مضمونة للجميع وفق القانون .كام استندت
الحكومة عىل الفصل  81من الدستور الذي يخول للحكومة أن تصدر مراسيم قوانني خالل الفرتة الفاصلة بني
دورات الربملان ،وباتفاق مع اللجان التي يعنيها األمر يف كال املجلسني ،يجب عرضها بقصد املصادقة عليها من
طرف الربملان ،خالل دورته العادية املوالية .فضال عن ذلك ،استندت عىل اللوائح التنظيمية الصادرة عن منظمة
الصحة العاملية .ويف هذا اإلطار ،قامت الحكومة بتاريخ  22مارس  2020بالتداول بشأن مرشوع املرسوم بقانون
املذكور أعاله ،بعد االتفاق مع اللجنتني املعنيتني باألمر يف كل من مجليس النواب واملستشارين عىل أن يتم عرضه
عىل الربملان للمصادقة عليه يف دورته العادية املوالية طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل
 - 4حسب ما نص عليه الفصل  21من الدستور.
 - 5نرش بالجريدة الرسمية يوم  24مارس  2020تحت عدد  6867مكرر.
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يف هذا الشأن .ويسجل املجلس أنه تم فعال عرضه قصد املصادقة عليه من طرف الربملان خالل دورته العادية
املوالية مبوجب القانون رقم  623.20الذي يقيض باملصادقة عىل هذا املرسوم بقانون رقم .2.20.292
 .10وحدد املرسوم بقانون مربرات اللجوء إىل إعالن حالة الطوارئ الصحية واإلجراءات املتبعة من أجل اإلعالن
عنها ومتديدها ،كام خول للحكومة اتخاذ جميع التدابري الالزمة التي تقتضيها هذه الحالة مبوجب مراسيم
ومقررات تنظيمية وإدارية أو بواسطة مناشري وبالغات من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم
الحالة الوبائية للمرض وتعبئة جميع الوسائل املتاحة لحامية األشخاص وضامن سالمتهم .كام نص عىل أن التدابري
املتخذة ال تحول دون ضامن استمرارية املرافق العمومية الحيوية وتأمني الخدمات التي تقدمها للمرتفقني،
فضال عن تجرميه للمخالفات املتعلقة بحالة الطوارئ وتحديد العقوبات املخصصة لها .كام تضمن مقتىض
بوقف رسيان اآلجال املنصوص عليها يف املقتضيات الترشيعية والتنظيمية الجاري بها العمل خالل فرتة الطوارئ
الصحية املعلن عنها ،عىل أساس اسـتئناف احتسابها من اليوم املوايل لرفع حالة الطوارئ ،مع استثناء آجال الطعن
باالسـتئناف الخاصة بقضايا األشخاص املتابعني يف حالة اعتقال ،ومدد الوضع تحت الحراسة النظرية واالعتقال
االحتياطي.
 .11ويخلص املجلس إىل أن اختيار السلطات العمومية ترشيع مرسوم بقانون لحالة الطوارئ الصحية بناء عىل
الفصلني  21و 24من الدستور واستنادا عىل اللوائح التنظيمية الصادرة عن منظمة الصحة العاملية ،وسلك مسطرة
دستورية استعجالية وقانونية ،عرب الفصل  ،81لتلك الغاية ،أملته رضورة طارئة تتامىش مع سياق دويل يتميز
بتفيش مرض أعلن عنه كجائحة عاملية تستوجب اتخاذ تدابري مستعجلة ملواجهته .7كام يرى أن تقييد بعض
الحقوق مبوجب هذا املرسوم بقانون كان متامشيا مع ما نصت عليه املادة الرابعة من العهد الدويل الخاص
بالحقوق املدنية والسياسية ،عىل اعتبار أن هذا الوباء يهدد حياة األمة.
 .12ويف ظل هذه الوضعية ،فرضت السلطات العمومية حجرا صحيا عىل األفراد تم تنظيمه مبوجب مرسوم رقم
 2.20.293املتعلق بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الرتاب الوطني ملواجهة تفيش فريوس كورونا  -كوفيد
 .819ومبوجبه ،تم اتخاذ مجموعة من التدابري ،منها عدم مغادرة األشخاص ملحل سكناهم مع اتخاذ االحتياطات
الوقائية الالزمة طبقا لتوجيهات السلطات الصحية ،وتقييد مجموعة من الحقوق والحريات األساسية ،منها منع
أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه إال للرضورة القصوى ،ومنع أي تجمهر أو اجتامع ملجموعة من األشخاص
مهام كانت األسباب الداعية إىل ذلك ،وإغالق املحالت التجارية وغريها من املؤسسات التي تستقبل العموم خالل
فرتة الطوارئ الصحية املعلنة .ومبوجب املادة الثالثة من املرسوم املذكور ،تم تخويل السلطات املحلية اتخاذ
 - 6قانون رقم  23.20يقيض باملصادقة عىل املرسوم بقانون رقم  ،2.20.292الذي نرش بالجريدة الرسمية بتاريخ فاتح يونيو  2020تحت عدد .6887
 - 7ترصيح السيد تيدروس أدهانوم غيربييسوس ،املدير العام ملنظمة الصحة العاملية ،بتاريخ  11مارس .2020
 - 8مرسوم رقم  ،2.20.293والذي نرش بالجريدة الرسمية يوم  24مارس  2020تحت عدد  6867مكرر.
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جميع التدابري التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي يف ظل حالة الطوارئ املعلنة سواء كانت هذه
التدابري ذات طابع توقعي أو وقايئ أو حاميئ ،أو كانت ترمي إىل فرض أمر بحجر صحي اختياري أو إجباري.
 .13إال أن املجلس يسجل أن املرسوم رقم  2.20.293مل يرش إىل تاريخ بداية رسيان حالة الطوارئ الصحية وأن
السلطات بدأت يف اتخاذ التدابري االحرتازية وفرض حالة الطوارئ الصحية قبل إصدار املرسوم بقانون ،أي بتاريخ
 20مارس  .2020واستندت يف ذلك ،من بني مرجعيات أخرى ،عىل املرسوم املليك رقم  65.554بتاريخ  26يونيو
 1967مبثابة قانون يتعلق بوجوب الترصيح ببعض األمراض واتخاذ تدابري وقائية للقضاء عىل هذه األمراض،9
الذي حدد نطاق األمراض الجاري عليها الحجر الصحي .ولتحديد كيفيات تطبيق هذا املرسوم املليك ،كان قد
صدر قرار لوزير الصحة العمومية رقم  65.511بتاريخ  27يونيو  .101967وهذان النصان كانا يعتربان اإلطار
القانوين للحجر الصحي للمصابني باألمراض املعدية باملغرب.
 .14كام يسجل أن قرار السلطات العمومية اتخاذ تدابري وقائية استعجالية قبل صدور املرسوم بقانون والذي
مل يدخل حيز التنفيذ إال بتاريخ  24مارس  ،2020يندرج يف إطار تدابري الرشطة اإلدارية املتعلقة بحامية الصحة
العمومية ،مام تكون معه القرارات اإلدارية املتخذة يف هذا النطاق خاضعة للرقابة القضائية ،طبقا للفقرة األخرية
من الفصل  118من الدستور التي تنص عىل أنه «كل قرار اتخذ يف املجال اإلداري ،سواء كان تنظيميا أو فرديا،
ميكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية اإلدارية املختصة».
 .15وقد عملت الحكومة ،بناء عىل املرسوم بقانون رقم  ،2.20.292املصادق عليه بالقانون رقم  ،23.20عىل
إصدار عدة مراسيم لتمديد مدة رسيان مفعول حالة الطوارئ الصحية الذي حدده املرسوم رقم ،2.20.293
وكان أولها املرسوم  2.20.330الذي يقيض بتمديد مدة رسيان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الرتاب
الوطني املعلن عنها ملواجهة تفيش فريوس كورونا – كوفيد  1119وآخر مرسوم للتمديد خالل سنة  2020هو
املرسوم رقم  2.20.882الصادر يف  4دجنرب .122020
 .16ويسجل املجلس أن املرسوم بقانون مل يرش إىل رضورة الرجوع إىل الربملان إذا اقتضت الرضورة متديد مدة
رسيان مفعول حالة الطوارئ الصحية ،عىل اعتبار أن متديد الحكومة ملدة رسيان مفعول حالة الطوارئ الصحية
مبوجب مراسيم دون الرجوع إىل الربملان يطرح إشكاالت متس مبقومات دولة الحق والقانون ويطلق اليد للسلطة
التنفيذية ويقوض أدوار باقي السلطات ،وخاصة السلطة الترشيعية.
 - 9منشور بالجريدة الرسمية عدد  2853بتاريخ  5يوليوز .1967
 - 10منشور بالجريدة الرسمية عدد  2855بتاريخ  19يوليوز .1967
 - 11منشور بالجريدة الرسمية عدد  6874مكرر بتاريخ  19أبريل .2020
 - 12منشور بالجريدة الرسمية عدد  7443بتاريخ  7دجنرب .2020
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 .17كام يسجل املجلس أن السلطات العمومية عملت عىل إطالع املواطنني عىل معنى إجراءات الطوارئ ونطاق
تطبيقها ،ومدة رسيانها واإلجراءات املرتبطة بالحجر الصحي ،ونرش جميع املراسيم املرتبطة بحالة الطوارئ
الصحية يف الجريدة الرسمية .كام تم تحديث املعلومات املرتبطة بهذا الوضع بصورة منتظمة عرب وسائل اإلعالم
الرسمية ووسائل التواصل االجتامعي والوسائل التقليدية التي لجأت إليها السلطات العمومية عرب مكربات
الصوت يف الشوارع العامة وباللغات املنطوقة يف املغرب .إال أنه الحظ االستعامل الضعيف للغة اإلشارة يف
التعريف باإلجراءات املتعلقة بحالة الطوارئ عىل القنوات التلفازية الرسمية.
بالنسبة لإلطار القانوين لحالة الطوارئ الصحية ،يويص املجلس مبا ييل:
العمل عىل وضع إطار قانوين يحدد حاالت الطوارئ وتدبريها ،مع األخذ بعني االعتبار املقاربة املرتكزة عىل
حقوق اإلنسان ؛
التنصيص عىل رضورة الرجوع إىل املؤسسة الترشيعية يف حالة متديد مدة رسيان مفعول حالة الطوارئ الصحية
من أجل ضامن التوازن بني السلط وإخضاع اإلجراءات املتخذة ،وخاصة تلك املتعلقة بتمديد مدة رسيان مفعول
حالة الطوارئ الصحية للرقابة الربملانية؛
وفاء الدولة بالتزاماتها املنصوص عليها يف املادة الرابعة من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية،
وذلك بأن تعلم الدول األطراف األخرى فورا ،عن طريق األمني العام لألمم املتحدة ،باألحكام التي مل تتقيد بها
وباألسباب التي دفعتها إىل ذلك .وعند انتهاء حاالت الطوارئ ،ينبغي عىل الدولة أن ت ُخرب بذلك الدول األطراف
يف العهد املذكور وبالطريقة ذاتها؛
إنهاء تطبيق حالة الطوارئ الصحية عندما ينتفي رشط الرضورة.
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 .18متيزت سنة  2020بظهور وانتشار فريوس كورونا  -كوفيد  ،19حيث أثر ذلك عىل كافة مناحي الحياة
والتمتع بحقوق اإلنسان .وإذا كان فرض حالة الطوارئ الصحية رضوريا وهاما لحامية األفراد من خطر انتشار
فريوس كوفيد  ،19فإن إعامل التدابري شكل رهانا كبريا من أجل امتثال الجميع لها داخل الرتاب الوطني .وعموما،
لوحظ تجاوب السكان إىل حد كبري وإيجايب مع التدابري التي اتخذتها السلطات العمومية قبل وبعد فرض حاالت
الطوارئ الصحية يف جميع أنحاء الرتاب الوطني ابتداء من  20مارس  2020ملدة شهر قبل أن يتم متديدها خالل
ما تبقى من سنة  .2020وابتداء من  11يونيو  ،2020بادرت السلطات العمومية إىل اتخاذ تدابري تدريجية لرفع
الحجر الصحي وفق رشوط صحية صارمة ،مع اإلبقاء عليه يف عدد من املدن التي عرفت ظهور بؤر وبائية ،بل
وعاودت فرضه يف املدن التي تظهر فيها بؤر أو تعرف رسعة يف االنتشار.
 .19يف ظل هذه الوضعية ،واصل املجلس مهامه ،عن طريق العمل عن بعد ألغلبية املوظفات واملوظفني،
ومن بينها املهام املتعلقة بتلقي الشكايات ومعالجتها ورصد قضايا حقوق اإلنسان يف سياق محاربة جائحة
كوفيد  ،19أبلغ املجلس ،يوم  16مارس  ،2020العموم بالرقم الهاتفي وعنوان بريده اإللكرتوين املخصص لتلقي
أية شكاية أو معلومات .كام وضع املجلس املنصة اإللكرتونية «شكاية» رهن إشارة املشتكني كإجراءات بديلة
عن التوصل املبارش بالشكايات .ويف نفس السياق ،وضعت اللجان الجهوية للمجلس عىل صفحتها بالفايسبوك
عنوانها اإللكرتوين ورقم الفاكس لتلقي الشكايات .ويف هذا اإلطار ،توصل املجلس ولجانه الجهوية مبا مجموعه
 2536شكاية خالل سنة  ،2020منها  1591شكاية عالجتها اللجان الجهوية .كام قام املجلس ولجانه الجهوية بـ
 45زيارة للمؤسسات السجنية ومراكز حامية الطفولة ومراكز الرعاية االجتامعية.
 .20كام واصل املجلس مهامه املتعلقة بتتبع ورصد حالة حقوق اإلنسان يف املغرب يف سياق مكافحة جائحة
كوفيد  19وفقا للترشيعات الوطنية والصكوك الدولية ذات الصلة .وعىل املستوى املؤسسايت ،شكل املجلس فريقا
خاصا لرصد حالة حقوق اإلنسان ،وفريقا آخر لتتبع تطبيق حالة الطوارئ .13وتكون الفريقان من أعضاء املجلس
تدعمهم يف مهامهم أطر من املؤسسة .باإلضافة إىل ذلك ،قامت اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان باملتابعة عىل
املستوى الجهوي ،حيث تم تعميم مذكرة عىل رؤساء هذه اللجان لضامن الرصد اليومي عىل مستوى الجهات.
وواصلت اآلليات الوطنية املحدثة لدى املجلس القيام مبهامها ،وخاصة اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب التي
أجرت عددا من الزيارات إىل أماكن الحرمان من الحرية.14

 - 13بالغ صحفي حول اجتامع مكتب املجلس الوطني لحقوق اإلنسان بتاريخ الفاتح أبريل  ،2020منشور عىل املوقع اإللكرتوين للمجلس الوطني لحقوق اإلنسانhttps:// :
cndh.org.ma/fr/communiques/communique-de-presse-concernant-la-reunion-du-bureau-du-conseil-national-des-droits-de
 - 14انظر التقرير السنوي لآللية الوطنية للوقاية من التعذيب املدرج ضمن هذا التقرير.
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أوال :الحقوق الموضوعاتية
 .21إن املجلس عىل وعي بأن اتخاذ التدابري االحرتازية يف إطار حالة الطوارئ الصحية من طرف السلطات
يتطلب تقييد مجموعة من الحقوق والحريات األساسية ،ومنها أساسا حرية التنقل وحرية التجمع والحق يف
التظاهر والحق يف مامرسة الشعائر الدينية يف أماكن العبادة .كام حدت من ضامن التمتع بالحقوق االقتصادية
واالجتامعية والثقافية .وتأثرت كذلك حقوق العديد من الفئات ،وخاصة الفئات الهشة .وقد تابع املجلس ولجانه
الجهوية وآلياته الوطنية هذه الوضعية من خالل رصد وضعية هذه الحقوق والتدخل يف الحاالت التي تندرج
ضمن اختصاصاته يف مجال حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها والوقاية من االنتهاكات التي قد تطالها.

 .1الحق يف الحياة
 .22واصل املجلس رصد مدى احرتام الحق يف الحياة وعدم املساس به بأي شكل أو تحت أي ذريعة ،وخاصة
من خالل تتبع حاالت املحكومني باإلعدام وحاالت اإلرضاب عن الطعام ،ورصد بعض حاالت وفيات املحرومني
من حريتهم بفعل جائحة كوفيد  19سواء يف أماكن الحرمان من الحرية أو يف املستشفيات.

أ .عقوبة اإلعدام
 .23بلغ عدد املحكوم عليهم باإلعدام حتى نهاية  2020ما مجموعه  74شخصا من بينهم سيدتان ،إحداهام
صدر يف حقها حكم نهايئ واألخرى مازال ملفها رائجا أمام املحاكم ،يف حني صدر حكم نهايئ يف حق  46من
الذكور ومازال  26ملفا يف طور املحاكمة .واستفاد خالل نفس السنة اثنان ( )2من املحكوم عليهم باإلعدام من
العفو املليك ،حيث تم تحويل عقوبة اإلعدام إىل السجن املحدد .وقد عمل املجلس عىل متابعة هذه الفئة من
السجناء من خالل زيارات قام بها عىل املستوى املركزي أو الجهوي أو من خالل التواصل مع املندوبية العامة
إلدارة السجون وإعادة اإلدماج ومندوبياتها الجهوية ومدراء املؤسسات السجنية خالل فرتة الحجر الصحي .كام
قام مبراقبة أوضاعهم الصحية ،وخاصة املصابني باألمراض املزمنة واألمراض النفسية والعقلية ،ومواكبتهم خالل
مرحلة التقايض ،مبا يف ذلك تعيني محام ملن مل يستأنفوا الحكم الصادر يف حقهم ،ودعم األشخاص املحكوم عليهم
باإلعدام واملوجودين يف وضعية هشاشة.
 .24واصل املجلس ترافعه عىل املستوى الوطني والدويل من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام قانونا ومامرسة .واستند
يف ترافعه عىل التأصيل الدستوري للحق يف الحياة املنصوص عليه يف الفصل  .20كام يرتافع املجلس ضد حجج
بعض الفاعلني السياسيني التي يعتمدون عليها لإلبقاء عىل عقوبة اإلعدام ،حيث يعترب املجلس أنه ليس هناك
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عوامل اجتامعية وثقافية خاصة باملجتمع املغريب قد تربر اإلبقاء عىل هذه العقوبة .كام أنها تبقى غري رادعة
وغري فعالة ،ولن تساهم يف الحد من تزايد الجرمية.
 .25اتخذ املجلس باستمرار موقفًا واض ًحا ومعلال بهذا الخصوص ،حيث سبق له أن أوىص يف مذكرته املقدمة إىل
الربملان بخصوص مرشوع القانون رقم  10.16القايض بتغيري وتتميم مجموعة القانون الجنايئ بتاريخ  28أكتوبر
 2019بإلغاء عقوبة اإلعدام .كام حرص املجلس عىل املساهمة يف الحوار الوطني حول هذا املوضوع من خالل
مشاركته ودعمه ملختلف املنظامت الداعمة لإللغاء ودعم وتشجيع دينامية العديد من الفاعلني عىل املستوى
الوطني ،وخاصة شبكة الربملانيني والربملانيات ملناهضة عقوبة اإلعدام ،وكذلك شبكات املحامني والصحفيني ونساء
ورجال الرتبية والتعليم ،حيث احتضن مقر املجلس يف  14نونرب  2020الجمع العام التأسييس لشبكة نساء ورجال
الرتبية والتعليم من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام.
 .26كام شاركت رئيسة املجلس يف ندوة نظمتها شبكة الربملانيات والربملانيني ضد عقوبة اإلعدام ،بتاريخ 23
دجنرب  2020حول «دور املؤسسة الترشيعية يف إلغاء عقوبة اإلعدام وفقاً للدستور» .وأكدت خاللها عىل الدور
الحاسم للسلطة الترشيعية يف إلغاء عقوبة اإلعدام والحسم مع الرتدد الحاصل ما بني تقليص عدد الجرائم
واإللغاء ،وذلك طبقا للدستور كام أشارت إىل أن إلغاء عقوبة اإلعدام سيكون له انعكاس مجتمعي وثقايف قوي
وكبري عىل متلك الحقوق األساسية األخرى واحرتامها من طرف الجميع.
 .27ومبناسبة اليوم العاملي ملناهضة عقوبة اإلعدام ،الذي يصادف العارش من أكتوبر من كل سنة ،نظم املجلس
واالئتالف املغريب ضد عقوبة اإلعدام وجمعية جميعا ضد عقوبة اإلعدام وشبكة برملانيات وبرملانيني ضد عقوبة
اإلعدام وشبكة املحاميات واملحامني ضد عقوبة اإلعدام وشبكة الصحافيات والصحافيني من أجل إلغاء عقوبة
اإلعدام ،ندوة عن بعد حول موضوع «عقوبة اإلعدام بني القانون واملامرسة» ،بتاريخ  6أكتوبر  .2020واندرج
هذا اللقاء يف إطار مرشوع مواكبة الربملانيني واملؤسسات الوطنية واملجتمع املدين إللغاء عقوبة اإلعدام يف منطقة
الرشق األوسط وشامل إفريقيا.
 .28ومبناسبة تصويت الجمعية العامة لألمم املتحدة عىل قرار وقف تنفيذ عقوبة اإلعدام يف منتصف شهر
دجنرب  ،2020وجه املجلس بتاريخ  11نونرب  2020نداء إىل السلطات املغربية من أجل التصويت لصالح القرار
األممي بوقف تنفيذ عقوبة اإلعدام .15ويف هذا الصدد ،اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة هذا القرار يف 16
دجنرب  ،2020حيت تزايد عدد املصوتني لصالحه الذي بلغ  123دولة ،يف حني صوتت ضده  38دولة وامتنعت
عن التصويت  24دولة ،من بينها املغرب.

 - 15نداء إىل السلطات املغربية من أجل التصويت عىل القرار األممي بوقف تنفيذ عقوبة اإلعدام ،منشور عىل املوقع اإللكرتوين للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان:
https://www.cndh.ma/sites/default/files/nd_l_lsltt_lmgrby_l_ltswyt_l_lqrr_lmmy_bwqf_tnfydh_qwb_ldm.pdf
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 .29شارك املجلس بتاريخ  30أبريل  2020يف ندوة عرب اإلنرتنت نظمتها جمعية جميعا ضد عقوبة اإلعدام
والجمعية الفرنكفونية للجان الوطنية لحقوق اإلنسان ،إىل جانب املؤسسات الوطنية اإلفريقية لحقوق اإلنسان
من مايل وبوركينا فاسو وتشاد والنيجر وتوغو وبنني ورواندا ومدغشقر .وتوخت الندوة تبادل املامرسات
والتجارب املتعلقة باملوضوع وكذلك تقديم الدليل الجديد املوجه للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان والذي
أعدته جمعية جميعا ضد عقوبة اإلعدام.16
 .30مبناسبة اليوم العاملي لحقوق اإلنسان ،شاركت رئيسة املجلس يف ندوة رفيعة املستوى نظمتها املنظمة
الدولية للفرنكوفونية حول «عقوبة اإلعدام يف الفضاء الفرنكفوين :االتجاهات والتحديات واآلفاق» .وشكلت هذه
الندوة االفرتاضية فرصة ملمثيل الدول والحكومات والخرباء ،ملناقشة تجاربهم فيام يتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام
والتفكري الحر واملنفتح حول هذا املوضوع.
 .31كام حرص املجلس عىل إدراج موضوع الحق يف الحياة ورضورة إلغاء عقوبة اإلعدام يف مختلف الدورات
التكوينية التي نظمها لفائدة الفاعلني واألطراف املعنية.
يف ما يتعلق بعقوبة اإلعدام ،يؤكد املجلس من جديد عىل توصياته التالية:
إلغاء عقوبة اإلعدام قانونا ومامرسة؛
املصادقة عىل الربتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية والهادف إىل إلغاء
عقوبة اإلعدام؛
التصويت لصالح قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة القايض بوقف العمل بعقوبة اإلعدام؛
متابعة الحوار الوطني حول عقوبة اإلعدام كام جاء يف خطة العمل الوطنية يف مجال الدميقراطية وحقوق
اإلنسان.

ب .الوفيات واإلرضاب عن الطعام باملؤسسات السجنية
 .32سجل املجلس أن عدد الوفيات باملؤسسات السجنية أو وفيات سجناء باملستشفيات ،بلغ سنة  2020ما
مجموعه  213حالة وفاة ،مقابل  169وفاة خالل السنة املاضية .وتلقى املجلس معلومات وتقارير عن 44
حالة وفاة من املندوبية العامة إلدارة السجون وإعاد اإلدماج ،تتوزع أسبابها بني االنتحار وفريوس كوفيد 19
وأسباب طبيعية ،حيث بلغ عدد حاالت االنتحار  9حاالت ،يف حني بلغ عدد الوفيات بسبب فريوس كورونا 11
16 - “Abolition of the Death Penalty : A practical Guide for NHRIs”, https://www.ecpm.org/wp-content/uploads/Guide-INDH-2019-gb-250220md.pdf

34

كوفيد  :19وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد
التقرير السنــوي  2020عن حـالة حقـــوق اإلنسان بالمغرب

وفاة .17ومتثل حاالت االنتحار مؤرشا مقلقا يستدعي بذل املزيد من الجهود لدراسة األسباب املؤدية إليها بشكل
علمي واتخاذ املزيد من اإلجراءات من خالل التدريب واملالحظة الدامئة للحاالت املحتملة والتواصل الدائم مع
العائالت واملتابعة الطبية املستمرة للحاالت التي تعاين من اضطرابات نفسية.
 .33تابعت اللجنة الجهوية بني مالل-خنيفرة وفاة شخصني كانا محتفظا بهام تحت الحراسة النظرية ببني
مالل ،األول توىف يوم األحد  3ماي  2020والثاين يوم األحد  24ماي .2020يف ما يخص الوفاة األوىل ،صدر بالغ
عن املديرية العامة لألمن الوطني تؤكد فيه أن هذا الشخص تم ضبطه مساء السبت  2ماي  2020من طرف
دوريات الرشطة وهو يف حالة تلبس بحيازة السالح األبيض وتحت حالة التخدير بسبب االشتباه يف تناوله مادة
«الدوليو» .وأضافت املديرية العامة أنه تم نقل املعني باألمر إىل املستشفى يف الساعة الرابعة من صباح اليوم
األحد بسبب أزمة صحية ،حيث تم إخضاعه لفحص طبي وتلقي العالجات الرضورية وإرجاعه إىل مكان اإليداع
تحت الحراسة النظرية ،قبل أن يتعرض الحقا لطارئ صحي استدعى نقله مجددا إىل املستشفى حيث تم
االحتفاظ به تحت املراقبة الطبية بقسم اإلنعاش إىل أن تويف .وسجلت اللجنة الجهوية أنه تم إيداع جثة املعني
باألمر مبستودع األموات باملستشفى رهن الترشيح الطبي لتحديد أسباب الوفاة ،وفتح بحث قضايئ يف املوضوع
تحت إرشاف النيابة العامة املختصة .كام صدر بالغ عن املديرية العامة لألمن الوطني بشأن الوفاة الثانية (األحد
 24ماي) ،أكدت فيه أن املعلومات املضمنة بالسجالت القضائية والطبية مبكان الوضع تحت الحراسة النظرية
تفيد بأن املشتبه فيه تم نقله للمستشفى الجهوي مبدينة بني مالل صباح يوم األحد بسبب أعراض مرضية يف
البطن ،صاحبها مغص وغثيان ،حيث تلقى العالجات الطبية الرضورية وتم إرجاعه إىل مكان اإليداع مبقر والية
األمن مضيفا أن الطاقم األمني املكلف بالحراسة انتدب سيارة اإلسعاف مرة ثانية لنقل املشتبه فيه إىل املستشفي
بعدما الحظ ظهور نفس األعراض عىل الضحية الذي تويف قبل وصول سيارة اإلسعاف إىل املستشفى .وتم فتح
بحث قضايئ ،تحت إرشاف النيابة العامة.
 .34توصل املجلس ولجانه الجهوية بشكايات أو اتصاالت هاتفية تفيد خوض بعض السجناء إرضابا عن الطعام،
بلغ عددهم خالل سنة  2020ما مجموعه  224حالة ،موزعة عىل أغلب املؤسسات السجنية .ويعزى سبب
اإلرضاب عن الطعام أساسا إىل التظلم من املتابعات واألحكام والقرارات القضائية واألوضاع السجنية وطلبات
الرتحيل .وقام املجلس ولجانه الجهوية بالتواصل املبارش مع املؤسسات السجنية املعنية أو املندوبيات الجهوية
التابعة للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج ،كام تم القيام بزيارات للمؤسسات السجنية التي
يخوض فيها بعض السجناء إرضابات عن الطعام أو بزيارتهم يف املستشفيات التي يتلقون بها العالجات .كام قام
املجلس ولجانه الجهوية يف بعض الحاالت مبساع للوساطة إلقناع السجناء املعنيني بفك إرضابهم عن الطعام ،حيث
استجاب البعض منهم لهذه املساعي ،وقدم توصيات بخصوص بعض الحاالت التي تندرج ضمن اختصاصاته.
 - 17معلومات واردة من املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج.
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 .35ووعيا بالنقص الحاصل عىل مستوى القواعد الناظمة لتدبري وضعية اإلرضاب عن الطعام وبالنظر إىل تفاقم
حاالته باملؤسسات السجنية خالل السنوات األخرية ،تم إصدار دليل عميل أعده املجلس ورشكاؤه ،18ويتضمن
الخطوط التوجيهية واإلطار التنظيمي للتكفل بحاالت اإلرضاب عن الطعام ،وكذا األساليب العملية والتدابري التي
ينبغي اتخاذها من طرف مختلف املتدخلني ،وخاصة املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج ووزارة
الصحة والنيابة العامة واملجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،كل حسب مجاالت اختصاصه وتدخله .وسيتم تقديم
هذا الدليل إىل الفاعلني املؤسساتيني والرأي العام خالل سنة  2021والرشوع يف تنظيم دورات تدريبية للعمل به.
بخصوص الوفيات واإلرضاب عن الطعام داخل املؤسسات السجنية ،يؤكد املجلس عىل التوصيات التالية :
نرش نتائج التحقيقات التي بارشتها النيابة العامة بشأن كافة حاالت الوفيات التي تقع داخل أماكن الحرمان
من الحرية؛
وضع برنامج خاص لتعزيز قدرات موظفي املؤسسات السجنية من أجل التعرف عىل الحاالت املحتمل إقدامها
عىل االنتحار واتخاذ التدابري الوقائية الالزمة للتعامل معها من الناحية الطبية واالجتامعية واإلدراية ؛
تسهيل ترحيل جميع الحاالت التي تعاين من اضطرابات نفسية إىل املؤسسات السجنية املتواجدة باملدن التي
تتوفر عىل مستشفيات األمراض العقلية والنفسية من أجل العالج؛
دعوة املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج إىل التواصل مع عائالت املرضبني عن الطعام من أجل
مواكبتهم.

 .2الحق يف السالمة الجسدية
 .36تكفل املواثيق الدولية واملقتضيات الدستورية 19عدم املس بالسالمة الجسدية أو املعنوية ألي شخص ،يف أي
ظرف ،ومن قبل أية جهة كانت ،خاصة أو عامة .ويعني ذلك عدم تعرض أي شخص ألي رضر بدين وعقيل .20ويف
حالة الطوارئ ،ينبغي للدول أن تتخذ تدابري ملنع انتهاكات حقوق اإلنسان املرتبطة بها والتي ترتكبها الجهات
الحكومية وغري الحكومية .ويجب التحقيق بشكل رسيع يف ادعاءات مثل هذه االنتهاكات بهدف وضع حد
لالنتهاك أو اإلساءة وترتيب املسؤوليات وتوفري الحامية وسبل االنتصاف الفعالة للضحايا .وتبعا لذلك ،ال يجوز
للمسؤولني عن إنفاذ القانون استخدام القوة إال عند الرضورة القصوى وبشكل متناسب أثناء أدائهم ملهامهم،
وفقا للمقتضيات الدستورية واملعايري الدولية ذات الصلة.21
 - 18وزارة الصحة ،اللجنة الدولية للصليب األحمر ،املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج ،ورئاسة النيابة العامة.
 - 19خاصة املادة  9من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛
والفصل  22من الدستور.
 - 20التعليق العام رقم  35الصادر عن اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان.
 - 21مبا يف ذلك مدونة قواعد السلوك للموظفني املكلفني بإنفاذ القانون ،واملبادئ األساسية الستخدام القوة واألسلحة النارية من قبل املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون
وتوجيهات األمم املتحدة بشأن استخدام األسلحة األقل فتكاً يف سياق إنفاذ القانون.
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 .37واصل املجلس مهامه املتعلقة بالتصدي لالنتهاكات التي تطال الحق يف السالمة الجسدية ،وتلقى  6شكايات
بخصوص ادعاء التعذيب بأماكن الحرمان من الحرية ،و 75شكاية يتظلم فيها سجناء من تعرضهم لسوء املعاملة
من طرف موظفني باملؤسسات السجنية.
 .38بخصوص الشكايات املتعلقة بالتعذيب ،قام املجلس عرب لجانه الجهوية بالتحري يف هذه االدعاءات
واالستامع إىل املعنيني أثناء القيام بالزيارات .ويتعلق األمر بالحاالت التالية:
حالة السيد (ع .م ).نزيل السجن املحيل بوركايز بفاس والذي ادعى تعرضه للتعذيب وسوء املعاملة من طرف
عدد من املوظفني ،حيث ادعى أن أحدهم قام برضبه عىل مستوى الفك .وأفادت املندوبية العامة بأنه تم فتح
تحقيق داخيل باملندوبية وتبني من خالله أن السجني كان ضحية سوء معاملة من طرف أحد املوظفني بالسجن
واتخذت يف حقه إجراءات تأديبية ،كام أن القضية مازالت معروضة عىل الجهة القضائية املختصة ومازال املجلس
يتابعها.
حالة السيد (ط .ب ).يتظلم من التعرض للتعذيب وسوء املعاملة من طرف عنارص الرشطة بالدائرة األمنية
مبدينة سال .وقد تم التواصل معه من طرف املجلس وتم توجيهه إىل وضع شكاية لدى النيابة العامة املختصة
من أجل فتح تحقيق يف املوضوع ،ومازال املجلس يتابعها.
حالة السيد (ع .م ).يدعي فيها تعرضه للرضب والعنف الجسدي والسب وكرس الهاتف النقال من طرف أحد
افراد القوات املساعدة مبدينة القرص الكبري ،عند نقله يف سيارة املصلحة إىل مركز الرشطة ،قبل أن يخىل سبيله
دون تحرير محرض يف املوضوع .وقد قام املجلس بتوجيه املعني باألمر إىل وضع شكاية لدى النيابة العامة
املختصة.
حالة (س .ز ).التي تقدمت بـ  6شكايات ،واحدة بخصوص ادعاء التعذيب و 5بادعاء سوء املعاملة ،وتبني
من خالل الزيارة التي متت بتاريخ  05فرباير  2020أن النزيلة تم ترحيلها من السجن املحيل لسوق األربعاء إىل
السجن املحيل توالل  3ألسباب أمنية ،وأنها تعاين من مرض نفيس وترفض تناول الدواء املوصوف لها من قبل
طبيب اختصايص؛ وبعد االستامع للمشتكية ولنزيلة أخرى تقطن معها بنفس الغرفة والتحري يف األحداث التي
رصحت بها املشتكية ،واالطالع عىل ملفها الطبي ،تبني للفريق الزائر أن السجينة تعاين من اضطرابات نفسية.
وقامت اللجنة الجهوية فاس  -مكناس يف إطار املتابعة فيام بعد باالتصال مبديرة املؤسسة مرتني خالل شهر
غشت ملتابعة وضع النزيلة .وخالل آخر اتصال أخربت اللجنة بأن النزيلة تم نقلها إىل السجن املحيل بوركايز
بفاس ،وما زالت تتابع العالج
حالة (م .ب ).متت زيارته بتاريخ  3مارس  2020بخصوص االدعاءات الواردة يف شكايته ،إال أنه نفى كل تلك
االدعاءات التي تقدمت بها والدته ورصح انه يحظى مبعاملة جيدة ويتابع دراسته يف رشوط مالمئة.
حالة (ق .أ ).تقدمت والدته بشكاية وأثناء جلسة االستامع إليها أكدت أن ابنها تعرض للتعذيب من طرف
املوظفني وأن آثار التعذيب بادية عىل وجهه .وعىل إثر ذلك متت زيارته بتاريخ  16يناير  ،2020وتبني للوفد
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الزائر أن الرضب الذي تعرض له السجني كان عىل إثر تبادل العنف مع أحد النزالء ،كام أنه تعرض لكرس عىل
مستوى اليد يف نزاع سابق مع سجني آخر بغرفته وتم نقله يف الحني إىل املستشفى الجامعي باملدينة ،وتم متكينه
من إجراء عملية جراحية كللت بالنجاح وبقي قيد املتابعة الطبية داخل املؤسسة السجنية أو خارجها ،كام تأكد
الفريق الزائر من خالل االطالع عىل ملفه الطبي أن السجني يعاين من اضطرابات نفسية حادة ويتناول األدوية
التي قررتها الطبيبة النفسية ومن بينها تناول األقراص املهدئة.
 .39وبخصوص الشكايات التي تهم ادعاءات سوء املعاملة وعددها  75ضمنها  5شكايات لسجينة واحدة
ادعت التعذيب وتم التطرق لها أعاله ،و 11شكاية تهم  4أشخاص ،وباقي الشكايات وعددها  ،59منها 26
شكاية تم القيام بشأنها بزيارات للمؤسسات السجنية ،وتبني أن موضوع هذه الشكايات ال يهم بصفة خاصة
سوء املعاملة بل تبني أن أغلبها مرتبط مبوضوع الحق يف الصحة ( )15أو الرتحيل ( )2أو الحصول عىل املنحة
واإلرضاب عن الطعام ( ،)1أو تغيري الغرفة ( .)2واشتىك اآلخرون ( )6من تعرضهم للمضايقات والرضب من
طرف بعض املوظفني باملؤسسات السجنية ،وتبني بعد القيام بالزيارات أن السبب يف اللجوء الستعامل العنف
يف بعض األحيان هو فرض االنضباط والنظام باملؤسسات السجنية ( ،)3وحالة واحدة كان سببها التدخل لفض
نزاع واعتداء عىل أحد السجناء من جنسية أجنبية ،وحالة واحدة كان سبب استعامل العنف هو مقاومة السجني
بسبب تغيريه الغرفة ،وقامت إدارة املؤسسة باتخاذ تدابري تأديبية يف حقه ،بينام اآلخر تبني بعد االطالع عىل ملفه
الطبي واالستامع إليه أنه يعاين من مرض عقيل.
 .40كام تم القيام بـ  6زيارات أخرى للتحري ،بخصوص  21حالة ،وأبرزها األحداث التي عرفها السجن املحيل
بورزازات منذ ظهور أول حالة إصابة بفريوس كورونا املستجد ،وتدقيق املعطيات بخصوص االدعاءات املدىل بها
من لدن مجموعة من نزالء املؤسسة السجنية بورزازات ،حيث تم القيام بزيارة للسجن املحيل بورزازات يوم 05
يونيو  ،2020والوقوف عىل مدى تطبيق التدابري االحرتازية التي قامت بها املؤسسة السجنية للحد من انتشار
فريوس كورونا املستجد.
 .41وبالنسبة للحاالت األخرى ( 12حالة) ،مل يتم التمكن من القيام بزيارات بسبب الوضعية الوبائية وتم
التواصل من خالل مراسالت أو اتصاالت مبارشة مع املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج ومديرياتها
الجهوية ومديري املؤسسات السجنية من طرف املصالح املركزية للمجلس أو اللجان الجهوية .وتم التوصل
مبعلومات تفند ادعاءات املعنيني باألمر.
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 .42كام رصد املجلس استعامال للعنف بالشارع العام من قبل املكلفني بإنفاذ القانون يف حق العديد من األشخاص
الذين مل يحرتموا إجراءات الحجر الصحي املعمول بها يف بعض املدن واملناطق .وأصدر املجلس بالغا 22يف 23
مارس  2020يدعو فيه السلطات العمومية التي تسهر عىل اتخاد اإلجراءات الالزمة من أجل صحة املواطنني ،إىل
الحرص عىل عدم تجاوز بعض عنارص القوات العمومية ملبدأي الرضورة والتناسب عند استعامل اإلكراه يف تنفيذ
القانون واإلجراءات االستثنائية .ووجه املجلس كذلك مراسلة لوزارة الداخلية ،يوم  30مارس رحب فيها باإلعالن
عن فتح تحقيق بخصوص املامرسات غري القانونية ،وأكد عىل التطبيق السليم للقانون خالل فرتة الطوارئ
التي تستدعي اليقظة واملسؤولية .وجدد املجلس موقفه من أن تنفيذ املرسوم بقانون املتعلق بحالة الطوارئ
الصحية ينبغي أن يتقيد أيضا باملعايري الدولية التي تستوجب تدبري هذه الحالة يف ضو ِء تقدير دقيق وموضوعي
لألحداث بحيث تُناسب التدابري املتخذة الوضعية القامئة ،وأال تكون حالة الطوارئ ،يف أي حال من األحوال،
ذريعة لرتخيص املامرسات الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة واملهينة ،ويدعوها إىل نرش نتائج التحقيق وترتيب
االجراءات القانونية الالزمة ،مع إشعار الرأي العام بالتدابري املتخذة عىل ضوء ما ستسفر عنه نتائج التحقيق.
 .43وينبغي أن تخضع التدابري املتخذة يف إطار مامرسة السلطات املرتبطة بحالة الطوارئ لرقابة السلطة
الترشيعية وتحت إرشاف السلطة القضائية ،ضامنا الحرتام مبادئ الدميقراطية وسيادة القانون .ويف هذا اإلطار،
سجل املجلس بإيجابية مساءلة وزير الداخلية يف الربملان حول مالبسات استعامل العنف من طرف القوات
العمومية وحول اإلجراءات القانونية واإلدارية املتخذة يف حق من ثبت تجاوزه للسلطات املمنوحة له والتعسف يف
استعاملها يف مواجهة املواطنني .23وأعلنت وزارة الداخلية ،يف  27مارس ،عن فتح تحقيق يف قضية بعض السلوكيات
الصادرة عن رجال السلطة خالل تعاطيهم مع فرض حالة الطوارئ الصحية بسبب تفيش فريوس كورونا املستجد.
 .44وسجل املجلس أن وزارة الداخلية اتخذت إجراءات تأديبية يف حق عدد من املكلفني بإنفاذ القانون ممن
تبت تورطهم يف تجاوزات أثناء تطبيق الحجر الصحي .ويف هذا السياق ،أصدرت املديرية العامة لألمن الوطني،
يف  21مارس ،بالغا تعلن فيه عن فتح بحث يف موضوع التجاوزات املنسوبة ملسؤول أمني مبدينة جرف امللحة
وبعض مرؤوسيه ،وذلك لتحديد املسؤوليات وترتيب العقوبات التأديبية الرضورية عىل ضوء نتائج البحث.
وحسب املعطيات املتوفرة لدى املجلس من قبل املديرية العامة لألمن الوطني بخصوص املخالفات واإلجراءات
التأديبية يف حق املسؤولني الذين ارتكبوا مخالفات خالل الفرتة املمتدة من  20مارس إىل  23يوليوز  ،2020فقد
تم تسجيل  9مخالفات لحالة الطوارئ الصحية مرتكبة من طرف تسعة موظفني للرشطة .وقد تم اتخاذ قرارات
تأديبية يف حقهم تتنوع بني التنبيه واإلنذار والنقل للعمل يف قيادة أمنية أخرى واإلحالة عىل التقاعد الحتمي.
 - 22بالغ املجلس الوطني لحقوق اإلنسان منشور عىل صفحته فايسبوك ،بتاريخ  23مارس ،2020
/https://www.facebook.com/241212672715310/posts/1521532191350012
 - 23سؤال شفوي عن فريق األصالة واملعارصة أثناء مناقشة املرسوم بقانون يوم  23مارس ،وسؤال شفوي آين عن الفريق االشرتايك يوم  26مارس .2020
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 .45كام سجل املجلس بعض حاالت املقاومة العنيفة من طرف املواطنني للقوات العمومية أثناء تطبيق تدابري
حالة الطوارئ الصحية (سيدي يحيى والدار البيضاء يف  27مارس) وحالة رشق القوات العمومية بالحجارة (الدار
البيضاء ،يف  5أبريل) .وسجل أيضا ترصيحات صدرت عن بعض األفراد ،تدعو السلطات العمومية إىل استعامل
العنف أثناء تطبيق إجراءات حالة الطوارئ الصحية.
 .46وعموما ،يرى املجلس أن اإلصابة بالفريوس شكل أكرب تهديد للحق يف السالمة الجسدية ،وأن تدخالت
املكلفني بإنفاذ القانون متيزت عموما بالتقيد بالضوابط القانونية ،مع تسجيل حاالت معزولة للتجاوزات الصادرة
عن بعضهم .كام يسجل املجلس بإيجابية املساءلة الربملانية وفتح تحقيقات يف هذه التجاوزات من طرف
السلطات القضائية ،واتخاذ تدابري تأديبية يف حق املوظفني الذين تبث تورطهم يف تلك املامرسات املنافية للقانون.
يف ما يتعلق بالحق يف السالمة الجسدية ،يقدم املجلس التوصيات التالية:
إعامل املادة  12من اتفاقية مناهضة التعذيب املتعلقة بإجراء تحقيق رسيع ونزيه كلام وجدت أسباب معقولة
تفيد ارتكاب جرمية التعذيب ،دون الحاجة إىل شكوى كتابية؛
تقوية آليات مكافحة إفالت مرتكبي التعذيب وسوء املعاملة من العقاب نظرا لخطورة جرمية التعذيب ،خاصة
وأنها ترتكب غالبا من طرف مرؤوس تحت الرقابة الفعلية لرئيس أو من يقوم مقامه؛
التنصيص عىل مقتضيات إجرائية خاصة بالبحث والتحقيق يف ادعاءات التعذيب واملعاملة القاسية والالإنسانية
واملهينة وتحميل النيابة العامة عبء االثبات يف هذه االدعاءات؛
إضافة مقتىض جديد يف مرشوع القانون الجنايئ ينص عىل عدم تقادم جرمية التعذيب؛
مالءمة تعريف جرمية التعذيب مع التعريف الوارد يف املادة األوىل من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من
رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،وخاصة ما يتعلق بالعالقة بني مرتكب الجرمية
والسلطة العمومية؛
نرش نتائج األبحاث التي قامت بها السلطات العمومية ملساءلة املتورطني يف انتهاكات متس بالحق يف السالمة
الجسدية؛
تعزيز قدرات املسؤولني عن إنفاذ القانون وتدريبهم عىل احرتام معايري حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك خالل فرتة
األزمات.

 .3الحق يف الصحة
 .47يقتيض الحق يف الصحة ،الذي تم التنصيص عليه يف املواثيق الدولية ،خاصة العهد الدويل الخاص بالحقوق
االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،اتخاذ الدول لخطوات من أجل «الوقاية من األمراض الوبائية واملتوطنة
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واملهنية واألمراض األخرى وعالجها ومكافحتها» وتهيئة الظروف الرضورية التي من شأنها تأمني الخدمات الطبية
والرعاية الطبية يف حالة املرض .24كام أن الهدف الثالث من أهداف التنمية املستدامة يتمثل يف توفري الصحة
الجيدة وضامن متتع الجميع بأمناط عيش صحية .ويكفل الدستور كذلك هذا الحق وخاصة يف فصله  31الذي
ينص عىل تيسري أسباب استفادة املواطنات واملواطنني عىل قدم املساواة من الحق يف العالج والعناية الصحية
والحامية االجتامعية والتغطية الصحية .وقد أوىل املجلس لتفعيل هذا الحق أهمية خاصة من خالل أنشطته
ومنشوراته ،ومنها تقريره السنوي لسنة .252019
 .48لقد وضعت جائحة كوفيد  19النظام الصحي العمومي أمام تحديات كربى ،أثرت بشكل كبري عىل الحق يف
الصحة ،يف ظل تفاقم الوضعية الوبائية ببالدنا منذ  2مارس  ،2020تاريخ تسجيل أول حالة إصابة بوباء كوفيد
 19إىل غاية  31دجنرب  ،2020حيث بلغ عدد اإلصابات املؤكدة ما مجموعه  439193حالة ،يف حني بلغ عدد
الوفيات  7388حالة ،وتم استبعاد  4108165حالة ،فيام متاثل للشفاء  407504حالة بنسبة  .2692.8%ويف هذا
الصدد ،يثمن املجلس التضحيات الكبرية التي قدمها األطباء وموظفو قطاع الصحة العمومية ،والتي نجم عنها
إصابة ووفاة بعضهم.
 .49وملواجهة هذه الوضعية ،اتخذت السلطات العمومية عدة إجراءات بغرض الوقاية من الوباء ،وعالج
املصابني به والحد من تفشيه .ومن بني أهم املبادرات املتخذة خاصة يف بداية انتشار الفريوس ،اعتامد مخطط
لليقظة ومنظومة للرصد الوبايئ من خالل مركز وطني ومراكز جهوية لعمليات طوارئ الصحة العمومية ،وهي
املنظومة التي تم وضعها يف إطار تنفيذ املخطط الوطني للصحة  .2025كام تم إنشاء مراكز اتصال لإلبالغ عن
حاالت اإلصابة املحتملة ،وتكليف الطب العسكري من طرف جاللة امللك ،بشكل مشرتك مع نظريه املدين مبهمة
مكافحة الوباء ،وبناء مستشفيات ميدانية مؤقتة وزيادة عدد األرسة يف املستشفيات املوجودة ،وإجبارية ارتداء
الكاممة التي تم توفريها بشكل كاف وتحويل رشكات مغربية تعمل يف قطاع النسيج نحو تصنيع الكاممات
والبذل الصحية وزيادة تصنيع املطهرات الكحولية ،ومنح رخص استثنائية للتنقل من أجل العالج يف ظل الحجر
الصحي ،ومراقبة جودة وسالمة بعض املواد واملنتجات.
 .50كام تم رصد أزيد من  2مليار درهم من الصندوق الخاص بتدبري جائحة فريوس كورونا ،لتغطية النفقات
املتعلقة أساسا برشاء املعدات الطبية ومعدات املستشفيات الرضورية للتحاليل ورشاء األدوية .27وبغية تبسيط
 - 24املادة ( 12الفقرة «ج» و»د») من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.
 - 25تطرق املجلس للحق يف الصحة يف مختلف املنشورات التي أصدرها ،وكان آخرها التقرير السنوي لسنة  ،2019حيث خصص لذلك فصال خاصاhttps://www.cndh. :
org.ma/sites/default/files/rapport_annuel.pdf
 - 26التقرير الصادر عن رئاسة الحكومة املعنون ،سنة من تدبري جائحة كوفيد  ،19يناير .2021
 - 27منشور عىل موقع وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%%https://www.finances.gov.ma/ar/Pages/%D9 :
D8%A9.aspx?fiche=4997
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إجراءات رشاء هذه املستلزمات واستجابة للحاجيات املستعجلة لقطاع الصحة ،تم إصدار مرسوم رقم
 2-20 -270الصادر يف  16مارس  2020يتعلق مبساطر تنفيذ النفقات املنجزة من لدن وزارة الصحة ،28وعدل
مبرسوم رقم  2-20-415بتاريخ  28غشت  ،292020والذي أورد استثناءات عىل مقتضيات املرسوم رقم 2-12-349
املؤرخ  20مارس  2013املتعلق بالصفقات العمومية .30ومتت كذلك الزيادة يف وترية التحاليل املخربية من خالل
توسيع شبكة املختربات املجهزة لهذا الغرض ،31والتكفل بالحاالت يف العناية املركزة ،وتوفري بروتكوالت العناية
االستشفائية يف املستشفيات أو يف املنازل حسب الحاالت ،والتحضري السرتاتيجية شاملة للتلقيح املجاين لحوايل
 80%من الساكنة.
 .51ويرى املجلس أن التدابري الصحية املتخذة يف ظل هذه األزمة الوبائية متيزت بعدد من الخصائص جعلتها
أي متييز كيفام كان أساسه (السن ،أو
تستجيب ملعايري حقوق اإلنسان املتمثلة يف توفري العالج للجميع من دون ّ
اإلعاقة أو النوع االجتامعي ،الهجرة) والولوج املجاين للخدمات الصحية األساسية ،خاصة لفائدة الفئات األكرث
هشاشة.
 .52وإذ يسجل املجلس بإيجابية هذه التدابري ،فإنه يرى أن األزمة الوبائية كانت لها تأثريات عىل التمتع بالحق
يف الصحة الجسدية والنفسية بالنسبة لعدد من الفئات ،وخاصة األشخاص الذين يعانون من األمراض املزمنة
والنساء واألطفال .فقد أشارت اإلحصائيات 32إىل أن عددا كبريا من املصابني بأمراض مزمنة وعابرة مل يستطيعوا
الولوج إىل الخدمات الصحية ،وتخلت نسبة مهمة من األرس عن تلقيح أطفالها ،يف حني مل تستفد النساء من
خدمات االستشارة الطبية ما قبل الوالدة وما بعدها .ويف مجال الصحة النفسية ،أثر الحجر الصحي عىل نفسية
السكان ،حيث عاىن العديد من األفراد من اضطرابات النوم واإلجهاد واالكتئاب ونوبات الهلع والقلق من الخوف
من اإلصابة بالعدوى ،أو فقدان الشغل أو الوفاة بسبب الجائحة أو عدم القدرة عىل متوين األرسة أو الخوف
عىل املستقبل الدرايس لألبناء.33
 .53وأظهرت األزمة الوبائية أن القطاع الصحي ببالدنا يعاين من اختالالت كبرية تؤثر عىل التمتع الكامل بالحق
بأعىل مستوى من الصحة ميكن بلوغه ،منها ضعف البنيات التحتية الصحية ببالدنا ونقص املوارد البرشية العاملة
يف القطاع الصحي ،الذي يعزى أساسا إىل ضعف امليزانية املخصصة للقطاع والتي ال تتجاوز  6,56%من مجموع
 - 28منشور بالجريدة الرسمية عدد  6865مكرر بتاريخ  17مارس .2020
 - 29منشور بالجريدة الرسمية عدد  6913بتاريخ  31أغسطس .2020
 - 30منشور بالجريدة الرسمية عدد  6140بتاريخ  4أبريل .2013
 - 31ترصيح وزير الصحة خالل جلسة األسئلة الشفهية مبجلس النواب بتاريخ  20أبريل .2020
 - 32بحث حول تأثري فريوس كورونا عىل الوضع االقتصادي واالجتامعي والنفيس لألرس ،املندوبية السامية للتخطيط ،منشور عىل موقعها بتاريخ أبريل  2020عىل الرابط
التايلhttps://www.hcp.ma/Enquete-sur-l-impact-du-coronavirus-sur-la-situation-economique-sociale-et-psychologique-des-menages-Note-de- :
synthese_a2506.html
 - 33نفس املرجع.
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امليزانية العامة للدولة ( 18,7مليار درهم برسم سنة  .34)2020كام برز مشكل نقص االستثامر يف البحث العلمي،
وخاصة يف املجال الطبي واالعتامد عىل التصنيع الخارجي فيام يتعلق باألجهزة واملستلزمات الطبية األساسية
واألدوية ،حيث استوردت بالدنا منذ األيام األوىل لظهور الوباء عددا من أجهزة الكشف عن فريوس كورونا والبدل
الواقية املخصصة للطاقم الطبي.
 .54ويف الوقت الذي يسجل فيه املجلس طريقة تدبري السلطات الحكومية للموارد بشكل جنب بالدنا
السيناريوهات األسوأ ،فإنه باملقابل يسجل عدم كفاية هذه املوارد وتأثريها عىل عملية التكفل باملرىض بشكل
عام .كام يسجل بأنه كان من األجدر إرشاك القطاع الخاص منذ البداية يف عملية الرعاية والتكفل ،مع تحديد
تسعرية وطنية موحدة وخاضعة للمراقبة .كام يسجل املجلس ضعف سياسة البحث والتطوير يف مجال الصحة
كان له أثر كبري خالل فرتة الجائحة ،ويعزى ذلك بشكل أسايس للدور املحدود الذي تلعبه الجامعة وغياب
منظومة تشجع القطاع الخاص عىل االستثامر يف البحث العلمي الطبي.35
 .55والحظ املجلس عدم تقيد بعض أفراد القوات العمومية بوسائل الوقاية يف األيام األوىل لحالة الطوارئ
الصحية ،وهو ما هدد سالمتهم وسالمة عائالتهم واملواطنات واملواطنني .كام رصد ضعف متكني األطر الصحية من
وسائل الوقاية واحتجاجهم عىل عدم تدريبهم للتعامل مع الحاالت املحتملة أو الحاملة للفريوس (مثال احتجاج
ممريض مستشفى طوفار بطنجة .)36كام رصد املجلس ولجانه الجهوية سلوكيات غري صحية مل تحرتم تدابري الحجر
الصحي و التباعد الجسدي قام بها بعض املواطنون يف العديد من املدن سواء أثناء خروج املتعافني مبارشة من
املستشفى أو أثناء استقبالهم مبنازلهم.
 .56وبالنظر لالختالالت املتعددة التي تؤثر عىل قدرة النظام الصحي باملغرب عىل ضامن حق الولوج للرعاية
الصحية للجميع ،ويف أفق االستفادة من دروس األزمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد  ،19أطلق املجلس
مرشوعا حول «فعلية الحق يف الصحة باملغرب :نحو نظام صحي يرتكز عىل املقاربة القامئة عىل حقوق اإلنسان»،
وذلك بتاريخ  14أكتوبر  .2020ويسعى املرشوع لتمكني جميع املتدخلني ،فضال عن الرشكاء الوطنيني والدوليني،
من التداول وتبادل اآلراء حول سبل إصالح النظام الصحي باملغرب ،عىل ضوء العوائق التي تحد من الولوج إىل
الحق يف الصحة .كام يهدف إىل الرتافع من أجل وضع اسرتاتيجية صحية وطنية مندمجة ودامجة ومنسجمة،
قادرة عىل ضامن الحق يف الصحة للجميع ،ومواجهة التفاوتات االجتامعية واملجالية التي تعيق متتع الجميع بهذا
الحق .وسيرشع املجلس يف تنظيم سلسلة من اللقاءات الجهوية ،خالل الفرتة املمتدة بني شهر فرباير ونهاية شهر
 - 34التقرير الصادر عن رئاسة الحكومة املعنون ،سنة من تدبري جائحة كوفيد ،-19يناير .2021
Les impacts sanitaires, économiques et sociaux de la pandémie de Covid-19 et leviers d’actions envisageables, Rapport du CESE, Saisine - 35
.2020/28
 - 36فيديو متاح عىل موقع اليوتيوب ،تم االطالع عليه يف يونيو https://www.youtube.com/watch?v=xvjf0ZMpGNM :2020
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يونيو  ،2021بهدف إرشاك الفاعلني املحليني يف اقرتاح حلول عملية وقابلة للتطبيق ومنسجمة مع الخصوصيات
الجهوية واملحلية ،والكفيلة باملساهمة يف تعزيز الحق يف الصحة لجميع املواطنني واملواطنات .وسيتوج هذا
النقاش الجامعي بتقرير من شأنه أن يشكل خارطة طريق ميكنها أن تساهم يف إصالح شامل للنظام الصحي يف
مغرب ما بعد كوفيد .3719
 .57كام يسجل املجلس انخراط بالدنا بشكل مبكر يف األبحاث والتجارب الرسيرية املتعلقة بتطوير وإنتاج لقاح
مضاد للفريوس ،كام يسجل بإيجابية اعتامد مجانية التلقيح ضد وباء كوفيد  ،19تنفيذا لتعليامت جاللة امللك
للحكومة ،بحيث سيتم توفري اللقاح للمغاربة واألجانب من أجل التحصني الجامعي ضد الفريوس والتحكم يف
انتشاره .ويف هذا اإلطار ،انعقدت جلسة عمل ترأسها جاللة امللك يف  9نونرب  2020خصصت لوضع اسرتاتيجية
للتلقيح ضد فريوس كوفيد  .19وينبغي أن يستجيب تنزيل هذه االسرتاتيجية إىل املعايري األساسية لحقوق
اإلنسان ،وخاصة الحق يف الصحة ،حيث يكون توزيع اللقاحات عادال يف جميع أنحاء البالد وأن يكون متاحا
للجميع دون متييز ،مع إعطاء األولوية للمجموعات واألفراد ،وخاصة املتواجدين يف الصفوف األمامية وكبار
السن والذين يعانون من أمراض مزمنة .ويسجل املجلس أن ما تم اعتامده من تدابري تستجيب حتى اآلن لهذه
املعايري واملبادئ التوجيهية الصادرة عن األمم املتحدة واملتعلقة بحقوق اإلنسان والولوج إىل لقاحات كوفيد . 19
يف ما يتعلق بالحق يف الصحة ،يقدم املجلس التوصيات التالية:
االستفادة من الدروس املستخلصة من األزمة الوبائية الحالية من أجل اإلرساع بالنهوض بالقطاع الصحي ،مبا
يضمن تجاوز املشاكل البنيوية وبناء نظام صحي ذي جودة وسهل الولوج للجميع ويف جميع املناطق باملغرب
دون متييز؛
ضامن التغطية الصحية للجميع دون استثناء ،وخاصة الفئات الهشة؛
الرفع من امليزانية املخصصة لقطاع الصحة ،مبا يضمن الرفع من عدد األطر العاملة يف املجال الصحي وتحسني
ظروف عملهم املادية وتوفري الوسائل الالزمة التي متكنهم من القيام مبهامهم يف أفضل الظروف ،وتعزيز قدراتهم
وتأهيل البنيات التحتية وتعميم مراكز الرعاية الصحية األولية يف مجموع الرتاب الوطني من أجل تجاوز الفوارق
التي أظهرتها األزمة الوبائية الحالية ،وخاصة يف املناطق القروية والجبلية؛
تفعيل كافة محاور االسرتاتيجية الوطنية الصحية ،وخاصة تشجيع االستثامر الوطني يف البحث والتطوير يف
املجال الطبي؛
العمل عىل تحديد ميزانية خاصة لتطوير البحث العلمي يف مجال الوقاية والعالج.

 - 37حقوق اإلنسان والولوج إىل اللقاحات املضادة لكوفيد  ،19املفوضية السامية لحقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة 17 ،دجنرب .2020
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 .4أخالقيات البيولوجيا
 .58كشف تدبري هذه الجائحة عن أهمية رصد أخالقيات البيولوجيا عىل املستويني الوطني والدويل من خالل
تفكري واستجابة تحرتم أخالقيات البيولوجيا عىل املستوى العاملي ،املتأصلة يف حقوق اإلنسان واملنصوص عليها يف
صكوك دولية ،أهمها اإلعالن العاملي ألخالقيات البيولوجيا وحقوق اإلنسان 38واالتفاقية األوروبية لحامية حقوق
اإلنسان وكرامة الكائن البرشي فيام يتعلق بالتطبيق البيولوجي والطب.39
 .59وكان لغياب لجنة وطنية مستقلة وتعددية وجامعة للتخصصات تعنى بتقييم القضايا األخالقية والعلمية
واالجتامعية املتصلة مبشاريع األبحاث التي تخص حياة البرش ،إضافة إىل أمور أخرى ،40أثر بالغ خالل هذه
املرحلة ،عىل اعتبار أنها كانت ستسهم بشكل كبري يف توفري رؤية شاملة حول التحديات األخالقية واالجتامعية
والقانونية للقرارات املتخذة ،ويف طرح مقرتحات بديلة لقرار إحالة املرىض املصابني بالفريوس إىل مرافق رعاية
صحية خارج املدينة أو الجهة حيث يقطنون ،مام ساهم يف تأخر تشخيص الحاالت اإليجابية بسبب خوف
املواطنني من أن يوضعوا يف أماكن بعيدة عن محيط عيشهم ،فضال عن خطر وصم املرىض املصابني بكوفيد
 19من قبل األشخاص املحيطني بأماكن رعايتهم .وبالتايل فمثل هذا القرار يسائل الجميع عن حق املرىض يف
االستقاللية واملسؤولية يف القرارات املتعلقة بعالجهم.41
 .60لقد اختربت هذه الجائحة أخالقيات التضامن داخل املجتمع املغريب ،حيث ظهرت يف هذا السياق أشكال
جديدة من التضامن واالعرتاف بالجهود املبذولة ،إذ عرب املغاربة عن حس تضامني ،وخاصة مع ومن طرف املهنيني
الصحيني والعاملني يف الخدمات األساسية والتجارية وكافة العاملني عىل حفظ األمن .ويسجل املجلس بإيجابية
قوة التضامن الداخيل ،وتدخل السلطات العمومية للحد من التهافت عىل املنتجات ومكافحة املضاربات.
 .61وكشفت هذه الجائحة عن حاجة الدول للتعاون فيام بينها بخصوص توفري وسائل التشخيص والكاممات
الواقية وأجهزة التنفس االصطناعي وحتى األدوية األساسية ،مثل مخفضات الحرارة والفيتامينات .ويف هذا
السياق ،يثمن املجلس املبادرة التي أقدمت عليها بالدنا يف يونيو  ،2020بإرسال مساعدات طبية لـ 15دولة
إفريقية ملحاربة فريوس كوفيد  ،19تتكون من أدوية ومستلزمات طبية ووقائية.

 - 38اعتمدته منظمة اليونسكو سنة .2005
 - 39اعتمدها مجلس أوروبا بتاريخ  4أبريل .1997
 - 40وفقا للامدة  19من اإلعالن العاملي ألخالقيات البيولوجيا وحقوق اإلنسان الذي اعتمدته اليونسكو سنة .2005
 - 41وفقا للامدة الخامسة من اإلعالن العاملي ألخالقيات البيولوجيا وحقوق اإلنسان الذي اعتمدته اليونسكو سنة .2005
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 .62وحفز غياب وسائل العالج والوقاية البحث من أجل تطوير اللقاح عىل نطاق واسع وبرسعة غري مسبوقة،
وصفه نداء منظمة اليونيسكو حول اللقاحات املضادة لفريوس كوفيد  19يف  24فرباير  2021بـ«اإلنجاز العلمي
والتكنولوجي الحامل ألمل حقيقي للسيطرة عىل الجائحة ووضع مسألة أخالقيات البيولوجيا يف مقدمة املشهد
السيايس واإلعالمي الدويل».42
 .63إن تطوير لقاحات آمنة وفعالة ومتوافرة بأسعار معقولة يفرتض إجراء أبحاث وتجارب رسيرية وفق
منهج علمي صارم ،وبعيد عن أي ضغوط غري مربرة لتجاوز املراحل الرضورية ،وذلك قصد ضامن جودة اللقاح.
ويستوجب األمر إجراء األبحاث عرب الوطنية يف احرتام تام ملبادئ األخالقيات البيولوجية وحقوق اإلنسان.43
كام يجب أن تكون موضوع مراجعة أخالقية تقوم عىل أساس املعايري األخالقية والقانونية املتطابقة مع مبادئ
األخالقيات البيولوجية وحقوق اإلنسان يف الدولة املضيفة ويف الدولة مصدر املرشوع ومتويله.
 .64تعترب أولوية ضامن سالمة كل مشارك يف التجارب الرسيرية مسؤولية السلطات الصحية املؤهلة ملنح
ترخيص إجراء التجربة ،عىل أساس مراجعة أخالقية تقوم بها لجن أخالقيات البحث يف جميع البلدان املشاركة يف
التجربة الرسيرية .44ويجب إجراء هذا االختبار وفقا للقانون الوطني وطبقا ملبادئ األخالقيات الكونية التي تنظم
البحث الطبي اإلحيايئ الذي يعتمد عىل مشاركة املتطوعني .كام يجب أن يحدد اختبار امللف العلمي للمخترب
الذي أنتج اللقاح رشوط ونتائج جميع املراحل الرسيرية واإلنتاجية ومخططات التوزيع املتوقعة.
 .65بالنسبة للمغرب ،يحدد القانون  28-13املتعلق بحامية األشخاص املشاركني يف األبحاث البيوطبية ،45املبادئ
التي يجب احرتامها خالل إجراء جميع األبحاث البيوطبية .ويتعلق األمر باحرتام الحياة والصحة والسالمة
الجسدية والنفسية والكرامة .كام يجب أن تتم املشاركة عىل أساس تطوعي بعد املوافقة الحرة واملتنورة
والرصيحة ،مبا يتوافق مع قواعد املامرسة األخالقية الفضىل من أجل ضامن جودة األبحاث البيوطبية .كام ينص
عىل إنشاء لجن جهوية لحامية األشخاص املشاركني يف األبحاث البيوطبية ،والتي سيتم تحديد عددها وتأليفها
مبوجب نص تنظيمي ،باإلضافة إىل قضايا أخرى أشار إليها القانون يتم تأطريها بنصوص تنظيمية أخرى ،إال أنه مل
يتم إىل يومنا هذا إصدار هذه النصوص.46
 - 42بيان مشرتك صادر عن لجنة اليونسكو الدولية ألخالقيات البيولوجيا ولجنة اليونسكو العاملية ألخالقيات املعارف العلمية والتكنولوجية ،بتاريخ  24فرباير  ،2021منشور
عىل املوقع اإللكرتوين لليونسكوhttps://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375608_ara :
 - 43وفقا للامدة  21من اإلعالن العاملي ألخالقيات البيولوجيا وحقوق اإلنسان الذي اعتمدته اليونسكو سنة .2005
 - 44منظمة اليونيسكو« ،2005 ،لجن البيو-أخالقيات يف الشغل :مساطر وسياسات» الدليل رقم  2عىل الرابط التايلhttps://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/:
pf0000147392
 - 45منشور بالجريدة الرسمية عدد  6388بتاريخ  20أغسطس .2015
 - 46مجلة  EcoActuعدد  20نونرب « 2020البحث البيوطبي باملغرب :تقدم ملموس يف القطاع الصحي» ،يف املؤمتر الوطني الذي نظمته جمعية رشكات األدوية باملغرب حول
هذا املوضوع/https://www.ecoactu.ma/la-recherche-biomedicale-au-maroc.
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 .66ومع ذلك ،شارك  600مغريب يف أبحاث رسيرية لتجريب لقاحني صينيني ،دون تقديم معلومات رسمية
واضحة وكاملة عن لجنة األخالقيات التي صادقت عىل بروتوكول البحث وال عن محتوى ملف طلب اإلذن بإجراء
االختبار .وتنطبق نفس املالحظة عىل خصائص املشاركني الستامئة الذين تطوعوا ،وعىل نتائج هذه التجربة.
وينبغي أن تتحمل السلطات الصحية مسؤولية استخدام جميع املعطيات املحصل عليها إلجراء تقييم مقارن
ملختلف اللقاحات املعتمدة يف السوق الدولية قبل اتخاذ قرار بشأن اللقاح أو اللقاحات التي سيتم استخدامها.
ويجب أن تكون نتائج هذه التقييامت معروفة للعموم بطريقة شفافة وواضحة.
يف مجال أخالقيات البيولوجيا ،يويص املجلس مبا ييل:
إحداث لجنة وطنية مستقلة متعددة التخصصات تضم فاعلني علميني وأخالقيني وسياسيني ،وفقا للمعايري
الدولية وخاصة تلك املتضمنة يف اإلعالن العاملي ألخالقيات البيولوجيا وحقوق اإلنسان؛
الترسيع بإصدار النصوص التنظيمية الخاصة بالقانون رقم  28-13املتعلق بحامية األشخاص املشاركني يف
األبحاث البيوطبية ،والتي تحدد كيفية إنشاء وتأليف لجن جهوية لحامية األشخاص املشاركني يف األبحاث
البيوطبية ،وتحدد الرشوط وإجراءات األبحاث البيوطبية؛
اسرتشاد السياسات الصحية الوطنية أثناء األزمات الصحية باالعتبارات األخالقية ،ووفقا للمعايري الدولية
املتعلقة بحقوق اإلنسان ومبجال أخالقيات البيولوجيا.

 .5الحق يف التعليم
 .67يعد الحق يف التعليم حقا أساسيا ورضوريا ملامرسة جميع حقوق اإلنسان األخرى ،وهو حق تكفله املواثيق
الدولية ذات الصلة عىل أساس املادة  26من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان واملادة  13من العهد الدويل الخاص
بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية .كام أن الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة يتمثل يف ولوج
الجميع عىل قدم املساواة لتعليم ذي جودة .ويكفل الدستور املغريب كذلك هذا الحق وخاصة يف فصله  31الذي
ينص عىل تيسري أسباب استفادة املواطنات واملواطنني عىل قدم املساواة من الحق يف الحصول عىل تعليم عرصي
ميرس الولوج وذي جودة .ولطاملا أوىل املجلس اهتامما خاصا لفعلية هذا الحق ورشوط تفعيله والتحديات التي
تواجهه.47
 .68يف ظل األزمة الوبائية الحالية ،تم تعليق الدراسة الحضورية بتاريخ  16مارس يف جميع املؤسسات التعليمية
العمومية والخاصة ،وهو اإلجراء الذي قيد استمرارية الدروس التعليمية الحضورية .يف مقابل ذلك ،بادرت
 - 47تطرق املجلس للحق يف التعليم يف مختلف املنشورات التي أصدرها ،وكان آخرها التقرير السنوي لسنة  ،2019حيث خصص لذلك فصال خاصاhttps://www.cndh. :
org.ma/sites/default/files/rapport_annuel.pdf
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الوزارة الوصية إىل استبدال التعليم الحضوري بالتعليم عن بعد ألول مرة يف تاريخ املغرب ،من خالل تقديم
دروس مجانية لجميع املستويات املدرسية والجامعية عرب املنصة اإللكرتونية  TelmidTICEوالقنوات التلفازية
العمومية .ومن أجل متكني األساتذة من التواصل املبارش مع التالميذ ،تم إطالق الخدمة اإللكرتونية التشاركية
 Teamsاملدمجة يف منظومة مسار والتي مكنت من إحداث  723966فصال افرتاضيا بالنسبة للمؤسسات
التعليمية العمومية ،وأكرت من  105316فصال بالنسبة للمؤسسات التعليمية الخصوصية .وقد مكنت الجهود
املبذولة من قبل الوزارة الوصية واألطر الرتبوية واألرس من تفادي سنة تعليمية بيضاء بالنسبة لجميع املستويات
وضامن إجراء االمتحانات اإلشهادية ،مبا فيها امتحانات الباكالوريا يف دورتيها العادية واالستدراكية .وبخصوص
التعليم العايل ،مكنت املنصات اإللكرتونية التي تتوفر عليها الجامعات من وضع املحارضات والدروس رهن إشارة
الطلبة .كام مكنت التدابري املتخذة ابتداء من  19مارس من ضامن التكوين املهني عن بعد ،حيث تم وضع
منصات رقمية للفصول االفرتاضية.48
 .69كام رصد املجلس أن بعض الجمعيات املتخصصة واألفراد بادروا إىل وضع محتويات تعليمية مجانية عىل
شبكة األنرتنت .وساهمت األطر الرتبوية بشكل كبري يف إنجاح العملية التعليمية عن بعد ،وأحيانًا يف ظروف
صعبة ويف غياب الوسائل والتقنيات واألدوات التعليمية الالزمة .ولتغطية هذا العجز ،قام العديد من هذه األطر
بتعبئة مواردهم الخاصة.
 .70ورغم هذه املجهودات ،فقد برزت مجموعة من اإلشكاليات أثرت عىل االستمرارية البيداغوجية وعىل
التمتع الكامل بالحق يف التعليم للجميع يف ظل هذه األزمة الوبائية ،أبرزها مبدأ تكافؤ الفرص يف الولوج إىل
الحق يف التعليم للجميع ،وهو األمر الذي أكدته ندوة عن بُعد نظمها املجلس بتاريخ  26يونيو  ،2020حول تأثري
التفاوتات االجتامعية واملجالية عىل مبدأ تكافؤ الفرص لدى املتمدرسني .وخلصت الندوة إىل أن الوسائل املادية
واللوجستية املرصودة مل تحد من التفاوتات املسجلة عىل املستويني الرتايب واالجتامعي ،فأجهزة التلفزيون أو
الحواسيب أو الهواتف الذكية أو األلواح اإللكرتونية أو الربط باإلنرتنيت مل يكن متوفرا لجميع التالميذ والطلبة
عىل اعتبار أن العديد منهم يقطن يف العامل القروي أو املناطق النائية وينحدر من أرس فقرية ال تتوفر عىل الوسائل
التي متكنهم من متابعة الدروس عن بعد ،مام جعلهم غري قادرين عىل االستفادة من هذه الخدمة.
 .71ويسجل املجلس أن العالقة البيداغوجية قد انقطعت مع عدد من التالميذ خالل الفرتة األوىل من إعالن
حالة الطوارئ الصحية ويعرب عن انشغاله من تداعيات هذه املرحلة عىل مستقبلهم وتعميق الفوارق ،إذا مل
توضع برامج وتدابري خاصة لدعمهم ومواكبتهم بعد حالة الطوارئ الصحية .وهذا األمر أكدته املعطيات الصادرة
 - 48حسب معطيات رسمية متوفرة يف تقرير صادر يف يناير  2021عن رئاسة الحكومة «سنة من تدبري جائحة كوفيد ،»-19تقدم منصة  TelmidTICE 4500محتوى رقمي
يغطي جميع املستويات مبتوسط  600ألف مستعمل يف اليوم.
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عن املندوبية السامية للتخطيط ،49التي أشارت إىل أن نسبة األطفال املتمدرسني الذين مل يتابعوا الدروس عن
بعد بتاتا بلغت  ،18%وبنسـبة أكرب بالوسط القروي ( )29%مقارنة بالوسط الحرضي ( .)13%وقد شكل غياب
أو عدم توفر قنوات الولوج إىل الدروس عن بعد ،حسب نفس املعطيات ،السبب الرئييس لعدم متابعة الدروس
عن بعد أو لعدم انتظامها بالنسبة ألكرث من نصف األرس ،خاصة األرس املقيمة بالوسط القروي واألرس املنتمية
للفئات الفقرية .فضال عن ذلك ،برز تفاوت عىل مستوى الولوج املنتظم إىل الدروس عن بعد ،حيث تعترب األكرث
انتشارا بني األطفال املتمدرسني يف التعليم االبتدايئ واإلعدادي يف التعليم الخاص بنسب تبلغ عىل التوايل 81%
و 84%مقابل  42%و 48%يف القطاع العمومي.
 .72لقد كشفت الجائحة عن خصاصات هيكلية يف ما يخص استعامل الوسائل التكنولوجية يف العملية التعليمية
عن بعد ،مبا فيها بشكل خاص املنصات الرقمية ،باعتبارها وسائل ميكن أن تشكل مصدر انفتاح عن العامل وأداة
للتعلم .ومن الرضوري التفكري يف االستعامل الجيد لهذه الوسائل حتى تكون بديال ناجعا يف مثل هذه األزمات
التي يفرض فيها الحجر عن األفراد ،كام أنه ينبغي الحفاظ عىل التوازن بني الوسائل الرقمية وطرق التدريس
املعتادة.
 .73كام أن الفتيات املستفيدات من التعليم عن بعد تأثرن بشكل غري متكافئ بالتعليم عن بعد ،حيث خلص
املشاركون يف الندوة التي نظمها املجلس حول التعليم عن بعد 50إىل رضورة دعم ومواكبة الفئات الهشة التي
مل تتمكن من مواكبة التعليم عن بعد ،خاصة منها الفتيات يف العامل القروي ،اللوايت يهددهن خطر االنقطاع عن
الدراسة بسبب اآلثار االقتصادية للجائحة عىل األرس والتخلف عن مواكبة جزء مهم من الدروس.
 .74وبرزت إشكالية جودة الخدمات التعليمية عن بعد ،حيث لجأ العديد من املدرسني إىل التدريس عرب
وسائل التواصل االجتامعي ،كالواتساب والفايسبوك وتيليغرام واليوتيوب ،يف غياب تكوين للمدرسني والتالميذ
يراعي االستعامل األمثل لهذه التطبيقات ،وهو ما أثر عىل جودة التعليم شكال ومضمونا .كام برزت اختالالت
أخرى ،أبرزها عدم سد الفراغ الناتج عن غياب التفاعل اإلنساين سيكولوجيا واجتامعيا ،وحصول انقطاعات تقنية
ناتجة عن ضعف صبيب اإلنرتنيت ،وعدم انتظام الحضور والفعالية يف املشاركة لدى التالميذ ،وغياب حصص
تحسيسية ،يف بداية الدروس ،للمناقشة وتبادل اآلراء بني التالميذ للتعرف عىل طبيعة وطريقة التعليم عن بعد،
وضعف املواكبة األرسية ملتطلبات هذا النمط من التعليم.
 - 49بحث حول تأثري فريوس كورونا عىل الوضع االقتصادي واالجتامعي والنفيس لألرس ،املندوبية السامية للتخطيط ،منشور عىل موقعها بتاريخ أبريل  2020عىل الرابط التايل:
https://www.hcp.ma/Enquete-sur-l-impact-du-coronavirus-sur-la-situation-economique-sociale-et-psychologique-des-menages-Note-desynthese_a2506.html
 - 50مقال منشور عىل املوقع اإللكرتوين للمجلس بتاريخ  26يونيو :2020
https://www.cndh.org.ma/ar/actualites/ltlym-n-bd-fy-zl-ljyh-byn-mtrq-dmn-lwlwj-lkml-llhq-fy-ltlym-wsndn-thdyt-ltfwtt-ljtmy
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 .75كام أثارت الجائحة مشكال آخرا يتعلق بالتعليم الخاص ،بسبب الخالف بني املدارس الخاصة وآباء وأولياء
التالميذ حول تكاليف التمدرس ،يف مقابل عدم تقديم الخدمات أو نقص جودتها ،مام أسفر عن احتجاجات يف
عدد من املدن املغربية .فعىل سبيل املثال ال الحرص ،رصدت اللجنة الحهوية بني مالل  -خنيفرة ،أن آباء وأولياء
تالميذ إحدى املدارس الخصوصية ببني مالل نظموا يف  27يونيو  2020وقفة احتجاجية بسبب فشل الحوار مع
إدارة املؤسسة التي طالبت جميع األرس بشكل فردي بأداء واجبات التمدرس برسم أشهر مارس وأبريل وماي
ويونيو  ،2020يف غياب توفري الوسائل والجودة مع احرتام ساعات التمدرس اليومي .وتابعت اللجنة هذه الوقفة
التي تم تفريقها بالقوة بدعوى عدم توفرها عىل الرشوط الشكلية واملوضوعية املقررة قانونيا لتنظيمها ،يف ظل
رسيان املرسوم بقانون املتعلق بحالة الطوارئ الصحية .وقد أصيب خالل التدخل األمني كاتب ضبط باملحكمة
االبتدائية ببني مالل ،ما دفع اآلباء واألولياء إىل تنظيم وقفة احتجاجية بتاريخ  29يونيو  2020مبؤازرة محامني
و كتاب ضبط و مفوضني قضائيني نددوا خاللها بالتدخل األمني العنيف ضد املحتجني وإصابة كاتب الضبط.
وقد بلغ إىل علم اللجنة فيام بعد حصول صلح بني كاتب الضبط و عنارص األمن ،كام تم إيجاد حل بني املؤسسة
واآلباء واألولياء يف إطار اللجنة اإلقليمية لفض النزاعات التي تتشكل من متثيلية ألمهات وآباء وأولياء التالميذ،
ومؤسسات التعليم املدريس الخصويص املعنية ،تحت إرشاف املديريات اإلقليمية.
 .76ويف سياق الدخول املدريس برسم سنة  ،2021-2020صدرت مذكرة وزارية تحت رقم  39.20تتضمن املبادئ
واملرتكزات التي تنظم الدخول املدريس يف ظروف جائحة كوفيد  ،19بهدف ضامن الحق يف التعليم والحامية
الصحية معا ومراعاة التوازن بني التعليم الحضوري والتعليم عن بعد وتنويع األمناط الرتبوية املتالمئة ،ومنها
ترسيم منط التعليم بالتناوب ،مع متكني املديريات اإلقليمية من املرونة الالزمة لهذه التالؤمات .كام تضمنت
تفاصيل الربوتوكول الصحي الذي يحدد معايري التباعد الجسدي وتدابري الوقاية والحامية الفردية وتدابري التعقيم
والتواصل واملراقبة والتدخل.
 .77غري أن املجلس يسجل أن تطبيق هذه املقاربة االستباقية مل يخلو من قصور ومشاكل عىل أرض الواقع ،منها
أساسا التأخر يف الدخول املدريس ،حيث كان ينبغي استدراك تنظيم االمتحانات الجهوية ،الذي استغرق ما يناهز
األسبوعني ،مام ينبأ بالتأخر يف استكامل الربامج التعليمية .وتراوحت حاالت التأخر من أسبوع إىل أكرث من شهر.
كام برزت مشاكل البنيات التحتية والتجهيزات األساسية بشكل متفاقم يف ظل هذه الظروف .ويتعلق األمر بحالة
الداخليات واملطاعم واملرافق الصحية وشبكات األنرتنيت ،وخاصة يف املجال القروي.
 .78كام شكلت إعادة جدولة الحصص التعليمية وفق منط التفويج نوعا من التضحية بالبيداغوجي لصالح ما
هو تقني .ورغم أهمية التناوب داخل األسبوع ،إال أن العديد من الحلول التقنية كانت تفرض التناوب باألسابيع،
مام جعل العديد من التالميذ ال يلتقون باملدرسني ملدة قد تصل إىل أسبوعني ،تزيد من طولها العطل أو التوقفات
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العرضية عن الدراسة .فضال عن ذلك ،برزت تحديات أخرى أهمها ضعف التنسيق بني التعليم عن بعد والتعلم الذايت.
 .79كام يسجل املجلس موقف عدد من النقابات الوطنية من الدخول املدريس التي احتجت عىل غياب املقاربة
التشاركية يف هذه العملية ،باإلضافة إىل إلزام األطر الرتبوية واإلدارية بتنزيل وأجرأة مضامني املذكرة املشار إليها
أعاله يف غياب الرشوط املتعلقة باألمناط البيداغوجية الواردة فيها أو اإلجراءات الوقائية واالحرتازية التي تضمن
الحفاظ عىل صحة وسالمة األطر الرتبوية والتلميذات والتالميذ ومرتفقي املؤسسات التعليمية.
بالنسبة للحق يف التعليم ،يقدم املجلس التوصيات التالية:
تفعيل برامج خاصة لدعم ومواكبة التالميذ ما بعد حالة الطوارئ الصحية ،خاصة أولئك الذين انقطعت
معهم العالقة البيداغوجية ،ال سيام األشخاص يف وضعية إعاقة ،واألطفال املنتمني لألرس الهشة والفتيات يف العامل
القروي ،الذين يهددهم خطر االنقطاع عن الدراسة بسبب اآلثار االقتصادية واالجتامعية للجائحة عىل األرس
والتخلف عن متابعة جزء مهم من الدروس؛
إجراء تقييم عام لتأثري إجراءات الحجر الصحي عىل العملية التعليمية وتحديد االحتياجات الرضورية لتجاوز
آثار الحجر الصحي ،مع اعتامد مبدأ املشاركة وفقا التفاقية حقوق الطفل وإرشاك باقي املعنيني واملتدخلني ،مبن
فيهم األرس وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التالميذ ،مع إيالء اهتامم خاص الستعامل الوسائل الرقمية وملعالجة
التفاوتات الرتابية واالجتامعية؛
إحداث آليات مختصة للمواكبة االجتامعية والنفسية لفائدة التالميذ والرفع من عدد األطر الرتبوية وتأهيلهم
حول استعامل الوسائل التكنولوجية الحديثة يف إطار التكوين املستمر؛
الرفع من امليزانية املخصصة لقطاع التعليم والرتبية ،مبا يضمن التقليص من عدد املتعلامت واملتعلمني يف كل
قسم وبناء قاعات إضافية أو مدارس جديدة؛
تعبئة مختلف الفاعلني املؤسساتيني وكذا جمعيات املجتمع املدين من أجل التحسيس والتنسيق لتفادي ارتفاع
نسبة الهدر املدريس ؛
وضع اسرتاتيجية بخصوص التعليم عن بعد كآلية بديلة تكفل الضامنات البيداغوجية للتحصيل وتنمية
الكفايات الالزمة؛
التفكري يف تطوير الوسائل التعليمية الحديثة ،مع جعل اإلنرتنيت متاحا للجميع لتقليص الفجوة الرقمية بني
التالميذ ،خاصة أن شبكات التواصل االجتامعي تعترب القناة الرئيسية األكرث استخداما ملتابعة الدروس عن بعد؛
اتخاذ تدابري إضافية لتحسني معدل تسجيل الفتيات باملدارس يف املناطق القروية؛
تعزيز التدابري التي تضمن املساواة والجودة للمتعلمني يف قطاع التعليم بشقيه العام والخاص؛
تفعيل توصيات لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية املتعلقة بجودة التعليم العمومي والتعليم
الخاص ومحاربة الهدر والرسوب املدرسيني ،والصادرة عىل إثر فحص التقرير الدوري الرابع للمملكة سنة .2015
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 .6الحق يف الشغل واملقاولة وحقوق اإلنسان
 .80يجد الحق يف الشغل يف ظروف عادلة ومالمئة أساسا له يف املادة  23من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان
وباقي املواثيق الدولية امللزمة ذات الصلة ،خاصة املادتني  6و 7من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية
واالجتامعية والثقافية .كام أن مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن األعامل التجارية وحقوق اإلنسان تنص
عىل إطار معياري قوامه واجب الدول يف حامية حقوق اإلنسان ،ومسؤولية الرشكات عن احرتام هذه الحقوق
ورضورة ضامن ولوج الضحايا إىل سبل االنتصاف الفعالة ،القضائية وغري القضائية .كام يتعني التذكري بأن الهدف
الثامن من أهداف التنمية املستدامة يهم تأمني العمل الالئق للجميع وأن الدستور املغريب يكفل هو كذلك
هذا الحق ،وخاصة يف فصله  31الذي ينص عىل تيسري أسباب استفادة املواطنات واملواطنني عىل قدم املساواة
من الحق يف الحصول عىل الشغل والحامية االجتامعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي .وأوىل املجلس
اهتامما خاصا لفعلية الحق يف الشغل وملوضوع املقاولة وحقوق اإلنسان يف تقريره السنوي برسم سنة .51 2019
 .81لقد شكلت جائحة كوفيد  19واآلثار االقتصادية واالجتامعية املرتتبة عنها محكا غري مسبوق للحكومات
والرشكات من أجل االلتزام مبعايري حقوق اإلنسان .كام أظهرت اآلثار املرتتبة عىل حقوق اإلنسان والنتائج
االقتصادية للوباء الحاجة املاسة إىل ضامنات أفضل لفائدة العاملني يف املصانع ،ويف الخدمات األساسية والنقل،
والعامل الزراعيني ،والعاملني يف املستشفيات أو املهن املرتبطة بها ،حيث غالبا ما يكونون األكرث هشاشة وتعرضا
لخطر انتهاكات حقوق اإلنسان ،كام يرتبط العديد منهم مبشغليهم بعقود مؤقتة ،أو بأجور منخفضة ودون
حامية اجتامعية ،مع أنهم معرضون دامئا ملخاطر صحية وغياب رشوط السالمة والوقاية الصحية.
 .82يف هذا السياق ،ينبغي التذكري بالركائز األساسية للمبادئ التوجيهية لألمم املتحدة ،وأولها واجب الدولة يف
حامية حقوق اإلنسان ،حيث يجب االلتزام بحامية أصحاب الحقوق يف الظروف العادية ويف أوقات األزمات .كام
ينبغي عليها أن تتخذ التدابري الكفيلة مبواجهة الوباء ،وأن تتعامل بحزم مع الصدمات االقتصادية ،وحاالت إغالق
املقاوالت التي تؤثر عىل العديد من العامل .وثانيها ،مسؤولية الرشكات عن احرتام حقوق اإلنسان بغض النظر
عن كيفية وفاء الحكومات بالتزاماتها وتطبيقها يف جميع السياقات .وتتحمل جميع الرشكات مسؤولية أساسية
ملنع ومعالجة اآلثار السلبية التي قد تشارك فيها ،والحرص عىل معاملة األشخاص العاملني مبا يحفظ كرامتهم .كام
تعترب العناية الواجبة يف مجال حقوق اإلنسان رشطا أساسيا للحرص عىل تحديد أية مخاطر يتعرض لها العاملون
يف املقاوالت والتخفيف من حدتها ،ويشمل ذلك اتخاذ تدابري وقائية مناسبة لضامن صحتهم وسالمتهم .كام
يجب أن تتضمن العناية الواجبة العمل بجدية عىل االلتزام بالحوار مع النقابات وممثيل العامل يف ما يخص
 - 51تطرق املجلس للحق يف الشغل يف مختلف املنشورات التي أصدرها ،وكان آخرها التقرير السنوي لسنة  ،2019حيث خصص لذلك فصال خاصاhttps://www.cndh. :
org.ma/sites/default/files/rapport_annuel.pdf
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التدابري املتعني اتخاذها يف هذا السياق .ومتتد مسؤولية الرشكات إىل اآلثار السلبية التي تتسبب فيها أطراف
أخرى تكون مرتبطة بشكل مبارش بعملياتها أو منتجاتها أو خدماتها يف إطار العالقات التجارية.
 .83واجه االقتصاد املغريب تحديات كبرية بسبب تداعيات جائحة كوفيد  ،19حيث من املتوقع أن ينكمش النمو
االقتصادي بنسبة  6,6%سنة  .522020كام تراجعت املداخيل بسبب تأثر العديد من القطاعات ،وخاصة تراجع
النشاط السياحي ،والعائدات الرضيبية وتحويالت العامل املغاربة بالخارج .وتوقف نشاط العديد من املقاوالت،
حيث أكد البحث الذي أعدته املندوبية السامية للتخطيط 53أن حوايل  57%من املقاوالت يف املغرب رصحت
بأنها أوقفت نشاطها بشكل مؤقت أو دائم وذلك بسبب األزمة الناتجة عن انتشار جائحة كوفيد  .19وحسب
بحث ميداين أجراه االتحاد العام ملقاوالت املغرب ،54تسبب الفريوس يف آثار سلبية عىل املقاوالت ،منها تراجع
رقم املعامالت ،وعدم القدرة لدى العديد من املقاوالت عىل الحفاظ عىل مناصب الشغل وتزايد آجال األداء .كام
أن خطر اإلفالس يتهدد العديد من املقاوالت ،إضافة إىل انخفاض املبيعات إىل مستويات متدنية ،وإغالق محالت
وأماكن البيع بالتقسيط ،ونقص السيولة بالنسبة للمقاوالت الصغرية.
 .84وقد انعكس هذا الوضع عىل تأمني التمتع بالحق يف الشغل وضامن العيش الكريم والحامية االجتامعية،
حيث فقد عدد كبري من األجراء عملهم بشكل مؤقت أو دائم ،مام ساهم يف ارتفاع نسبة البطالة من 9,2%
خالل إىل  11,9%خالل سنة  .552020كام قام بعض أرباب العمل بتقليص ساعات عمل املستخدمني وخفض
أجورهم و/أو فصلهم وعدم مراعاة العناية الواجبة وزيادة العاملة املؤقتة بأجور منخفضة .ومل يتمكن بعض
العاملني ،الذين فقدوا دخلهم كليا أو جزئيا ،من االستفادة من التعويض املحدد يف  2000درهم من الصندوق
الوطني للضامن االجتامعي بسبب عدم قيام أرباب عملهم بتقديم الوثائق الالزمة التي تخول لهم االستفادة
من هذه املنحة.
 .85وعىل غرار العديد من بلدان العامل ،اتخذت السلطات العمومية جملة من اإلجراءات االحرتازية للحد من
آثار هذه الجائحة عىل التمتع بالحق يف الشغل والحامية االجتامعية ،حيث تم اعتامد العمل عن بعد لبعض
فئات املوظفني واملستخدمني ،56وإصدار دليل يحدد التدابري األساسية الواجب اتخاذها من قبل اإلدارة العمومية
بهدف تطبيق العمل عن بعد يف ظل الظروف االستثنائية مع مراعاة طبيعة خصوصية مهام اإلدارات املعنية.
 - 52حسب توقعات بنك املغرب الواردة يف تقرير السياسة النقدية ،دجنرب .2020
 - 53النتائج الرئيسية للبحث الظريف حول تأثري كوفيد  19عىل نشاط املقاوالت ،املندوبية السامية للتخطيط ،منشور عىل موقعها اإللكرتوين يف أبريل :2020
/https://www.hcp.ma/region-marrakech/attachment/1916299
 - 54تقرير االتحاد العام ملقاوالت املغرب يف يوليوز  ،2020املعنون «»Baromètre CGEM, Impacts Covid-19 – Rapport Enquête 2
 - 55مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خالل سنة  ،2020املندوبية السامية للتخطيط ،منشور عىل موقعها اإللكرتوين يف فرباير :2021
https://www.hcp.ma/La-situation-du-marche-du-travail-en-2020_a2650.html
 - 56طبقا ملنشوري وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  2020/1ورقم  2020/2املؤرخني عىل التوايل يف  16مارس  2020و 1أبريل .2020
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مقابل ذلك ،واصل موظفو قطاعات األمن والصحة واإلدارات الرتابية القيام بعملهم امليداين ،فضال عن العاملني
األساسيني يف قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والزراعة وإنتاج املواد الغذائية وتجارة التقسيط وتصنيع
املنتجات األساسية .باملوازاة مع ذلك ،قامت اللجان اإلقليمية املكلفة مبراقبة الوحدات التجارية والصناعية ،التي
ترتأسها السلطات اإلدارية املحلية ،إىل غاية  12يونيو  ،2020بإجراء زيارات لحوايل  4652وحدة عىل الصعيد
الوطني من أجل الوقوف عىل مدى التزامها بالتدابري الوقائية واإلجراءات االحرتازية الصحية الالزمة ،حيث متت
دعوة املخالفني ( 261وحدة) إىل رضورة االلتزام بهذه اإلجراءات.57
 .86وملحارصة انتشار الوباء ،تم إجراء التحاليل املخربية لعامل الرشكات والوحدات الصناعية واملؤسسات البنكية
والفضاءات التجارية الكربى وموظفي ونزالء املؤسسات السجنية وسائقي سيارات األجرة وأسواق بيع السمك
والخرضوات والفواكه بالجملة واملجازر ومحطات بيع الوقود ،قصد التأكد من خلو هذه الوحدات واملؤسسات
من املصابني بالفريوس .وإىل حدود  12يونيو  ،2020تم إخضاع أكرث من  200ألف شخص (من بينهم  857حالة
إيجابية) لتحليل الفريوس يشتغلون عىل مستوى  4827وحدة تجارية وصناعية وبنكية ،وكذا ما يفوق 51.500
سائق سيارة أجرة ( 18حالة إيجابية) موزعني عىل مجموع الرتاب الوطني.58
 .87ويف  19مارس  ،2020تم إحداث حساب خصويص بعنوان «الصندوق الخاص لتدبري ومواجهة وباء فريوس
كورونا» ،مبوجب مرسوم ،59وذلك إعامال لتعليامت جاللة امللك .وتم تخصيص هذا الحساب الذي رصدت له
اعتامدات مالية مببلغ  10مليارات درهم ،بشكل رئييس لتحمل تكاليف تأهيل اآلليات والوسائل الصحية ودعم
االقتصاد الوطني ملواجهة تداعيات هذا الوباء من خالل التدابري التي اقرتحتها لجنة اليقظة االقتصادية .60وقد
فاقت مداخيل الصندوق االعتامدات املالية املرصودة له ،حيث بلغت  32.7مليار درهم إىل غاية  18ماي ،2020
أُنفقت منها  13.7مليار درهم ،خُصصت لدعم املترضرين من التداعيات االجتامعية واالقتصادية للجائحة،
وتجهيز املستشفيات باملع ّدات واملستلزمات الطبية .61وقد ساهمت فيه الرشكات واملؤسسات ،العامة والخاصة،
وكذلك األفراد .واستهدف الدعم االجتامعي ثالث فئات من املجتمع ،شملت الحاملني لبطاقة املساعدة الطبية
«راميد» ،والعاملني يف القطاع املهيكل واملنخرطني يف صندوق الوطني للضامن االجتامعي ،والعاملني يف القطاع
غري املهيكل.
 - 57ترصيح وزير الداخلية أمام مجلس النواب بتاريخ  15يونيو .2020
 - 58نفس املرجع.
 - 59مرسوم رقم  ،2.20.269منشور بالجريدة الرسمية عدد  6865مكرر ،بتاريخ  17مارس .2020
 - 60تتألف هذه اللجنة التي يرأسها وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة من عدة قطاعات وزارية وبنك املغرب وممثلني عن األبناك والرشكات .وتم إحداثها يف  11مارس
 2020لتتبع تطور الوضع االقتصادي والبت يف االستجابات املناسبة من حيث مواكبة القطاعات املعرضة للصدمات الناجمة عن أزمة فريوس كورونا ودعم القوة الرشائية
لألرس املترضرة.
 - 61ترصيح قدمه وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة يوم  19ماي  2020يف جلسة األسئلة الشفهية مبجلس املستشارين.
https://cndh.org.ma/ar/blgt-shfy/blg-shfy-bkhsws-ltdbyr-lhtrzy-lty-tkhdhth-dr-lmjls-llwqy-mn-khtr-ntshr-lwb-20-mrs-2020

54

كوفيد  :19وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد
التقرير السنــوي  2020عن حـالة حقـــوق اإلنسان بالمغرب

 .88وقد تم اتخاذ العديد من التدابري ملساعدة األجراء الذين توقفوا عن العمل بسبب الجائحة وأيضا لفائدة
العاملني يف القطاع غري املهيكل ،منها منح تعويضات شهرية جزافية قدرها  2000درهم مع الحفاظ عىل
املستحقات املتعلقة بالتعويضات العائلية؛ وتعليق دفع االشرتاكات املستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضامن
االجتامعي بالنسبة للمنخرطني؛ وإطالق عملية «تضامن» عن طريق دفع تعويضات عىل مراحل للعاملني يف
القطاع غري املهيكل واملتوفرين عىل بطاقة نظام املساعدة الطبية «راميد» اعتام ًدا عىل عدد أفراد األرسة ،كام
استفاد من هذه العملية العاملون يف القطاع غري املهيكل الذين ال يتوفرون عىل بطاقة «راميد» وفقدوا دخلهم
بسبب الحجر الصحي اإلجباري .كام شملت التدابري إعفاء مكرتي املحالت الحبسية املخصصة للتجارة والحرف
واملهن والخدمات ،والسكنى ما عدا للموظفني ،من أداء الوجيبات الكرائية ،وذلك طيلة مدة الحجر الصحي ،بناء
عىل تعليامت ملكية.
 .89أما بالنسبة للقطاع غري املهيكل ،فقد كان وقع حالة الطوارئ الصحية أكرث حدة عىل العاملني يف هذا القطاع،
نظرا للهشاشة االجتامعية واالقتصادية التي يعانون منها ،حيث استمر العديد منهم يف مزاولة أنشطتهم املهنية
خالل فرتة الحجر الصحي ،وخاصة تجار التقسيط ،الذين كانوا معرضني بشكل أكرب لخطر اإلصابة بالفريوس
بسبب غياب التدابري الوقائية الرضورية.
 .90وبخصوص مواصلة العمل داخل املجلس يف ظل هذه األزمة ،تقرر تبني العمل عن بعد ،مع اعتامد إمكانية
الحضور للموظفني الذين يشغلون مناصب املسؤولية والعودة التدريجية لكافة املوظفني .وتم كذلك اعتامد
تقنية الفيديو لضامن تواصل دائم بني مختلف املكونات االدارية واللجان الدامئة وأعضاء اآلليات الوطنية املحدثة
داخل املجلس واللجان الجهوية .وقام املجلس بتعليق أنشطته املحلية والوطنية والدولية يف مرحلة أوىل ،وهو
إجراء مل ميس عمليات الرصد ومعالجة الشكايات عرب اإلنرتنت والهاتف ،باإلضافة إىل األنشطة أو االجتامعات
التي ميكن إجراؤها عن بُعد .كام عمل املجلس عىل تعقيم مقره الرئييس ومقرات اللجان الجهوية الـ  12ومعهد
الرباط ادريس بنزكري لحقوق اإلنسان منذ ظهور الجائحة ،وتوفري املطهرات والقفازات والكاممات للموظفني،
وتم نرش التعليامت واالرشادات الطبية يف مختلف مكاتب املجلس ،وفيديو لتوعية موظفي املجلس حول تدابري
النظافة الالزمة لتجنب العدوى وانتشار الوباء عرب موقع التواصل االجتامعي فايسبوك ،مبارشة بعد نرش أول
املعلومات املتعلقة بفريوس كوفيد  .62 19كام قام املجلس بإجراء تحاليل مخربية ألطره ومستخدميه بشكل
متواصل ومنتظم.
 .91ومع العودة التدريجية ملامرسة األنشطة االقتصادية ،تم اكتشاف العديد من البؤر املهنية ساهمت بشكل
كبري يف الرفع من عدد الحاالت املؤكدة ببالدنا ،وهو ما طرح إشكاليات ما فتئ املجلس يدعو إىل تبنيها يف
62 - https://cndh.org.ma/ar/blgt-shfy/blg-shfy-bkhsws-ltdbyr-lhtrzy-lty-tkhdhth-dr-lmjls-llwqy-mn-khtr-ntshr-lwb-20-mrs-2020
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فضاء العمل ،من قبيل املسؤولية االجتامعية للرشكات والعناية الواجبة التي ينبغي لها احرتامها يف إطار املبادئ
الناظمة للمقاولة وحقوق اإلنسان ،حيث تتح ّمل جميع املقاوالت التجارية مسؤولية احرتام حقوق اإلنسان
تنص عليه املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن األعامل التجارية وحقوق اإلنسان،
بشكل مستقل ،بحسب ما ّ
حتى يف أوقات الشدائد االقتصادية وأزمات الصحة العامة .ونورد يف هذا التقرير حالتني تم فيهام تسجيل بؤر
مهنية للفريوس وإصابة عامل ،أغلبهم من النساء ،وذلك بسبب غياب الوقاية أو عدم كفايتها.
 .92تتعلق الحالة األوىل بدائرة اللة ميمونة ،فبتاريخ  19يونيو  ،2020تم تسجيل  424حالة إصابة مؤكدة
بفريوس كورونا ،أغلبهم من النساء العامالت يف معامل ومزارع الفراولة بدائرة اللة ميمونة بإقليم القنيطرة.
وبتاريخ  20يونيو  ،2020اتخذت السلطات العمومية عدة إجراءات ،منها إجراء التحاليل املخربية لجميع العاملني
يف هذه الوحدات ،وإغالق جميع هذه الوحدات ،ونقل جميع حاالت اإلصابة املسجلة بها إىل املستشفى امليداين
بسيدي يحيى الغرب الذي تم إنشاؤه لهذه الغاية ابتداء من يوم األحد  21يونيو  .2020كام قررت السلطات
العمومية تشديد قيود الحجر الصحي مبجموعة من الجامعات التابعة ألقاليم القنيطرة ووزان والعرائش التي يأيت
منها عامل الوحدات املذكورة .وأعلنت السلطات أيضا أنه تقرر فتح تحقيق يف هذا الشأن لتحديد املسؤوليات.
ويف هذا اإلطار ،قامت اللجنة الجهوية الرباط -سال -القنيطرة بالتحري بشأن هذه الواقعة ،انطالقا من تجميع
املعطيات عن طريق التواصل مع السلطات العمومية واالتصاالت املبارشة بأعضاء من جمعيات املجتمع املدين
بإقليم القنيطرة ودائرة اللة ميمونة ،وعن طريق رصد ما نرش يف مقاالت الصحف الورقية واإللكرتونية .وقد تبني
للجنة الجهوية أن العامالت والعاملني يتم نقلهم إىل الوحدات الصناعية عرب حافالت صغرية أو عربات مهرتئة
وغري مرخص لها بالنقل دون احرتام املسافة الرضورية املعمول بها يف حالة الطوارئ ،حيث يتجاوز عدد العامالت
أحيانا الطاقة االستيعابية لهذه املركبات.
 .93وتهم الحالة الثانية وحدات صناعية لتصبري السمك مبدينة آسفي ،تابعتها اللجنة الجهوية مراكش-اسفي.
وتشغل هذه الوحدات حوايل  3آالف شخص ،حيث تبني إىل غاية  5يوليوز  2020إصابة  597بالفريوس .ويرجع
سبب االرتفاع يف عدد املصابني واملصابات بالفريوس حسب املصادر الطبية املسؤولة إىل وجود حاالت مخالطني
لسيدة تشتغل بنفس الرشكة .وقد خلفت إصابة هذه السيدة ارتباكا واحتقانا كبريين يف صفوف زميالتها بالعمل
اللوايت اعتصمن أمام هذه الوحدات للمطالبة برضورة استفادتهن من التحاليل املخربية بغية تجنيب أفراد
أرسهن انتشار العدوى .ونتيجة لذلك ،شددت السلطات الرتابية تدابري الحجر الصحي باملدينة ،وخاصة جنوب
آسفي الذي يضم تقريبا مجموع الحاالت املسجلة يف هذه البؤرة .وأغلقت جميع الوحدات الصناعية للتصبري
وتم توقيف مراكب الصيد البحري عن االشتغال .وميكن إرجاع أسباب ظهور هذه البؤرة املهنية إىل تقاعس اللجن
املكلفة مبراقبة الرشوط املنصوص عليها يف دفرت التحمالت املتعلق بالتدابري االحرتازية الرضورية لتأمني ظروف
جيدة للعامالت والعاملني بوحدات تصبري السمك .ويف غشت  ،2020قرر وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية
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بآسفي متابعة بعض املسؤولني عن تسيري وحدة صناعية لتصبري األسامك بآسفي من أجل خرق أحكام املرسوم
بقانون املتعلق بحالة الطوارئ الصحية ،وذلك بناء عىل نتائج األبحاث القضائية التي أمرت بها النيابة العامة
بشأن ظروف وأسباب تفيش مرض كوفيد  19يف تلك الوحدة حيث أبانت عن وجود شبهة اإلخالل بالتدابري
الوقائية واالحرتازية املقررة من لدن السلطات العمومية.
 .94كام توصل املجلس بشكايتني إحداهام حول موضوع تأجيل أقساط القروض ملدة  3أشهر بسبب الجائحة
الذي تم اتخاذه من طرف السلطات املالية ،حيث يدعي املشتيك أنه طلب من بنكه عرب صفحة عىل موقعه
مخصصة لهذه الغاية بتأجيل أقساط قرض ،إال أنه تفاجأ بتحميله فوائد التأجيل وعدم توصله باإلشعار املالزم
لذلك ،موضحا أن هذه الصفحة اإللكرتونية ال تشري لذلك وال إىل رشوط االستعامل .أما الشكاية الثانية ،فتتعلق
بشخص يف وضعية إعاقة يدعي فيها عدم تطابق مواقيت الحافالت مع املواعيد املعلن عنها يف التطبيق املخصص
لذلك .ويف هذا اإلطار يسجل املجلس عدم وجود رشوط االستعامل يف هذا التطبيق والتي من املمكن أن تبدد
الغموض الحاصل بشأن التطبيقات املامثلة.
 .95وقد أصدر املجلس بتاريخ  27ماي  2020نداء «من أجل االلتزام باحرتام حقوق اإلنسان يف عامل الشغل لفرتة
ما بعد الحجر الصحي :مقاوالت تتبنى مبدأ العناية الواجبة من أجل مجتمع قادر عىل الصمود» ،63حيث رحب
مبختلف التدابري التي اتخذتها السلطات العمومية واالتحاد العام ملقاوالت املغرب يف إطار استئناف النشاط
االقتصادي والخدمات العمومية ،وخاصة الدوريات والدالئل العملية والربتوكوالت .وقدم املجلس يف هذا النداء
مجموعة من التوصيات إىل الحكومة وأرباب الشغل من أجل احرتام الحقوق اإلنسانية للعاملني واملستخدمني
واملرتفقني وجميع األشخاص املتواجدين يف أماكن العمل أو املصالح العمومية.
 .96ويف قطاع املعادن ،عملت اللجنة الجهوية درعة-تافياللت عىل تتبع وضعية العامل العاملني باملناجم،
واالحتجاجات التي عرفتها جل املناطق املنجمية ،وبصفة خاصة االحتجاجات التي عرفها منجم اميرض منذ
سنة  .2011كام رصدت خالل سنة  2020وقفة احتجاجية دعت إليها النقابة الوطنية للطاقة واملعادن التابعة
للكونفدرالية الدميقراطية للشغل ،احتجاجا عىل استدعاء أحد عامل املنجم من أجل تقدميه لدى وكيل امللك
باملحكمة االبتدائية بتنغري يف قضية وفاة عامل باملنجم ذاته .ومازالت اللجنة تتابع هذا امللف املعروض عىل
القضاء .وتجدر اإلشارة إىل أن هذه اللجنة أولت أهمية كربى مللف املقاولة وحقوق االنسان يف برنامج عملها من
خالل تسطري مجموعة من األنشطة املرتبطة مبجال املقاولة وحقوق االنسان ،منها تنظيم «ندوة جهوية حول
املقاولة وحقوق االنسان بجهة درعة تافياللت».
 - 63منشور عىل املوقع اإللكرتوين للمجلس بتاريخ  27ماي  2020عىل الرابط التايل:
https://cndh.ma/ar/actualites/nd-lmjls-lwtny-lhqwq-lnsn-mn-jl-lltzm-bhtrm-hqwq-lnsn-fy-lm-lshgl-lftr-m-bd-lhjr-lshy
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 .97ويف القطاع السياحي ،تابعت اللجنة الجهوية درعة-تافياللت وضعية حقوق العاملني بالقطاع السياحي منذ
بداية الحجر الصحي إىل متم شهر دجنرب  ،2020حيث ترضر هذا القطاع بشكل كبري ،مام انعكس سلبا عىل وضعية
العامل وذويهم اقتصاديا واجتامعيا ،ومختلف األنشطة املرتبطة به من مطعمة ونقل سياحي وصناعة تقليدية
وخدمات املرشدين .وقد جرى كذلك رصد مجموعة من االحتجاجات واملسريات من طرف أرباب النقل السياحي.
 .98وبتاريخ  26فرباير  ،2020شارك املجلس يف ورشة حول موضوع «العناية الواجبة يف قطاع املنسوجات
واألحذية» نظمتها آلية االتصال الوطنية من أجل سلوك مسؤول للرشكات .64وهدفت هذه الورشة إىل تعزيز
الفهم حول مفهوم العناية الواجبة يف إطار توجيهات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وتنفيذها
يف السياق الخاص بقطاع النسيج واألحذية .ومتيزت الندوة بتقديم دليل لهذه املنظمة بشأن العناية الواجبة من
أجل سلوك مسؤول للرشكات ،وهو دليل عميل يهدف إىل تقديم الدعم الفعيل للرشكات لتنفيذ املبادئ التوجيهية
للمنظمة من خالل رشح مفصل للتوصيات املتعلقة بالعناية الواجبة.
 .99وعىل ضوء التدابري املتخذة والتحديات املطروحة ،يرى املجلس أن الفريوس كانت له آثار وخيمة عىل
التمتع بالحق يف الشغل ،إذ سبب معاناة كبرية وكشف درجة كربى من الهشاشة لدى فئة عريضة من العامل،
حيث تعرض عدد كبري منهم للطرد أو التوقيف ونقص ساعات العمل .كام أدى إىل توسيع قاعدة الفقر وزيادة
معدالت البطالة ،خاصة يف أوساط الشباب الذين ترتاوح أعامرهم بني  15و 24سنة ،حيث انتقلت نسبة البطالة
يف صفوفهم من  24,9%إىل  31,2%سنة .652020
 .100كام أبانت جائحة كوفيد  19عن عدد من االختالالت املرتبطة بتوفري الحامية االجتامعية ،ويعزى ذلك
أساسا إىل أن نظام الحامية االجتامعية يف املغرب يتسم بالتداخل وتعدد الربامج وتنوع الفاعلني وعدم وجود
نظام استهداف موحد .كام يعاين من اختالالت تؤثر عىل الكفاءة والفعالية بسبب غياب رؤية متكاملة وشاملة
مبنية عىل احرتام حقوق اإلنسان .فضال عن ذلك ،أظهرت الجائحة بجالء إشكالية عدم تسجيل عدد كبري من
األجراء يف مختلف املؤسسات املعنية بالحامية االجتامعية.
 .101ويرى املجلس أن بداية النقاش حول قانون إطار يتعلق بالحامية االجتامعية أمر إيجايب ومن شأنه أن
يساهم يف تعزيز الحقوق االقتصادية واالجتامعية وحاميتها وأن يوسع التغطية الصحية اإلجبارية لتشمل 22
مليون فرد إضايف .ومن شأن هذا القانون أن يضمن تعميم التغطية االجتامعية لفائدة جميع املغاربة وتعميم

 - 64ترتأسها الوكالة املغربية لتنمية االستثامرات والصادرات وأحدثتها بالدنا مبوجب دورية لرئيس الحكومة صادرة يف شتنرب  2014إعامال للمبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي.
 - 65مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خالل الفصل الثالث من سنة  ،2020منشورة عىل املوقع اإللكرتوين للمندوبية السامية للتخطيط،
بتاريخ  3نونرب :2020
https://www.hcp.ma/La-situation-du-marche-du-travail-au-troisieme-trimestre-de-2020_a2619.html
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التعويضات العائلية التي سيستفيد منها قرابة سبعة ماليني طفل يف سن التمدرس ،وتوسيع قاعدة االنخراط يف
أنظمة التقاعد من خالل دمج حوايل  5ماليني مغريب من الساكنة النشطة غري املتوفرة عىل أية تغطية تتعلق
بالتقاعد ،وتعميم التعويض عن فقدان الشغل لفائدة املغاربة الذين يتوفرون عىل شغل قار ،وإنشاء بنية موحدة
للتنسيق واإلرشاف عىل أنظمة الحامية االجتامعية.
 .102ويرى املجلس كذلك أن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  102بشأن املعايري الدنيا للضامن االجتامعي،
التي انضمت إليها بالدنا بتاريخ  14يونيو  2019من شأنها أن تشكل أرضية مهمة ،من بني مرجعيات أخرى ،من
أجل مالءمة مرشوع القانون-اإلطار رقم  09.21املتعلق بالحامية االجتامعية وأية نصوص قانونية مرتبطة به مع
املعايري الدولية ذات الصلة .كام ميكن للمرشع أن يستأنس بالتوصيتني رقم  202بشأن األرضيات الوطنية للحامية
االجتامعية ورقم  204بشأن االنتقال من االقتصاد غري املنظم إىل االقتصاد املنظم.
بالنسبة للحق يف الشغل واملقاولة وحقوق اإلنسان ،فإن املجلس يقدم التوصيات التالية:
مالءمة النصوص القانونية املرتبطة بالقانون-اإلطار رقم  09.21املتعلق بالحامية االجتامعية مع اتفاقيات
منظمة العمل الدولية ،وخاصة االتفاقية رقم  102بشأن املعايري الدنيا للضامن االجتامعي والتوصيتني رقم 202
بشأن األرضيات الوطنية للحامية االجتامعية ورقم  204بشأن االنتقال من االقتصاد غري املنظم إىل االقتصاد
املنظم؛
إدراج مقتىض يف قانون مالية السنة يتعلق بتمويل الدولة للحامية االجتامعية ،وذلك من خالل إحداث حساب
خصويص للخزينة؛
تفعيل توصيات املناظرة الوطنية الثالثة للجبايات مبا ميكن من تحصيل مداخيل إضافية تسمح بتمويل التغطية
االجتامعية؛
تفعيل النموذج التنموي الجديد ،مبا يحقق أهداف التنمية املستدامة ويضمن تعزيز الكرامة اإلنسانية والحد
من التفاوتات االجتامعية واملجالية ،وعدم ترك أحد خلف الركب ،ويجعل االقتصاد الوطني قادرا عىل الصمود
أمام األزمات غري املتوقعة مثل األزمة الوبائية الحالية؛
توسيع إجراءات الدعم االقتصادي يك تستهدف بالدرجة األوىل األشخاص األكرث هشاشة واملستحقني لها ،وخاصة
يف العامل القروي واألحياء الهامشية يف املدن والعاملني يف القطاع غري املهيكل ،وذلك من خالل اعتامد معايري أكرث
مرونة لتسهيل االستفادة من هذا الدعم؛
حامية األجراء يف أماكن العمل من خالل تعزيز إجراءات السالمة املهنية والصحية واعتامد العمل عن بعد قدر
اإلمكان ومنع التمييز واإلقصاء وضامن العطل املؤدى عنها؛
اعتامد الحوار االجتامعي واملفاوضة الجامعية كآلية لتقديم حلول عن القضايا املثرية للقلق الناشئة بفعل
جائحة كوفيد  19وتعزيز املؤسسات املعنية بعالقات الشغل ،وخاصة مؤسسة مفتش الشغل؛
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إجراء حوار اجتامعي مع ممثيل العاملني واملستخدمني من أجل التفاوض ،ليس فقط حول رشوط السالمة
والنظافة ولكن أيضا ،حول خطط إنعاش ودعم املقاوالت لضامن فعاليتها وتوافقها مع مبادئ العدالة االجتامعية؛
إرساء إصالح شامل وفعال وعادل لألنظمة الثالث للتقاعد وفق جدولة زمنية دقيقة؛
ضامن فعلية وفعالية اإلجراءات الوقائية ضد كوفيد  19داخل املقاوالت وتشجيعها عىل بذل العناية الواجبة
إزاء حامية حقوق اإلنسان والبيئة.

 .7الحق يف السكن
 .103إن الدول ملزمة باتخاذ خطوات ،حسب مواردها املتاحة ،بغية التوصل تدريجيا إىل اإلعامل الكامل للحق
يف السكن الالئق عن طريق سلك جميع السبل املناسبة ،وخاصة اعتامد تدابري ترشيعية .66كام تضمن الهدف
 11من أهداف التنمية املستدامة ضامن الولوج إىل سكن مالئم وآمن وميسور التكلفة ومتوفر عىل الخدمات
األساسية .ويكفل الدستور املغريب كذلك هذا الحق وخاصة مبوجب فصله  31الذي ينص عىل تيسري أسباب
استفادة املواطنات واملواطنني عىل قدم املساواة من الحق يف السكن الالئق.
 .104وتطلبت إجراءات الحجر الصحي املفروض من طرف السلطات العمومية بقاء السكان يف منازلهم ،إال أن
هذا األمر أبان عن مجموعة من التحديات ،حيث إن عددا من املواطنني ال ميلكون مسك ًنا الئقًا أو يعيشون يف
مساكن مكتظة غري كافية ألفراد األرسة أو يف شقق صغرية املساحة تسكنها أكرث من أرسة ،وهي الوضعية التي ال
تسمح باحرتام مسافة التباعد الجسدي .فضال عن ذلك ،تفتقر بعض املناطق الحرضية الفقرية املكتظة بالسكان
إىل البنيات التحتية األساسية ،من بينها بنيات الرصف الصحي ،وتسجل بها اختالالت عىل مستوى جمع النفايات.
كام يقطن العديد من املواطنني يف أحياء الصفيح عىل هوامش املدن ،وهناك حاالت تعيش يف وضعية الشارع،
وهاتان الفئتان تواجهان وضعية تؤثر عىل متتعهم الكامل بالولوج إىل املياه وخدمات الرصف الصحي .وتؤثر هذه
املشاكل عىل التنفيذ األمثل للتدابري املوىص بها مثل النظافة والتباعد االجتامعي والعزل الذايت ،وهو ما قد يجعل
هذه األحياء بيئة حاضنة النتشار الفريوس.
 .105ويف هذا السياق ،عملت السلطات العمومية عىل اتخاذ مجموعة من التدابري همت عددا من الفئات
الهشة كأطفال الشوارع ،واملسنني ،واملهاجرين ،واألشخاص بدون مأوى ،حيث تم إيواؤهم يف مراكز الرعاية
االجتامعية وتهييئ قاعات رياضية لإليواء ،مع تأمني الخدمات الرضورية املرتبطة بإقامتهم (الجديدة وإنزكان
والعيون منوذجا) .وهكذا ،عملت السلطات ،بتعاون مع املصالح املختصة ،عىل إيواء  10.900من األشخاص
املرشدين وغري املتوفرين عىل سكن قار .67ويف سياق آخر ،متت تعبئة  570وحدة فندقية ومراكز إيواء بطاقة
 - 66املادتان  2و 11من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.
 - 67ترصيح وزير الداخلية أمام مجلس النواب بتاريخ  15يونيو .2020
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استيعابية تصل إىل حوايل  32ألف رسير من أجل إيواء األطر الصحية وباقي أطر وأعوان الدولة املتدخلني وكذا
بعض املرىض ومخالطيهم .68كام قامت مؤسسة التعاون الوطني بتنسيق مع السلطات املحلية واإلقليمية بإحداث
مجموعة من املراكز املؤقتة إليواء عدد من األشخاص بدون مأوى .وتم إيواء بعض املهاجرين يف مراكز مؤقتة
لالحتفاظ بهم خالل فرتة الحجر الصحي يف العيون واملرىس والداخلة وطرفاية مثال .كام قامت اللجنة الجهوية
الداخلة – وادي الذهب بزيارة ملركز خصص استثنائيا إليداع كل األشخاص بدون مأوى من جنسيات مغربية
وإفريقية خالل فرتة الحجر الصحي ،وذلك لإلطالع عىل ظروف إيوائهم.
 .106وأصدرت السلطات قرارا يقيض بإعفاء مكرتي املحالت الحبسية املخصصة للسكنى ،ما عدا للموظفني ،من
أداء الوجيبات الكرائية .كام لوحظ تدخل عنارص السلطات العمومية يف العديد من الحاالت ملنع إخالء أفراد أو
أرس من منازلهم ،تأثر وضعهم املادي بفعل الجائحة وأصبح من املتعذر عليهم أن يس ّددوا الوجيبات الكرائية.
 .107وسجل املجلس مامرسات فضىل للقضاء عند معالجته للقضايا املتعلقة بالسكن ،حيث إن املحكمة
االبتدائية بالخميسات عىل سبيل املثال ،قضت يف حكم لها بتاريخ  18مارس  ،2020بتأخري تنفيذ حكم اإلفراغ،
وبررت قرارها بقبول الطلب بالوضعية االستثنائية التي مير منها املغرب بفعل انتشار فريوس كورونا املستجد.
كام رفضت املحكمة أيضا األمر بإفراغ سكن وظيفي يف مدينة طانطان ،بتاريخ  8أبريل  ،2020حيث اعتربت أن
الطلب غري مؤسس واقعا وقانونا خاصة بالنظر إىل التدابري االحرتازية الحالية.
 .108وعىل مستوى القطاع الخاص ،قررت املجموعة املهنية لألبناك باملغرب منح إمكانية تأجيل تسوية األقساط
املرتبطة بالقروض العقارية أو االستهالكية ،ملدة  3أشهر ،قابلة للتجديد مرة واحدة ملدة مامثلة .وبادرت العديد
من املؤسسات الفندقية إىل إيواء األطر الطبية املشتغلة يف املراكز االستشفائية الخاصة بكوفيد  19والذين ال
ميكنهم العودة ملنازلهم خوفا من انتشار العدوى يف أوساط عائالتهم ،باإلضافة إىل إيواء أشخاص بدون مأوى يف
الحسيمة أو األشخاص الذي خضعوا للعزل الصحي واملحتمل إصابتهم بالفريوس (مكناس مثال).
 .109وقامت اللجنة الجهوية كلميم  -واد نون بزيارة ملجموعة من املراكز ومؤسسات الرعاية االجتامعية
بكلميم وببويزكارن بتنسيق مع املنسقية الجهوية للتعاون الوطني بكلميم وبعض الفعاليات املدنية واإلعالمية،
همت األرس املهاجرة املنحدرة من جنوب الصحراء ،وفضاء األطفال املتخىل عنهم وفضاء املرأة يف وضعية صعبة،
إضافة إىل مركز دار األطفال ببويزكارن .وأثناء هذه الزيارة ،تم تسليم العديد من املواد الغذائية األساسية ومواد
التنظيف واملالبس .كام توصلت اللجنة الجهوية طنجة – تطوان  -الحسيمة بشكايات تهم عدم متكن بعض
األجانب من أداء وجيبات الكراء يف سياق الحجر الصحي .وبفضل تدخالتها املبارشة ،متكنت اللجنة من حل
 - 68ترصيح وزير الصحة خالل جلسة األسئلة الشفهية مبجلس النواب بتاريخ  20أبريل .2020
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بعض املشاكل املرتبطة بإيواء األجانب القاطنني بالجهة ،وخاصة تأجيل أداء الوجيبات الكرائية .ومن جهتها،
تابعت اللجنة الجهوية العيون  -الساقية الحمراء بشكل مستمر املراكز املؤقتة لالحتفاظ باملهاجرين واألشخاص
يف وضعية الشارع الذين تم تجميعهم خالل فرتة الحجر الصحي .كام تواصلت مع السلطات املحلية واملنسقية
الجهوية للتعاون الوطني واملندوبية الجهوية لوزارة الصحة من أجل ضامن إيواء هذه الفئات يف ظروف مواتية.
 .110ويف الوقت الذي يسجل فيه املجلس بإيجابية التدابري العاجلة املتخذة ملساندة الذين ال ميلكون مسك ًنا
الئقًا أو املوجودين يف وضعية الشارع ،إال أنه يرى أن األزمة الوبائية الحالية كشفت عىل أن الحق يف السكن
الالئق ما زال يشكل تحديا أساسيا بالنسبة ملجموعة من األرس والفئات ،وهو ما ميس بالكرامة وبالتمتع بباقي
الحقوق .ويبدي املجلس قلقه من أن التمتع بهذا الحق قد يتأثر بشكل أكرب يف حال استمرار األزمة ملدة أطول،
خاصة إذا أخذنا بعني االعتبار أن أرباب األرس معرضون لفقدان دخلهم ،وهو ما قد يؤدي إىل إخالء السكن بفعل
تراكم املتأخرات من الوجيبات الكرائية أو العجز عن تسديد أقساط قروض السكن.
بالنسبة للحق يف السكن ،فإن املجلس يقدم التوصيات التالية:
تأهيل البنيات التحتية يف األحياء الهامشية والفقرية مبا يضمن ولوج سكانها إىل الحق يف املياه النظيفة الكافية
والرصف الصحي وتدبري النفايات؛
ترسيع إنهاء الربامج املتعلقة بالسكن ،وخاصة برنامج مدن بدون صفيح والدور اآليلة للسقوط ،وضامن
استجابتها ملعايري تكفل لقاطنيها الحق يف السكن الالئق وعدم اختزالها يف عملية إعادة إسكان القاطنني يف توفري
سكن؛
وضع اسرتاتيجية تروم إنشاء عدد كاف من مؤسسات الرعاية االجتامعية الكفيلة بإيواء املرشدين واألشخاص
يف وضعية الشارع واألطفال ،وخاصة يف وقت األزمات وباملدن الكربى؛
تعزيز اإلجراءات الرامية إىل وقف إفراغ الفئات الهشة التي ترضرت بفعل الجائحة من مساكنهم.

 .8الحق يف حرية التنقل
 .111يكفل القانون الدويل والوطني الحق يف حرية التنقل ،69كام يسمح بفرض بعض القيود عىل هذا الحق،
مبا يف ذلك ألسباب تتعلق باألمن والطوارئ ،إال أن هذه القيود يجب أن تكون رضورية ومتناسبة وغري متييزية.
وقد عملت غالبية الدول عىل تقييد هذا الحق ،بل ومنعه إال برخص استثنائية وألغراض محددة .وخلفت هذه
اإلجراءات التقييدية تأثريا عىل الوظائف وسبل العيش والحصول عىل الخدمات االجتامعية والتعليم .وانطالقا
من ذلك ،يعترب هذا الحق مدخال أساسيا للتمتع بالعديد من الحقوق األخرى.
 - 69املادة  13من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،واملادة  12من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية والفصل  24من الدستور.
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 .112ويف هذا اإلطار ،قررت السلطات تعليق الربط الجوي والبحري بشكل تدريجي ابتداء من نهاية يناير ،قبل
أن يتم إغالق املجال الجوي والبحري اعتبارا من  15مارس  .2020وقيد هذا القرار حق األفراد يف التجول ومغادرة
الرتاب الوطني والدخول إليه ،سواء بالنسبة للمغاربة املقيمني بالخارج أو األجانب أو املغاربة الذين صادف
اتخاذ هذا القرار تواجدهم بالخارج .كام أعلنت الحكومة الحظر عىل جميع وسائل النقل والتنقل غري الرضورية
يف جميع أنحاء البالد ابتداء من  21مارس  ،2020وتقييد الحق يف التجول وحرية الحركة إال للحاالت االستثنائية
والرضورية (العمل واقتناء املنتجات والسلع الرضورية للمعيشة وألغراض التشخيص واالستشفاء والعالج) .وتم
فرض جزاءات عىل املخالفني لهذه االجراءات ،وهي اإلجراءات التي تم تشديدها بحلول شهر رمضان من خالل
فرض حظر التنقل اللييل .كام قامت السلطات ببذل مجهودات لطبع وتوزيع رخص التنقل االستثنائية يف فرتة
زمنية قياسية ،حيث ناهز عدد الرخص املوزعة مثانية ماليني و 800ألف وثيقة .ويف نفس السياق ،تم توزيع
حوايل  247ألف رخصة ألسباب اقتصادية ومهنية ،وكذلك  194ألف رخصة ألسباب إنسانية من خالل األخذ بعني
االعتبار الوضعيات االجتامعية والصحية الصعبة لبعض املواطنات واملواطنني.70
 .113وقد صادف فرض الحجر الصحي وتقييد الحق يف حرية التنقل وإغالق املجال الجوي والبحري أمام
املسافرين وجود مواطنني مغاربة خارج الرتاب الوطني ،ظلوا عالقني ،حتى  11يونيو  ،2020بعدما أطلقت
السلطات املغربية برنامجا استثنائيا لرتحيلهم .وإذ يسجل املجلس أن هذا القرار راعى وضعية الهشاشة االقتصادية
واالجتامعية يف عملية إعادة العالقني ،الذين غادروا املغرب ألسباب قصرية األمد؛ عائلية أو عالجية أو مهنية ،إال
أنه يسجل يف نفس الوقت التأخر الكبري يف اتخاذ هذا القرار ،خاصة وأن مجموعة من املغاربة مل تكن لديهم
اإلمكانيات الكافية للمكوث خارج بالدهم ،رغم الدعم الذي قدمته لهم مجموعة من سفارات بالدنا .وتجدر
اإلشارة أيضا إىل أن عرشات املغاربة من حاميل الجنسية املزدوجة ظلوا عالقني يف املغرب لعدة أسابيع بعد تعليق
السلطات املغربية للرحالت الجوية الدولية .وخالل رحالت العودة إىل الوطن ،رفضت السلطات املغربية استفادة
مزدوجي الجنسية من هذه الرحالت ،وهو ما يعترب مبثابة متييز يف حقهم .وقد كانت عواقب هذا القرار وخيمة
عليهم سواء عىل املستوى املهني أو االجتامعي أو املعنوي .باإلضافة إىل ذلك ،عرفت عملية تدبري رحالت العودة
إىل الوطن إلغاء بعض الرحالت املربمجة دون سابق إخطار ،مام فاقم من هشاشة وضعية املعنيني ،إذ أجربوا عىل
اقتناء تذكرة سفر ثانية أو ثالثة بأسعار باهظة.
 .114وساهم تقييد الحق يف حرية التنقل يف التأثري عىل القطاع االقتصادي ،وخاصة القطاع السياحي الذي
ترضر بشكل كبري بفعل إغالق املجال الجوي والبحري ،حيث من املنتظر أن ترتاجع عائدات األسفار بحوايل 64%
مقارنة مع سنة .712019
 - 70ترصيح وزير الداخلية أمام مجلس النواب بتاريخ  15يونيو .2020
 - 71تقرير السياسة النقدية ،بنك املغرب ،دجنرب .2020
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يف مجال الحق يف حرية التنقل ،يويص املجلس مبا ييل:
إخضاع التدابري املتخذة لتقييد حرية التنقل ملبادئ الرضورة والتناسب وعدم التمييز؛
اتخاذ التدابري الالزمة التي تضمن توفري اإلقامة والغذاء والعالج ووسائل االتصال لفائدة املواطنني العالقني
خارج الرتاب الوطني أو األفراد الذين فرض عليهم الحجر داخل البالد وغري مقيمني بصفة دامئة؛
اعتامد الوسائل اإللكرتونية قدر اإلمكان من أجل منح تراخيص التنقل خالل األزمات التي يفرض معها الحجر الصحي.

 .9الحق يف الغذاء
 .115تم تكريس الحق يف الغذاء مبوجب اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان (املادة  )25كجزء من الحق يف مستوى
معييش الئق وكاف ،كام أنه مكرس يف العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية (املادة
 .)11وتضمنت أهداف التنمية املستدامة (الهدف  )2كذلك القضاء عىل الجوع وتوفري األمن الغذايئ والتغذية
املحسنة وتعزيز الزراعة املستدامة.
 .116وقد أدت األزمة الوبائية إىل تدهور األمن الغذايئ يف العديد من مناطق العامل ،نظرا للقيود التي فرضت
عىل حرية التنقل وعىل معامل إنتاج املواد الغذائ ّية .وقد كان لهذه األزمة تأثري كبري عىل الجميع وخاصة الفقراء
والفئات األكرث هشاشة .ومن أجل التخفيف من أثر الصدمات التي نجمت عن هذه األزمة يف بالدنا ،تم العمل
عىل الحفاظ عىل سلسلة اإلمدادات الغذائية وضامن تزويد األسواق الوطنية باملواد االستهالكية ،التي تدخل ضمن
الرضوريات التي تحتاجها األرس املغربية .كام تم الوقوف عىل كل التجاوزات كارتفاع األسعار واالحتكار واملضاربة،
حيث عملت لجنة وزارية عىل تتبع التموين ومراقبة األسعار والجودة .وتم إصدار بالغات الطالع الرأي العام بآخر
املستجدات بهذا الخصوص ،ومراسيم تتعلق بوقف استيفاء الرسوم عىل االسترياد املفروضة عىل مجموعة من املواد
كالقمح الصلب .كام تم تسهيل حركية نقل البضائع ضامنا لتزويد األسواق واملحالت التجارية باملواد األساسية.
 .117وواكب املجلس املبادرات التي قام بها مختلف الفاعلني لتوزيع األغذية عىل الفئات األكرث هشاشة .ودعام
للجهود الوطنية املبذولة ملواجهة هذا الوضع االستثنايئ ،قامت السلطات املحلية بتنسيق وتوزيع مساعدات
غذائية ،بجميع العامالت واألقاليم ،بلغت قيمتها حوايل مليار و 24مليون درهم استفاد منها ما يقارب ثالثة
ماليني و 900ألف من الساكنة إىل غاية  12يونيو  .722020ويف هذا اإلطار ،واكبت اللجنة الجهوية الداخلة  -وادي
الذهب ما قامت به السلطات العمومية من توزيع  568حصة غذائية عىل أرس املهاجرين من مختلف الجنسيات
يف جهة الداخلة  -واد الذهب.
 - 72ترصيح وزير الداخلية أمام مجلس النواب بتاريخ  15يونيو .2020
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 .118ويف املقابل ،برزت حاالت الذعر يف بداية فرتة الحجر الصحي ،تجسد يف الرشاء املكثف لبعض املنتوجات
والتهافت عىل اقتناء املواد الغذائية األساسية وتخزينها ،وهو األمر الذي تم تداركه يف ما بعد .وظهرت قضايا
أخرى تسببت يف احتجاجات ملستهلكني ضد غالء فواتري املاء والكهرباء يف بعض املدن ،كالدار البيضاء وسال .كام
سجلت اللجنة الجهوية بني مالل – خنيفرة ارتفاع أسعار فواتري االستهالك خالل مدة الحجر الصحي ،مام خلف
موجة استياء عارمة يف صفوف األرس ،التي احتجت عن طريق تدوينات ومقاالت عىل مواقع التوصل االجتامعي
وإصدار بيانات وقعت عليها بعض الجمعيات العاملة يف هذا املجال.
 .119كام أن الجائحة أثرت بشكل أكرب عىل صغار الفالحني وخاصة النساء العامالت يف القطاع الزراعي وقطاع
الصناعات الغذائية ،حيث فقدت مجموعة من العامالت الزراعيات يف املناطق القروية مورد العيش ،ونفس األمر
ينطبق عىل األجريات يف الوحدات الصناعية ،اللوايت كن أكرث عرضة لإلصابة بالفريوس بعد تخفيف إجراءات الحجر
الصحي واستئناف األنشطة يف الضيعات والوحدات الصناعية ،حيث أصيب عدد كبري منهن يف معامل الفواكه
الحمراء باللة ميمونة ومعامل تصبري السمك بآسفي .كام تأثر الفالحون ،وخاصة الصغار منهم ،ومنتجو األغذية
بسبب نقص اإلقبال عىل بعض املنتوجات وتقييد حرية التنقل عىل املستهلكني وإغالق األسواق األسبوعية التي
تعد أهم مركز تجاري يف املناطق القروية ،فضال عن معاناتهم من آثار الجفاف التي تزامنت مع هذه الظرفية.
وقد نجم عن ذلك انخفاض يف مداخيل الفالحني.
 .120يف الوقت الذي يسجل فيه املجلس أن املواد الغذائية كانت متوفرة وكافية وذات جودة يف األسواق
املغربية ويف متناول الجميع ،حيث مل تطرأ عليها تغيريات هامة عىل مستوى األسعار ،باستثناء أسعار بعض املواد
يف بداية الحجر الصحي ،وأنه تم ضامن حرية التنقل بالنسبة للتجار وللبضائع لتأمني إيصال املواد الغذائية إىل
مختلف مناطق املغرب ،فإن األزمة الوبائية أظهرت األهمية الكربى التي يكتسيها القطاع الفالحي والصناعة
الغذائية يف الحفاظ عىل األمن الغذايئ يف فرتات األزمات.
بالنسبة للحق يف الغذاء ،فإن املجلس يقدم التوصيات التالية:
مواصلة االستثامر يف املجال الفالحي ،مبا يضمن حامية الحق يف الغذاء وتعزيزه ؛
اتخاذ تدابري عاجلة تروم تقديم الدعم املادي للفالحني الصغار ومتكينهم من الحصول عىل البذور واألسمدة
بأسعار معقولة واالستفادة من التمويالت الرضورية وحاميتهم من املضاربات؛
تعزيز آليات املراقبة مبا يضمن حامية املستهلك من كل السلوكيات غري القانونية التي قد متس الحق يف الغذاء
الكايف وامليرس وذي الجودة.
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 .10الحق يف التجمع السلمي
 .121يجد الحق يف التجمع السلمي سندا له يف املواثيق الدولية 73والدستور 74واملقتضيات القانونية ذات
الصلة ،وخاصة تلك املتعلقة بالتجمعات العمومية .ويف ظل األزمة الوبائية ،اعتمد الحق يف التجمع السلمي
عىل وسائل التكنولوجيا الحديثة (عرب اإلنرتنت) .وينبغي أن تضمن السلطات العمومية مامرسة الحق يف عقد
لقاءات ومظاهرات وأال تقيد هذا الحق إال يف حالة الرضورة القصوى لحامية الصحة العامة .وينبغي كذلك
تقييم التقييدات املرتبطة بالتجمعات العامة بشكل دائم لتحديد ما إذا كان فرضها ما زال رضوريا ومتناسبا .كام
ينبغي السامح باستخدام اإلنرتنيت وعدم إغالقه أو مامرسة الرقابة عليه .لذلك ،يتوجب عىل الدول اتخاذ تدابري
لضامن توسيع الوصول إىل اإلنرتنت ليشمل جميع السكان بأسعار معقولة وبشكل ميرس .ويتطلب ضامن الحق
يف التجمع السلمي عرب اإلنرتنت كذلك احرتام وحامية حقوق األفراد يف الخصوصية .ويرحب املجلس بالتعليق
العام رقم  37بشأن الحق يف التجمع السلمي الصادر يف  17شتنرب  2020عن اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان
التابعة لألمم املتحدة ،وهو التعليق الذي يعطي تفسريا أوسع لهذا الحق من خالل توسيع مجال حامية هذا
الحق ليشمل التجمعات عرب اإلنرتنيت.
 .122قررت السلطات منع جميع التجمعات العمومية التي يشارك فيها  50شخصا فام فوق يف مرحلة أوىل،
وإلغاء جميع التظاهرات واللقاءات الرياضية والثقافية والعروض الفنية حتى إشعار آخر ،قبل أن يتم منعها
مبجرد فرض الحجر الصحي .وبذلك تم تقييد الحق يف التجمع ،الذي ال يعد حقا مطلقا وإمنا ميكن تقييده بنص
قانوين .وأٌطر هذا القرار يف ما بعد مبوجب املرسوم بقانون املتعلق بحالة الطوارئ الصحية .وعىل الرغم من
هذه اإلجراءات ،فقد عرفت العديد من املناطق تنظيم تجمعات وتظاهرات ،حيث بلغت خالل الفرتة املمتدة
من  20مارس  2020إىل  23يوليوز 3251 ،تجمعا بالشارع العام (وقفات ،تجمهرات ،مظاهرات) عىل الصعيد
الوطني وعرفت مشاركة حوايل  83000شخصا .ومتحورت هذه األشكال االحتجاجية حول مطالب فئوية وخدمات
اجتامعية متنوعة ( 1924حركة احتجاجية) وأخرى ذات طبيعة نقابية أو ترتبط بنزاعات اجتامعية ( 1114حركة
احتجاجية) ،يف حني بلغ عدد االحتجاجات املرتبطة بنزاعات حول األرايض ( 213حركة احتجاجية) .وتنوعت
مطالب هذه الحركات إبان حالة الطوارئ الصحية بني املطالبة بدفع األجور ،والتشغيل والتسجيل يف الصندوق
الوطني للضامن االجتامعي ،واملطالبة بتحسني الخدمات الصحية ،واالستفادة من امتيازات اجتامعية ومساعدات
مادية وغذائية مخصصة من طرف الدولة للتخفيف من اآلثار االقتصادية واالجتامعية للوباء ،واملطالبة باإلعفاء
الكيل أو مراجعة قيمة الرسوم املدرسية بالنسبة للتعليم الخصويص ،واملطالبة بالتخفيف من إجراءات الحجر
الصحي ،واملطالبة بتحسني البنية التحتية ،واملطالبة بالربط بشبكة املاء الصالح للرشب والكهرباء واالحتجاج عىل
االنقطاع املتكرر لهاتني املادتني الحيويتني ،واالحتجاج عىل مصادرة األرايض ،واملطالبة بتوفري السكن وإعادة اإليواء.
 - 73خاصة املادة  20من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان واملادتني  21و 22من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.
 - 74الفصل  29من الدستور.

66

كوفيد  :19وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد
التقرير السنــوي  2020عن حـالة حقـــوق اإلنسان بالمغرب

 .123ويف هذا السياق ،رصد املجلس بعض الحاالت التي مل تتقيد بقرار منع التجمعات ،من قبيل تجمهر مواطنني
ومواطنات دون احرتام إجراء التباعد االجتامعي ،مبقرات السلطات العمومية من أجل استخراج وثيقة الرتخيص
بالخروج ،وخاصة خالل الفرتة من  20إىل  24مارس مبختلف مناطق املغرب (مثل فاس والدار البيضاء يف 23
مارس) .كام سجل املجلس خروج مواطنني يف مسريات ليلية يومي  21و 22مارس ،بدعوة من بعض األفراد املحتجني
عىل قرار إغالق املساجد ،وخاصة مبدن فاس ومكناس وتطوان واملضيق وطنجة والقرص الكبري .وتجمهر مواطنون
كذلك بفاس يف  31مارس مطالبني مبساعدات غذائية؛ بينام خرج مواطنون لالستفسار عن املساعدات املقررة
من طرف السلطات العمومية لفائدة الفئات الهشة ( 30مارس يف طنجة ،الدار البيضاء ،العيون ،جرادة ،أكادير).
 .124ورصدت اللجنة الجهوية طنجة – تطوان  -الحسيمة احتجاجات بعض سكان منطقة متاسينت التابعة
لجامعة «إمرابطن» بإقليم الحسيمة ،بسبب ادعاء إقصائهم وحرمانهم من ال ّدعم املخصص للفئات الهشة من
صندوق الدعم املخصص ملواجهة الوباء ،وذلك بتاريخ  22ماي و 23يونيو  .2020وقد تحول هذا التجمع اىل
مسرية جابت مختلف شوراع الجامعة ،محاولني التوجه إىل الحسيمة مشيا عىل األقدام ،لكن القوات العمومية
(الدرك املليك والقوات املساعدة) منعتهم ،مام حال دون إمتام املسرية .وقد تم تسجيل احتكاكات بني املحتجني
والقوات العمومية وعرقلة الطريق املؤدية من إمرابطن اىل مدينة إمزورن .وبتاريخ  25يونيو  2020تجمع
املحتجون بساحة وسط جامعة إمرابطن مطالبني السلطات املحلية بالتجاوب مع مطالبهم االجتامعية واملتمثلة
أساسا يف متكني االرس املعوزة من االستفادة من الدعم.
 .125وسجلت اللجنة الجهوية بني مالل  -خنيفرة تنظيم مسريتني لالحتجاج عىل عدم االستفادة من الدعم
املخصص لألرس املترضرة من جائحة كورونا ،األوىل من طرف العرشات من سكان جامعة أيت عباس بإقليم أزيالل
حيث خرجوا يف مسرية عىل األقدام اتجاه عاملة أزيالل يوم  19ماي  ،2020وتم إيقافهم من طرف السلطات
املحلية بعد قطع  8كيلومرتات مشيا عىل األقدام .أما الثانية ،فقد نظمتها مجموعة من النساء من دوار أيت
حمي تاغزوت بدير القصيبة حيث توجهن يف مسرية احتجاجية مشيا عىل األقدام يف اتجاه قيادة أيت ويرة
بالقصيبة قبل أن يتم منعهن من طرف السلطات املحلية.
 .126وخلص املجلس إىل أن هذه التجمعات مرت عموما يف ظروف عادية ،رغم الظروف االستثنائية التي تعرفها
بالدنا .كام سجل املجلس يف بالغ صادر يف  23مارس 75بقلق مامرسات بعض األفراد ممن يستغلون الدين للدعوة
إىل تجمعات للمواطنني ،ويشجعونهم عىل مخالفة اإلجراءات االحرتازية ،ويعرضونهم للخطر بدفعهم إىل الخروج
إىل الشارع .ويف الوقت الذي يرى فيه املجلس أن تقييد الحق يف التجمع الحضوري أمر رضوري ألسباب صحية
رصفة ومرشوعة ،فإن االجتامعات عن بعد كانت متاحة عن طريق اإلنرتنيت.
75 - https://web.facebook.com/241212672715310/posts/1521532191350012/?_rdc=1&_rdr
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يف ما يتعلق بالحق يف التجمع ،يقدم املجلس التوصيات التالية:
االلتزام بالتفسريات الجديدة الواردة يف التعليق العام رقم  37بخصوص العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية
والسياسية والصادر يف  17شتنرب  2020عن اللجنة املعنية لحقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة بشأن الحق يف
التجمع السلمي ،وخاصة التجمعات عرب اإلنرتنيت؛
ضامن مامرسة الحق يف عقد لقاءات ومظاهرات وعدم التشدد يف تقييده ،إال يف الحاالت التي متس بالصحة
العامة ،وفرض التباعد الجسدي يف حالة السامح بها؛
العمل عىل تقييم التقييدات املرتبطة بالتجمعات العامة بشكل مستمر لتحديد ما إذا كان فرضها ما زال
رضوريا ومتناسبا؛
فتح إمكانية الترصيح القبيل لتنظيم املظاهرات عرب الربيد اإللكرتوين ،تفعيال ملبدإ الخدمات اإلدارية الرقمية؛
استبدال العقوبات السالبة للحرية واإلبقاء عىل الغرامات املنصوص عليها يف الفصل  9عن مخالفة مقتضيات
الكتاب األول املتعلق باالجتامعات العمومية ،وتلك املنصوص عليها يف الفصل  14عن مخالفة مقتضيات الكتاب
الثاين املتعلق باملظاهرات يف الطرق العمومية؛
عدم إخضاع الحق يف التظاهر والتجمع لتقييدات غري تلك املسموح بها يف املقتضيات الدستورية والقانونية
والصكوك الدولية لحقوق اإلنسان ،وخاصة العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية؛
مراجعة املقتضيات القانونية املتعلقة بالتجمعات العمومية من خالل التنصيص عىل إخضاع عملية استعامل
القوة ملراقبة النيابة العامة ،والتنصيص عىل مقتضيات تضمن بشكل رصيح حامية كافة املدافعني عن حقوق
اإلنسان ،مبا يف ذلك الصحفيني ومهنيي اإلعالم الذين يقومون بتغطية املظاهرات السلمية.

 .11حرية الجمعيات
 .127تجد حرية الجمعيات سندا لها يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان (املادة  )20والعهد الدويل الخاص بالحقوق
املدنية والسياسية (املادة  .)22كام كرس الدستور أدوار املجتمع املدين وتعززت مكانته يف بناء دولة الحق والقانون،
وال سيام من خالل املشاركة املواطنة والدميقراطية التشاركية ،عرب هيئات التشاور وتقديم العرائض وامللتمسات.
وقد تزايد عدد الجمعيات املرصح بها لدى السلطات املحلية اإلدارية ،حيث انتقل إىل  209 657جمعية ،مقابل
حوايل  130ألف جمعية سنة  ،2016تنشط يف مجاالت مختلفة تنموية واجتامعية وبيئية وثقافية وغريها .76
 .128إال أن املجلس بقدر ما يسجل أهمية الفعل الجمعوي وارتباطه بقضايا القرب يف شتي مجاالته بقدر ما يالحظ وجود
بعض التحديات التي ما تزال تعرتض فعالية العمل الجمعوي وإسهامه يف بناء دولة الحق والقانون ،ومنها ضعف التأطري
الجمعوي للسكان وخاصة يف مجال الدميقراطية التشاركية ،ومحدودية املوارد املالية بالنسبة للكثري من الجمعيات.
 - 76ترصيح رئيس الحكومة مبناسبة اليوم الوطني للمجتمع املدين بتاريخ  13مارس  ،2020مبدينة الرباط.
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 .129توصل املجلس خالل سنة  2020مبا مجموعه  28شكاية وردت من جمعيات وشبكات جمعوية ونقابات
وبعض األفراد ،وتتعلق برفض تسلم امللف القانوين ،أو بتسلمه دون منح وصوالت إيداع مؤقتة ،أو برفض تسليم
الوصل النهايئ ،أو االدعاء بالحرمان من مامرسة نشاط جمعوي أو نقايب أو تظلم من تضييق عىل مامرسة نشاط
نقايب أو اتخاذ قرارات بسبب االنتامء النقايب.
 .130وبخصوص الجمعيات ،فقد توصل املجلس بـ  15شكاية تبني من خالل دراستها أنها تتعلق بالحق يف
التنظيم والتجديد (الحرمان من وصل اإليداع املؤقت ،عدم تسلم الوصل النهايئ ،رفض تسلم امللف) ،وادعاءات
مبنع تنظيم أنشطة جمعوية بالقاعات العمومية .ويف هذا اإلطار ،توصل املجلس بشكاية من الهيئة املغربية
لحقوق اإلنسان بالرباط ،تتظلم فيها من عدم متكينها من وصل اإليداع املؤقت املتعلق بتجديد مكتبها أو الوصل
النهايئ بعد انقضاء اآلجال القانونية ( 60يوما) .وبعد دراسة الشكاية ومعالجتها ،تم توجيه مراسلة يف املوضوع
إىل وزارة الداخلية وإخبار الجهة املعنية بهذا اإلجراء ،ومل يتلق املجلس الرد بخصوص ذلك .وما زال املجلس يتابع
هذه الحالة ،التي قدمت الجمعية بشأنها شكاية إىل رئاسة النيابة العامة .ويف نفس السياق ،متت إحالة باقي
الشكايات عىل مؤسسة الوسيط لالختصاص وتوجيه املعنيني إىل متابعة ملفاتهم مع هذه املؤسسة.
 .131أما يف الشق النقايب فقد توصل املجلس خالل هذه السنة بـ  13شكاية ،منها  8شكايات تتعلق بالتضييق
عىل حرية االنتامء النقايب وشكاية واحدة تتعلق مبنع تنظيم االجتامعات الدورية ملكتب إحدى النقابات ،يف
حني مل يتوصل بأية شكاية تتعلق باألحزاب السياسية عكس السنة املاضية .ويف هذا السياق ،توصل املجلس ب
 3شكايات من الجامعة الوطنية لإلعالم واالتصال ملمثيل األجراء بقناة ميدي  1تيفي التي تتظلم من القرارات
اإلدارية الصادرة عن إدارة القناة ،وتتعلق باملس مبامرسة الحرية النقابية والتظلم من قرارات إدارية ،وتعرض
أحد العاملني للطرد وقهقرة آخرين يف الدرجة .وقام املجلس مبراسلة مدير القناة من أجل متكينه من املعطيات
طبقا للقوانني الجاري بها العمل ،وتم عرض هذه القضية عىل القضاء.
 .132كام توصل املجلس بخمس شكايات من منظامت نقابية أو مؤسسات أعامل اجتامعية (املنظمة الدميقراطية
للشغل واملنظمة املغربية ملوظفي الجامعات الرتابية واالتحاد الدويل للصحافيني والكفاءات املغاربة  -مكتب
املغرب والهيئة الوطنية للتقنيني باملغرب ومؤسسة األعامل االجتامعية لوزارة الفالحة والصيد البحري) .وبعد
دراستها ،تبني أن بعضها يفتقد لرشوط ومسطرة قبولها طبقا للقانون والنظام الداخيل للمجلس ،ومتت إحالة
شكايات أخرى عىل الجهات املختصة ،يف حني تابع املجلس باقي الشكايات التي تندرج ضمن اختصاصه وتواصل
مع املعنيني بها ،ومنهم من عرض قضيته عىل الجهات القضائية املعنية.
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 .133قامت اللجنة الجهوية مراكش  -أسفي بالتدخل لتمكني حصول نقابة ضيعتي «بلكرن» و»الخاملية»
التابعة للكونفدرالية الدميقراطية للشغل بابن جرير عىل وصل اإليداع النهايئ ،بعد رفض السلطة املحلية املختصة
تسليمهم الوصل املذكور.
 .134كام تابع املجلس قضية الجمعية املغربية للطيارين املدنيني ،التي ُرفعت ضدها دعوى من طرف رشكة
الخطوط امللكية املغربية ،التي تقدمت بتاريخ  14شتنرب  2020مبقال افتتاحي أمام املحكمة املدنية بالدار
البيضاء تعرض فيه بأن املدعى عليها جمعية تأسست يف إطار القانون املنظم للجمعيات ،وأنها توصلت منها
برسائل تتضمن مطالب مهنية ،وصلت اىل حد التلويح باإلرضاب ،وهو أمر يدخل ضمن االختصاص الحرصي
للنقابات املهنية ،وأن مامرسة املدعى عليها لهذا النشاط عمل مخالف للقانون ،ملتمسة الترصيح ببطالنها ،كام
أدلت النيابة العامة بعد تبليغها بالقضية مبلتمساتها التي اعتربت فيها أن أهداف الجمعية املسطرة يف قانونها
األسايس تتناىف مع الفصلني  3و 7من قانون الجمعيات ،وأن قيام جمعية بنشاط غري مبني يف قانونها األسايس يكون
سببا لحلها ،وبعد مسار قضايئ ،وبتاريخ  25نونرب  2020صدر حكم ابتدايئ يقيض بالحل القانوين للجمعية .ويف
الوقت الذي يؤكد فيه املجلس عىل رضورة احرتام حرية الجمعيات ،ومراعاة منه ملبدأ استقالل القضاء املكرس
دستوريا ،فإنه ما يزال يتابع أطوار هذه القضية ويتطلع إلعامل أوسع ملقتضيات املواثيق الدولية التي ال تجيز
«وضع قيود ملامرسة هذا الحق غري تلك املنصوص عليها يف القانون والرضورية يف مجتمع دميقراطي لضامن األمن
القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو األخالق أو حامية حقوق اآلخرين وحرياتهم».
 .135ويسجل املجلس كذلك ضعف تفاعل القطاعات الحكومية التي متت مراسلتها بخصوص الشكايات املحالة
عليها ،مع عدم احرتام اآلجال القانونية املنصوص عليها يف القانون املتعلق بإعادة تنظيم املجلس واملحددة يف
 90يوما ،والتي ميكن تقليصها إىل  60يوما يف حالة االستعجال .77ويسجل املجلس بانشغال استمرار التضييق عىل
حرية الجمعيات والنقابات مبناسبة التأسيس أو التجديد أو تنظيم أنشطة بالقاعات العمومية ،ويدعو السلطات
املعنية إىل احرتام املقتضيات الدستورية وأحكام القانون ،مع الحرص عىل توجيه أجوبة معللة بشأن أي منع.
يف ما يخص حرية الجمعيات ،فإن املجلس يؤكد عىل توصياته السابقة ،وخاصة ما ييل:
مراجعة املقتضيات القانونية املتعلقة بالجمعيات ،وخاصة تلك املتعلقة مبسطرة التأسيس والتجديد ،والتمويل،
واالستفادة من القاعات العمومية لتنظيم األنشطة ،مبا يضمن مامرسة حرية الجمعيات وفقا للدستور والعهد
الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية؛
مراجعة املقتضيات القانونية املتعلقة بالجمعيات ،وذلك باستبدال العقوبات السالبة للحرية بالغرامات؛
تشجيع الحوار بني السلطات العمومية والجمعيات لتجاوز املعيقات واإلكراهات التي تحول دون مامرسة
 - 77املادة  6من القانون رقم  76.15املتعلق بإعادة تنظيم املجلس املنشور بالجريدة الرسمية عدد  6652بتاريخ  1مارس .2018
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الجمعيات ألدوارها؛
تشجيع الجمعيات عىل الولوج إىل القضاء اإلداري ،باعتباره آلية لالنتصاف يف املنازعات بني السلطات اإلدارية
والجمعيات وذلك طبقا للمقتضيات القانونية والدستورية ومتاشيا مع الرشعة الدولية ذات الصلة؛
توسيع الفضاء املدين ،مبا يف ذلك الرقمي ،وتعزيز الضامنات القانونية املتعلقة بحامية املدافعني عن حقوق اإلنسان.

 .12حرية الرأي والتعبري واإلعالم
 .136تنص املادة  )2( 19من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،التي تعكس إىل حد كبري لغة
املادة  19من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،عىل أنه لكل شخص الحق يف حرية التعبري ،والذي يرتبط بقوة
بالحق يف حرية الرأي ،الذي يحيل بدوره عىل أنه لكل شخص الحق يف اعتناق اآلراء دون تدخل .وإذا كان الحق
يف حرية الرأي حقا مطلقا ،فإن األمر ليس كذلك بالنسبة لحرية التعبري التي ميكن تقييدها يف ظروف معينة.
ويشمل الحق يف التعبري حرية كل شخص يف التامس مختلف رضوب املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل آخرين
دومنا اعتبار للحدود ،سواء يف شكل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها .وقد أكدت
اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة أن هذا الحق ميتد ليشمل التعليقات السياسية والصحافة
والتدريس ومناقشة قضايا حقوق اإلنسان والتعليقات الشخصية واملراسالت الخاصة ،وكذا حرية التعبري عرب
اإلنرتنت .78وينبغي أن يستند أي تقييد عىل القانون وأن يسعى إىل تحقيق هدف مرشوع وأن يكون رضوريا
ومتناسبا .كام أن حرية الرأي والتعبري واإلعالم مكفولة بكل أشكالها مبوجب الفصلني  25و 28من الدستور.
حاسم يف االستجابة املناسبة
رصا ً
 .137يعد توفري املعلومات يف الوقت املناسب حول املخاطر املحدقة بالصحة العامة عن ً
لألزمات .كام يجب عىل املؤسسات اإلعالمية والصحفيني االلتزام بأعىل املعايري املهنية واألخالقية .ويجب عىل الدول
كذلك متكني األفراد املترضرين من املعلومات املتعلقة بالنطاق الزمني واملكاين واإلطار القانوين املتعلق بتطبيق حالة
الطوارئ والتدابري املتخذة يف هذا الشأن .وينبغي أن يتم هذا اإلبالغ بجميع اللغات الرسمية للدولة واللغات األخرى التي
يتم التحدث بها عىل نطاق واسع يف البالد قدر اإلمكان .وعموما ،فإن حرية التعبري والحق يف املعلومة ميكن أن تساهم
بشكل فعيل يف محاربة الجائحة ،من خالل تزويد السكان مبعلومات أساسية ،من شأنها أن تساعد عىل إنقاذ أرواح الناس.
 .138وعملت السلطات العمومية عىل تعميم املعلومات ومتكني األفراد من معطيات تتعلق بتطور الوضعية
الوبائية بشكل يومي ،إذ قدمت وزارة الصحة يف مرحلة أوىل خالل لقاء صحفي ملخصا يوميا عن مستجدات
الوضعية الوبائية .كام اتخذ املغرب وحتى قبل تسجيل أول حالة عدوى محلية العديد من التدابري التواصلية
األخرى ،عن طريق بث برامج تلفزية وإذاعية تحسيسية بلغة مبسطة ومفهومة لدى كافة رشائح املجتمع،
 - 78التعليق العام رقم  34بشأن حرية الرأي والتعبري ،الصادر عن اللجنة املعنية بحقوق اإلنسانUN Doc. CCPR/C/GC/34 ،
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وباللغات املتداولة يف البالد ،ويتضمن محتواها كيفية انتشار الفريوس واإلجراءات الوقائية التي ينبغي اتخاذها.
وتم أيضا إحداث منصات إلكرتونية لهذا الغرض .كام تم االعتامد عىل األساليب التقليدية للتواصل ،مثل التبليغ
الشفهي للمواطنني عن طريق مكربات الصوت يف القرى واملدن .وتم كذلك تبسيط املساطر القانونية واإلدارية
املتعلقة بالتدابري االجتامعية واالقتصادية والخدمات ،خاصة خدمات الدعم االجتامعي الذي تم تبسيطه من
خالل رسائل نصية قصرية وإحداث منصة لتقديم الشكايات بخصوص امللفات التي تم رفضها.
 .139ويف هذا الصدد ،نرش املجلس عىل مواقع التواصل االجتامعي وعىل موقعه اإللكرتوين سلسلة من
الفيديوهات هدفها التحسيس مبخاطر كوفيد 19وبالتدابري االحرتازية باللغات العربية (اللهجة املغربية)
واألمازيغية والحسانية ،فضال عن الفرنسية ،واإلنجليزية ،واإلسبانية و «الوولوف» و»لينغاال» ،79وهام اللغتان
األكرث تحدثا بني املهاجرين املتواجدين باملغرب ،80باإلضافة إىل لغة اإلشارة.
 .140الحظ املجلس أن مجهودا خاصا تم بذله لدعم دور وسائل اإلعالم العمومية بصفتها مصدرا للمعلومة
وعامال للتكامل االجتامعي والتفاهم بني مختلف الرشائح املجتمعية .وقد تم خالل سنة  2020دعم املقاوالت
الصحفية للحفاظ عىل مناصب الشغل وأداء أجور الصحفيني واملستخدمني ،حيث جرى منح  205مليون درهم
لقطاع الصحافة .وقد كان الفتا أن يكون قطاع الصحافة أول املستفيدين من الدعم العمومي الرامي ملساعدة
القطاع والتخفيف من آثار الجائحة خاصة بالنظر للخسائر التي لحقت بالقطاع من جرائها .81وقد تجاوز حجم
املبلغ املرصود يف إطار الدعم االستثنايئ ،يف مجمله ،أربعة أضعاف ونصف مبلغ الدعم العمومي السنوي الذي
كانت تخصصه الحكومة عرب الوزارة الوصية عن القطاع .وتجدر اإلشارة إىل أن الدعم العمومي املخصص للقطاع،
بشكل عام ،يبقى يف نظر املجلس غري ٍ
كاف ويف حاجة ملراجعة شاملة من أجل تطوير ومواكبة القطاع ملواجهة
األزمات ،خاصة عىل مستوى توفري وتأهيل البنيات التحتية املواتية عىل ضوء التطور الرقمي الحاصل ،والنهوض
بثقافة قراءة الصحف والجرائد وتحفيزها عىل املدى القريب واملتوسط ،عالوة عىل تعزيز تنظيم وحكامة سوق
اإلشهار والنهوض بالرتبية اإلعالمية وتعزيز التكوين األسايس واملستمر وتطوير آلياته.
 .141ويف إطار دعم مجاالت مامرسة حرية اإلبداع والنرش ومن أجل التخفيف من اآلثار االجتامعية واالقتصادية
لحالة الطوارئ الصحية ،قامت الحكومة املغربية ،من خالل الوزارة الوصية ،بتخصيص برنامج استثنايئ لدعم
الفئات املعنية مبجاالت مامرسة حرية اإلبداع والنرش ،التي يكرسها الفصل  25من الدستور ،سواء تعلق األمر
type=2&theater?/230072775043929/https://web.facebook.com/CNDHMaroc.ar/videos/vb.241212672715310 - 79
/https://www.facebook.com/CNDHMaroc.ar/videos/1857572094377659 - 80
https://twitter.com/CNDHMaroc/status/1242936682292416513?s=09
https://twitter.com/CNDHMaroc/status/1242817984600715269?s=09
/https://www.facebook.com/CNDHMaroc.ar/videos/882942595487143
 - 81يف تقرير حول آثار جائحة كورونا عىل قطاع الصحافة ،قدرت لجنة املنشأة الصحفية وتأهيل القطاع باملجلس الوطني للصحافة خسائر القطاع أثناء الجائحة (بالخصوص
فرتة الحجر الصحي) بـ  243مليون درهم.
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بأشخاص ذاتيني أو جمعيات أو مقاوالت .إال أن عملية توزيع هذا الدعم كانت موضوع انتقادات من قبل فنانني
ومهتمني اشتكوا من غياب التواصل والشفافية بخصوص االستفادة من هذا الدعم.
 .142ويف إطار دعم اإلبداع وفق مقاربة حقوقية ،قام املجلس ،خالل سنة  ،2020بدعم تجربة «استوديو تياتر»
للتكوين املرسحي .وقد أرشف عىل هذه التجربة فنانون وفنانات وجمعية ارتيلييل للفنون ،لفائدة شابات وشباب
بدار الثقافة ببني مالل ،يف إطار االحتفال بذكرى صدور اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.
 .143وبخصوص مامرسة الحق يف حرية الرأي والتعبري ،تابع املجلس خالل سنة  2020عددا من املتابعات
القضائية بسبب نرش مضامني وتدوينات ومنشورات أو فيديوهات يف الفضاء الرقمي ،خاصة عرب شبكات التواصل
االجتامعي ،التي يعتربها املجلس حاضنة للتعبريات العمومية الجديدة .ويسجل املجلس بانشغال إدانة بعض
املتابعني يف قضايا النرش بعقوبات سالبة للحرية وبالخصوص عندما يتعلق األمر بأشكال التعبري التي قد تحظى
بالحامية يف املنظومة الدولية لحقوق اإلنسان .ويف هذا اإلطار ،قام املجلس عرب لجانه الجهوية مبتابعة محاكمتهم
والقيام بزيارات للمؤسسات السجنية التي يتواجدون فيها لالطالع عىل أوضاعهم .ومن بني هذه الحاالت :السيدة
«طويل نعيمة» امللقبة ب «مي نعيمة» ،حمزة اسباعر مبدينة العيون ،وأيوب املحفوظ مبدينة مكناس ،وعبد
العايل باحامد املعروف بلقب (بوذا غسان) بأكلموس إقليم خنيفرة ،ومحمد بودوح امللقب بـ(مول الحانوت)
مبدينة الخميسات ،وهشام األزهر بقرية با امحمد ،وياسني فالت بخنيفرة ،ومحمد رضا الطوجني بأكادير.
 .144كام يرى املجلس أنه إذا كانت املنابر اإلعالمية االلكرتونية ومنصات التواصل االجتامعي متثل منتديات
للتعبري الحر والحصول عىل املعلومات واملشاركة يف الحياة العامة ،فإنها ،باملقابل ،قد تشكل عائقا أمام مامرسة
حرية الرأي والتعبري بسبب تدخل أطراف أخرى ومؤثرين بغرض تقويض التعبري الحر واملساهمة يف تضليل الرأي
العام وتوجيهه بواسطة األخبار الزائفة أو املضللة ،وأيضا بسبب توظيف خوارزميات وتطبيقات إلكرتونية .وهو
األمر الذي يتطلب تحقيق الشفافية واملساءلة وتيسري سبل االنتصاف لحامية قدرة األفراد عىل استخدام املنابر
االلكرتونية بشكل حر ودون أي تأثري.
 .145إذا كان املرشع قد وضع ضامنات تنأى بالصحفي(ة) املهني(ة) عن أية عقوبة سالبة للحرية يف القضايا
املتعلقة بالصحافة والنرش ،بحيث يعد من اإلصالحات الكربى عىل املستوى الترشيعي ،خلو مدونة الصحافة
والنرش ،خاصة القانون رقم  ،88.13من أية عقوبات سالبة للحرية ،فإن هذه الضامنات ال تشمل كل قضايا النرش
مبفهومه العام ،والنرش عىل املنصات الرقمية بشكل خاص ،يف ظل غياب مقتضيات ترشيعية جامعة ودقيقة
ومتاحة تراعي خصوصيات التعبريات الرقمية وأشكال التعبري الجديدة وتحمي الحق يف مامرستها ،وفقا ملا تنص
عليه أحكام الدستور واملعايري الدولية لحقوق اإلنسان.
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 .146وبخصوص حرية الصحافة ،يسجل املجلس متابعة اإلعالم الوطني لدوره يف تحسيس املواطنني مبخاطر
الجائحة واتخاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة .كام يسجل املجلس استمرار صدور الصحف والجرائد الورقية وتوفري
أعدادها باملجان ،رغم أن قرار تعليق طباعتها وتوزيعها (يف  22مارس  )2020مل يتخذ وفق مقاربة تشاركية تأخذ
يف الحسبان آراء ووجهات نظر الفاعلني املعنيني ،مع العلم أن الجرائد استمرت يف الطباعة والنرش والتوزيع يف
عدد من الدول يف العامل ،حتى تلك التي كانت تسجل معدالت إصابة مرتفعة.
 .147سجل املجلس أنه ،خالفا لتوصيات الفاعلني الحقوقيني ،ومن بينهم املقرر الخاص املعني بتعزيز وحامية
الحق يف حرية الرأي والتعبري ،مل يجر ،خالل الحجر الصحي بالخصوص ،اعتبار الصحافة بشكل رصيح «خدمة
أساسية» وعدم اعتبار الصحفيني «عاملني أساسيني» ،بشكل يسمح لهم باالضطالع بأدوارهم ومواصلة عملهم،
بغض النظر عن قيود الحجر واإلجراءات االحرتازية .غري أنه جرى تدارك األمر من خالل السامح للصحافيني
املهنيني الحاملني للبطاقة بالقيام بواجبهم املهني خالل حالة الطوارئ الصحية .وتجدر اإلشارة إىل أن الحكومة،
عرب وزارة الداخلية ،كانت قد حددت ،يف سياق متصل ،فئات الصحفيني الذين يسمح لهم بالتنقل من الساعة
السابعة ليال إىل حدود الخامسة صباحا خالل شهر رمضان ،يف إطار الحجر الصحي ،يف صحافيي املؤسسات
العمومية واإلذاعات الخاصة ،قبل أن يتم السامح للصحفيني املهنيني بالجرائد الورقية واإللكرتونية االضطالع
مبهامهم وأدوارهم وفق رشوط محددة.
 .148ويف الوقت الذي يؤكد فيه املجلس عىل رضورة التزام الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان بأعىل
املعايري املهنية واألخالقية وتحمل مسؤولياتهم خالل األزمة الوبائية الحالية وتزويد العموم مبعلومات دقيقة
وشاملة وحقيقية ويف الوقت املناسب ،فإنه يرى أنه ينبغي أن يتمتع الصحفيون ووسائل اإلعالم ،واملدافعون
عن حقوق اإلنسان بشكل عام ،بالحق يف انتقاد السلطات العمومية ومساءلتها والتدقيق يف استجابتها لألزمة
الوبائية ،خاصة وأن حالة الطوارئ تتطلب إلغاء أو إضفاء طابع املرونة عىل مبدأ الضوابط والتوازنات األخرى
املفروض عىل العمل الحكومي.
 .149شهدت سنة  2020مستجدات عىل املستوى الترشيعي والتنظيمي يف املجاالت املتعلقة مبامرسة الحق
يف حرية الرأي والتعبري ،حيث صدرت بالجريدة الرسمية مجموعة من القوانني واملراسيم والقرارات التي تتعلق
مبجاالت الحق يف حرية الرأي والتعبري أو أشكال مامرسته ،كام تكرسه أحكام الدستور واملعايري الدولية املتعلقة
بهذا الحق ،وهمت العديد من املجاالت من بينها األمن السيرباين ،وتعزيز اإلطار املؤسسايت وتشجيع األعامل
الفنية.82
 - 82ظهري رشيف رقم  1.20.69صادر يف  4ذي الحجة  25( 1441يوليو  )2020بتنفيذ القانون رقم  05.20املتعلق باألمن السيرباين؛ القانون رقم  70.17املتعلق بإعادة تنظيم
املركز السيناميئ املغريب وبتغيري القانون رقم  20.99املتعلق بتنظيم الصناعة السينامتوغرافية ،صدر بتطبيقه مرسوم رقم  2.20.585صادر يف  22من ربيع اآلخر 8( 1442
ديسمرب )2020؛ مرسوم رقم  2.19.896صادر يف  17رمضان  11( 1441ماي  )2020يتعلق باملصادقة عىل النظام الداخيل للمجلس الوطني للصحافة؛ مرسوم رقم 2.19.30
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 .150كام يسجل املجلس أن الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي أصدرت قرارات تتضمن مقتضيات يف اتجاه
تعزيز حرية الرأي والتعبري ،وذلك من أجل ضامن التعبري التعددي عن تيارات الفكر والرأي ،والتعددية الثقافية
واللغوية ،واحرتام الكرامة اإلنسانية ،وحظر التمييز والتحريض عىل الكراهية ،واحرتام الحياة الخاصة إرشاك
األشخاص يف وضعية إعاقة ،ومحاربة الصور النمطية القامئة عىل التمييز بني الجنسني ونرش ثقافة املساواة ،وحظر
متجيد العنف واإلقصاء ،وحامية الحياة الخاصة لألطفال ،والرتبية اإلعالمية ،وقرينة الرباءة ،واحرتام حقوق املؤلف
والحقوق املجاورة.83
 .151عىل املستوى التنظيمي ،تعزز قطاع الصحافة واإلعالم بإحداث هيكل تنظيمي جديد يجمع إعالميني
ونارشين بعدد من املؤسسات اإلعالمية ،تحت اسم «الجمعية الوطنية لإلعالم والنارشين» .كام متيزت هذه السنة
أيضا بإطالق الفيدرالية املغربية لنارشي الصحف لدينامية جهوية متثلت يف تأسيس فروع جهوية للفيدرالية.
 .152كام تابع املجلس باهتامم بالغ التفاعل والنقاش الكبري الذي أثاره ترسيب مضامني من مسودة مرشوع
القانون رقم  22.20املتعلق باستعامل شبكات التواصل االجتامعي وشبكات البث املفتوح والشبكات املامثلة،
الذي كان بالغ ملجلس الحكومة قد أعلن أنه تدارسه وصادق عليه« ،مع األخذ بعني االعتبار املالحظات املثارة
يف شأنه بعد دراستها من طرف اللجنة التقنية واللجنة الوزارية املحدثتني لهذا الغرض» .84وقد أثارت املقتطفات
التي جرى تداولها ،باعتبارها موادا ً من مرشوع القانون ،نقاشاً واسعا يف الصحافة ومنصات التواصل االجتامعي ويف
صفوف األوساط الحقوقية ،التي اعتربت أن بعض مقتضياته «تقيّد» حرية التعبري عىل املنصات الرقمية باملغرب.
 .153ويف هذا السياق ،ويف انتظار التوصل بالصيغة الرسمية ملرشوع القانون ،قصد إبداء الرأي فيه ،إما عن
طريق اإلحالة من قبل مجليس الربملان أو من خالل اإلحالة الذاتية ،أعلن املجلس ،يف إبانه ،أنه سيعقد جلسات
للتداول والحوار حول دور شبكات التواصل االجتامعي ،باعتبارها فضاء جديدا حاضنا لهذه الحرية ،يساهم يف
إعادة رسم مجال الحريات العامة ،إعامال الختصاصاته املتعلقة بحامية حرية الرأي والتعبري والنهوض بها ،قبل أن
صادر يف  26جامدى اآلخرة  21( 1441فرباير  )2020بتغيري املرسوم رقم  2.12.325الصادر يف  28رمضان  17( 1433أغسطس  )2012بتحديد رشوط ومساطر دعم إنتاج
األعامل السينامئية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينامئية وتنظيم املهرجانات السينامئية؛ مرسوم رقم  2.19.1078صادر يف  2رجب  26( 1441فرباير  )2020يتعلق
بإعادة تنظيم معاهد املوسيقى والفن الكوريغرايف (يتضمن املرسوم التنصيص عىل اقرتاحات الربامج البيداغوجية املوجهة لألشخاص يف وضعية إعاقة)؛ مرسوم رقم 2.17.362
صادر يف  9صفر  8( 1441أكتوبر  )2019يتعلق بإحداث وتنظيم الجائزة الوطنية للفنون التشكيلية؛ مرسوم رقم  2.18.527صادر يف  28جامدى األوىل  24( 1441يناير )2020
بتطبيق أحكام املادة  40من القانون رقم  16.68املتعلق بالفنان واملهن الفنية.
 - 83يتعلق األمر بالقرارات رقم  84.19صادر يف  10شوال  14( 1440يونيو  )2019القايض بإعداد دفرت تحمالت إلحداث واستغالل الخدمة التلفزية عرب األقامر االصطناعي
(الساتل) «شدى تيفي» من طرف رشكة «شدى راديو ش.م»؛ رقم  93.19صادر يف  19ربيع اآلخر  16( 1441ديسمرب  )2019بوضع دفرت التحمالت الجديد للخدمة اإلذاعية
«راديو ميدي  »1التي تقدمها رشكة «إذاعة البحر األبيض املتوسط الدولية ش.م»؛ رقم  95.19صادر يف  19من ربيع اآلخر  16( 1441ديسمرب  )2019بوضع دفرت تحمالت
الخدمة التلفزية «ميدي  1تيفي» التي ثبتها رشكة «ميدي  1تيفي ش.م»؛ رقم  19.83صادر يف  2ربيع األول  31( 1441أكتوبر  )2019بوضع دفرت تحمالت إلحداث واستغالل
الخدمة اإلذاعية بالتشكيل الرتددي إف .إم «صول راديو» من طرف رشكة «صول راديو ش.م»؛ قرار رقم  83.20صادر يف  5ربيع األول  22( 1442أكتوبر  )2020بخصوص
مسطرة بخصوص انتهاك أجهزة ومتعهدي االتصال السمعي البرصي للقوانني أو األنظمة املطبقة عىل قطاع االتصال السمعي البرصي.
 - 84البالغ الصحفي ملجلس الحكومة ليوم  19مارس .2020
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يعلن بالغ لوزير العدل أنه طلب من رئيس الحكومة وأعضاء اللجنة الوزارية املشكلة لهذا الغرض «تأجيل أشغال
هذه اللجنة بخصوص مسودة مرشوع القانون  ،22.20إىل حني انتهاء هذه الفرتة ،وإجراء املشاورات الالزمة مع
كافة الهيئات املعنية» .وتجدر اإلشارة يف هذا السياق إىل أن املجلس عقد مبقره يف يناير  ،2020لقاء أوليا للتشاور
مع الفاعلني بشأن تعزيز حرية الرأي والتعبري يف الفضاء الرقمي وحاميتها.
 .154ورصحت رئيسة املجلس بهذا الخصوص معارضتها ملقتضيات مرشوع القانون السالف الذكر وأكدت
عىل رضورة ضامن حرية الرأي والتعبري بالفضاء الرقمي واعتامد املرشوعية والتناسبية والرضورة يف حال وجود
تجاوزات بهذا الخصوص.
 .155كام أطلق املجلس بتاريخ  14ماي  2020منصة تفاعلية بشأن حرية الرأي والتعبري يف الفضاء الرقمي،85
من أجل التفاعل مع املختصني واملعنيني وعموم الرأي العام حول هذا الحق وتقييداته ،من خالل املبادئ الدولية
التي تكرس حرية اعتناق اآلراء دون مضايقة وحرية التامس األنباء واألفكار وتلقِّيها ونقلها إىل اآلخرين ،بأيَّة
وسيلة ودومنا اعتبار للحدود .ويطمح املجلس عرب إطالق هذه املنصة إىل املساهمة يف النقاش العمومي حول
كيفية مواجهة التحديات املرتبطة بضامن مامرسة األشكال الجديدة لحرية الرأي والتعبري والتفكري الجامعي يف
األبعاد املتعلقة بأخالقيات استعامل التكنولوجيا الرقمية ووسائل التواصل االجتامعي كأدوات ملامرسة الحريات.
بالنسبة للحق يف حرية الرأي والتعبري واإلعالم ،فإن املجلس يقدم التوصيات التالية:
تعديل جميع أحكام القانون الجنايئ املتصلة مبوضوع حرية التعبري ،مبا يتوافق مع املادة  19من العهد الدويل
الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،والحرص عىل أن يكون أي قيد مفروض عىل هذه الحرية محددا بنص قانوين
رصيح ومتاح وأن تكون هذه القيود رضورية الحرتام حقوق اآلخرين أو سمعتهم ،ولحامية األمن القومي أو
النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة؛
دعوة السلطات القضائية إىل التشبث مببدأي الرضورة والتناسب مبا ال ميس الحق يف حرية التعبري والصحافة
والرأي وجعلها يف منأى عن كل عقوبة سالبة للحرية؛
تعزيز سبل االنتصاف القضائية وغري القضائية للمواطنات واملواطنني بالعالقة مع التكنولوجيا والذكاء
االصطناعي؛
عدم متابعة املبلغني عن أعامل الفساد وغريه من املخالفات ( )whistlbowersمبن يف ذلك املنتقدين لسياسات
الحكومة أو مامرسات بعض أفراد السلطات العمومية يف ما يتعلق بالدعم االجتامعي يف سياق مكافحة كوفيد
19؛
فتح نقاش عمومي حول حامية حقوق االنسان يف مجال التكنولوجيا والذكاء االصطناعي؛
85 - TaabiratRaqmya.ma
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مواصلة الرفع من الدعم العمومي املخصص لقطاع الصحافة واإلعالم من أجل تطويره يك يواكب التصدي
لألزمات ،وتأهيل البنيات التحتية املواتية عىل ضوء التطور الرقمي الحاصل ،والنهوض بثقافة قراءة الصحف
والجرائد وتحفيزها عىل املدى القريب واملتوسط؛
التزام الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان بأعىل املعايري املهنية واألخالقية عند معالجة القضايا املرتبطة
باألزمات ،مبا ذلك األزمة الوبائية الحالية ،وإعطاؤهم األولوية للمعلومات الرسمية الصادرة عن السلطات
العمومية بشأن األزمة واالمتناع عن تضخيم املعلومات غري املوثقة؛
تعزيز تنظيم وحكامة سوق اإلشهار والنهوض بالرتبية اإلعالمية وتعزيز التكوين األسايس واملستمر وتطوير
آلياته.

 .13مكافحة األخبار الزائفة وخطاب التحريض عىل العنف والكراهية
 .156متثل األخبار الزائفة تحديًا كبريا يف مجال حقوق اإلنسان ،وبرز هذا التحدي بشكل خاص يف ظل األزمة
الوبائية الحالية .ويف ظل التدفق الهائل للمعلومات واألخبار ،أصبح من الصعب عىل األفراد التمييز بني الصحيح منها
والزائف .وقد أدى ذلك يف الكثري من األحيان إىل تبني أفكار ومامرسات تعمق املخاطر الصحية بدالً من تخفيفها.
وإذا كان من حق للسلطات العمومية أن تتصدى لألخبار الزائفة أو املضللة وتطوير سياسات ناجعة يف هذا االتجاه،
فإن أية قيود عىل نرش معلومات قد تكون زائفة يجب أن تتوافق مع متطلبات الرشعية والرضورة والتناسب .وقد
تضمن اإلعالن املشرتك لسنة  2017الصادر عن أربعة من الخرباء الدوليني املعنيني بحرية التعبري 86إرشادات ذات
صلة وثيقة بردود الحكومات عىل تفيش فريوس كورونا ،حيث حذروا من أن نرش املعلومات ارتكازا عىل أفكار غري
دقيقة وغامضة ،مبا يف ذلك األخبار الزائفة واألخبار غري املوضوعية ال يتامىش مع املعايري الدولية .كام يجب عىل
الصحفيني املهنيني توخي الحذر يف التحقق من املعلومات الواردة من مصادر غري رسمية قبل نرشها ،واالمتناع عن
نرش مواد غري معقولة ومثرية قد تخلق إحساسا بالخوف املبالغ فيه أو االستخفاف مبخاطر التي يتسبب فيها الوباء.
 .157وبرز خالل األزمة الوبائية االستعامل املكثف والالفت للتكنولوجيا الرقمية الحديثة يف نرش وتداول
املعلومات واألخبار عىل نطاق واسع ببالدنا .وقد طرح ذلك مجموعة من املشاكل بحيث يتم نقل األخبار الزائفة
ونرشها من طرف مختلف مستعميل وسائل التواصل مام وسع نطاق نرش الخرب الزائف ،إذ أصبحت منصات
التواصل االجتامعي عىل وجه الخصوص أداة النتشار األخبار الزائفة ومقاطع الفيديو والصور املفربكة ،األمر
الذي جعل من هذه املنصات مجاال خصبا وأرضية لهذه األخبار ،وذلك لخصوصية الظرفية التي جعلت املجتمع
الوطني والدويل يف تتبع مستمر لألحداث.
 - 86يتعلق األمر باملقرر الخاص لألمم املتحدة املعني بحرية الرأي والتعبري ،وممثل منظمة األمن والتعاون يف أوروبا املعني بحرية اإلعالم ،واملقرر الخاص ملنظمة الدول
األمريكية املعني بحرية التعبري واملقرر الخاص للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب املعني بحرية التعبري والوصول إىل املعلومات ،منشور عىل الرابط التايل:
https://www.oas.org/en/iachr/expression/showarticle.asp?artID=1056&lID=1

77

كوفيد  :19وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد
التقرير السنــوي  2020عن حـالة حقـــوق اإلنسان بالمغرب

 .158وسجل املجلس أن أهم األخبار الزائفة التي تم نرشها تتعلق بإحصاءات أو بيانات ومعطيات غري صحيحة،
وفربكة بيانات رسمية تخص مؤسسات الدولة ،من قبيل ادعاء أن طائرات تستعد لرش سوائل للتعقيم والتطهري
عىل املدن املغربية ،والرتويج لحاالت مشتبه يف إصابتها بفريوس كورونا .وتطور األمر إىل استعامل صور غري
صحيحة وترويج ألسامء تم التشهري بها ،وانتشار قصاصات مفادها أن فريوس كورونا غري ضار يف الواقع ،إىل غري
ذلك من األخبار غري الصحيحة.
 .159وللحد من تداعيات وخطورة هذه القضايا ،نص املرسوم بقانون  2 .20 .292يف املادة  4عىل مقتضيات
تضمنت عقوبات زجرية يف هذا الشأن .ووجهت رئاسة النيابة العامة دوريات إىل مختلف الوكالء العامني ووكالء
امللك للتصدي لظاهرة األخبار الزائفة ،أصدرت من خاللها تعليامت صارمة للنيابات العامة لدى مختلف املحاكم
من أجل متابعة مروجي األخبار الزائفة ذات عالقة بفريوس كورونا املستجد ،والتي من شأنها املساس بالنظام
العام وإثارة الهلع بني املواطنني.
 .160وفقا للمعطيات التي توصل بها املجلس من املديرية العامة لألمن الوطني بتاريخ  3غشت ،2020
تم إيقاف  153شخصا لالشتباه يف تورطهم يف ترويج مضامني زائفة بواسطة األنظمة املعلوماتية خالل الفرتة
املمتدة من  20مارس إىل  23يوليوز ،من بينهم  92شخصا مشتبها يف نرشه وتداوله محتويات رقمية تتضمن
أخبارا زائفة حول تسجيل حاالت اإلصابة بوباء كرونا املستجد ،وهو ما ميثل  61%من مجموع األشخاص
املوقوفني و 24شخصا مشتبها يف نرشه وتداوله محتويات رقمية للتحريض عىل عدم االمتثال لتدابري الوقاية التي
اعتمدتها السلطات العمومية ،و 7أشخاص مشتبها يف نرشهم وتداولهم محتويات رقمية تتضمن أخبارا زائفة
حول تسجيل حالة وفاة طفل بسبب اإلصابة بوباء كورونا املستجد ،و 5أشخاص مشتبه يف نرشهم وتداولهم
محتويات رقمية زائفة تنسب تدخالت سلطات أمنية بدول أجنبية إىل القوات العمومية املغربية ،و 4أشخاص
مشتبه يف نرشهم وتداولهم ملحتويات رقمية زائفة تفيد تسجيل حاالت رسقة داخل املنازل من طرف أشخاص
يوهمون ضحاياهم بتوزيع الكاممات وسوائل معقمة باملجان ،و 3أشخاص مشتبه يف نرشهم ألخبار زائفة تنسب
إىل القوات العمومية اتخاذ قرارات بإغالق محالت تجارية و 3أشخاص مشتبه يف نرشهم ألخبار زائفة تنسب
إىل وزارة الرتبية الوطنية إعالن السنة الدراسية الحالية سنة بيضاء وشخصان مشتبه يف نرشهام ملحتويات رقمية
تستهدف االعتبار الشخيص لألطر الطبية والتمريضية ،و 13شخص مشتبه يف نرشهم محتويات رقمية أخرى
مخالفة للقانون ،مرتبطة بوباء كورونا.
 .161ويف يونيو  ،2020عمدت سفارة دولة أجنبية باملغرب عىل تغيري صورة شعارها عىل الفايسبوك مبناسبة
«شهر الفخر» الخاص بـ «مجتمع امليم» الذي تحتفل به بالدها .وقد علق عدد كبري من مستعميل الفايسبوك
عىل الصورة ،البعض باإلشادة والبعض اآلخر بالرفض مبربر «استفزاز القيم» أو «عدم احرتام لخصوصية البلد»
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أو «فرض ألجندة أجنبية» .غري أن ما لفت انتباه املجلس هو تحريض عدد من التعاليق عىل العنف الرصيح أو
التهديد أو استخدام عبارات متييزية أو تحرض عىل الكراهية.
 .162وبالنسبة لدعوات التكفري والتحريض عىل العنف الشديد أو القتل أو الكراهية ،فباإلضافة إىل عدد
من التعليقات التي تتضمن اتهامات بالتكفري ،رصد املجلس نرش حساب عىل الفايسبوك لصورة ممثل مغريب
وشخصية عمومية مغربية تتضمن اتهامات بالنفاق والكفر والردة ،مقرونة بآية قرآنية «هم العدو فاحذرهم،
قاتلهم الله أىن يؤفكون» .كام تضمنت التعاليق عىل املنشور اتهامات أخرى بالتكفري والردة وتأويالت بتطبيق
حكم الردة عليهم .وقد أعلن أحد صناع املحتوى عىل صفحته رفع دعوة قضائية ضد صاحب الحساب املعني.
 .163ويف شهر يوليوز  ،2020رصد املجلس منشورا آخرا يتضمن وصفا لعملية تعذيب بشعة وتحريضا خطريا
عىل العنف والكراهية ضد «مجتمع امليم» ،صارت أغلب التعليقات عليه يف نفس االتجاه.
 .164وبخصوص استعامل خطاب الكراهية والتعصب عىل اإلنرتنيت ،رصدت اللجنة الجهوية بني مالل  -خنيفرة،
بتاريخ  14أبريل  ،2020إيقاف شخص لالشتباه يف تورطه يف قضية تتعلق بنرش محتوى رقمي يتضمن تحريضا
عىل العنف والكراهية وإهانة هيئة منظمة وخرق حالة الطوارئ الصحية وحكم عليه بسنتني سجنا نافذا.
 .165ويسجل املجلس عدم جواز استغالل املعطيات ذات الطابع الشخيص لألفراد من طرف الغري ألي غرض،
ويعرب عن قلقه من تنامي التحريض عىل العنف أو الكراهية أو التمييز يف الفضاء الرقمي ،كيف ما كان شكله
وطبيعته .ويف هذا اإلطار ،ناقش املجلس مع إدارة فايسبوك هذه الظاهرة ،كام قام مبراسلة النيابة العامة بشأن
أكرثها خطورة وطلب فتح تحقيق بشأنها واتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد من التشهري باألفراد وردع خطابات
الكراهية والتمييز.
من أجل محاربة األخبار الزائفة ومناهضة خطاب العنف والكراهية ،فإن املجلس يقدم التوصيات التالية:
امتناع السلطات العامة عن اللجوء إىل املتابعة القضائية كوسيلة ملكافحة األخبار الزائفة املتعلقة بكوفيد ،19
وأال يتم اللجوء إليها وإىل فرض العقوبات السالبة للحرية إال يف الحاالت التي تشكل فيها هذه األخبار خطورة
عىل الصحة العامة واألمن العام يف انتظار املراجعة القانونية ذات الصلة؛
اإلفراج عن الحاالت التي توبعت بتهم نرش أخبار زائفة عن كوفيد  ،19والتي ال تهدد الصحة العامة واألمن العام؛
األخذ بعني االعتبار حاالت الطوارئ واألزمات األخرى والتحديات التي تطرحها األخبار الزائفة وآثارها السلبية
عىل التمتع بحقوق اإلنسان أثناء إصدار ترشيعات جديدة تتعلق بحرية التعبري واإلعالم أو مراجعة الترشيعات
القامئة ذات الصلة ؛
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االسرتشاد بقرار مجلس حقوق اإلنسان رقم  16/18وخطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إىل الكراهية
القومية أو العنرصية أو الدينية التي تشكل تحريضا عىل التمييز أو العداوة أو العنف.
التعاون مع منصات التواصل االجتامعي ووسائل اإلعالم ملحاربة األخبار الزائفة وحامية حق املستعملني يف
التوصل مبعلومات صحيحة وذات مصداقية؛
اعتامد تدابري سياسية إيجابية ملكافحة خطاب الكراهية والتعصب تكون متوافقة مع املعايري الدولية لحقوق
اإلنسان واملامرسات الفضىل.

 .14الحق يف الحصول عىل املعلومة
 .166يعد الحصول عىل املعلومات جز ًءا ال يتجزأ من الحق يف حرية الرأي والتعبري ،املنصوص عليه يف الصكوك
الدولية والقوانني الوطنية .كام أن إعامل الحق يف حرية التعبري والوصول إىل املعلومات رشطان أساسيان لضامن
املشاركة والشفافية ،باعتبارهام مبدأين أساسيني للمجتمعات الدميقراطية .ويف ظل األزمة الوبائية ،برزت الحاجة
املتزايدة إىل الحصول عىل معلومات كاملة ودقيقة وموثوقة ،تهم كافة املجاالت التي تأثرت بفعل الجائحة.
 .167يف مارس  ،2020دخل القانون املتعلق بالحق يف الحصول عىل املعلومات حيز التنفيذ .ويف هذا السياق،
يثمن املجلس إصدار وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة (قطاع إصالح اإلدارة) ،لدليل «الحق يف الحصول عىل
املعلومات – دليل حول القانون رقم  .»31.13ويقدم الدليل عنارص أساسية ملعرفة وفهم هذا الحق ويهدف إىل
تشجيع املواطنات واملواطنني عىل مامرسته .يف نفس اإلطار ،وجه وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة منشورا
للوزراء والوزراء املنتدبني واملندوبني السامني واملندوب العام يدعوهم فيه عىل حث عىل مصالحهم التقيد
مبقتضيات املنشور وتعميمه بكل املصالح التابعة لهم والخاضعة لوصايتهم ،عىل املستوى املركزي والالمركزي
ورضورة التقيد باستعامل البوابة الخاصة بالحصول عىل املعلومات ( )chafafya.maوالتحيني املستمر لالئحة
األشخاص املكلفني التي تنرش يف هذه البوابة .وتسجل البوابة ،إىل حدود تاريخ إعداد التقرير 62 ،يوما كمتوسط
ملدة اإلجابة ،وتقديم  2751طلبا ،جرى معالجة  1320طلب منها ،يف حني يوجد  1431طلبا يف طور املعالجة.
وبلغ عدد املؤسسات أو الهيئات املعنية بالطلبات املقدمة .102
 .168وشارك املجلس يف لقاء وطني ،احتضنه املعهد العايل لإلعالم والتواصل حول «الحق يف الحصول عىل
املعلومات ومساهمة وسائل اإلعالم الوطنية» ،يف أول احتفاء وطني باليوم الدويل لتعميم االنتفاع باملعلومات
( 28شتنرب) .ويسجل املجلس رضورة تحويل هذه املناسبة إىل تقليد سنوي كبري وهام يليق بأهمية مامرسة الحق
يف الحصول عىل املعلومات ،كحق بذاته وكجزء ال يتجزأ من الحق يف حرية التعبري ،واعتبارا ألهميته يف تعزيز
مبادئ الشفافية وتطوير الحكامة الجيدة وبناء مجتمع دميقراطي.
80

كوفيد  :19وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد
التقرير السنــوي  2020عن حـالة حقـــوق اإلنسان بالمغرب

 .169وقام املجلس خالل سنة  2020بتعيني املسؤول املكلف بالحق يف الوصول إىل املعلومة باملؤسسة وعني
ثالثة أطر آخرين من املؤسسة يف لجنة خاصة بالحق يف الحصول عىل املعلومة واإلرشاف عىل إعامل مقتضيات
القانون  .31.13كام وضع املجلس تبويبا خاصا بالحصول عىل املعلومات عىل موقعه الرسمي وأطلق ورشا إلعادة
تنظيم أرشيف املؤسسة والرشوع يف إعداد جدول التصنيفات ،عالوة عىل تعزيز آلية النرش االستباقي ونرش
تقارير املؤسسة ودراساتها وآراءها ومذكراتها وطلبات العروض التي تنظمها عىل دعامات املجلس التواصلية،
وعىل رأسها موقعه الرسمي.
 .170ويف سياق متصل ،احتضن معهد الرباط – ادريس بنزكري – لحقوق اإلنسان ،مطلع السنة املشمولة
بالتقرير ،أول دورة تكوينية لألشخاص املكلفني بتلقي طلبات الحصول عىل املعلومات ومعالجتها ،أرشفت عىل
تنظيمها لجنة الحق يف الحصول عىل املعلومات .وقد شارك يف هذه الدورة عدد من األشخاص املكلفني بتلقي
طلبات الحصول عىل املعلومات ومعالجتها يف املؤسسات الدستورية ،من بينها املجلس الوطني لحقوق اإلنسان.
 .171يف إطار تفعيل مقتضيات قانون الحق يف الحصول عىل املعلومات ،يدعو املجلس الحكومة إىل رضورة
االلتزام والتقيد بأهمية آلية النرش االستباقي ،خاصة يف ما يتعلق مبشاريع القوانني .ويسجل املجلس عدم االمتثال
إىل هذه اآللية يف ما يخص مرشوع القانون رقم  ،22.20الذي خلق نقاش مجتمعيا كبريا بعض ترسيب مضامني
منه ،وإن كان بالغ ملجلس الحكومة قد أعلن أن املجلس تدارسه وصادق عليه ،وذلك إعامال ملقتضيات املادة 10
من القانون رقم .31.13
بالنسبة للحق يف الحصول عىل املعلومات ،يويص املجلس مبا ييل:
إعطاء األولوية لطلبات املعلومات املتعلقة بجائحة كوفيد  19وآثاره وتسهيل حصول الطالبني عىل املعلومات
املتعلقة بالصحة واالقتصاد والتعليم والشغل؛
العمل عىل إنشاء أنظمة معلوماتية متكن من االستجابة لطلبات املعلومات أثناء الجائحة وأن تكون تحت
مسؤولية القطاعات الحكومية وخاضعة للرقابة من أجل ضامن الحصول عىل معلومات صحيحة وموثوقة؛
تعزيز آلية النرش االستباقي للمعلومات من أجل تسهيل الحصول عىل املعلومات ويف كافة الجوانب وفقا
للقانون املتعلق بالحق يف الحصول عىل املعلومات؛
العمل عىل االستجابة لطلبات املعلومات اإللكرتونية ومتكني الطالبني من الوصول إىل الوثائق واملعلومات بدون
فرض أية حواجز من شأنها أن تحد من تبسيط طلب املعلومات اإللكرتونية.
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 .15الحق يف الحياة الخاصة
 .172يتم االعرتاف بالحق يف الحياة الخاصة يف القانون الدويل لحقوق اإلنسان ،والسيام املادة  12من اإلعالن
العاملي لحقوق اإلنسان ،واملادة  17من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسة التي تنص عىل أنه «ال
يجوز تعريض أي شخص ،عىل نحو تعسفي أو غري قانوين ،لتدخل يف خصوصياته أو شؤون أرسته أو بيته أو
مراسالته ،وال ألي حمالت غري قانونية متس رشفه أو سمعته .ومن حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل
هذا التدخل أو املساس» .ويتم التنصيص عن هذا الحق كذلك يف اتفاقية مجلس أوروبا رقم  ،108التي صادقت
عليها بالدنا يف  28ماي  .2019كام أن هذا الحق مكفول يف الدستور يف فصله  .24ويشمل هذا الحق عدم انتهاك
حرمة املنازل ورسية االتصاالت وحامية املعطيات ذات الطابع الشخيص والصورة.
 .173ومن املهم احرتام املبادئ املتعلقة بحامية املعطيات ،حتى يف األوضاع الصعبة ،وبالتايل ينبغي تحسيس
األفراد مبعالجة البيانات الشخصية املتعلقة بهم؛ وأن تتم هذه املعالجة وفق رشوط الرضورة والتناسب مع الغرض
املنشود الذي ينبغي أن يكون واضحا ومح ّددا ومرشوعا؛ وأن يتم العمل عىل إجراء تقييم األثر قبل بدء املعالجة.
غري أن الحق يف حامية املعطيات ال مينع السلطات مثال من نرش معلومات خاصة باألطباء واملهنيني الصحيني ،ومن
استخدام املعلومات املتعلقة باألماكن والتجمعات التي تخرق الحجر الصحي أو تشري إىل تنقالت أشخاص يسافرون
بعي ًدا عن منطقة موبوءة .وينبغي أن يكون ذلك بشكل مؤقت ومقترصا عىل الفرتة املعنية بحالة الطوارئ.
 .174لقد كان للتطور التكنولوجي أثر عىل تدفق املعلومات واقتسامها والولوج إليها والتواصل الفوري ،وفتح
مجاالت جديدة للتعبري أمام املدافعني عن حقوق اإلنسان ،لكنه يوفر أحيانا بيئة مواتية النتهاك الحياة الخاصة
وتداول معطيات ذات طابع شخيص دون موافقة أصحابها ويف غياب أي سند قانوين.
 .175وسجل املجلس ،يف بداية انتشار الجائحة ،ترسيب 87أسامء ومعلومات خاصة ملواطنني سافروا عرب رحلة
جوية من إيطاليا إىل املغرب ،وكانوا برفقة املواطن املغريب املصاب بالفريوس .وأعلنت اللجنة الوطنية ملراقبة
حامية املعطيات ذات الطابع الشخيص أنها فتحت تحقيقا بهذا الشأن .وأمرت النيابة العامة كذلك بفتح بحث
قضايئ بهذا الخصوص .كام أمرت بفتح تحقيق بشأن ترسيب وتداول الئحة مواطنني مغاربة يعتنقون الديانة
اليهودية قيل أنهم مصابون بالفريوس.
 .176وسجل املجلس حاالت تم فيها انتهاك هذا الحق ،مثل تجول مكلفني بإنفاذ القانون واكبه وجود كامريات
لتصوير فيديوهات ألشخاص بوجه مكشوف تم نرشها عىل وسائل التواصل االجتامعية .كام رصد تدخل قائدة
87 - https://www.hespress.com/societe/461831.html
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يوم  24مارس ،بالخميسات ،تستفرس مواطنا ومواطنة يف الشارع العام عن العالقة التي تربطهام ،مع مطالبتهام
بعقد الزواج للسري معا يف الشارع العام .وعاين املجلس أيضا تداول لوائح ألسامء أشخاص ،عرب تطبيقات
املحادثات الفورية ،قيل إنهم مخالطون ملرىض أصيبوا بالفريوس.
 .177وأطلقت السلطات الصحية يف  1يونيو  2020تطبيق «وقايتنا» لإلشعار باحتامل التعرض لعدوى الفريوس،
الذي تم تطويره من طرف رشكات مغربية مختصة يف الذكاء االصطناعي واملعلوميات .وخضع هذا التطبيق لفرتة
تجريبية ،كام تم اعتامد ضامنات بخصوص استعامل البيانات ونرش الشفرة الربمجية ( )code sourceللعموم.
ويعتمد هذا التطبيق عىل تقنية البلوتوث ويستعمل بشكل طوعي .وقد أعطت اللجنة الوطنية ملراقبة حامية
املعطيات ذات الطابع الشخيص موافقتها بشأن الرتخيص لهذا التطبيق ،رغم كون هذا الرتخيص ال يشكل ضامنة
عىل االحرتام الكامل للحق يف الخصوصية ،ألنه مبني عىل فرضيات عديدة .ويرى املجلس أن التعقب بواسطة
التطبيقات اإللكرتونية يؤثر عىل بعض الحقوق ،وال سيام الحق يف الخصوصية ،ولذلك ،يجب أن يأخذ أي تطبيق
من هذا النوع بعني االعتبار املعايري القانونية املرتبطة بالرضورة والتناسب عىل وجه الخصوص .وقد شككت بعض
التقارير الدولية يف كون مثل هذه التطبيقات ميكن أن تساهم يف الحد من انتشار الفريوس ،88وذلك بفعل مجموعة
من العوامل التي تحد من فاعليتها ،أبرزها صعوبة تعقب األشخاص الذين ال تظهر عليهم األعراض ،وعدم دقة
التكنولوجيا يف قياس املسافات كام رصح بذلك أحد مخرتعي تكنولوجيا البلوتوث ،89وعدم توفر بعض الفئات التي
ميكن أن تكون أكرث عرضة لإلصابة ،مثل كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة أو الدخل املحدود عىل هواتف ذكية.
فضال عن ذلك ،بلغ عدد األشخاص الذي قاموا بتحميل التطبيق أزيد من مليون شخص ،وهو عدد قليل باملقارنة مع
مستعميل الهواتف الذكية يف املغرب ،وهو ما قد يعزى إىل مشكل الثقة يف هذا النوع من التطبيقات اإللكرتونية.
 .178ويعترب املجلس أن ضامن احرتام القانون الخاص بحامية املعطيات ذات الطابع الشخيص ال يعني ضامن
احرتام الحريات والحقوق األساسية .ويف هذا السياق ،أعلن املجلس عن تتبعه الستخدام التطبيق من خالل عدة
مداخل تتعلق بالحقوق والحريات ،ومنها املوافقة (التي تبقى غري واضحة يف هذه الفرتة ،فضال عن صعوبة
تطبيقها عىل الفئات يف وضعية هشاشة ،خاصة األطفال واألشخاص يف وضعية إعاقة)؛ وعدم كشف هوية
املستخدمني (مع خطر إعادة التحقق من الهوية)؛ والتواصل بشأن النتائج (مع خطر الوصم اتجاه األشخاص
املشتبه يف كونهم مصدرا للعدوى)؛ وعامل الزمن (مع خطر اإلبقاء عىل التطبيق أو إعادة استخدامه خالل
األزمات الالحقة)؛ وال ينبغي أن يكون الولوج إىل الخدمات الصحية ،وبشكل عام إىل األماكن العامة ،مرشوطًا
بتنزيل التطبيق؛ واآلثار غري املؤكدة بخصوص الحامية من انتهاكات الحقوق األساسية لألفراد والجامعات .وبناء
عليه ،قرر املجلس القيام بتتبع استخدام تطبيق «وقايتنا» من أجل السهر عىل احرتام الحياة الخاصة للمواطنات
واملواطنني ولحقوقهم وحرياتهم األساسية.
88 - https://www.adalovelaceinstitute.org/our-work/covid-19/covid-19-exit-through-the-app-store/
89 - https://www.nu.nl/tech/6046965/bluetoothuitvinder-gebruik-bluetooth-voor-corona-app-niet-erg-nauwkeurig.html
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 .179كام شكل موضوع التشهري أحد أبرز النقاشات عىل الساحة الوطنية يف مجال الصحافة واإلعالم خالل
 .2020ويف هذا السياق ،ينبه املجلس إىل إشكاليات املحاكامت اإلعالمية االفرتاضية ( )trial by mediaورضورة
احرتام قرينة الرباءة يف عدد من القضايا التي مل يحسم فيها القضاء بعد ،والتي تحظى باهتامم إعالمي ومجتمعي
كبري .ويف هذا اإلطار ،توصل املجلس برسالة يف موضوع التشهري من قبل شخص متابع يف قضية معروضة عىل
القضاء ،ساعات بعد اعتقاله.
 .180كام تابع املجلس ،يف شهر أبريل  ،2020إقدام عدد من مستعميل منصات التوصل االجتامعي عىل نرش
صور ومعطيات شخصية خاصة لعدد من املواطنني املغاربة ،عىل نطاق واسع ،بعد أن عمدوا إىل ولوج تطبيقات
ومنصات خاصة وقاموا بنرش صور ملستعميل هذه الفضاءات والتشهري بهم .وقد نقلت مصادر متعددة أخبارا
تفيد املساس بالسالمة البدنية والحياة الشخصية لعدد من املعنيني بهذا املوضوع وإقدام أحدهم عىل االنتحار،
وفقا ملصادر متقاطعة .ويف هذا السياق ،وجه املجلس مراسلة إىل رئاسة النيابة من أجل فتح تحقيق يف املوضوع،
وإطالعه عىل نتائج البحث املجرى بخصوص حمالت التشهري التي طالت مجموعة من األشخاص عىل مواقع
التواصل االجتامعي والتي أدت إىل املس بسالمتهم البدنية وبالحياة الخاصة لبعضهم ،وتلقى منها جوابا يف شتنرب
 2020مفاده أن النيابة العامة لدى املحكمة االبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء فتحت بحثا يف املوضوع بواسطة
الفرقة الوطنية للرشطة القضائية ،وأن األبحاث الزالت مستمرة إليقاف املتورطني يف هذه القضية وتقدميهم إىل
العدالة وأن عددا منهم يقيم خارج املغرب.
بالنسبة للحق يف الحياة الخاصة ،فإن املجلس يقدم التوصيات التالية:
تفعيل املبادئ املتضمنة يف االتفاقية رقم  108املشار إليها أعاله من خالل مالءمة القوانني الوطنية ذات الصلة
مع مقتضياتها؛
تعزيز حامية األفراد من االستغالل الذي تتعرض له معطياتهم الخاصة ،دون موافقتهم ،من طرف رشكات
اإلنرتنيت ووسطاء البيانات ،ومساءلتهم يف حال قيامهم بذلك عمال مببدأ السلوك املسؤول للرشكات؛
رضورة أن يبقي استعامل تطبيقات التعقب طوعيا ومؤقتا ،حيث يتم سحبه من املتاجر اإللكرتونية فور انتفاء
رشط الرضورة أو عىل األكرث فور انتهاء األزمة الوبائية؛
رضورة األخذ بعني االعتبار حامية حقوق اإلنسان ،والسيام الحق يف الخصوصية ،واملعطيات الشخصية
واألمن عند تصميم التطبيقات والخوارزميات املتعلقة بالذكاء االصطناعي ()human rights by design
و(.)privacy by design
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 .16حرية مامرسة الشعائر الدينية يف أماكن العبادة
 .181اتخذت السلطات العمومية قرارا بإغالق املساجد بتاريخ  16مارس  ،2020بعد فتوى أصدرها املجلس
العلمي األعىل برضورة إغالق املساجد ملنع تفيش الفريوس .وأعلنت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية إعادة فتح
املساجد تدريجيا لجميع الصلوات ما عدا صالة الجمعة ،ابتداء من  15يوليوز  ،2020مع مراعاة الحالة الوبائية
املحلية ورشوط املراقبة الصحية التي تديرها لجان محلية بأبواب املساجد .وأعلن يف وقت الحق عن استئناف
إقامة صالة الجمعة يف املساجد التي تحددها الوزارة املعنية .كام دعا مجلس الجاليات اليهودية يف املغرب بتاريخ
 16مارس  2020إىل تعليق الصلوات داخل املعابد اليهودية حتى إشعار آخر.
 .182وقد أدى هذا القرار إىل تقييد حرية مامرسة الشعائر الدينية يف أماكن العبادة نظرا للمخاطر الصحية
التي قد تنجم إقامة الصلوات جامعة باملساجد ،وهو األمر الذي نجم عنه بروز مجموعة من املواقف املؤيدة
أو املعارضة له من طرف أفراد ومجموعات ،بل وصدرت ترصيحات لبعض األفراد التي انطوت عىل تحريض
ضد هذا القرار وقللت من حجم املخاطر التي ميكن أن تنجم داخل املساجد يف ظل األزمة الوبائية ،وبخست
املجهودات التي تقوم بها السلطات للحد من انتشار الفريوس.
 .183قامت السلطات بالتصدي للتحريض عىل عدم احرتام قرار إغالق أماكن العبادة .وبهذا ا لخصوص ،تم
اعتقال أحد األشخاص قام بتسجيل فيديو ونرشه عىل منصات التواصل االجتامعي.

 .17عدم التمييز وعدم ترك أي أحد خلف الركب
 .184الحق يف املساواة وعدم التمييز مكفول يف القانون الدويل لحقوق اإلنسان 90الذي يحظر التمييز يف التمتع
بجميع حقوق اإلنسان واملساواة أمام القانون والحامية املتساوية والفعالة ضد التمييز عىل أي أساس .وإذا كان
ال يُسمح بالتمييز يف املعاملة إال عىل أسس معقولة وموضوعية لتحقيق غرض مرشوع ،فإن التدابري املتخذة يف
إطار مكافحة وباء كوفيد  19ينبغي أال تتضمن متيي ًزا محظو ًرا عىل أي أساس مثل العرق أو اللون أو الجنس أو
اإلعاقة أو اللغة أو الدين ،إلخ.
 .185وقد اعتمدت السلطات العمومية يف إطار مكافحة الجائحة اسرتاتيجية غري متييزية ،حيث شملت تدابريها
جميع األشخاص وجميع املناطق القروية والحرضية .كام همت هذه االسرتاتيجية املجاالت الصحية واالقتصادية
واالجتامعية .فعىل املستوى الصحي ،متت تعبئة كافة الوسائل من أجل التكفل بجميع املصابني بغض النظر عن
 - 90خاصة اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية واالتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي.
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سنهم أو جنسهم أو جنسيتهم أو ظروفهم االقتصادية واالجتامعية .وعىل املستوى االقتصادي ،ومن أجل التصدي
لآلثار الناجمة عن الحجر الصحي وما رافقه من تدابري حدت من الحركية والدورة االقتصادية ،تم إحداث
صندوق خاص بتدبري جائحة كورونا ،خصص له حوايل  33مليار درهم ،وذلك من أجل دعم البنيات التحتية
الصحية لتوفري العالج للجميع .أما عىل املستوى االجتامعي ،فتتجىل مظاهر املساواة وعدم التمييز يف دعم
الفئات األكرث هشاشة وذات الدخل املحدود واألشخاص الذين فقدوا عملهم بفعل الجائحة.
 .186ويف هذا السياق ،عمل املجلس عىل إثارة انتباه الحكومة لتشمل اإلجراءات املتخذة يف املجالني االقتصادي
واالجتامعي جميع األشخاص والفئات ،وال سيام الفئات الهشة أو األشخاص الذين قد يتم إغفالهم أو إقصاؤهم
من تدابري الدعم ،حيث دعا يف بالغ صدر بتاريخ  1أبريل  912020إىل توسيع نطاق التدابري املتخذة لتشمل كل
الفئات الهشة مبن فيهم األشخاص يف وضعية إعاقة واألطفال والنساء واملهاجرون والالجئون واألشخاص املسنون.
ومن خالل تواصلها مع العديد من املشتكني ،عملت اللجان الجهوية عىل توجيه العديد منهم لالستفادة من
هذه التدابري.
 .187كام سجل املجلس أن بعض العناوين الصحفية تضمنت إشارات تفيد بأن العدوى قد تنتقل عرب بعض
املهاجرين .كام رصد فيديو لسيدة من مدينة أكادير تضمن خطاب كراهية ومتييز تجاه املغاربة املقيمني بالخارج
وتتهمهم بكونهم مصدر انتشار الفريوس ،مام دفع النيابة العامة إىل فتح تحقيق يف املوضوع ومتابعة السيدة
املعنية ،التي تراجعت هي وابنها يف فيديوهني منفصلني عام صدر عنها وقدما اعتذارا عنه .كام تم رصد تدوينة
عىل موقع للتواصل االجتامعي لسيدة من الدار البيضاء تقرتح رفع إجراءات حالة الطوارئ الصحية عىل األحياء
الراقية باملدينة وإبقائها عىل األحياء الفقرية .وهي مامرسات تتناىف مع مقتضيات الفصل  23من الدستور التي
تحظر كل تحريض عىل العنرصية أو الكراهية أو العنف.
 .188كام سجل املجلس ،يوم فاتح أبريل ،حوارا عىل قناة إل يس إي الفرنسية بني رئيس وحدة العناية املركزة
يف مستشفى كوشني يف باريس ومدير األبحاث يف معهد الصحة الوطني الفرنيس ،جاء فيه أنه يجب إجراء دراسة
تتعلق بلقاح مضاد لفريوس كوفيد  19يف إفريقيا حيث ال توجد كاممات أو عالج أو رعاية ،قبل أن يعتذر صاحب
هذا التعليق عن هذا الترصيح .وقد خلق هذا الحوار موجة سخط عارمة يف املغرب كام يف دول افريقية أخرى،
كام أدانت منظمة الصحة العاملية هذه الترصيحات .92وكان نادي املحامني باملغرب قد قرر تقديم شكاية حول
التشهري العنرصي لدى وكيل الجمهورية الفرنسية.
https://cndh.org.ma/fr/communiques/communique-de-presse-concernant-la-reunion-du-bureau-du-conseil-national-des-droits-de - 91
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-l-oms-condamne-les-propos-racistes-de-chercheurs-evoquant-l- - 92
afrique-comme-un-terrain-d-essai-pour-un-vaccin_3902707.html
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بالنسبة ملكافحة التمييز ،يويص املجلس مبا ييل:
تنفيذ توصيات املقررة الخاصة ،السيام ما يتعلق منها باعتامد إطار قانوين خاص وسياسة عمومية من أجل
مكافحة العنرصية والتمييز العنرصي وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ،وبتعزيز اإلجراءات الوقائية من
خالل الرتبية والتكوين والتحسيس؛
أجرأة الهيئة املكلفة باملناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز.

 .18املخالفات واالعتقاالت أثناء حالة الطوارئ الصحية
 .189تبعا للمعطيات املتوصل بها من املديرية العامة لألمن الوطني بتاريخ  3غشت  ،2020املتعلقة باملخالفات
واالعتقاالت التي متت خالل حالة الطوارئ الصحية بني  20مارس و 23يوليوز  ،2020تم إيقاف  365176شخصا
مخالفا إلجراءات الحجر الصحي منذ دخول حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ ،من بينهم  13278امرأة و8473
قارصا ومتت إحالة  144824شخصا عىل العدالة من بني إجاميل املوقوفني .كام أشارت إىل أن الحصيلة املعلنة
بخصوص حاالت خرق الطوارئ الصحية ،تتعلق باألشخاص الذين ضبطوا متلبسني مبجموعة من األفعال املحظورة
وعددهم  22542شخصا.
 .190ويتبني أن غالبية حاالت خرق الطوارئ الصحية متثلت يف عدم االمتثال وخرق إجراءات حالة الطوارئ،
وعدم تنفيذ أشغال أمرت بها السلطات العامة ،والتجمهر والعصيان والتحريض عليهام ،وعدم االلتزام بالتقييدات
الخاصة بالتنقل االستثنايئ وعدم حمل الوثيقة الرسمية املربرة لذلك ،93وهو ما يعني أن أسباب التوقيف منها ما
يرجع إىل مخالفة املرسوم بقانون املتعلق بحالة الطوارئ الصحية ،ومنها ما يرجع إىل مخالفة بعض فصول القانون
الجنايئ أو نصوص أخرى ،علام بأن بعض التوصيفات كانت عامة وفضفاضة مثل «عدم االمتثال ،وعدم تنفيذ
أشغال أمرت بها السلطات والعصيان  .»...كام أن عددا من األوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية
تم تنزيلها بشكل فوري ،كام هو الشأن بالنسبة لقرار إلزامية وضع الكاممات ،94حيث تم ضبط املخالفني لهذا
القرار قبل التأكد من توفر هذه الكاممات.
 .191ووفقا للمعطيات الواردة من رئاسة النيابة العامة بتاريخ  24يوليوز  2020بخصوص املتابعات بسبب
خرق وعدم احرتام إجراءات حاالت الطوارئ الصحية يف الفرتة املمتدة ما بني  21و 24مارس  ،2020فقد بلغ
 - 93بالغ املديرية العامة لألمن الوطني بتاريخ  10أبريل .2020
 - 94عشية يوم  6أبريل  2020صدر بالغ مشرتك لوزارات الداخلية ،والصحة ،واالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ،والصناعة واالستثامر والتجارة واالقتصاد األخرض والرقمي يتعلق
بإجبارية وضع «الكاممات الواقية» ،ابتداء من يوم الثالثاء  7أبريل  2020بالنسبة لجميع األشخاص املسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن .بتاريخ  07أبريل  ،2020صدرت
دورية السيد رئيس النيابة العامة عدد /16ر ن ع 2020/حث من خاللها أعضاء النيابة العامة عىل «التطبيق الصارم والحازم لهذا املقتىض ،وعدم الرتدد يف اجراء األبحاث واقامة
الدعوى العمومية بشأن األفعال املرتبطة بعدم التقيد بوضع الكاممات الوقائية يف حالة الخروج من املنازل».
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مجموعها  781شخصا ،منهم  116يف حالة اعتقال و 665يف حالة رساح ،يتوزعون حسب السن والجنس كام ييل:
 750راشدا ،ضمنهم  20امرأة 3 ،يف حالة اعتقال؛ و 31قارص ،من بينهم واحد يف حالة اعتقال .بينام بلغ عدد
املتابعني من  25مارس إىل  20يوليوز  ،2020ما مجموعه  142292شخصا ،منهم  6975يف حالة اعتقال و135317
يف حالة رساح ،يتوزعون حسب السن والجنس كام ييل 140051 :راشدا ،ضمنهم  3411امرأة 131 ،يف حالة
اعتقال؛ و 2241قارصا ،من بينهم  71يف حالة اعتقال ،ضمنهم  6قارصات.
 .192ووفقا لنفس املعطيات ،فإن األفعال املرتكبة من طرف األشخاص املتابعني أثناء فرتة الطوارئ الصحية
( ،)143073متثلت يف خرق حالة الطوارئ الصحية فقط يف حالة اعتقال ( ،)737خرق حالة الطوارئ الصحية فقط
يف حالة رساح ( ،)109984خرق مقتضيات القانون الجنايئ وخرق حالة الطوارئ الصحية يف حالة اعتقال (،)6354
خرق مقتضيات القانون الجنايئ وخرق حالة الطوارئ الصحية يف حالة رساح ( .)25989وتبقى نسبة املتابعة يف
حالة اعتقال ضعيفة بالنظر إىل نسبة عدد األشخاص املقدمني إىل النيابة العامة املوضوعني رهن الحراسة النظرية.
والحظ املجلس أن األشخاص الذين أحيلوا يف حالة اعتقال للمحاكمة ،ميثلون أمام القضاء داخل األجل القانوين
املحدد للمحاكامت يف حالة اعتقال بالنسبة للجنح وهو ثالثة أيام ،من تاريخ صدور قرار االعتقال ،95أما بالنسبة
لألشخاص الذين متت متابعتهم يف حالة رساح ،فإن القانون ال يحدد أجال معينا ملحاكمتهم .وبحسب املعلومات
املتوفرة لدى املجلس ،فغالبية القضايا يف حالة رساح حدد لها تواريخ الحقة لرفع حالة الطوارئ.
 .193وإذ يذكر املجلس بأنه ال ينبغي اللجوء إىل الحرمان من الحرية إال يف الحاالت القصوى ،وعىل أسس
معقول
ً
يحددها القانون ،ومع مراعاة الضامنات املسطرية املناسبة ،وأنه يجب أن يكون الحرمان من الحرية
ورضوريًا ومتناس ًبا يف جميع الظروف ،حتى يف حالة الطوارئ ،فإنه يعترب أن توقيف أفراد ومتابعتهم مبوجب
مخالفتهم إلجراءات حالة الطوارئ يف الفرتة املمتدة بني  21و 24مارس  ،2020أو تكييف املتابعات مبوجب قوانني
أخرى (القانون الجنايئ مثال) تعد مخالفة ألحكام الدستور وملقتضيات العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية.
 .194وتشكل املادة الرابعة من املرسوم بالقانون املتعلق بحالة الطوارئ الصحية أساس التجريم الذي ارتكزت
عليه املتابعات واالعتقاالت التي بارشتها السلطات القضائية واألمنية ،حيث أكدت عىل وجوب التقيد باألوامر
والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية ،وتم التنصيص عىل العقوبات والغرامات يف هذا املرسوم بقانون،
بالنسبة ملرتكبي األفعال املخالفة ملا تم التنصيص عليه .ويتبني من خالل مقتضيات املرسوم بقانون أن عقوبة
خرق حالة الطوارئ الصحية هي الحبس والغرامة ،مام يعني أنها عقوبة تندرج ضمن صنف العقوبات الجنحية
الضبطية .ويعطي هذا الوصف الحق للسلطات املكلفة بإنفاذ القانون يف وضع مرتكبي هذه الجرمية رهن
الحراسة النظرية ،وهو إجراء ال يجوز يف حالة املخالفات .كام ال يسمح هذا الوصف للرشطة باالستخالص الفوري
 - 95الفصل  385من قانون املسطرة الجنائية.
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ملبلغ الغرامات من طرف املخالفني ،كوسيلة لتحقيق الردع ،ويبقى الحل الذي تم اللجوء إليه يف تلك الحاالت
النهاء املخالفة هو وضع املخالفني رهن الحراسة النظرية يف انتظار تقدميهم اىل النيابة العامة .ولعل هذا ما يفرس
سبب ارتفاع عدد التوقيفات كإجراء لتحقيق الردع .ويضاف إىل ذلك افتقار املادة الرابعة من املرسوم بقانون
ملبدأ تدرج العقوبة ،ووصف الجرمية عىل أنها جنحة ضبطية ،وقيام حالة التلبس يف حق عدد من املخالفني ،وهو
ما ساهم أيضا يف ارتفاع عدد حاالت الوضع رهن الحراسة النظرية.
 .195بتاريخ  08غشت  ،2020نرش بالجريدة الرسمية مرسوم بقانون رقم  962.20.503بتتميم املرسوم بقانون
رقم  2.20.292الصادر يف  23مارس  2020املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن
عنها .وقد نص املرسوم بقانون عىل إمكانية أن تكون املخالفات ألحكام الفقرة األوىل من املادة الرابعة من
املرسوم بقانون رقم  2.20.292موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية جزافية ،قدرها ثالمثائة درهم (300
درهم) ،يؤديها املخالف فورا بناء عىل اقرتاح من الضابط أو العون محرر املحرض ،وذلك مقابل وصل باألداء .ويف
حالة األداء الفوري للغرامة التصالحية الجزافية ،يحال املحرض إىل النيابة العامة داخل أجل  24ساعة من تاريخ
معاينة املخالفة .ويرتتب عىل أداء الغرامة التصالحية الجزافية عدم تحريك الدعوى العمومية .أما يف حالة عدم
أداء الغرامة التصالحية ،سيتم توجيه املحرض خالل أجل  24ساعة من معاينة الجنحة إىل النيابة العامة التي لها
يف إطار سلطة املالءمة إما تحريك الدعوى العمومية يف مواجهة املتهم ،أو اقرتاح الصلح معه طبقا ملقتضيات
املادة  41من قانون املسطرة الجنائية.
 .196رغم أهمية هذا التعديل الذي من شأنه أن يقلص من اللجوء اىل اتخاذ قرارات سالبة للحرية يف حق
املخالفني لقرارات الطوارئ الصحية ،من خالل إمكانية اللجوء اىل األداء الفوري للغرامة التصالحية ،إال أنه ال
يشمل سوى املخالفات الواردة يف الفقرة األوىل من املادة الرابعة من املرسوم بقانون رقم  ،2.20.292وال يشمل
الجنحتني الواردتني يف الفقرة الثالثة من املادة الرابعة وهي عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية ،وتحريض
الغري عىل مخالفة تلك القرارات وبالوسائل الواردة يف املادة الرابعة السالفة الذكر.
 .197لقد خلق التعديل الجديد إشكاال حول وصف الفعل وما إذا كان جنحة أو مخالفة ،ومل يتبنى مبدأ تدرج
العقوبة .ويالحظ أن املصالحة تبقى مجرد إمكانية وليست بإجراء يلزم أن يقوم به الضابط أو العون محرر
املحرض ،ويخضع بالتايل لسلطته التقديرية ،وال دخل للنيابة العامة يف تقدير هذا األمر ،كام أنه ليس مقيدا
باقرتاح أو بطلب املخالف ،فضال عن أن األجل املحدد ألداء الغرامة التصالحية بشكل فوري يجعله قصريا مام
يحد من فعاليته.
 - 96منشور بالجريدة الرسمية عدد  6906مكرر ،بتاريخ  8أغسطس .2020
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بالنسبة للمخالفات والعقوبات ،يقدم املجلس التوصيات التالية:
تدقيق عنارص جرمية خرق الطوارئ الصحية واعتامد مبدأ تدرج العقوبة يف جرمية خرق الطوارئ الصحية ؛
مراجعة املقتضيات الزجرية الواردة يف بعض النصوص الخاصة ويف مقدمتها املرسوم املليك مبثابة قانون يتعلق
بوجوب الترصيح ببعض األمراض واتخاذ تدابري وقائية للقضاء عىل هذه األمراض 97؛
منح السلطات املكلفة بإنفاذ القانون صالحية االستخالص الفوري ملبالغ الغرامات املقررة لجرمية خرق الطوارئ
الصحية؛
نرش جميع املقررات التنظيمية واإلدارية التي تقع مخالفتها تحت طائلة املساءلة الزجرية يف الجريدة الرسمية
إىل جانب الوسائل املشار إليها يف املادة الثالثة من املرسوم احرتاما ملبدأ الرشعية الجنائية.

 .19الحق يف الولوج إىل القضاء واملحاكمة عن بعد
 .198نصت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد (املادة ( 46فقرة  ))18ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية
(املادة  )69عىل إمكانية استعامل تقنية الفيديو أو باقي الوسائل اإللكرتونية يف املحاكامت .وتجدر اإلشارة إىل أن
عددا من الدول تستخدم منذ سنوات التكنولوجيات الجديدة يف جزء من جلسات املحاكمة ،وال سيام االستامع
إىل الخرباء والشهود .98وقد أكدت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان 99توافق هذا الشكل من املشاركة مع
رشوط املحاكمة العادلة ،طاملا ميكن تجاوز عقبات معينة ذات طبيعة تقنية وعدم انتهاك حقوق الدفاع.
 .199وعمال مببدأ اسـتمرارية املرفق العام القضايئ املنصوص عليه دستوريا ضامنا للمحاكمة العادلة ،تبنى نظام
العدالة ببالدنا املحاكمة عن بعد ،حتى يتم التمكن من تدبري قضايا املعتقلني يف ظل جائحة كوفيد  .19ويف هذا
اإلطار ،تم اتخاذ مجموعة من التدابري االحرتازية من طرف السلطات العمومية والقضائية ،حيث عملت وزارة
العدل عىل متكني املواطنات واملواطنني من الحصول عىل الوثائق واالطالع عىل مآل امللفات القضائية بطريقة
إلكرتونية .100كام تم اعتامد نظام التناوب اليومي 101يف الحضـور بني املوظفني ،والحد من عقد االجتامعات إال
عند الرضورة القصوى.
 .200ويف نفس السياق ،بادر املجلس األعىل للسلطـة القضائية إىل تعليق الجلسات مبختلف محاكم اململكة ابتداء
من يوم  17مارس  ،2020باستثناء قضايا الجنايات والجنح التي تهم األشخاص املعتقلني احتياطيا واملودعني باملؤسسات
 - 97نرش بالجريدة الرسمية عدد  2853وتاريخ  05يوليوز .1967
04/et A.L. c Finlande, requête 23220 04/Arrêts D. c Finlande requête 30542 - 98
Marcello Violà c. Italie, (§67) 05.10.2006 - 99
 - 100من خالل املوقع اإللكرتوين www.mahakim.ma
 - 101أصدرت الوزارة منشـورا بتاريخ  16مارس 2020
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السـجنية ،وقضايا التحقيق واألحداث ،وكذا القضايا االستعجالية التي ال ميكن تأخريها ،102وتأخري بقية القضايا،
فضال عن تفادي إحضار السجناء من املؤسسات السجنية إال عند الرضورة القصوى حينام تصبح قضاياهم جاهزة.
 .201عىل ضوء نتائج التحاليل املخربية التي أظهرت اصابة عدد من املعتقلني وموظفي املؤسسات السجنية
بفريوس كورونا ،103اتخذت املندوبية العامة إلدارة السجون واعادة االدماج قرارا 104باملنع املؤقت إلخراج املعتقلني
إىل مختلف محاكم اململكة ملدة شهر عىل األقل .وبناء عليه ،قامت وزارة العدل والسلطات الفضائية وبتنسيق
مع هذه املندوبية ،بإطالق عملية التقايض عن بعد بتاريخ  27أبريل  ،2020كنظام يستخدم التقنيات الحديثة
للتواصل بني السجناء من املؤسسات السجنية والقضاة واملحامني يف مختلف محاكم اململكة ،حيث تم تهييء
قاعات مبختلف املؤسسات السجنية وتجهيزها بحواسيب وكامريات من طرف وزارة الداخلية من أجل متكني
املحاكم من تنظيم جلسات املحاكامت عن بعد.105
 .202وبتاريخ  05مايو  2020أعلن املجلس األعىل للسلطة القضائية عن حصيلة األسبوع األول من اعامل تجربة
املحاكامت عن بعد ،إذ تم عقد ما مجموعه  240جلسة عن بعد مبختلف الدوائر االستئنافية بالبالد ،مبعدل يصل
إىل  60جلسة يوميا ،أدرجت خاللها  3613قضية مبعدل يومي وصل إىل  903قضية ،وأضاف البالغ أن 4005
معتقلني استفادوا من هذه املحاكامت عن بعد خالل األسبوع األول مبعدل يومي وصل إىل  1001معتقل ،كام
بتت املحاكم سواء االبتدائية أو االستئنافية يف  1222قضية ،مبعدل وصل إىل  306قضية يوميا .وقد داوم املجلس
األعىل للسلطة القضائية عىل نرش االحصائيات األسبوعية لحصيلة تجربة املحاكامت عن بعد يف بالغات دورية.106
وقد مكن هذا اإلجراء ،خالل سنة  ،2020املحاكم من عقد مايزيد عن  19000جلسة عن بعد ،درست فيها أكرث
من  370000قضية ،وتم البت عن بعد يف أكرث من  133000قضية ،ترتب عن بعضها اإلفراج عن أكرث من 12000
معتقل احتياطي إما لرباءتهم أو بسبب تخفيض األحكام.
 .203يبدو أن األساس القانوين الذي اعتمدت عليه تجربة املحاكمة عن بعد ،يكمن يف املادة الثالثة من
مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها ،والتي تنص عىل
أنه « :عىل الرغم من جميع األحكام الترشيعية والتنظيمية الجاري بها العمل ،تقوم الحكومة ،خالل فرتة
إعالن حالة الطوارئ ،باتخاذ جميع التدابري الالزمة التي تقتضيها هذه الحالة ،وذلك مبوجب مراسيم ومقررات
تنظيمية وإدارية ،أو بواسطة مناشري وبالغات ،من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة
 - 102املذكرة املؤرخة يف  16مارس .2020
 - 103بالغ صحفي للمندوبية العامة إلدارة السجون واعادة االدماج بتاريخ .2020/04/25
 - 104بالغ صحفي للمندوبية بتاريخ  25أبريل 2020
 - 105مراسلة املندوب العام إلدارة السجون واعادة االدماج اىل السيد وزير العدل حول موضوع «وضع فضاءات باملؤسسات السجنية رهن اشارة محاكم اململكة» بتاريخ
.2020/04/24
 - 106التدابري االسرتاتيجية للمجلس األعىل للسلطة القضائية خالل مرحلة الطوارئ الصحية ،ماي  ،2020ص .41
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الوبائية للمرض ،وتعبئة جميع الوسائل املتاحة لحامية حياة األشخاص وضامن سالمتهم» .ويبقى السؤال األسايس
األكرث إلحاحاً اليوم هو السؤال الترشيعي .ففي انتظار مرشوع قانون حول املوضوع أو تحديث قانون املسطرة
الجنائية ،ينبغي اعتامد قانون لتحديد إجراءات املحاكمة عن بعد ،وذلك وفقا للامدة  3املذكورة املشار إليها
أعاله ،فضال عن نرش دليل للعموم عىل غرار الربوتكول املتعلق باملحاكمة عن بعد الصادر يف  20مارس  2020عن
السلطات القضائية بإنجلرتا وبالد الغال.107
 .204وقد ركزت االجراءات التي جرى اإلعالن عنها من طرف الجهات املعنية أساسا عىل الجانب التقني ،وهو
ما يربز عىل سبيل املثال يف نرش وزارة العدل عرب موقعها الرسمي لبطاقة تقنية حول تجربة املحاكامت عن بعد
للعموم ،حيث تم التأكيد عىل االحرتام التام ملعايري األمن املعلومايت .ويف املقابل ،مل يواكب انطالق هذه التجربة
حملة للتعريف بحقوق املتهمني والضحايا وذويهم خالل املحاكمة عن بعد ،خاصة ما له عالقة بالحق يف حضور
الجلسات لتحقيق العلنية ،والحق يف االستعانة بالشهود والحق يف االطالع عىل ملف القضية ،يف إطار تحقيق مبدأ
تكافؤ وسائل الدفاع بني أطراف الدعوى العمومية.
 .205كام أفادت دورية لرئاسة النيابة العامة أنه متت املوافقة عىل متكني السجناء الذين ستعرض قضاياهم عىل
املحاكم عرب تقنيات املحاكمة عن بعد ،من التحدث هاتفيا مع محاميهم قبل الجلسة .وألجل ذلك يتعني عىل
النيابات العامة املختصة أن تحيل عىل مصالح املؤسسة السجنية املعنية اسم املحامي الذي يرغب يف محادثة
موكله ثالثة أيام قبل التاريخ املقرر لعقد الجلسة ،وستتوىل املصالح السجنية ربط االتصال مع املحامي لهذه
الغاية .108وبحسب املعطيات التي نرشتها السلطة القضائية يف البالغات املتعلقة بحصيلة املحاكامت عن بعد،
فقد تم تقييد أعاملها برضورة موافقة املتهم ودفاعه عىل استعاملها ،ويف حالة متسك املتهم أو دفاعه باملحاكمة
الحضورية ،يتم تأجيل البت يف امللف إىل أن تسمح الظروف بتطبيق املحاكمة الحضورية.
 .206كام يالحظ أن اإلحصائيات الدورية التي تنرشها السلطة القضائية يف بالغاتها األسبوعية ،ال تتضمن اإلشارة
اىل عدد املعتقلني احتياطيا الذين رفضوا تطبيق املحاكمة عن بعد ومتسكوا بحق إجراء املحاكمة الحضورية .ويف
نفس السياق ،مل يتم نرش إحصائيات مفصلة حول طبيعة امللفات التي يحاكم من أجلها املعتقلون احتياطيا الذين
رفضوا إجراء املحاكامت عن بعد ،وما إذا كانت جنحا بسيطة أو جنايات ،وما اذا كانت تتعلق مبحاكامت أمام
محكمة الدرجة األوىل ،أو أمام محكمة االستئناف ،وما اذا كانوا يتمتعون باملساعدة القانونية ،وما إذا كانوا من بني
الفئات الهشة ،أو من بني األجانب ،أو النساء أو األحداث أو من بني األشخاص يف وضعية إعاقة ،وسبب رفض إجراء
املحاكمة عن بعد ،ومختلف اإلجراءات التي اتخذتها السلطة القضائية قصد ضامن محاكمتهم داخل آجال معقولة.
Remote-hearings.Protocol.Civil_.GenerallyApplicableVersion.f-/03/https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2020 - 107
pdf.1-amend-24_03_20
 - 108دورية رئيس النيابة العامة عدد  19س/ر ن ع بتاريخ .2020/04/29
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 .207ويف هذا اإلطار ،نظم املجلس يف  29ماي  ،2020ندوة عن بعد حول «املحاكمة عن بعد خالل الحجر
الصحي» ،وتطرقت أشغالها لعدد من املواضيع ،أهمها املحاكمة عن بعد وضامنات املحاكمة العادلة ،واإلشكاليات
املطروحة يف التطبيق العميل للمحاكمة عن بعد ،والحضورية والتواجهية والعلنية واملرافعة الشفوية ورسية
التخابر ،والرقمنة ىف تدبري القضاء الزجرى .وقد وقفت الندوة عىل بعض املعطيات األولية حول حصيلة التجربة
وأهم اإلشكاليات التي رافقتها كام خلصت اىل رضورة اإلرساع بإيجاد اإلطار القانوين الناظم للمحاكمة عن بعد
احرتاما ملبدأ الرشعية اإلجرائية.
 .208ويف الوقت الذي رحب فيه املجلس بهذه املبادرة التي تهدف إىل الحد من تأثري الفريوس عىل العمل
العادي للمحاكم واحرتام آجال معالجة امللفات القضائية ،فإنه يسجل وجود تحديات عىل املستوى القانوين
والحقوقي ،أهمها تفعيل واحرتام مبدأ الحضورية والتواجهية الشفهية ومبدأ العلنية ومبدأ تكافؤ وسائل الدفاع
املتعلق بأطراف الخصومة الجنائية ،والضامنات املمنوحة للمتهم وللدفاع ولباقي أطراف الدعوى لالستفادة من
الحق يف التقايض واالنتصاف ،وحرية املحامي يف التخابر مع موكله أثناء سري املحاكمة والتي أصبحت مقيدة.
وهناك إشكاليات أخرى من شأنها أن تحول دون توفري رشوط املحاكمة العادلة يف إطار إجراء املحاكمة عن بُعد،
من بينها حالة االضطرار إىل طرد املتهم الذي قد يحدث اضطرابا داخل املحكمة .ويطرح إشكال آخر لدى كاتب
الضبط ،يف ظل حالة الطوارئ الصحية ،يف طريقة تبليغه بتفاصيل ما جرى .كام أن الصعوبات اللوجستية والتقنية
ال تزال تشكل تحديا هاما أمام إجراء املحاكامت عن بعد .ففي بالدنا ،اشتىك مثال بعض املحامني من صعوبات
تتعلق بالصوت أثناء رسيان املحاكمة.
 .209وبخصوص توفر رشط العلنية ،يسجل املجلس عدم صدور أي قرار من طرف السلطة القضائية يفرض
رسية املحاكمة عن بعد ،غري أن عدم متكن عدد من األفراد من حضور بعض جلسات املحاكامت العلنية قد يكون
مرده من جهة إىل قرار تقييد تنقل األشخاص املتخذ من طرف السلطات العمومية يف اطار االجراءات االحرتازية،
فضال عن قرار السلطة القضائية أثناء تدبريها لفرتة الطوارئ الصحية ب»ضبط عملية ولوج املرتفقني إىل املحاكم
إال عند الرضورة القصوى».109
 .210ويف ما يتعلق بتوفر رشط الحضورية ،فقد متت محاولة تحقيقه عن طريق االستعانة بالحضور االفرتايض
عوض الحضور املادي ،من خالل املوافقة الرصيحة للمتهم ودفاعه ،وتضمني هذه املوافقة يف محرض الجلسة.
 .211ومل يتوصل املجلس بأية معلومات تفيد إجراء محاكمة عن بعد بشكل قرسي ،فمن رفض يتم تأجيل
الجلسة إىل ما بعد رفع الحجر الصحي؛ وبالتايل ال يتصور تقديم دفع ببطالن إجراءات املحاكمة لكونها متت عن
 - 109دورية الرئيس املنتدب للمجلس األعىل للسلطة القضائية عدد  1/151بتاريخ .2020/03/16
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بعد بعدما يعلن دفاع املتهم موافقته عىل إجرائها ،لكن اإلشكال يطرح بخصوص حق املتهم الذي رفض إجراء
املحاكمة عن بعد يف محاكمته حضوريا داخل أجل معقول.
 .212وبخصوص رشط التواجهية ،يالحظ املجلس أنه تم اعتامد تقنية االستامع للشهود ومواجهتهم مع املتهمني
عن بعد .وقد مكن ذلك من إصدار أحكام قضائية بالرباءة ،عوض تأخري امللف الستدعاء الشهود لجلسة ما بعد
رفع الحجر الصحي.
 .213وتم تسجيل أعطاب تقنية يف عدة جلسات ويف عدد من املحاكم ،من قبيل انقطاع البث ،انقطاع الصوت،
عدم كفاية صبيب االنرتنيت ،...وهو ما أدى أحيانا إىل تأخر انطالق بعض الجلسات عن موعدها املقرر ،أو تأجيل
بعض الجلسات إىل حني حل املشكل التقني ،حسب ما تداولته عدد من وسائل االعالم .كام يسجل املجلس غياب
دليل إجرايئ مبسط لحقوق املتهمني والضحايا واالكتفاء بدليل تقني وضع رهن إشارة اإلدارة لتوضيح طريقة
تثبيت واستعامل برنامج نظام السمعي البرصي؛ وعدم استحضار وضعية بعض الفئات وحقهم يف الولوج إىل
العدالة ويف االنتصاف ومن بينهم األشخاص يف وضعية إعاقة؛ وعدم التعريف بهذه التجربة بالنسبة لألجانب
املقيمني باملغرب غري الناطقني باللغتني الرسميتني العربية واألمازيغية.
 .214واحتج املحامون عىل عدم إرشاكهم يف اتخاذ قرار اعتامد املحاكمة عن بعد وعىل الرسعة يف تنزيله يف ظل
غياب حالة استعجال قصوى وقد وجب الرتيث يف نظرهم قصد إنضاج الفكرة واستجامع كل املعطيات املحيطة
بها وتأثرياتها .واعترب البعض منهم أن هذا اإلجراء ال يتوفر عىل األساس القانوين املنظم العتامد املحاكمة عن بعد
دون إحضار املتهمني املعتقلني أمام املحاكم ،واعترب القرار مساساً خطريا ً مببدأ الرشعية اإلجرائية الجنائية.
 .215كام أعلن العديد من كتاب الضبط رفضهم االنتقال نحو السجون ،انسجاماً مع موقف «النقابة الدميقراطية
للعدل» التي أبدت رفضها اقرتاح انتداب أحد موظفي هيئة كتابة الضبط لالنتقال نحو املؤسسات السجنية ،من
منطلق أن هذا القرار ال يرتكز عىل أي سند ويعرض سالمة موظفي كتابة الضبط للخطر ،فضالً عن املعتقلني يف
الوقت نفسه؛ كام أن الحل الذي تم اعتامده من طرف املسؤولني يع ّد خرقاً ومساساً بحقوق السجني والحق يف
حامية املعطيات الشخصية ،التي يسهل ترسيبها عرب هذا النوع من أدوات التواصل.

 .20مالحظة املحاكامت
 .216يعد الحق يف املحاكمة العادلة من بني الحقوق األساسية لإلنسان التي كفلتها الصكوك الدولية والترشيعات
الوطنية عرب مجموعة من الضامنات التي تهدف إىل حامية املتهم من كل التجاوزات التي قد متس هذا الحق قبل
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بداية املحاكمة وأثناءها وبعدها .ويف إطار اختصاصاته ويف ظل عقد املحاكامت عن بعد ،الحظ املجلس ولجانه
الجهوية محاكامت تستأثر مبتابعة الرأي العام الوطني والدويل .ويقوم املجلس مبالحظة املحاكامت يف جميع
أطوارها من خالل فرق عمل قارة ومختصة ،وسيعمل عىل نرش تقاريره املتعلقة بضامنات ورشوط املحاكمة
العادلة الخاصة بالحاالت التي قام مبالحظتها.
 .217والحظت اللجنة الجهوية الدار البيضاء-سطات أطوار محاكمة السيدة «طويل نعيمة» امللقبة ب «مي
نعيمة» امللف التلبيس عدد  2020/2601 /3208وذلك بتاريخ  11ماي  ،2020وذلك عىل خلفية نرش أحد
الفيديوهات عىل صفحتها يف منصة «يوتيوب» والتي أدينت عىل إثرها ابتدائيا بسنة سجنا نافذا.
 .218كام عمل املجلس عىل مالحظة محاكمة السيد عمر الرايض الذي اعتقل يف  26دجنرب  2019بتهمة «إهانة
القضاء وازدراء املحكمة» ،بسبب نرشه تدوينة عىل حسابه يف «تويرت» ،حذفها الحقاً ،وصدر يف حقه حكام بأربعة
أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها  500.00درهم .ويتابع املجلس قضية املعني باألمر الذي اعتقل مرة
ثانية بتاريخ  29يوليوز  2020بتهمة «املس بسالمة الدولة والتخابر مع عمالء دولة أجنبية «باإلضافة إىل تهمة
«االغتصاب».
 .219كام توصلت نفس اللجنة بتاريخ  31ماي  2020بطلب محال من املجلس تقدم به السيد «آدم محمد»
يدعي أنه مثيل الجنس وأنه تعرض لعنف جنيس ،يلتمس مالحظة مراحل املحاكمة ،وأخربت اللجنة املعني باألمر
بقرار متابعتها للمحاكمة .ويتابع يف هذه القضية السيد سليامن الريسوين ،رئيس تحرير جريدة «أخبار اليوم»،
الذي اعتقل بتاريخ  22ماي  2020بتهمة «هتك عرض بالعنف واالحتجاز».
 .220كام رصد املجلس عرب شبكات التواصل االجتامعي واملواقع اإللكرتونية اعتقال السيد «املعطي منجب»
بتاريخ  29دجنرب  2020حيث تم وضعه رهن االعتقال االحتياطي بتهمة «غسيل األموال» .كام يتابع املعني
باألمر بتهمة «املس بالسالمة الداخلية للدولة والنصب» يف قضية تعود أحداثها لسنة  .2015ويواصل املجلس
متابعة قضيته.
 .221بعد انهيار برئ الستخراج الفحم الحجري أدى إىل وفاة شخص واحد وإصابة أخر بجروح ،عرفت مدينة
جرادة تنظيم مسرية احتجاجية يف يوم األحد  12يوليوز ،2020شارك فيها حوايل مثانون شخصا جابت عدة شوارع
باملدينة ورفع املتظاهرون خاللها شعارات تندد باستمرار الوفيات باآلبار العشوائية وتجدد املطالبة بإيجاد بديل
اقتصادي للمدينة .إثر ذلك ،بارشت السلطات األمنية مجموعة من االعتقاالت يف صفوف املتظاهرين وتم تقديم
 15شخصا أمام املحكمة االبتدائية بوجدة ،حيث قررت النيابة العامة متابعة جميع املتهمني يف حالة اعتقال يف
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أربعة ملفات منفصلة حيث قامت اللجنة الجهوية بالرشق بتتبع أطوار جلسات امللف رقم 2020/2103/860
حضوريا ،فيام عمدت إىل تتبع مجريات املحاكمة يف باقي امللفات عرب التواصل مع دفاع املتهمني وكتابة الضبط
باملحكمة نظرا للوضعية الوبائية االستثنائية التي عرفتها مدينة وجدة يف تلك الفرتة والتي فرضت التقيد بتدابري
احرتازية وفقا لحالة الطوارئ الصحية .و يتعلق األمر مبلفات ،أحدها يتابع فيه سبعة معتقلني من أجل جنح
«املساهمة يف تنظيم مظاهرة غري مرصح بها وعدم التقيد باألوامر و القرارات الصادرة عن السلطات العمومية
يف منطقة أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية وتحريض الغري عىل مخالفة القرارات املذكورة بواسطة الخطب
و الصياح يف األماكن العمومية وبوسائل إلكرتونية ،و تحريض الغري عىل ارتكاب جنح كان لها مفعول فيام بعد
بواسطة الخطب والصياح وبوسائل إلكرتونية يف األماكن العمومية.
 .222كام تابعت اللجنة الجهوية بالرشق ملفا أخر توبع فيه ثالثة معتقلني من أجل جنح املساهمة يف تنظيم
مظاهرة غري مرصح بها وعدم التقيد باألوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية يف منطقة أعلنت فيها
حالة الطوارئ الصحية وتحريض الغري عىل ارتكاب جنح كان لها مفعول فيام بعد بواسطة الخطب والصياح يف
األماكن العمومية .وققد أدرج امللف يف إثنا عرشة جلسة ،أولها جلسة  2020/08/03وأخرها جلسة 2020/10/28
حيث أصدرت املحكمة حكمها يف حق املتهمني.
 .223كام تابعت نفس اللجنة قضية معتقل واحد من أجل جنح املساهمة يف تنظيم مظاهرة غري مرصح بها
وعدم التقيد باألوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية يف منطقة أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية
و تحريض الغري عىل مخالفة القرارات املذكورة بواسطة الخطب والصياح يف األماكن العمومية ،و تحريض الغري
عىل ارتكاب جنح كان لها مفعول فيام بعد بواسطة الخطب و الصياح يف األماكن العمومية .وأدرجت القضية
يف ثالثة عرشة جلسة ،أولها جلسة  2020/08/31وآخرها جلسة  2020/11/12حيث أصدرت املحكمة حكمها
يف حق املتهم.
 .224وتابعت اللجنة أيضا ملفا توبع فيه أربعة أشخاص من أجل جنح املساهمة يف تنظيم مظاهرة غري مرصح بها
و عدم التقيد باألوامر و القرارات الصادرة عن السلطات العمومية يف منطقة أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية
و تحريض الغري عىل مخالفة القرارات املذكورة بواسطة الخطب والصياح يف األماكن العمومية ،وتحريض الغري
عىل ارتكاب جنح كان لها مفعول فيام بعد بواسطة الخطب و الصياح يف األماكن العمومية .أدرج امللف يف تسع
جلسات ،أولها جلسة  2020/11/09وآخرها جلسة  2021/01/07حيث أصدرت املحكمة حكمها يف حق املتهمني.
 .225وبخصوص توفري رشوط املحاكمة العادلة ،سجل املجلس حالتني .تتعلق األوىل بحالة سيدة من مدينة
مراكش ،تبلغ  50عاما ،أوقفتها عنارص الدرك املليك باملركز الرتايب سيدي عبد الله غيات ضواحي مراكش ،بتاريخ
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 3أبريل  ،2020لالشتباه يف تورطها يف قضية تتعلق ببث مقطع فيديو عرب قناتها يوتيوب يتضمن قذفا رصيحا يف
حق هيئة املحامني مبراكش ونقيبها .تقدمت هيئة املحامني مبراكش بشكاية لدى وكيل امللك باملحكمة االبتدائية
باملدينة ضد املعنية باألمر ،تطالب من خاللها بفتح بحث قضايئ مع املشتىك بها ،وذلك بعد وصفها إصابة نقيب
هيئة املحامني مبراكش بفريوس كورونا بـ «العقاب اإللهي» .وتم االحتفاظ باملشتبه فيها تحت تدبري الحراسة
النظرية ،وتم تقدميها للمحاكمة يف حالة اعتقال بتاريخ  6أبريل  ،2020وتم تأجيلها إىل غاية  1يونيو .2020
وقد حرض للمحكمة يف مواجهة هذه السيدة عدد كبري من املحامني ينتمون لنقابات للمحامني عىل مستوى
اململكة ،إال أن هذه السيدة مل تستطع الحصول عىل مؤازرة محامي واحد .وعىل الرغم مام قد يكون قد صدر
عن هذه السيدة من ترصيحات قد تكون مخالفة للقانون إىل أن رشوط املحاكمة العادلة تستوجب مؤازرتها
من طرف محامي ،حيث ال يجوز للمحامني يف كل األحوال أن يتوافقوا متضامنني عىل أن يتوقفوا ،كليا عن تقديم
املساعدات الواجبة عليهم إزاء التقايض سواء بالنسبة للجلسات أو اإلجراءات ،وفقا للامدة  39من القانون املنظم
ملهنة املحاماة.
 .226أما الحالة الثانية ،فتتعلق بشاب وضع تحت تدابري الحراسة النظرية بتعليامت من النيابة العامة املختصة
مبفوضية رشطة واد زم ،بتاريخ  28أبريل  ،2020وذلك بعدما وجه لكمة لقائد امللحقة اإلدارية األوىل مبدينة وادي
زم مام تسبب له يف كرس عىل مستوى األنف وجروح وكدمات بالوجه ،حيث نقل إىل مستعجالت املستشفى
اإلقليمي بخريبكة من أجل تقديم اإلسعافات األولية .وحسب ما نرش يف منابر إعالمية فإن ظروف ومالبسات
النازلة تعود إىل تدخل رجل سلطة برتبة «قائد» رفقة بعض أعوان السلطة كانوا يجوبون الشوارع يف إطار املهام
االعتيادية التي يقومون بها ،ملراقبة تنفيذ حالة الطوارئ الصحية ،حيث فاجأهم أحد األشخاص يف وضع غري
طبيعي بالقرب من مسجد الداخلة بحي جميلة مبدينة وادي زم ،محرضا املارة عىل خرق الحجر الصحي ،وعدم
االنسياق وراء ما أسامه أكذوبة «كورونا» ،مدعيا أنه املهدي املنتظر وأنه جاء ليخلصهم ،داعيا إياهم إىل الصالة
يف املساجد ،مام دفع القائد إىل التدخل ومطالبته بورقة الخروج االستثنايئ ،حيث رفض االمتثال وحاول الفرار قبل
أن ميسكوا به ،وتطورت األمور إىل اعتداء عىل رجل السلطة.
 .227وقد تابع املجلس هذه الحالة ،فتبني أنه متت محاكمته بعد ثالثة أيام وإيداعه بالسجن ،وسجل رسعة
املحاكمة دون عرضه عىل خربة طبية ودون حضور محام ولو يف إطار املساعدة القضائية ،مام يشكل خرقا أساسيا
لرشوط املحاكمة العادلة .ويف إطار املتابعة ،تبني للجنة الجهوية بني مالل – خنيفرة ،من خالل التحريات التي
قامت بها ،بأن املعني باألمر محكوم نهائيا بسنتني سجنا نافدا بعد إدانته ابتدائيا بأربع سنوات ويقيض عقوبته
بالسجن املحيل بوادي زم ،وأنه يعاين من اضطرابات نفسية خطرية ،حيث قام بتكسري زجاج بعض املرافق
بالسجن ،واعتدى مرارا عىل املوظفني ،مبن فيهم املدير .وقامت إدارة املؤسسة السجنية بعرضه إثر ذلك عىل
طبيب األمراض العقلية والنفسية مبستشفى خريبكة الذي أكد أن مرضه مرتبط بتعاطيه للمخدرات ،فوصف
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له أدوية .وحاليا وبعد التزامه بتناول األدوية عاد إىل هدوئه وتحسنت وضعيته النفسية ويقيم يف زنزانة مع
سجناء آخرين ،ومل يعد يدعي أنه املهدي املنتظر بل أصبح يرصح بأنه مل يكن يف كامل وعيه ويعتذر عن ترصفاته
السابقة ،وأن حالته الحالية عادية جدا كباقي السجناء .ومل يعد يشكل أي تهديد عىل املوظفني والسجناء.
بخصوص الحق يف الولوج إىل القضاء واملحاكمة العادلة ،يقدم املجلس التوصيات التالية:
وضع إطار قانوين واضح ودقيق لتنظيم املحاكمة عن بعد احرتاما ملبدأ الرشعية الجنائية اإلجرائية،
تقييد اللجوء اىل املحاكمة عن بعد بوجود رضورة ومبوافقة املتهم؛
إعداد دليل اجرايئ مبسط لحقوق املتهمني والضحايا خالل املحاكمة عن بعد؛
توفري وسائل تكنولوجية وتقنية ولوجستية ذات جودة وتسمح بعقد جلسات املحاكمة عن بعد يف أحسن
الظروف؛
الرفع من املوارد املالية لكافة املتدخلني من سلطات قضائية وقطاعات حكومية وزيادة عدد القضاة بغية
تفادي التأخري يف البت يف القضايا وبالتايل تقليص نسبة االعتقال االحتياطي؛
رضورة متسك املحامني بحقوق اإلنسان والحريات األساسية التي تعرتف بها القوانني الوطنية والدولية ،وأن
تكون ترصفاتهم يف جميع األحوال حرة ومتيقظة ومامشية مع القانون واملعايري املعرتف بها وأخالقيات مهنة
القانون ،مبا يف ذلك مع املبادئ األساسية بشأن دور املحامني110؛
دعوة القضاء إىل االجتهاد لتكريس تطبيق املعايري الدولية لحقوق اإلنسان التي صادقت عليها بالدنا وإعامل
مبدأ سمو هذه املعايري عىل القوانني الوطنية تفعيال ملا جاء يف تصدير الدستور؛
مراجعة قانون املسطرة الجنائية مبا يعزز الضامنات القانونية والقضائية للمحاكمة العادلة ،وخاصة توسيع
حضور الدفاع خالل مرحلة البحث التمهيدي منذ لحظة اإليداع رهن الحراسة النظرية ،وإرساء استعامل وسائل
التسجيل السمعية البرصية أثناء تحرير محارض الرشطة القضائية؛
مراجعة وتبسيط نظام املساعدة القضائية مبا يكفل الحق يف الولوج اىل العدالة خاصة للفئات الهشة.

 .21التغريات املناخية والحق يف بيئة سليمة
 .228سجل املغرب ،كام هو الشأن بالنسبة لدول أخرى ،انخفاضا يف التأثري عىل البيئة جراء توقف العديد من
األنشطة ،خاصة الصناعية منها وتوقف وسائل النقل بكل أنواعها .مقابل ذلك ،تم تسجيل استهالك أكرب للامء
والكهرباء.

 - 110اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع الجرمية ومعاملة املجرمني املعقود يف هافانا من  27آب/أغسطس إىل  7سبتمرب 1990
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 .229يف ظل التطور الكبري يف نوعية وكمية النفايات الطبية التي تنتجها املؤسسات الصحية ،أعلنت وزارتا الطاقة
واملعادن والبيئة ووزارة الصحة ،يف  3أبريل ،إنه تم اتخاذ اجراءات وقائية فيام يخص تدبري النفايات الناجمة عن
التدبري الصحي لوباء كوفيد  ،19ومنها «تدبري النفايات الطبية والصيدلية داخل كل املستشفيات واملؤسسات
الصحية من طرف رشكات متخصصة ومرخص لها بجمعها ونقلها ومعالجتها ،طبقا لدفرت تحمالت يحدد الضوابط
القانونية والتنظيمية املتعلقة بتدبري هذه النفايات والقواعد العامة للنظافة الخاصة باملؤسسات الصحية».
 .230ويسجل املجلس صدور القانون رقم  49.17املتعلق بالتقييم البيئي ،الذي يروم تفادي التأثريات السلبية املحتملة
عىل البيئة ،وتجاوز بعض الثغرات التي أبان عنها تطبيق القانون رقم  03.12املتعلق بدراسات التأثري عىل البيئة ،مع
إقرار االفتحاص البيئي املنصوص عليه يف القانون اإلطار رقم  12.99مبثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية املستدامة.
 .231غري أن املجلس يؤكد مالحظته أن بعض القوانني املتعلقة بالبيئة ال تواكب التطورات املرتبطة بحامية
البيئة ،وخاصة التغريات املناخية التي توثر بشكل مبارش وسلبي عىل التمتع مبجموعة من الحقوق األساسية،
مام يستدعي تعديلها أو تتميمها .باإلضافة إىل أن هناك مجموعة من املجاالت ما تزال غري مشمولة بالحامية
القانونية ،ومنها الجبال والرتبة والضوضاء واملناخ ،علام أن هناك مقرتح قانون إطار يتعلق باملناخ ومحال عىل
مجلس النواب منذ سنة .2017
 .232ويسجل املجلس تزايد وعي املجتمع املدين بالقضايا املرتبطة بالحق يف بيئة سليمة ،حيث توصل املجلس
بشكاية من مجموعة من الجمعيات بإقليم سيدي بنور تشتيك من قرار بإحداث مطرح عمومي برتاب جامعة
سانية بركيك فوق منطقة فالحية ذات مردودية عالية وقريبة من التجمعات السكنية ،وستكون لها آثار سلبية
عىل املعيش اليومي للساكنة ،بحيث تعترب األرايض التي سيقام فوقها املرشوع مبثابة املورد الرئييس للعيش ،فضال
عن األرضار التي سيلحقها بالسكان .كام ادعت هذه الجمعيات عدم استشارة السكان ووجود خروقات مسطرية
للمقتضيات القانونية التي تم التنصيص عليها يف القانون  28.00املتعلق بتدبري النفايات والتخلص منها .وقد عمل
املجلس عىل مراسلة الجهات املعنية بهذا الخصوص وإخبار املشتكني مبآل شكايتهم .كام قام املجلس بعقد لقاء
مع مسؤولني من وزارة الداخلية ومجموعة الجامعات باإلقليم بصفتها صاحب املرشوع وكذا ممثلني عن السلطات
املحلية باإلقليم ،حيث تم االستامع إليهم بخصوص املرشوع وآثاره عىل الحق يف بيئة سليمة .وسيقوم املجلس يف إطار
استكامل هذه املهمة بزيارة ميدانية إىل املنطقة لالستامع إىل كافة األطراف املعنية وإعداد تقرير حول هذا املوضوع.
 .233ورصدت اللجنة الجهوية الرباط-سال-القنيطرة احتجاج بعض جمعيات املجتمع املدين املهتمة باملجال
البيئي عىل نفوق عدد من األسامك ببحرية محمية سيدي بوغابة (إقليم القنيطرة) .وتوصلت اللجنة مبعلومات
مصدرها وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات تفيد أن نتائج التحليالت استبعدت أي
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احتامل لتلوث كيميايئ أو عضوي ،وأن هذا الحادث يرجع ،بشكل رئييس ،إىل نقص األوكسجني مبياه البحرية ،وإىل
ارتفاع درجة حرارة املياه وملوحتها من جهة ،وانخفاض منسوب املياه ،من جهة أخرى.111
 .234كام توصل املجلس برسالة إخبارية من منظمة املنتدى املتوسطي للشباب باملغرب حول تفاعلها مع جامعة
أصيلة بخصوص املشاكل املرتبطة بنشوب الحرائق وتصاعد األدخنة مبطرح النفايات املتواجد بالضاحية الجنوبية
للمدينة .وقد استندت هذه املنظمة يف هذا التفاعل عىل القانون املتعلق بالحق يف الحصول عىل املعلومات.
 .235وسجلت اللجنة الجهوية لحقوق االنسان درعة-تافياللت خالل سنة  ،2020وبصفة خاصة خالل فرتة
الطوارئ الصحية ،مجموعة من الحرائق بكل من واحة أوفوس وزاكورة ،والتي أثرت بشكل كبري عىل الوضعية
االقتصادية والبيئية للساكنة ،خاصة وأن هذه الحرائق تزامنت مع موسم جني التمور .وتجدر اإلشارة إىل أن
اللجنة عملت عىل إيالء هذا املجال عناية خاصة من خالل إدراجه ضمن الربامج املسطرة يف مخططها الجهوي
.2023-2021
 .236كام واصل املجلس خالل سنة  2020انخراطه يف الدينامية املتعلقة بالحق يف البيئة والتغريات املناخية
ودور املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان يف هذا املوضوع ،حيث ساهم املجلس يف إعداد دليل حول التغريات
املناخية وحقوق اإلنسان ،112إىل جانب العديد من املؤسسات الوطنية واملفوضية السامية لحقوق اإلنسان وخرباء
وجامعيني .كام شارك املجلس يف املؤمتر السنوي للتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ،املنظم
عن بعد يف دجنرب  ،2020والذي ناقش التغريات املناخية ودور املؤسسات لحقوق اإلنسان.
يف مجال الحقوق البيئية والتغريات املناخية ،يؤكد املجلس عىل التوصيات التالية:
التعجيل باعتامد مقرتح قانون يغري ويتمم مبوجبه القانون رقم  28.00املتعلق بتدبري النفايات والتخلص منها
ومقرتح قانون إطار يتعلق باملناخ ،مع األخذ بعني أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة؛
توسيع اختصاصات املجلس الوطني للبيئة ،مبا يضمن مواكبتها للمستجدات يف مجال البيئة ،وتوسيع العضوية
فيه لتشمل مؤسسات دستورية تهتم بقضايا البيئة وحقوق اإلنسان ،والسيام املجلس االقتصادي واالجتامعي
والبيئي واملجلس الوطني لحقوق اإلنسان؛
تعزيز التنسيق بني املجالس والهيئات املكلفة بالتنمية املستدامة التابعة ملختلف القطاعات مبا يضمن مواكبتها
لكافة املستجدات والتحديات التي يطرحها املجال البيئي؛
عرض القوانني التي لها ارتباط بالبيئة عىل املجلس الوطني لحقوق اإلنسان إلبداء الرأي فيها من وجهة نظر حقوقية.
 - 111وكالة املغرب العريب لألنباء ،بتاريخ  20يوليوز .2020
112 - https://www.ciel.org/wp-content/uploads/202012//Climate-Change-and-Human-Rights_final.pdf
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 .22الحقوق الثقافية
 .237متيزت سنة  2020بصدور القانون التنظيمي رقم  04.16املتعلق باملجلس الوطني للغات والثقافة
املغربية ،113وهي املؤسسة التي تضطلع مبهمة اقرتاح التوجهات االسرتاتيجية للدولة يف مجال السياسة اللغوية
والثقافية ،والسهر عىل انسجامها وتكاملها ،وال سيام ما يتعلق منها بحامية وتنمية اللغتني الرسميتني ،العربية
واألمازيغية ،وكذا الحسانية واللهجات ومختلف التعبريات الثقافية املغربية ،وبتنمية الثقافة الوطنية والنهوض
بها يف مختلف تجلياتها وحفظ وصون الرتاث الثقايف املغريب وتثمينه.
 .238بالنسبة إلدماج األمازيغية يف التعليم ،فإن املراكز الجهوية ملهن الرتبية والتكوين واصلت التكوين يف
املجاالت املتعلقة بتخصص األمازيغية ،وإن بنسب ال تتوافق مع متطلبات تعميم تدريسها ،والذي تقل نسبته،
كام وكيفا ،من سنة ألخرى .كام استمرت عملية تحويل أساتذة اللغة األمازيغية إىل تدريس مواد أخرى.
 .239يسجل املجلس تفاعل العديد من الوزارات واإلدارات العمومية مع املنشور الوزاري لرئيس الحكومة رقم
 ،2019/19يف دجنرب  2019الخاص بالدعوة إىل الجدولة الزمنية لتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية ،كام هو الحال
بالنسبة لوزاريت العدل والتجهيز والنقل واللوجستيك واملاء.
 .240إال أن وزارة العدل ما زالت مل تفتح مباراة اللتحاق املرتجمني إىل األمازيغية ضامنا ألسس املحاكمة العادلة.
كام أن الربملان ما زال مل يتمكن من إرساء آلية للرتجمة الفورية من األمازيغية وإليها .وما زالت جلساته تنقل
مبارشة عىل أمواج اإلذاعة األمازيغية (دون غريها) ،مام يحرم الناطقني بها من تتبع أشغال املؤسسة الترشيعية
باللغة التي يفهمونها.
 .241يسجل املجلس انتقال اإلذاعة األمازيغية إىل البث املستمر عىل مدار  24ساعة .لكنه ،يف نفس الوقت،
يسجل النقص امللحوظ يف تكوين الصحافيني وخاصة التكوين املستمر من أجل تفعيل مع رسمية اللغة األمازيغية.
كام أن حمالت التحسيس بهذه اللغة ضد جائحة كوفيد  19كانت قليلة.
 .242وأثارت شائعة طلب الربملان لرأي استشاري من طرف املجلس بخصوص تجديد تصور البطاقة الوطنية
الكثري من الغموض .وعموما ،شكل عدم إدراج البيانات باللغة األمازيغية يف البطاقة الوطنية ردود فعل كثرية
من طرف الجمعيات األمازيغية.
 - 113منشور يف الجريدة الرسمية ،عدد  ،6870بتاريخ  2أبريل .2020
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 .243وقد أثرت جائحة كوفيد  19سلبا عىل املعيش اليومي للعديد من الفنانات والفنانني واملشتغلني يف املرسح
والسينام وباقي أشكال التعبريات األدبية والفنية .وبادرت وزارة الثقافة والشباب والرياضة إىل إرساء دعم مادي
لهم .ولكن عدم توصل الجميع بنفس املعلومة أو مبا يكفي من الوضوح فيها ،أنتج ردود فعل احتجاجية من
طرف العديد منهم.
 .244ويسجل املجلس أن العديد من املؤسسات الوطنية قد كيفت طريقة عملها مع الظروف التي فرضتها
األزمة الوبائية ،وذلك لضامن الولوج إىل الحقوق الثقافية ،حيث اقرتحت املؤسسة الوطنية للمتاحف زيارة
افرتاضية للمعارض البارزة التي احتضنتها املتاحف التي تقع تحت وصايتها ،ووضع املركز السيناميئ املغريب
العديد من األفالم رهن إشارة العموم عىل موقعه اإللكرتوين ،كام قامت املكتبة الوطنية للمملكة املغربية بوضع
كتب صوتية عىل موقعها اإللكرتوين.
 .245ويسجل املجلس بإيجابية صدور حكم قضايئ يقيض بتأدية مبلغ بشيك مكتوب باللغة األمازيغية ،وهو
األمر الذي ميكن اعتباره اجتهادا قضائيا يعزز املامرسة الحقوقية الفضىل يف اململكة .كام تزايدت خالل سنة 2020
املطالب املدنية والسياسية بتحويل رأس السنة األمازيغية إىل عيد وطني.
 .246تابع املجلس ما تداولته وسائل اإلعالم بخصوص قضية السيد محمد براو املتعلقة بسحب جائزة املغرب
العريب للكتاب برسم سنة  ،2018بعد إعالن اسمه من بني الفائزين بها ،وذلك بعدما تبني إلدارة الجائزة كون
املعني باألمر حني تقدميه لطلب الرتشيح لنيل الجائزة مل يرش اىل صفته كقاض باملجلس األعىل للحسابات خالفا
ملقتضيات املادة  182من مدونة املحاكم املالية ،التي تنص عىل أنه «مينع عىل كل قاض ينتمي إىل املحاكم املالية
أن يزاول بصفة مهنية نشاطا خاصا يدر عليه ربحا كيفام كان نوعه ،كام مينع عليه مزاولة أي عمل يجعله يف
وضعية تبعية .وال ميتد هذا املنع إىل التأليف األديب أو العلمي أو الفني ،غري أنه ال ميكن ملؤلفيها اإلشارة بهذه
املناسبة إىل صفتهم كقضاة إال برخصة من الرئيس األول بعد موافقة مجلس قضاء املحاكم املالية .وحينام تكون
لهذه األعامل عالقة بأنشطة املحاكم املالية ،يجب عىل مؤلفيها تسليم نسخة منها للرئيس األول قبل نرشها أو
توزيعها» .وبتاريخ  15يوليوز  2020أصدرت محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط قرارها بتأييد الحكم االبتدايئ
القايض بتسليم املعني باألمر الشهادة والتذكار املتعلقني بالجائزة املذكورة ،وأداء تعويض له عن الرضرين املادي
واملعنوي الالحق به من جراء إعالن سحب الجائزة منه.
 .247دعم املجلس يومني دراسيني حول التأسيس ملرشوع معجم القرى الزراعية بواد نون نظمتهام جمعية
منتدى األبحاث والدراسات تكوست .وتخلل هذا النشاط دراسة مواضيع ذات صلة بالحقوق الثقافية ،وال سيام
التقاطعات بني األمازيغية والحسانية؛ والرتاث الديني والتنمية بواد نون؛ والتالقح بني املكونني العريب والعربي
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بواد نون؛ والرتاث املايئ يف واحات ازوافيط؛ وشذرات عن مملكة النحل بساحل واد نون؛ وقيمة املاء وطرق
تدبريه عند املستقرين والرحل يف مجال آسا.
 .248كام دعمت اللجنة الجهوية العيون – الساقية الحمراء جمعية أوديسا مهرجان العيون الدويل لفنون
الشارع ،إىل جانب املديرية الجهوية للثقافة بالعيون وجامعة املرىس ،حيث اشتغلت الجمعية خالل املهرجان
عىل تزيني واجهات شوارع املدينة بجداريات من إنتاج أملع فناين الكرافيتي عىل صعيد اململكة وخريجي معهدي
الفنون الجميلة بتطوان والدار البيضاء .واستحرض املشاركون البعد الحقوقي وقيمة التعايش يف الجداريات
املعروضة.
بخصوص الحقوق الثقافية ،فإن املجلس يؤكد عىل التوصيات التالية:
أجرأة املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية ومتكينه من املوارد املالية والبرشية مبا يضمن اضطالعه مبهامه
يف أحسن الظروف؛
تعزيز الجهود الرامية إىل ترسيم اللغة األمازيغية يف املدارس والجامعات ،ويف املحاكم ،وباقي اإلدارات العمومية،
وتخصيص االعتامدات املالية الكافية املتعلقة بهذا املوضوع؛
تنفيذ توصيات اللجنة األممية للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية الصادرة عىل إثر فحص التقرير
الدوري الرابع للمملكة سنة  2015واملتعلقة بتسهيل الولوج إىل الثقافة والعلوم للجميع ،مبا يف ذلك الولوج إىل
اإلنرتنيت ،والحق يف املشاركة الثقافية.

ثانيا :حقوق النساء والفتيات
 .249جعل املجلس من الحقوق اإلنسانية للنساء والفتيات قضية محورية يف اشتغاله إميانا منه بأن متكني
املرأة وتعزيز املساواة بني الرجل واملرأة هو السبيل الوحيد لبناء مجتمع عادل ومتقدم ،وتحقيق األمن السيايس
واالجتامعي واالقتصادي والثقايف والبيئي .وقد تابع املجلس ولجانه الجهوية حالة حقوق النساء والفتيات منذ
بداية الحجر الصحي واملتعلقة بإشكالية العنف بأبعاده املختلفة ،وذلك اعتامدا عىل املعطيات التي توصل بها
مبارشة ،أو من الجمعيات ،وكذا الرصد اإلعالمي.
 .250ومتيزت سنة  2020مبرور سنة عىل دخول قانون محاربة العنف ضد النساء حيز التنفيذ ،حيث صدرت
تطبيقات قضائية مبدئية للمستجدات التي أقرها هذا القانون ،خاصة عىل مستوى توسيع تطبيق املحاكم لتدابري
الحامية كاملنع من االتصال أو االقرتاب من الضحية ،وإيداع املعنف داخل مؤسسة للعالج النفيس.
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 .251ويثمن املجلس ما تداولته عدد من وسائل االعالم حول صدور أول حكم قضايئ 114يجرم وبشكل مبارش
العنف النفيس كفعل مستقل ،ويذكر املجلس يف هذا السياق بأنه وفقا التفاقية إسطنبول للوقاية من العنف
ضد النساء والعنف املنزيل ومكافحتهام ،ينبغي فهم تعبري «العنف ضد املرأة» عىل أساس أنه انتهاك لحقوق
االنسان ،وشكل من أشكال التمييز ضدها ،وأنه يعني كافة أعامل العنف القامئة عىل أساس النوع االجتامعي،
والتي تسبب أو التي من شأنها أن تسبب للمرأة أرضارا أو آالما بدنية أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية ،مبا فيه
التهديد بالقيام مبثل هذه األعامل ،أو االكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية ،سواء أكان ذلك يف الحياة العامة
أو الخاصة.
 .252كام يسجل املجلس املبادرات اإليجابية التي اتخذتها السلطات من أجل التصدي للعنف ضد املرأة ،حيث
أطلقت منصة للتبليغ عىل مستوى النيابة العامة واألمن الوطني والدرك املليك ،باإلضافة إىل إطالق كبسولة
تحسيسية عىل مستوى قنوات التلفزة املغربية ملناهضة العنف ضد املرأة .كام أصدرت النيابة العامة الدورية
رقم  20بتاريخ  30أبريل  2020املتعلقة بالعنف ضد النساء يف املنازل أثناء فرتة الحجر الصحي.
 .253غري أن املجلس يسجل استمرار بعض العراقيل الواقعية التي تواجه إعامل قانون محاربة العنف ضد
النساء ومن أبرزها عدم تعميم مراكز اإليواء للنساء ضحايا العنف عىل مستوى كافة الدوائر االستئنافية ،وضعف
طاقتها االستيعابية إن وجدت ،وسلوك بعض الجهات املكلفة بإنفاذ القانون يف تحميل الناجيات من العنف عبء
اإلثبات ،مام قد يحول دون ولوجهن لسبل االنتصاف ،فضال عن ضعف املنظومة القانونية املتعلقة بجرب الرضر
للناجيات من العنف.
 .254ويف ظل تزايد حاالت العنف ضد املرأة خالل األزمة الوبائية ،115بادرت رئيسة املجلس إىل مراسلة اللجان
الجهوية يف  4ماي  2020من أجل رصد حالة النساء والفتيات ضحايا العنف منذ بداية الحجر الصحي التي باتت
ظاهرة اجتامعية حارضة بقوة خالل فرتة الحجر الصحي .ويف هذا اإلطار ،رصدت اللجنة الجهوية بالرباط-سال-
القنيطرة عدة حاالت لنساء وفتيات تعرضن لعنف جسدي ،ومنهن من أصبحت بدون مأوى إذ تم طردهن من
بيت الزوجية ،وال زلن يعانني من تداعيات نفسية ،ومنهن من تخضع ملتابعة نفسية .وتم رصد هذه الحاالت
عىل مستوى مدن سيدي قاسم وسيدي سليامن ،وتبني عىل إثر ذلك وجود صعوبة تتعلق بالتبليغ الهاتفي عن
حاالت العنف الجسدي من طرف النساء ،لنفس السبب وهو الخوف من الزوج أو  /وعدم وجود مكان يأوين
 - 114يتعلق األمر بحكم املحكمة االبتدائية بفاس ،يف امللف عدد  ،20/3639صادر بتاريخ .2020/11/17
 - 115وتبعا للمعطيات الواردة من املديرية العامة لألمن الوطني ،تم تسجيل  7482حالة عنف مرتكبة ضد النساء والفتيات خالل الفرتة املمتدة من  20مارس حتى 24
يونيو  2020موزعة حسب أشكال العنف املصنفة يف القانون  103-13املتعلق مبحاربة العنف ضد النساء كالتايل :العنف الجسدي  4771حالة ،العنف النفيس  1545حالة،
العنف االقتصادي  699حالة ،العنف الجنيس  467حالة .وحسب نفس املعطيات ،شهد هذا النوع من الجرائم انخفاضا ملحوظا بنسبة  20,32%مقارنة مع نفس الفرتة من
السنة املاضية.
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إليه مع أطفالهن بعد الخروج من بيت الزوجية .كام أجرت اللجنة الجهوية بطنجة-تطوان-الحسيمة  61اتصاال
مع السلطات املعنية والجمعيات التي تشتغل عىل هذا املوضوع من أجل معالجة القضايا املطروحة.
 .255وأطلق املجلس ،ابتداء من األربعاء  25نونرب  ،2020حملة لضامن فعلية محاربة جميع أشكال العنف ضد
النساء والفتيات ،من خالل تنظيم مجموعة من الورشات الوطنية والجهوية التي تهدف إىل التفكري يف النهوض
بأوضاع النساء والفتيات والحد من العنف املامرس عليهن .وتندرج هذه الحملة يف إطار «حملة الستة عرش
يوما العاملية ملناهضة العنف القائم عىل النوع االجتامعي» ،التي تعترب حدثا دوليا ينطلق سنويا يف  25نونرب،
تاريخ االحتفال باليوم العاملي للقضاء عىل العنف ضد املرأة ،ويختتم يف  10دجنرب ،الذي يصادف اليوم العاملي
لحقوق اإلنسان.
 .256يف مجال تعزيز قدرات الفاعلني املعنيني ويف إطار برنامج مجلس أوروبا للتدريب عىل حقوق اإلنسان
للمهنيني القانونيني ( )HELPالذي يرمي إىل تعزيز قدرات املهنيني القانونيني وتوفري تدريب للقضاة واملحامني
واملدعني العامني واألكادمييني حول قضايا حقوق اإلنسان السيام العنف املبني عىل النوع ،ساهم املجلس يف بلورة
الدرس الدويل حول مناهضة العنف ضد النساء ،وأطلق الدورة التدريبية العابرة للحدود حول العنف ضد املرأة
والعنف املنزيل :لفائدة املحامني واملحاميات ،التي تزامنت وحملة  16يو ًما ملناهضة العنف ضد املرأة ( 25نونرب
  10دجنرب لعام  .)2020وهمت هذه الدورة تحسني معارفهم ومهاراتهم بشأن املعايري الدولية الحالية يف هذااملجال وأهميتها يف السياق القانوين للمغرب وكيفية تطبيقها.
 .257فضال عن ذلك مازالت العديد من التحديات تعرتض النساء والفتيات للتمتع بحقوقهن كاملة ،من بينها
الولوج للرتبية والتكوين ،وزواج القارصات ،وضعف املشاركة السياسية والوصول إىل مراكز القرار واملسؤولية.
كام يسجل املجلس التأخر الحاصل يف أجرأة هيئتني دستوريتني ،هام الهيئة املكلفة باملناصفة ومكافحة جميع
أشكال التمييز واملجلس االستشاري لألرسة والطفولة ،رغم صدور القانون املتعلق باألوىل يف أكتوبر  2017والثانية
يف غشت .2016
 .258ويف إطار دعم الجمعيات العاملة يف مجال حقوق املرأة ،وقع املجلس وسفارة كندا يف املغرب ،يف يناير
 ،2020مذكرة تفاهم بشأن مرشوع «صوت وقيادة املرأة يف املغرب» الذي تنفذه منظمة أوكسفام .ويروم
املرشوع تحسني متتع النساء والفتيات بحقوقهن اإلنسانية وتعزيز املساواة بني الجنسني وتعزيز القدرات التدبريية
للجمعيات العاملة يف حقوق املرأة .ويف إطار هذا املرشوع وتعزيزا للجهود الرامية للحد من آثار جائحة كوفيد
 19عىل الحقوق النسائية ،تم يف يونيو  2020دعم أنشطة خمس جمعيات عاملة يف مجال حقوق املرأة من أجل
مكافحة العنف ضد املرأة وتوزيع مواد النظافة الصحيـة يف املناطق الحرضية والقروية.
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 .259كام وقع املجلس وصندوق األمم املتحدة للسكان اتفاقية رشاكة للفرتة  2021-2020تهدف إىل تعزيز
حقوق النساء والفتيات ،مبا يف ذلك حقوقهن يف الصحة الجنسية واإلنجابية ،ومكافحة زواج القارصات والقارصين،
واملساهمة يف تنفيذ توصيات آليات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان املوجهة لبالدنا يف مجال الحق يف الصحة
الجنسية واإلنجابية .وتم يف هذا اإلطار إعداد مرشوع دليل حول هذا املوضوع.
 .260وساهم املجلس يف النقاش الدائر حول السياسات العمومية الرتابية املستجيبة للنوع والهتاممات الشباب
بهدف إنشاء آليات وقنوات للحوار والتشاور بني صانعي القرار الرتايب واملواطنني واملواطنات من أجل سياسات
عمومية مستجيبة ملقاربة النوع االجتامعي وموجهة نحو اهتاممات الشباب ،وذلك يف إطار مرشوع MAJAL
 Citoyenاملمول من طرف االتحاد األورويب يف إطار برنامج مشاركة مواطنة.
 .261كام نظم املجلس دورات تكوينية عن بعد حول تتبع وتقييم السياسات العمومية .وعرفت هذه الدورات
مشاركة فاعلني يف مجال حقوق اإلنسان ،ورامت تعزيز املساهمة الفعالة ملنظامت املجتمع املدين يف ترسيخ سيادة
القانون والدمقرطة والتنمية السوسيو-اقتصادية عرب تحسني البيئة املؤسساتية والقانونية ملنظامت املجتمع املدين،
وتدعيم مشاركتها يف تحديد السياسات العمومية وتنفيذها وتتبعها وتقييمها مع استحضار بعد النوع االجتامعي.
يف مجال حقوق النساء والفتيات ،يقدم املجلس ويؤكد عىل التوصيات التالية:
أجرأة الهيئة املكلفة باملناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز واملجلس االستشاري لألرسة والطفولة؛
إلغاء أو تعديل جميع املقتضيات القانونية التي قد تنطوي عىل متييز ضد املرأة من أجل إعامل مبدأي املساواة
واملناصفة الذين كرسهام الدستور؛
مراجعة وتعديل مدونة األرسة مبا يتامىش مع مبادئ الدستور واالتفاقيات الدولية التي صادقت أو انضمت
إليها اململكة ،وخاصة اتفاقية حقوق الطفل؛
التنصيص عىل مقتضيات إجرائية وموضوعية للحد من اإلفالت من العقاب يف قضايا العنف ضد النساء من قبيل
فرض إلزامية التبليغ ،وإجراء التعديالت الرضورية عىل منظومة اإلثبات وتدبري وسائله التي تقتضيها الطبيعة؛
الخاصة لجرائم العنف ضد النساء مبا يضمن حقوق الضحايا ،اسرتشادا بالدالئل األممية للترشيعات املتعلقة
بالعنف ضد املرأة ؛
رضورة بناء النص القانوين املتعلق باإلجهاض عىل صحة املرأة الحامل ،وتحديدا عىل مفهوم الصحة كام يعرفها
دستور املنظمة العاملية للصحة باعتبارها «حالة من اكتامل السالمة بدنيا وعقليا واجتامعيا ،ال مجرد انعدام
املرض والعجز؛
اعتامد مقاربة النوع االجتامعي بطريقة منهجية يف إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات واالسرتاتيجيات الوطنية
واإلقليمية ،مع إعطاء األولوية ألكرث النساء ضعفا.
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ثالثا :الحقوق الفئوية

 .1حقوق كبار السن
 .262يف انتظار اعتامد صك دويل ملزم خاص بحقوق كبار السن ،تبقى مبادئ األمم املتحدة املتعلقة بكبار
السنة لسنة  1991والتعليق العام رقم  6الصادر عن اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية،
من بني األسس املرجعية الدولية التي تنص عىل هذا الحق .وقد سلطت جائحة كوفيد  19الضوء عىل حقوق
كبار السن وصحتهم يف ظل هذه الظروف ،حيث إن أغلب ضحايا هذا الفريوس يف العامل هم من الذين تبلغ
أعامرهم  65عا ًما أو ما فوق ،عىل اعتبار أنهم من أكرث الفئات هشاشة وأكرثها عرضة لإلصابة بهذا الوباء .وتزداد
هذه الهشاشة يف أوساط كبار السن املوضوعني يف مراكز الرعاية االجتامعية أو الذين يعيشون يف وضعية الشارع.
وتشمل حقوق األشخاص املسنني الحصول عىل ما يكفي من الغذاء واملاء واملأوى وامللبس والرعاية الصحية،
باإلضافة إىل حقوق أساسية أخرى كإمكانية مامرسة العمل بأجر والحصول عىل التعليم والتدريب.
 .263ويسجل املجلس ما قامت به السلطات العمومية خالل فرتة الحجر الصحي من إجراءات تروم إيواء
العديد من الفئات يف مؤسسات الرعاية االجتامعية وفضاءات أخرى استخدمت لهذا الغرض .وقد استفاد
األشخاص املسنون الذين كانوا يف وضعية شارع من هذه اإلجراءات .كام يسجل املجلس استفادة  399سجينا
مسنا من العفو املليك ،الذي هم ما مجموعه  5654سجينا.
 .264ومن أجل الوقوف عىل مدى متتع هذه الفئة من حقوقها والتحقق من اتخاذ التدابري الوقائية الالزمة،
قامت اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب بزيارة مركز الرعاية االجتامعية إليواء املسنني بسطات يوم  16يوليوز
 ،2020وقد متت اإلشارة إليها بالتفصيل يف التقرير الخاص بهذه اآللية.
 .265وتابعت اللجان الجهوية هذا املوضوع ،حيث توصلت اللجنة الجهوية مراكش-آسفي بشكاية جامعية
لثالث نزالء بدار الرب واإلحسان يف مراكش ،بينهم امرأة يشتكون من خاللها تعرضهم للتهديد واإلهامل وسوء
املعاملة ،والتعنيف من طرف بعض املرشفني ،والوضعية الصحية والنفسية للنزالء والتي أكدوا أنها سيئة جدا،
وهو ما تناولته بعض املنابر اإلعالمية خالل شهر أبريل  .2020وعىل إثر ذلك راسلت اللجنة كل من وايل جهة
مراكش-أسفي وكذا املنسق الجهوي للتعاون الوطني بجهة مراكش-أسفي بتاريخ  17أبريل  ،2020ومل تتوصل
برد بحلول نهاية .2020
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 .266وعقب اجتامعه املنعقد يف فاتح أبريل  ،2020دعا مكتب املجلس السلطات العمومية إىل توسيع إجراءات
الدعم املايل التي اتخذتها الحكومة لتشمل جميع الفئات يف وضعية هشة ،مبن فيهم األشخاص املسنون.
 .267بحلول نهاية سنة  ،2020مل يتم وضع إطار قانوين خاص باألشخاص كبار السن ،وهو ما يجعل الحامية
القانونية املتوفرة لهذه الفئة غري كافية ،كام أن النصوص القانونية املعمول بها ال تساعد عىل منع التمييز واإلقصاء
والتهميش والعنف ،وهي مامرسات ميكن أن تطال هذه الفئة .وإذا كان القانون رقم  65.15املتعلق مبؤسسات
الرعاية االجتامعية ،مبا فيها املؤسسات التي تتكفل باألشخاص املسنني ،قد نص عىل مجموعة من املقتضيات التي
ميكنها أن تعزز الحامية القانونية لهذه الفئة ،فإن النصوص التنظيمية املتخذة لتطبيقه مل تصدر بعد.
يف مجال حقوق األشخاص املسنني ،يويص املجلس مبا ييل :
وضع إطار قانوين خاص باألشخاص املسنني بشكل يتالءم مع املعايري الدولية يف هذا املجال ،وخاصة مبادئ
األمم املتحدة املتعلقة بكبار السن لسنة 1991؛
الترسيع بإصدار النصوص التنظيمية املنصوص عليها يف املادة  44من القانون رقم  65.15املتعلق مبؤسسات
الرعاية االجتامعية من أجل بداية تطبيقه مبا يكفل إعادة تأهيل هذه املؤسسات حتى تقوم بأدوار متقدمة يف
حفظ كرامة املتكفل بهم ،مبن فيهم املسنني؛
تخصيص دعم مايل لفئات األشخاص املسنني يف وضعية هشاشة يف إطار التكافل والتضامن االجتامعيني؛
وضع قاعدة بيانات تتضمن تصنيفات وإحصاءات خاصة بكبار السن ،وخاصة ما يتعلق بكافة أشكال االنتهاكات
كالعنف االجتامعي (مبا يف ذلك العنف املنزيل والعنف الجنيس والعنف القائم عىل الجنس) واستغاللها يف
السياسات والربامج التي تستهدف هذه الفئة.

 .2األشخاص املحرومون من حريتهم
 .268تابع املجلس وضعية النزالء باملؤسسات السجنية خالل سنة  ،2020خاصة وأن ظروف كوفيد  19قد حدت
من الزيارات بكل أصنافها ،مبا يف ذلك زيارات العائالت ،واللجان الجهوية ،واإلدارة املركزية ،إال يف بعض الحاالت
القليلة ،ولذلك شكل االتصال الهاتفي واإللكرتوين بديال للتواصل مع العائالت ،ويف الكثري من األحيان مع املعتقلني
الذين متكنوا من االتصال مبارشة من داخل السجن باملقر املركزي للمجلس ،أو لجانه الجهوية .وعىل الرغم من
ظروف جائجة كوفيد  19إال أن املجلس ولجانه الجهوية توصلوا بشكايات من طرف املعنيني أو ذويهم عن طريق
االتصاالت الهاتفية أو عرب الربيد اإللكرتوين .وتابع املجلس أيضا التدابري املتخذة من طرف املندوبية العامة إلدارة
السجون وإعادة اإلدماج من أجل حامية صحة السجناء وضامن سالمتهم.
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 .269اتخذت املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج مجموعة من التدابري 116منها التقليص من عدد
الزوار واالكتفاء بزائر واحد فقط ،مع استفادة كل نزيل من الزيارة مرة واحدة كل  15يوما ،ومتكني النزالء من
االتصال بذويهم يف نهاية األسبوع من أجل إبالغهم بهذه اإلجراءات االحرتازية ،وعدم السامح بالزيارة للزوار
األجانب الذين تقل مدة إقامتهم باملغرب عن  15يوما ،وتنظيم حمالت تحسيسية لفائدة املوظفني والسجناء
حول خطر اإلصابة بفريوس كورونا ،وإخضاع السجناء العائدين من املحاكم ومن املستشفيات للفحوصات الطبية
قبل إيداعهم بغرف اإليواء ،وإلزام املوظفني والزوار بارتداء الكاممات الطبية الواقية قبل ولوج املؤسسة.
 .270رحب املجلس بالعفو املليك الصادر يوم  4أبريل والذي استفاد منه  5654من نزيالت ونزالء املؤسسات
السجنية ،أي حوايل  7%من مجموع نزيالت ونزالء املؤسسات السجنية ،وهي مبادرة تنسجم مع ما دعت إليه
آليات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ،وخاصة نداء املفوضة السامية لحقوق اإلنسان .ووفقا للمعلومات املتوفرة
لدى املجلس ،فقد شمل العفو املليك باألساس الفئات الهشة ،والذين يعانون من أمراض مزمنة ،وكانوا يتواجدون
بـ  77مؤسسة سجنية وإصالحية ،وهم كالتايل:
 399من املعتقلني املسنني؛
 260من الذين يعانون من األمراض املزمنة؛
 779من الذين أبانوا عن حسن السلوك؛
 3501من املحكومني يف قضايا جنحية؛
 40من النزالء املتابعني يف إطار قانون اإلرهاب ،والذين استفادوا من برنامج مصالحة؛
 20نزيلة يف وضعية حمل؛
 543من النزالء الذين أبانوا عن إمكانيات إعادة اندماجهم يف املجتمع؛
 93من النزالء القارصين؛
 19من النزيالت املرفقات بأطفالهن.
 .271كام أصدرت رئاسة النيابة العامة ،يف  18مارس ،دورية للوكالء العامني للملك لدى محاكم االستئناف ووكالء
امللك لدى املحاكم االبتدائية وقضاة النيابة العامة املكلفني باألحداث بجميع محاكم اململكة من أجل بحث
إمكانية تقديم طلبات بتغيري التدابري املتخذة يف حقهم (وفقا ملقتضيات املادتني  501و 516من قانون املسطرة
الجنائية) ،وبإلغاء التدابري املؤقتة املتخذة يف إطار املادة  471من القانون نفسه ،وتسليم األحداث ألرسهم كلام
كانت وضعيتهم القانونية ومصلحتهم الفضىل تسمح بذلك ،ويف هذا الصدد ،تم ،يف  19مارس ،تسجيل «استفادة
 251طفل(ة) من إجراءات تغيري التدابري املتعلقة بنزيالت ونزالء مراكز حامية الطفولة ،منهم أحداث يف نزاع مع
القانون وأحداث يف وضعية صعبة ،تم تسليمهم إىل أرسهم أو استفادوا من رخص استثنائية» .كام أصدر املجلس
األعىل للسلطة القضائية ،يف  25مارس ،دورية لتفادي إحضار املعتقلني لجلسات املحاكامت.

 - 116بالغ صحفي للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج بتاريخ  13مارس .2020
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 .272توصل املجلس ولجانه الجهوية خالل سنة  2020مبا مجموعه  593شكاية وطلبا بشكل مبارش من طرف
السجناء أو من طرف ذويهم وعائالتهم .وبعد معالجة هذه الشكايات ،تبني أنها تهم طلبات العفو ،وتظلامت
من املساطر واألحكام القضائية ،وطلبات الرتحيل ،وطلبات االحتفاظ ،وطلبات متابعة الدراسة والتكوين املهني،
وشكايات تخص ادعاءات مخالفة الضابطة القضائية لقانون املسطرة الجنائية ،وطلبات تهم إدماج العقوبات،
وطلبات تهم اإلفراج املقيد برشوط ،وطلبات االستامع ،وطلبات بخصوص املساعدة االجتامعية ،وطلبات تتعلق
بالعالج والرعاية الطبية .كام توصل املجلس بشكاية عامة من االئتالف املغريب لهيئات حقوق اإلنسان والذي
يستنكر فيها الوضعية التي آلت إليها السجون املغربية جراء جائحة كوفيد .19
 .273ويف إطار تتبع هذه الشكايات والطلبات ،قام املجلس بإجراءات حسب نوعية الشكايات والطلبات
املقدمة ،ومتثلت يف توجيه املشتكني إىل سلك املساطر القانونية والقضائية عن طريق السلطات اإلدارية
والقضائية ،وتوجيه الطلبات التي تندرج يف إطار االختصاص إىل املندوبية العامة للبت فيها .كام تم التواصل مع
عائالت السجناء ،يف حالة الرضورة من أجل استكامل امللفات وتجهيزها.
 .274بخصوص زيارة املؤسسات السجنية ،قام املجلس ولجانه الجهوية خالل سنة  2020مبا مجموعه  45زيارة،
أعدت بشأنها تقارير مشفوعة بتوصيات لضامن حقوق نزالء ونزيالت املؤسسات السجنية وأنسنة فضاءاتها.
وأحيلت هذه التوصيات عىل الجهات املختصة ،ويتابع املجلس مآالت تنفيذها .وتندرج هذه الزيارات يف إطار
الزيارات التفقدية قبل فرض حالة الطوارئ الصحية أو يف إطار زيارات خاصة خالل تلك الفرتة يف إطار املساعي
التي قام بها املجلس أو لجانه الجهوية أو يف سياق معالجة الشكايات الواردة عليه .وقد همت هذه الزيارات
أشخاصا متابعني عىل خلفية االحتجاجات ،أو حاالت فردية .ويف هذا السياق ،قامت اللجنة الجهوية درعة-
تافياللت بزيارات بناء عىل شكايات أو ما تداولته بعض املنابر اإلعالمية ،وخاصة باملؤسسة السجنية بورزازات،
التي ظهرت بها أول حالة مؤكدة للفريوس ،حيث تم القيام بزيارات تفقدية بهدف التأكد من االدعاءات ،وخاصة
التي وردت يف تسجيالت منشورة وكذا الوقوف عىل مدى تطيبق التدابري االحرتازية للحد من انتشار جائحة
كوفيد  19من طرف املؤسسة املذكورة.
 .275وقد بادر املجلس يف بداية الحجر الصحي ،وبتنسيق مع املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج،
إىل طلب دعم الهيئة الوطنية للطبيبات واألطباء يف تغطية الخصاص الذي تعرفه بعض املؤسسات السجنية
للمساهمة يف الوقاية من اإلصابة باألمراض وحامية صحة النزيالت والنزالء ،وهي املبادرة التي متت االستجابة لها،
حيث قدمت هيئة األطباء يف  4مايو  2020قامئة تضم  22طبيبا متطوعا لدعم املندوبية العامة وسد الخصاص.
 .276كام وجه املجلس مراسالت لجميع اإلدارات املسؤولة عن أماكن الحرمان من الحرية بغرض تحسيسها
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بالتدابري الخاصة املتعلقة بوقف انتشار الوباء .وقام برتجمة رأي اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب حول تدبري
جائحة كوفيد  19مبجرد التوصل به ،وعمل عىل تقاسمه بواسطة الربيد اإللكرتوين مع أعضاء اآللية والعاملني بها،
وكذا مع السلطات املعنية بتسيري جميع أماكن الحرمان من الحرية.
 .277ويف إطار بذل املساعي ومتابعة وضعية معتقيل أحداث الحسيمة ،استجابت رئيسة املجلس ملبادرة 14
معتقال عىل خلفية احتجاجات الحسيمة بسجن طنجة  ،2حيث انتقل وفد من املجلس لهذه املؤسسة السجنية
للتفاعل مع طلبهم .وعقد الوفد خمس جلسات بالسجن املحيل طنجة  ،02متحورت حول تطلعاتهم ،والتزمت
رئيسة املجلس بالرتافع وبذل كل املساعي حول مطلبهم باإلفراج عنهم .واستفاد كل أفراد املجموعة البالغ
عددهم  14من العفو املليك بتاريخ  29يوليوز .2020
 .278يسجل املجلس تفاقم ظاهرة االكتظاظ التي مازالت مستفحلة يف املؤسسات السجنية ،وتؤثر سلبا عىل متتع
الساكنة السجنية بحقوقها عموما وعىل التمتع بالحق يف الصحة والنظافة والتعليم عىل وجه الخصوص ،كام أن
هذه الظاهرة ال تساعد عىل مراعاة القواعد الخاصة باملساحة الدنيا املخصصة لكل سجني املتعارف عليها دوليا.
بخصوص حقوق السجناء ،يويص املجلس ب:
اتخاذ تدابري عاجلة من أجل التقليص من االكتظاظ داخل املؤسسات السجنية خاصة عن طريق ترشيد
االعتقال االحتياطي ،ومراجعة مسطرة العفو ،وتفعيل اإلفراج الرشطي والتحسيس به يف أوساط الساكنة السجنية،
والترسيع باعتامد عقوبات بديلة؛
تسهيل ولوج جمعيات املجتمع املدين وتوسيع الرشاكة معها مبا يضمن تفعيل دورها يف التحسيس؛
اتخاذ تدابري خاصة لحامية الفئات الهشة داخل املؤسسات السجنية من قبيل األشخاص يف وضعية إعاقة،
واملصابني بأمراض خطرية وعقلية نفسية؛
الرفع من عدد األطباء والعاملني الصحيني داخل املؤسسات السجنية.

 .3املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء
 .279كانت للتدابري املتخذة آثار اجتامعية واقتصادية عىل جميع القطاعات وعىل كافة مناحي الحياة .كام
أن اآلزمة الوبائية زادت من هشاشة عدد كبري من املهاجرين والالجئني وطالبي اللجوء الذين أصبحوا يعيشون
وضعا غري مستقر ،خاصة بسبب فقدان سبل العيش ،مام أدى إىل تفاقم املشاكل املرتبطة بحقهم يف الصحة
والحامية االجتامعية .كام أن عدم توفر جميع املهاجرين والالجئني وطالبي اللجوء عىل سكن الئق تسبب يف
زيادة تعرضهم إىل مخاطر اإلصابة بفريوس كوفيد .19
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 .280ويف ظل األزمة الوبائية ،قامت السلطات املحلية باتخاذ عدة إجراءات لفائدة الفئات الهشة ،خصوصا
األطفال املهاجرين يف وضعية الشارع وبدون مأوى ،والذين تم إيواؤهم يف مؤسسات تابعة للشبيبة والرياضة أو
مؤسسات التعاون الوطني عىل مستوى كل جهة .كام رصد املجلس أن الدعم املقدم من طرف املجتمع املدين
جاء بأشكال متعددة ،من بينها توزيع املواد الغذائية وقسائم الرشاء واملساعدات املالية .وسجل أيضا ،تعرض
بعض املنظامت غري الحكومية لبعض العراقيل ،من قبيل إمكانية الحصول عىل تراخيص من أجل التدخل ،وكذلك
فرض السلطات رشط تقديم الئحة تضم أسامء كل املستفيدين ،بشكل قبيل ،وهو ما جعل عمليات التدخل
صعبة أو متعذرة يف بعض األحيان ،خصوصا يف ظل تلك الظروف.
 .281كام اتخذ املجلس ولجانه الجهوية عدة إجراءات من أجل حامية حقوق األجانب وتعزيزها يف ظل
هذه األزمة الوبائية .فعقب اجتامعه املنعقد يف فاتح أبريل  ،2020أوىص مكتب املجلس السلطات العمومية
بتوسيع إجراءات الدعم املايل التي اتخذتها الحكومة لتشمل جميع الفئات يف وضعية هشة ،مبن فيهم املهاجرين
والالجئني وطالبي اللجوء.
 .282ورصدت اللجنة الجهوية العيون-الساقية الحمراء وقوع مشادات ومواجهات بني املكلفني بإنفاذ القانون
ومجموعة مكونة من  78مهاجرا من دول جنوب الصحراء يف وضعية غري قانونية تم إيواءهم بأحد مراكز
االستقبال ،حيث حاول هؤالء املهاجرون مغادرة املركز دون رخصة ودون االمتثال لإلجراءات االحرتازية .ورصدت
اللجنة من عني املكان وقوع تبادل للعنف بني قوات األمن واملهاجرين الذين اقتحموا الباب الخارجي ملركز
اإليواء يف محاولة لخرق الحجر الصحي ،مام اضطر أحد رجال القوات املساعدة إىل إطالق رصاصتني مطاطيتني يف
الهواء ،فيام أصابت الرصاصة الثالثة أحد املهاجرين .وقد تم التحكم يف الوضع الحقا ،فيام تم نقل رشطي وأربعة
مهاجرين إىل املستشفى إلصابتهم بكدمات خفيفة نتيجة وقوع تدافع .وقد فتحت الرشطة القضائية بالعيون
بحثا متهيديا تحت إرشاف النيابة العامة املختصة لتحديد مالبسات الحادث .ومكن تدخل اللجنة الجهوية إىل
جانب ممثلني عن السلطات العمومية ومنظامت املجتمع املدين من تخفيف التوتر وإيجاد حلول لبعض املشاكل
املرتبطة باإليواء والتنقل واملساعدات الغذائية املخصصة للمهاجرين.
 .283وسجلت اللجنة الجهوية بجهة الرشق أن املهاجرين املتواجدين مبدينة الناظور يعانون من تراجع
املساعدات التي كانت تقدم لهم من طرف بعض الجمعيات ،فضال عن اإلجراءات االحرتازية التي حدت من
حركتهم ،خاصة أولئك الذين يرغبون يف التوجه إىل مدن أخرى باملغرب .ويف هذا اإلطار ،تم توجيه  24شكوى
إىل املجلس تتعلق أساسا بصعوبات يف الحصول عىل إذن خروج يف كل من الرباط والراشيدية ومراكش وبني
مالل ،بسبب عدم وجود إقامة منتظمة للمعنيني ،وخاصة الالجئني وطالبي اللجوء .وتواصلت اللجنة الجهوية مع
السلطات املحلية بكل من وجدة والناظور إلبالغها بوضعية هؤالء املهاجرين وطلبت منها تزويدهم مبعونات
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غذائية عىل غرار باقي الفئات الهشة .كام أوصت اللجنة السلطات املحلية بتسهيل عمل الجمعيات قدر اإلمكان
حتى تتمكن من تقديم املساعدة لهذه الفئة.
 .284فيام يخص الولوج إىل الخدمات الصحية ،توصلت اللجنة الجهوية طنجة-تطوان-الحسيمة بشكاية من
مهاجرة كامريونية تم منعها من دخول مستشفى محمد الخامس بطنجة .وكانت هذه املرأة الحامل ترغب يف
إجراء فحص طبي لعدم ظهور أعراض الوالدة عليها رغم بلوغها آخر مراحل الحمل .وتواصلت اللجنة الجهوية
مع إدارة املستشفى لتمكينها من االستفادة من الفحص ،ومتت متابعة الحالة مع جمعية كاريتاس.
 .285فيام يتعلق بالحق يف العمل ،يرى املجلس أنه رغم تسهيل وتحديث العديد من التدابري وإجراءات
تراخيص العمل خالل السنوات األخرية ،إال أنه الزالت هناك عدة صعوبات أمام الولوج الفعيل لألجانب إىل
العمل ،يف ظل ظروف تحرتم فيها كافة حقوقهم ،حيث إن عدم الولوج إىل العمل يؤثر عىل الوضعية القانونية
والنظامية لألجانب ويساهم يف جعلهم يف وضعية هشاشة وتعريضهم لالستغالل .ويف ظل األزمة الوبائية،
توصلت اللجنة الجهوية طنجة-تطوان-الحسيمة بشكاية من مهاجر من أصل نيجريي أفاد أنه يشتغل بدون عقد
عمل ألن مشغله رفض تجديده منذ انتهاء أجله قبل أسبوعني .وأضاف أن املشغل املعني رفض أيضا منحه رخصة
التنقل يف سياق األزمة الوبائية حتى يتسنى له التوجه إىل مقر عمله .وبناء عىل شكاية املعني باألمر أحالت
اللجنة الجهوية األمر عىل مفتش الشغل .كام توصلت اللجنة الجهوية بطلب للجوء من طرف أجنبي من جنسية
نيجريية .وقد متت إحالة هذا الطلب عىل املفوضية السامية لشؤون الالجئني بالرباط التي أجرت اتصاال هاتفيا
مع املعني ومكنته من وثيقة طلب اللجوء .ويف هذا السياق ،ونتيجة الدورة التدريبية املنظمة يف شهر يونيو،
وبعد تحديد االحتياجات يف هذا املجال من قبل اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بجهة الدار البيضاء-سطات،
نظم املجلس بدعم من مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ،دورة تدريبية للفاعلني الجمعويني
بالجهة حول موضوع الولوج إىل العمل وحق اإلقامة وحامية العامل األجانب.
 .286ويف إطار التحسيس مبخاطر جائحة كوفيد  ،19نرش املجلس عىل صفحاته عىل شبكات التواصل االجتامعي
فيديوهات تحسيسية حول فريوس كوفيد  19وإجراءات الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية .وفيام يتعلق
بفئة األجانب مبن فيهم املهاجرين والالجئني باملغرب ،نرش املجلس رشيط فيديو بعدة لغات ،من بينها
«الوولوف» و»لينغاال ،اللغتني األكرث تداوال بني املهاجرين .117كام استقبلت اللجنة الجهوية كلميم-وادنون أعضاء
جمعية املهاجرين بإقليم كلميم من أجل تحسيسهم بأهمية االلتزام باإلجراءات التي فرضتها السلطات املعنية
وذلك حفاظا عىل سالمتهم وحثهم عىل االتصال بالوسائل املتاحة يف ظل حالة الطوارئ الصحية .ومببادرة من
اللجنة ،استفادت  24أرسة مهاجرة تتواجد مبدينة كلميم من املساعدات الغذائية ومواد التنظيف عىل دفعتني
type=2&theater?/230072775043929/https://web.facebook.com/CNDHMaroc.ar/videos/vb.241212672715310 - 117
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االوىل بتاريخ  08ماي  2020والثانية بتاريخ  12ماي  .2020وبعد رفع الحجر الصحي عن جهة كلميم واد نون،
استقبلت اللجنة جمعية املهاجرين وسلمتها  500كاممة من أجل توزيعها عىل املهاجرين املتواجدين مبدينة
كلميم .وفيام يتعلق برخصة التنقل ،قامت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بطنجة بتوجيه بعض األجانب نحو
أعوان السلطة باألحياء (املقدمني) من أجل الحصول عىل هذه الرخصة خالل فرتة الحجر الصحي .وسجلت
اللجنة الجهوية بارتياح متكن بعض األجانب من الحصول عىل الرخصة عرب اتحادات ماليك بعض اإلقامات التي
يقطنون بها.
 .287وجه املجلس مراسلة لوزارة الداخلية بشأن حق اإلقامة بالنسبة لألجانب يف سياق جائحة كوفيد 19
وإغالق املصالح الخاصة باألجانب والتمديد التلقايئ للوثائق التعريفية .ومن أجل متكني جميع األشخاص املعنيني
من الوصول إىل املعلومات وإىل اإلجراءات التي سيتعني عليهم اتباعها عند إعادة فتح هذه املصالح ،وتجنب
أي خرق للقانون ،ومن أجل ضامن إبالغ كل شخص مقيم يف املغرب بالتدابري التي اتخذتها السلطات ،وبالتايل
تعزيز االمتثال لهذه التدابري ،وبهدف الحفاظ عىل الصحة والسالمة والحق يف االنتصاف لألشخاص املعنيني ،طلب
املجلس تعليق جميع التدابري املتعلقة بالرتحيل واإلبعاد من األرايض املغربية.
 .288وفيام يتعلق بتجديد بطاقة اإلقامة أو متديد رخصة اإلقامة ،راسل املجلس وزارة الداخلية حول مسألة
إغالق مصالح مراقبة األجانب وقرار التمديد الضمني لوثائق التعريف ،وذلك بهدف ضامن حق الولوج إىل
املعلومة املرتبطة باملساطر التي يتوجب عىل هؤالء األجانب احرتامها عند استئناف عمل هذه املصالح ،وتفادي
أي خرق للقانون .فضال عن ذلك ،حرص املجلس عىل أن يتم إبالغ كل األشخاص املقيمني باملغرب باإلجراءات التي
تتخذها السلطات .أما فيام يتعلق بالحفاظ عىل الحق يف الصحة ،واألمن وحق األشخاص املعنيني يف االنتصاف،
فقد دعا املجلس إىل تعليق أي إجراء باإلبعاد نحو الحدود والرتحيل من الرتاب املغريب.
 .289كام تلقت اللجنة الجهوية طنجة-تطوان-الحسيمة مجموعة من طلبات الحصول عىل معلومات بهذا
الخصوص .وقد أخربت اللجنة بعض األجانب ببالغ املديرية العامة لألمن الوطني الصادر يف  18مارس ،2020
والذي يعلن فيه التعليق املؤقت لعمل مراكز تسجيل املعطيات التعريفية ومصالح مراقبة األجانب .نظم
املجلس ،بدعم من املفوضية السامية لالجئني ،دورة تكوينية عن بعد لفائدة مجموعة من الجمعيات ،خاصة
جمعيات مجموعة عمل الحامية بالدار البيضاء ( ،)GTPحول موضوع «الدخول ،اإلقامة واللجوء يف املغرب:
حقوق ومامرسات» ،وذلك يومي  17و  18يونيو  .2020وقد استفاد من هذه الدورة التكوينية عرشون مشاركا،
وشكلت فرصة لتعزيز معارف الفاعلني الذين يشتغلون حول ملف األجانب ،مبن فيهم الالجئني وطالبي اللجوء،
خاصة الشق املتعلق باإلطار القانوين الخاص بالدخول إىل األرايض املغربية ،وحق اإلقامة بالنسبة لألجانب وحق
اللجوء.
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 .290وعملت اللجنة الجهوية فاس-مكناس ،بتنسيق مع جمعية «كاريتاس» ،بتتبع وضعية  36مهاجرا من دول
جنوب الصحراء يف وضعية غري قانونية مبدينة فاس ،حيث ربطت االتصال بالسلطات املحلية املعنية من أجل
أخذ االحتياطات الالزمة لضامن حاميتهم ،وذلك بتعاون مع التنسيقية الجهوية للتعاون الوطني .وتبعا لذلك،
تم ابتداء من يوم االثنني  30مارس  ،2020إيواء هؤالء املهاجرين باملركب االجتامعي «باب الخوخة» املتخصص
يف إيواء األطفال امل ُتخىل عنهم واألشخاص املسنني واملصابني بأمراض عقلية .ونظرا ملحدودية الطاقة االستيعابية
لهذا املركب االجتامعي ،تم يوم األربعاء فاتح أبريل  2020نقل املهاجرين إىل مؤسسة تابعة لجمعية الحامية
االجتامعية تتواجد برأس املاء-موالي يعقوب ،حيث استفادوا من العناية الطبية.
 .291كام تواصلت اللجنة الجهوية الداخلة-وادي الذهب مع منظامت املجتمع املدين ومع السلطات العمومية
لتقديم املساعدات الرضورية ملهاجرين ينحدرون من مختلف دول جنوب الصحراء ،وخاصة االستفادة من
املعونات الغذائية األساسية .من جهتها ،عالجت اللجنة الجهوية طنجة – تطوان  -الحسيمة ،برشاكة مع جمعية
كاريتاس ،أكرث من  30طلب مساعدة يخص أداء وجيبات الكراء واإليواء وكذلك التغذية ولوازم النظافة الصحية
لفائدة مهاجرين.
 .292ونظمت اللجنة الجهوية الداخلة-وادي الذهب لقاء تواصليا مع ممثيل الجاليات اإلفريقية جنوب الصحراء
بتاريخ  24يناير  ،2020مبقر اللجنة ،تطرق إىل الحقوق املكفولة للمهاجرين وأوضاعهم بالجهة.
 .293ويف مجال الحق يف الهوية والتقييد بسجالت الحالة املدنية ،ترافع املجلس من أجل تسليم إشعارات الوالدة
لألجنبيات اللوايت يلدن يف املستشفيات الجامعية ،والسامح بتسجيل أبنائهن بسجالت الحالة املدنية .وعىل الرغم
من مالحظة العديد من التطورات يف فعلية الحق يف الهوية ،إال أنه ال تزال هناك صعوبات معينة قد تشكل
عقبات أمام تسجيل األطفال األجانب ،منها عدم إصدار إشعارات الوالدة من طرف بعض املستشفيات الجامعية
يف حالة عدم دفع مصاريف الوالدة .ومن مظاهر هذه التطورات الرامية إىل فعلية الحق يف الهوية هي املذكرة
رقم  245املؤرخة  18يونيو  2018الصادرة من طرف وزارة الصحة ،والتي تطالب مديري مراكز الرعاية الصحية
باتخاذ اإلجراءات املناسبة لوضع حد ملامرسات مصادرة إشعارات الوالدة يف حالة عدم دفع تكاليف الوالدة.
 .294وبخصوص التفاعل مع الرشكاء الدوليني ،أجرت رئيسة املجلس ،منذ بداية الحجر الصحي ،اتصاالت
منتظمة مع ممثيل املفوضية السامية لشؤون الالجئني التابعة لألمم املتحدة واملنظمة الدولية للهجرة من أجل
تقاسم املعلومات املتعلقة بوضعية الالجئني وطالبي اللجوء واملهاجرين .كام أجرى املجلس اجتامعات أسبوعية
عن بُعد ،من أجل تنسيق العمل بخصوص التدابري املتخذة ووسائل التحسيس واإلخبار التي ينرشها كل طرف
من أجل ضامن حصول املهاجرين عىل املعلومة.
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 .295وفيام يتعلق بالتدخل لتوفري املساعدات املالية والعينية ،توصلت اللجنة الجهوية الداخلة-وادي الذهب
بطلبات الدعم لالستفادة من املعونات الغذائية األساسية من طرف مهاجرين ينحدرون من مختلف دول جنوب
الصحراء ،باإلضافة إىل نساء أرامل وآباء أطفال يف وضعية إعاقة وأشخاص مسنني .وتواصلت اللجنة مع منظامت
املجتمع املدين ومع السلطات العمومية املكلفة بهذه املهمة لتمكني هؤالء املهاجرين من املساعدات الرضورية.
وتجدر اإلشارة هنا إىل أن  322شخصا متكنوا من االستفادة من هذه املساعدات 252 :مهاجرا من أصل سينغايل،
ضمنهم  222امرأة 60 ،مهاجرا من الكوت ديفوار 9 ،مسنني مغاربة وأب لطفل يف وضعية إعاقة .ومن جهتها،
عالجت اللجنة طنجة -تطوان -الحسيمة برشاكة مع جمعية كاريتاس ،أكرث من  30طلب مساعدة يخص أداء
وجيبات الكراء واإليواء وكذلك التغذية ولوازم النظافة الصحية.
يف مجال الهجرة واللجوء ،فإن املجلس يؤكد عىل التوصيات التالية:
الترسيع باعتامد القانون رقم  72.17املتعلق بدخول وإقامة األجانب باململكة املغربية وبالهجرة ،مبا يضمن
متتع املهاجرين بحقوقهم األساسية املنصوص عليها يف االتفاقية الدولية لجامية حقوق جميع العامل املهاجرين
وأفراد أرسهم ،مع مراعاة املبادئ املتضمنة يف االتفاق العاملي من أجل الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية؛
الترسيع باعتامد القانون رقم  66.17املتعلق باللجوء ورشوط منحه ،مبا يضمن االعرتاف الفعيل بوضعية الجئ
التي متنحها مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ،مع مراعاة املقتضيات الدستورية واملبادئ املتضمنة يف
امليثاق العاملي بشأن الالجئني؛
الترسيع بإصدار النص التنظيمي الذي يحدد مقرات األماكن التي يتم فيها االحتفاظ باألجانب خالل املدة
الالزمة ملغادرتهم إذا كانت الرضورة امللحة تدعو إىل ذلك ،كام ورد ذلك يف املادة  34من القانون  02.03املتعلق
بدخول وإقامة األجانب باململكة املغربية وبالهجرة غري املرشوعة؛
تعزيز احرتام مبدأ عدم اإلعادة القرسية لالجئني وتقليص هامش تقدير السلطات عندما يتعلق األمر بقرارات
إعادتهم مبا يضمن حقوقهم كالجئني ؛
تعديل املادة  1من القانون  04-00املتعلق بإلزامية التعليم األسايس الذي ينص عىل أن «التعليم األسايس
يشكل حقًا لجميع األطفال املغاربة من كال الجنسني الذين بلغوا سن السادسة « ،من خالل حذف اإلشارة إىل
الجنسية املغربية؛
تبسيط إجراءات التسجيل يف املؤسسات التعليمية ،السيام يف حالة عدم وجود وثائق التسجيل بالحالة املدنية؛
وإجراء اختبارات تحديد املستوى من أجل التوجيه إىل املستويات الدراسية؛ والتكييف اللغوي من أجل اجتياز
االمتحانات؛
اتخاذ التدابري الالزمة لوضع حد للمامرسات التي تتعارض مع الحق يف الولوج إىل الخدمات الصحية ومبدأ
مجانية الوالدة ،مثل مصادرة الوثائق يف حالة عدم دفع التكاليف الصحية.
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أوال  :مالءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية  :اآلراء
االستشارية والمذكرات والتقارير الموضوعاتية
 .296أصدر املجلس خالل الفرتة التي يغطيها التقرير الحايل عددا من التقارير واملذكرات واآلراء االستشارية
بخصوص عدد من مشاريع القوانني .وتدخل هذه املبادرات يف إطار املهام املوكولة إىل املجلس يف باب النهوض
بحقوق اإلنسان يف بالدنا وتتوخى تبني نصوص قانونية متالمئة مع معايري القانون الدويل لحقوق اإلنسان .ومام
تجدر اإلشارة إليه يف هذا السياق أن املجلس يقوم ،لهذه الغاية ،بدراسة هذه املشاريع من زاوية مقاربة حقوق
اإلنسان ،ويعتمد مختلف املرجعيات الوطنية والدولية ذات الصلة كام يستحرض عددا من التجارب األجنبية
املقارنة واملامرسات الفضىل عرب العامل.
 .297نرش املجلس مالحظات وتوصيات بشأن مرشوع القانون رقم  72.18املتعلق مبنظومة استهداف املستفيدين
من برامج الدعم االجتامعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجالت .118وتروم هذه املالحظات والتوصيات املساهمة
يف تجويد نص املرشوع وتحقيق انسجامه مع روح الدستور ومع املرجعية الدولية لحقوق اإلنسان وتقوية
مقتضياته مبضامني من شأنها أن تشكل ضامنات للتطبيق السليم للقانون بعد صدوره ،فضال عن تدقيق بعض
الجوانب التقنية وبعض التعريفات واملفاهيم مع إضافة تعريفات أخرى .ومن بني ما أوىص به املجلس عىل وجه
الخصوص رضورة تصدير نص القانون الذي سوف يصدر بديباجة تربز أهميته وسياقه وأسباب نزوله والغايات
الكربى املتوخاة منه واملرجعيات املعتمدة كخلفية لصياغته وبناء مقتضياته ،وتكشف عن روحه ،ورضورة
استحضار التحديات التي سيكون عىل االستهداف رفعها اعتبارا ملرشوع النموذج التنموي واستلهاما للتعبئة
الشاملة التي عرفتها بالدنا مؤخرا يف سياق مواجهة جائحة كوفيد  .19كام متت التوصية بتوفري إمكانية التسجيل
التلقايئ بناء عىل مسطرة محددة ،ووضع معايري دقيقة لتنقيط األرس تحقيقا للمساواة وضامنا لعدم التمييز،
ووضع ضوابط الستقاء املعلومات وتبادلها ،وتحديد آجال إلصدار النصوص التنظيمية.
 .298كام أصدر املجلس رأيا استشاريا بشأن مرشوع القانون رقم  46.19املتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة
والوقاية من الرشوة ومحاربتها .119وقد تم إبداء هذا الرأي بناء عىل الطلب الذي وجهه السيد رئيس مجلس
النواب إىل املجلس بتاريخ  6أكتوبر  .2020وبنى املجلس رأيه بهذا الخصوص عىل قناعة راسخة لديه مفادها
أن مكافحة الفساد االقتصادي مدخل أسايس لتعزيز احرتام حقوق اإلنسان داخل املؤسسات واملقاوالت ،وركيزة
من ركائز بناء اسرتاتجية وطنية لحقوق اإلنسان واملقاولة ،وأن الفساد يؤدي حتام إىل التمييز واإلخالل مببدأ
املساواة وينعكس سلبا عىل التمتع بحقوق اإلنسان .من مثة ،فقد أوىص بتعزيز صالحيات الهيئة ومهامها يف
118 - https://www.cndh.ma/ar/blgt-shfy/lmjls-lwtny-lhqwq-lnsn-yqdm-llbrlmn-bgrftyh-twsyth-wmlhzth-bshn-mshrw-lqnwn-rqm-7218
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مجال مكافحة الفساد مع متكينها من وسائل ذاتية ومساطر خاصة ،وبتدقيق بعض املقتضيات التقنية املتصلة
بهندسة النص وبنائه .كام أوىص بتقوية صالحيات مأموري الهيئة العاملني تحت إرشاف رئيس الهيئة ومسؤوليته،
وتعزيز الضامنات والرشوط القانونية والواقعية ذات الصلة مبامرستهم ملهامهم مع إضفاء نوع من املرونة عىل
اإلجراءات التي يتخذونها مبا يضمن فعاليتها.
 .299ونرش املجلس مالحظات وتوصيات بشأن مرشوع القانون رقم  56.20املتعلق باملتاحف ومرشوع القانون
رقم  55.20املتعلق بتغيري القانون رقم  01.09القايض بإحداث املؤسسة الوطنية للمتاحف وتتميمه .وانطلق
املجلس يف مالحظاته وتوصياته من وعيه برضورة توفري وعاء ترشيعي يبوئ املتاحف مكانتها الثقافية والحضارية
والتاريخية ويضمن فعاليتها ويؤمن الولوج إليها واالستفادة منها للجميع وعىل قدم املساواة وميكنها من االضطالع
بأدوارها يف مسار التنمية ،وبكون مناقشة مرشوعي القانون هذين فرصة مواتية إلعامل نظرة استرشافية ملتحف
املستقبل املنفتح واملنخرط بكل قوة يف العرص الرقمي واملعتمد عىل جميع الوسائل واإلمكانيات التي تتيحها
الرقمية والذي يتشارك ومؤسسات متحفية أجنبية ودولية محتوياتها مبا ميكِّن الجمهور املغريب من تنظيم زيارات
افرتاضية لها ومن توصيل كنوزها وذخائرها إىل ساكنة املناطق النائية وخاصة منهم الناشئة واألطفال .كام انطلق
من توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة املتعلقة بالحفظ اإليجايب للذاكرة وامل ُدرِجة لهذا الحفظ ضمن املصالحة
مع التاريخ ومع الذات ،من خالل تكليف لجنة متابعة تفعيل توصياتها بالسهر عىل تهيئة بعض مراكز االعتقال
أو االحتجاز أو املدافن السابقة وتحويلها إىل فضاءات حافظة للذاكرة .ومن بني ما أوىص به املجلس بخصوص
املرشوعني ربط عمل املؤسسة الوطنية للمتاحف بالحكامة الثقافية وبالسياسة الثقافية ومحدداتها وغاياتها
وآفاقها وبأهداف التنمية املستدامة وخدمة املجتمع ،واعتامد املقاربات التشاركية والديناميكية والتفاعلية
والجهوية واملحلية يف إدارة الشأن املتحفي.
 .300أصدر املجلس تقريره املوضوعايت حول احتجاجات الحسيمة 120الذي صادقت عليه جمعيته العامة يف
دورتها الثانية ،املنعقدة من  6إىل  8مارس  .2020ويتناول التقرير ،الذي يقع يف  400صفحة ،عدة محاور تهم عىل
وجه الخصوص تحديد مفهوم «احتجاجات الحسيمة» ،وكرونولوجيا احتجاجات الحسيمة منذ  28اكتوبر 2016
إىل أكتوبر  ،2017كام تضمن قضايا متعلقة باملس بحرية العقيدة والعبادة ،وحرية التعبري والتظاهر السلمي،
واالجتهادات القضائية الدولية ذات الصلة ،وادعاءات التعذيب وحاالت العنف ،ومحاكمة املتابعني عىل خلفية
االحتجاجات .كام تناول مطالب املحتجني وتضمن تحليال للمنشورات عرب مواقع التواصل االجتامعي حول هذه
االحتجاجات ،وتفاعل املجلس مع املعتقلني وعائالتهم ،باإلضافة إىل خالصات وتوصيات عامة.

120 - https://cndh.ma/sites/default/files/mlkhs_tqryr_htjjt_lhsym.pdf
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 .301أصدر املجلس تقريره املوضوعايت حول احتجاجات جرادة ،121وتوخى هذا التقرير ،الذي صادقت عليه
باإلجامع الجمعية العامة للمجلس ،املنعقدة من  6إىل  8مارس  ،2020إىل رصد األحداث وتتبعها وتوثيقها وتقييم
آثارها عىل الحقوق والحريات ،وفقا للمواثيق الدولية التي صادق عليها املغرب والضامنات التي يوفرها الدستور
والترشيعات الوطنية .كام رام تقديم مقرتحات مبنية عىل مقاربة حقوقية من شأنها املساهمة يف معالجة
القضايا املتصلة مبطالب احتجاجات جرادة من جهة ،واستخالص النتائج للحيلولة دون تكرارها يف سياقات
مشابهة من جهة أخرى .وقدم التقرير  29استنتاجا و 36وتوصية متت صياغتها ارتكازا عىل املقاربة املبنية عىل
حقوق اإلنسان ،وبناء عىل تتبع اللجنة الجهوية بجهة الرشق ورصدها ملختلف أشكال التظاهر واالحتجاج التي
عرفتها جرادة ،وبناء عىل متابعة املجلس لالحتجاجات ومطالب الساكنة .وتتوزع التوصيات التي قدمها املجلس
بني توصيات عامة وتوصيات خاصة مقدمة إىل كل من السلطات العمومية والربملان وجهة الرشق ،فضال عن
التوصيات املتعلقة مبالحظة محاكامت املتابعني عىل خلفية احتجاجات جرادة .ومن بني هذه التوصيات الدعوة
إىل احرتام حق التظاهر السلمي وإعامل التأويل الحقوقي بغض النظر عن الترصيح أو اإلشعار والعمل عىل
تطوير املبادئ التوجيهية الوطنية التي تؤطر تدخل القوات العمومية .كام يلفت املجلس االنتباه إىل الحاجة إىل
حوار وطني حول املقاولة وحقوق اإلنسان واإلرساع باعتامد خطة وطنية يف املجال ووفقا للمقتضيات الدستورية
ذات الصلة واملبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن األعامل التجارية وحقوق اإلنسان.
 .302يف إطار مساهمته يف النقاش الذي تعرفه بالدنا حول التوجهات الجديدة السرتاتيجية التنمية ،أصدر
املجلس يف يوليوز  2020مذكرته حول النموذج التنموي الجديد تحت عنوان «فعلية الحقوق والحريات يف
املغرب...من أجل عقد اجتامعي جديد» ،122والتي صادقت عليها الجمعية العامة يف دورتها الثانية بتاريخ 6
مارس  .2020وتقدم املذكرة عنارص تصور املجلس السرتاتيجية تنموية تهدف إىل جعل فعلية الحقوق والحريات
مدخال أساسيا لضامن الحق يف التنمية ،وجعله يف قلب الخيارات االسرتاتيجية لبالدنا يف املرحلة املقبلة وذلك
ترجمة السرتاتيجية عمل املجلس املرتكزة عىل فعلية الحقوق والحريات ،كام صادقت عليها جمعيته العامة
املنعقدة يف شتنرب  .2019وقد اعتمد املجلس يف بناء هذه املذكرة عىل منهجية تقوم عىل تحديد أربعة مجاالت
كربى تتمفصل فيها حقوق اإلنسان والتنمية وتشكل أسسا لبناء منوذج تنموي دامج للحق يف التنمية ،وتهم:
األساس القيمي لفعلية الحقوق والحريات ،الحاجة إىل إعادة ترتيب األولويات لتعزيز الولوج للحقوق األساسية،
اعتامد مقاربة تنموية مبنية عىل حقوق اإلنسان ،وأخريا رضورة إعطاء دينامية جديدة لدور الدولة يف تعزيز
فعلية الحقوق والحريات يف مرحلة ما بعد جائحة كوفيد .19

121 - https://cndh.ma/sites/default/files/cndh_-_rapport_jerada_va_1.pdf
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 .303صادقت الجمعية العامة للمجلس ،يف دورتها العادية الثالثة املنعقدة بتاريخ  4دجنرب  ،2020عىل توصية
إضافية ملذكرته حول «فعلية الحقوق والحريات يف املغرب...من أجل عقد اجتامعي جديد» تخص استحضار
التاريخ وحفظ الذاكرة يف التنمية من خالل التأكيد عىل النهوض بالتاريخ املغريب بكل روافده وأهمية حفظ
الذاكرة لبلورة منوذج تنموي جديد.وقد دعا املجلس من خالل هذه التوصية ،املعنونة «من أجل تنمية تستحرض
إضاءات التاريخ وحفظ الذاكرة» ،123التي رفعها املجلس للجنة الخاصة بالنموذج التنموي ،إىل وضع خطة وطنية
مندمجة لحفظ الذاكرة ذات أساس قانوين تحدد مجاالت التدخل واالشتغال وتضمن التقائية وانسجام الربامج
التي ستنجزها مختلف املؤسسات العمومية يف هذا املجال.

ثانيا  :التربية على حقوق اإلنسان والتحسيس بها وإثراء النقاش
حولها
 .304شارك املجلس يف فعاليات الدورة  26للمعرض الدويل للنرش والكتاب من  6إىل  16فرباير  2020بالدار
البيضاء .وخصص برنامج مشاركته ،التي تأيت تحت شعار « :2020 - 1990مسار متواصل لفعلية الحقوق» ،لتقاسم
مسار ثالثة عقود من تاريخ املؤسسة مع زوار املعرض مبشاركة مجموعة من الفاعلني الحقوقيني والدوليني،
واملؤسساتيني وكذا من املجتمع املدين .ويف هذا اإلطار ،استقبل الرواق ،الذي توفرت فيه ولوجيات األشخاص
يف وضعية إعاقة مبا يف ذلك لغة اإلشارة ،حوايل  40ألف زائر ،و 87نشاطا أطره أكرث من  120فاعال ،و 60نظمها
املجلس و 27نظمت بشكل ذايت من طرف منظامت غري حكومية ،فضال عن  50نشاطا تحسيسيا وترفيهيا لفائدة
أزيد من ألف طفلة وطفل ،من بينهم  220طفال ،قدموا من مختلف جهات املغرب ،ليقدموا أنشطة إبداعية
وفنية تتمحور حول حقوق اإلنسان .كام احتضن الرواق ،يف إطار سلسلة الندوات وحلقات النقاش ،عدة لقاءات
متحورت حول فعلية الحقوق وتحليل التطورات والتحديات والرهانات املرتبطة مبامرسة مختلف فئات حقوق
اإلنسان.
 .305نظمت اللجنة الجهوية درعة  -تافياللت موائد مستديرة للتفكري وتعميق النقاش حول وضعية الطفولة
بأقاليم الجهة ،خالل الفرتة املمتدة من  7إىل  12دجنرب  .2020وتندرج هذه اللقاءات يف إطار متديد جسور
التواصل بني مختلف الفاعلني يف مجال الطفولة عىل مستوى أقاليم الجهة ،وإثارة النقاش حول القضايا املرتبطة
بحقوق الطفل .وشارك يف أشغالها ممثلو القطاعات الحكومية وفعاليات املجتمع املدين بأقاليم الجهة بهدف
املساهمة يف تحديد اإلشكاالت األساسية املرتبطة بوضعية الطفولة عىل املستوى املجايل ،ووضع خطة إجرائية
لحامية الطفولة بالجهة والنهوض بها ،ووضع آليات ملتابعة تنفيذها.
123 - https://www.cndh.ma/sites/default/files/twsy_dfy-_mn_jl_tnmy_tsthdr_dt_ltrykh_whfz_ldhkr.pdf
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 .306نظمت اللجنة الجهوية الرباط -سال -القنيطرة ،برشاكة مع املديرية الجهوية إلدارة السجون وإعادة
اإلدماج بالجهة ،لقاء تواصليا مع نزيالت السجن املحيل بالقنيطرة ،وذلك بتاريخ  10مارس  ،2020مبناسبة اليوم
العاملي للمرأة تحت عنوان  :اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بجهة الرباط – سال  -القنيطرة تحتفي بنزيالت
السجن املحيل بالقنيطرة ،وهدفت اللجنة الجهوية ،من خالل هذا اللقاء ،التعريف بأدوار املجلس وآلياته
الوطنية ولجانه الجهوية ،وكذا القيام بزيارة لجناح النساء واألطفال املرافقني لهن.
 .307وبخصوص الرتبية عىل حقوق اإلنسان ،يسجل املجلس التقدم الذي عرفته املنظومة الرتبوية من خالل
إدراج الرتبية عىل املواطنة يف الربامج واملقررات الدراسية ملختلف املؤسسات التعليمية مبناسبة إنجاز واعتامد
عدد من اإلصالحات التي شملت الربامج واملقررات الرتبوية مبناسبة تبني الرؤية االسرتاتيجية .2030-2015
 .308وواصل املجلس التعاون مع املؤسسات الجامعية ،حيث تم يف أكتوبر  2020توقيع اتفاقية رشاكة وتعاون
بني لجنته الجهوية مراكش-آسفي وجامعة القايض عياض من أجل النهوض بالتكوين الجامعي العايل املتخصص
يف حقوق اإلنسان .كام أبرمت اللجنة الجهوية بني مالل-خنيفرة واألكادميية الجهوية للرتبية والتكوين بتاريخ 26
فرباير  2020اتفاقية رشاكة ،تهدف إىل تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان يف املؤسسات التعليمية وإرساء قيم املساواة
والتسامح واحرتام االختالف ونبذ العنف وترسيخ وتعزيز التشبع بقيم املواطنة لدى املتعلمني واملتعلامت
باملؤسسات التعليمية بالجهة.
 .309ويف إطار بناء قدرات الفاعلني عىل مستوى الجامعات الرتابية ،عمل املجلس عىل تطوير أدوات وتدريب
لفائدة هذه الجامعات عن طريق إبرام اتفاقيات رشاكة مع الجهات .ويجري حاليا تنفيذ مرشوع تجريبي مع
مجلس جهة مراكش آسفي ،تساهم فيه دار املنتخب للجهة ومعهد الرباط ادريس بن زكري لحقوق اإلنسان
التابع للمجلس.
 .310يواصل املجلس اجتامعاته والية الدارالبيضاء إلنشاء دار حقوق اإلنسان الجهوية وبالرشاكة مع الفاعلني
عىل املستوى الرتايب .وستشكل هذه الدور فضاء للمواطنة ،مام يسمح للعديد من الفاعلني واملدافعني واملدافعات
عن حقوق االنسان (منتخبون ،أعضاء اللجان االستشارية ،أعضاء اللجن الجهوية ،األساتذة والباحثون ،منظامت
املجتمع املدين ،املؤسسات العمومية ،الرشكات ،وغريها) ،لالجتامع والعمل م ًعا من أجل تعزيز ثقافة حقوق
اإلنسان وحاميتها.
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 .311وأطرت اللجنة الجهوية بني مالل  -خنيفرة ورشة لفائدة طلبة املعهد املتخصص يف مهن السمعي البرصي
ببني مالل يوم  02دجنرب  2020يف إطار التكوين التطبيقي للطلبة ،و متحورت الورشة حول وحدتني األوىل ارتكزت
حول صالحيات املجلس ولجانه الجهوية وأدوارهم ،و الثانية حول اإلعالم وحقوق اإلنسان والقوانني املؤطرة له.
 .312كام نظمت اللجنة الجهوية الداخلة – وادي الذهب ،مبقر اللجنة ،بتاريخ  4نونرب  ،2020دورة تكوينية
لفائدة اإلعالميني بالجهة حول موضوع القوانني املؤطر للصحافة اإللكرتونية.

ثالثا  :التكوين في مجال حقوق اإلنسان
 .313واصل املجلس عرب معهد الرباط – ادريس بنزكري – لحقوق اإلنسان خالل سنة  2020برامج عمله
املتعلقة بعقد لقاءات تهدف إىل تطوير خطة عمله االسرتاتيجية واملصوغات الخاصة بالتدريب ،واالشتغال عىل
تجميع الوثائق الخاصة بالدورات التدرييبة .ونظرا للظروف التي فرضتها جائحة كوفيد  ،19فقد تم تنظيم جل
األنشطة الخاصة بالتدريب عن بعد باستثناء لقاءات التحضري التي كانت مبارشة باملعهد.
 .314ويف هذا اإلطار ،احتضن املعهد دورات تدريبية وأنشطة بشكل مبارش أو عن بعد ،ومنها دورة تكوينية
حضورية حول القانون  31 .13املتعلق بالحق يف الحصول عىل املعلومات ،بتاريخ  31يناير  ،2020منظمة من
طرف املجلس بالتعاون مع لجنة الحق يف الحصول عىل املعلومات لفائدة  15مستفيد ومستفيدة من األشخاص
املكلفني بتلقي ومعالجة طلبات الحصول عىل املعلومات .كام احتضن دورة تدريبية حول السياسات العمومية
لفائدة املجتمع املدين بجهة الدار البيضاء – سطات خالل الفرتة من  5و 8أكتوبر  ،2020وتهدف إىل مواكبة
املجتمع املدين ضمن مرشوع مشاركة مواطنة بالرشاكة مع االتحاد األورويب ،لفائدة  32مستفيدا ومستفيدة
من الجمعيات وأعضاء وأطر اللجنة الجهوية بالجهة .واحتضن أيضا دورة تدريبية وطنية حول اآلليات الدولية
لحامية حقوق االنسان بتاريخ  14مارس  ،2020نظمها منتدى املواطنة لفائدة  35مستفيدا ومستفيدة ،من اطر
جمعيات الشباب وتم تأطريها من طرف أطر املجلس.
 .315ونظم املجلس دورة تدريبية حول الرصد والتحري والتوثيق يف مجال حقوق االنسان بتاريخ  11دجنرب
 ،2020لفائدة أعضاء مجموعات الحامية يف اللجان الجهوية الثالث بكل من العيون -الساقية الحمراء وكلميم واد
نون والداخلة واد الدهب ،لفائدة  23مستفيد ومستفيدة .كام نظم أيضا دورة تدريبية حول الحق يف الصحة
الجنسية واإلنجابية ما بني  14و 17دجنرب ،2020بالرشاكة مع املعهد العريب لحقوق اإلنسان لفائدة  26من أعضاء
وأطر اللجان الجهوية.
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 .316ونظمت لقاءات حوارية فكرية همت مواضيع من بينها لقاء مبارش حول الحرية والعدالة واالعرتاف
بتاريخ  27فرباير  ،2020من تأطري األستاذ نور الدين أفاية .كام تم تنظيم لقاء فكري عن بعد حول تطور مفهوم
العدالة والحقوق يف الفكر املعارص جون راولز منوذجا  26نونرب  ،2020من تأطري األستاذ عبد الرحامن العمراين.
 .317كام متت متابعة الربامج التدريبية املنجزة يف إطار املشاريع املربمة بني املجلس ورشكائه ،من أجل اختيار
الخرباء املكلفني بالتدريب وتعديل مقرتحات التدريب ،والخطط املقدمة من طرف الخرباء وتنفيذ بعض الربامج
التدريبية ومن بينها :مرشوع العيش معا بدون متييز والذي يهدف إىل إقرار مقاربة حقوق االنسان بقيم
التسامح ونبد العنرصية وكره األجانب مع اعتامد مقاربة النوع االجتامعي ،وبرنامج الدورات التدريبية املتعلقة
بالسياسات العمومية والذي ينفذه املجلس بالرشاكة مع مكتب األمم املتحدة لخدمات املشاريع.
 .318ويف إطار تطوير عمل املعهد متت صياغة مقرتح السرتاتيجية املعهد ،بعد االطالع عىل الدورات املنجزة من
طرف املعهد ،والتقرير املنجز من طرف اللجنة التقنية املكلفة بتقييم عمل املعهد ،تتضمن االحتياجات الخاصة
للفئات املستفيدة من التدريب يف املعهد ،وأيضا املحاور املقرتحة يف التدريب والطريقة املستعملة وتدقيق
مجزوءات تدريبية خاصة باألعضاء واألطر والفاعلني الرشكاء للمجلس ،مع استحضار إمكانية التدريب عن بعد.
 .319ومن أجل تسهيل عمل الجمعيات ودعام لقدراتها يف مجال تنظيم الدورات التدريبية ،وفر املعهد قاعات
التدريب وغرف اإلقامة باملعهد لجمعيات نظمت باملعهد دورة تدريبية لفائدة شباب جمعية منتدى الزهراء
للمرأة املغربية حول امللتقى التكويني «مرشوع ارتياح» ألجل تشجيع التبليغ عن العنف ضد النساء خالل الفرتة
من  8إىل  5أكتوبر  ،2020واستفاد منه  30شاب وشابة.
 .320وتخليدا لليوم العاملي لحقوق االنسان ومبناسبة اليوم الوطني للسجني ،قامت اللجنة الجهوية العيون-
الساقية الحمراء واملديرية الجهوية إلدارة السجون واعادة االدماج بجهة العيون-الساقية الحمراء بربمجة ورشات
تدريبية حول حقوق اإلنسان لفائدة نزالء املؤسسات السجنية بجهة العيون-الساقية الحمراء ،خالل الفرتة
املمتدة ما بني  14دجنرب  2020و 30يونيو  .2021وتهدف هذه الورشات التي تؤطرها اللجنة الجهوية إىل تعزيز
برامج التدريب والتوعية بقيم حقوق االنسان وآليات حاميتها والنهوض بها وتكريس قيم التسامح والتضامن
واملساواة يف صفوف نزالء املؤسسات ،فضال عن متكني النزالء من آليات وكيفيات حل النزاعات بطرق سلمية
ومكافحة كافة أشكال التطرف والتمييز والكراهية .وسيتم تنظيم ورشتني تدريبيتني كل شهر ،وستتختم هذه
الورشات بتأسيس «نادي حقوق االنسان واملواطنة» بكل مؤسسة سجنية بالجهة.
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رابعا  :حقوق اإلنسان واإلعالم

 .1التعاطي اإلعالمي مع قضايا حقوق اإلنسان
 .321يحرص املجلس عىل الرصد اليومي ملا يتم نرشه يف الصحافة واإلعالم والوسائط اإلعالمية الجديدة ،والتفاعل
معها باعتبارها أداة تساعد عىل قياس فعلية الحقوق وتتبع التطورات الجديدة ورصد ما قد يثار من قضايا
تتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان .ويتوفر املجلس عىل خلية رصد دامئة تسهر عىل تتبع ورصد حقوق اإلنسان
يف الصحافة واإلعالم .ويتم تجميع املقاالت املرصودة يف قاعدة بيانات صحفية داخلية خاصة ،تتيح ،إىل غاية 30
دجنرب  ،2020إمكانية االطالع عىل حوايل  161ألف مقال ومادة إعالمية ( 75%منها منابر صحفية تكتب باللغة
العربية) ،بزيادة قدرها  12.5%من مجموع املقاالت التي متت أرشفتها يف قاعدة البيانات الصحفية ،مقارنة
مع السنة املاضية ،مصنفة وفق “مكنز” شامل ( )Thesaurusأو قوائم رؤوس املواضيع – وهو ما يتيح تصنيف
املقاالت حسب الحق أو الحقوق التي تالمسها.
 .322خالل سنة  ،2020بلغ عدد املقاالت واملواد اإلعالمية والصحفية املرصودة واملسجلة يف قاعدة البيانات
حوايل  18ألف مقال ومادة إعالمية ،بزيادة قدرها  6.7%مقارنة مع 16781( 2019مقاال ومادة إعالمية).
ومن خالل تحليل عينة الرصد ،يتبني أن القضايا املتعلقة بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية والسياسية
والبيئية والقضايا املتعلقة بالوقائع القضائية والعمل القضايئ تتصدر قامئة اهتاممات الصحافة واإلعالم الوطني
خالل سنة  2020بنسبة تراوح  17%لكل منهام .وعىل اعتبار الظرفية االستثنائية املرتبطة بجائحة كوفيد 19
التي طبعت سنة  ،2020تصدرت املواضيع التي تدخل يف خانة الحق يف الصحة الئحة املقاالت واملواد اإلعالمية
املرصودة ضمن الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية والسياسية والبيئية ،بنسبة  ،33,3%يليها الحق يف
التعليم والحق يف الشغل بنسبة  14,9%لكل منهام.
 .323وبالنسبة لحامية الفئات الهشة ،فإنها متثل  7%من مجموع املقاالت واملواد اإلعالمية البالغ عددها حوايل
 3000مقاال ومادة إعالمية ،مرصودة خالل السنة التي يشملها التقرير .وقد توزعت املواضيع التي تدخل يف خانة
حامية الفئات الهشة عىل الشكل التايل :الهجرة ( ،)36%حقوق املرأة ( ،)26.6%حقوق الطفل ( ،)28.9%حقوق
األشخاص يف وضعية إعاقة ( )6.7%حقوق األشخاص املسنني (.)1.5%
 .324انطالقا من تحليل عينة الرصد ( 17852مقاال ومادة إعالمية) ،تربز أولوية املقاالت واملواد اإلعالمية ذات
الطابع اإلخباري الرصف يف التغطيات الصحفية واإلعالمية املتعلقة بقضايا حقوق اإلنسان ،حيث يقرتب معدل
هذا النوع من التغطيات من نسبة  ،91%يف حني ال تتجاوز مقاالت الرأي يف هذا الباب  ،4%تليها االفتتاحيات
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بنسبة  2.4%ثم الحوارات التي تتناول مواضيع حقوق اإلنسان بأقل من  1%من مجموع املقاالت واملواد
اإلعالمية املرصودة.
 .325تربز هذه املعطيات واألرقام الحاجة إىل تعزيز التقاء اهتاممات الفاعل الصحفي واإلعالمي مع الفاعل
الحقوقي وإىل انخراط أكرب من هذا األخري عىل عدة مستويات ،منها املساهمة يف تكوين الصحفيات والصحفيني
يف املجاالت املتعلقة بحقوق اإلنسان والتحسيس والحوار املتبادل من خالل تعزيز التواصل مع الفاعل الصحفي
واإلعالمي .ميكن أن يشكل هذا الورش وخلق مثل هذه الفرص مدخال مهام من شأنه أن يساهم يف انتقال املشهد
اإلعالمي إىل عتبة جديدة للنهوض باملقاربات الصحفية والتواصلية القامئة عىل التحليل وإذكاء النقاش العمومي
حول قضايا حقوق اإلنسان وإغنائه وتبسيط مبادئ ومفاهيم حقوق اإلنسان للمساهمة يف النهوض بثقافة
حقوق اإلنسان وتعميمها ،والرتافع إعالميا من أجل حاميتها.
 .326خالل  ،2020يسجل املجلس صدور قرار عن املجلس األعىل لالتصال السمعي البرصي بوقف بث برنامج
إذاعي ملدة أسبوعني بسبب توظيف مقدم الربنامج ل «عبارات وترصيحات تشكل وصام للمرأة وتكرس صورة
منطية ،دونية ومتيزية تحط من القيمة اإلنسانية للمرأة عموما ومن املرأة املطلقة خصوصا» ،باإلضافة إىل قيام
مثل ذلك الخطاب عىل «مقارنات تبخيسية تنطوي عىل تشيئ جنيس للمرأة» (قرار رقم  .)64.20كام صدر عن
املجلس قرار آخر بوقف بث برنامج إذاعي ملدة أسبوع بسبب توظيف أحد ضيوف الربنامج لعبارات «تنطوي
عىل حث ضمني عىل العنف والكراهية».
 .327يسجل املجلس تقديم قناة تييل ماروك ،124التي تبث من خارج املغرب ،لالعتذار وقيامها بسحب حلقة
برنامج حواري تبثه من شبكاتها ومنصاتها الرقمية ،بعد أن أثارت لقطة من ترصيح أحد ضيوفه االستنكار
واالمتعاض« .ويفهم من املقطع الذي تم تداوله أن صاحبه يحمل النساء الرافضات للزواج مسؤولية انتشار
االغتصاب ».يف هذا السياق ،يرى املجلس أنه ال ينبغي إطالقا إلقاء أي لوم عىل ضحايا االغتصاب أو أي تربير
كيفام كان لهذه الجرمية واالعتداء الشنيع ضد حقوق النساء والفتيات.
 .328بالنظر لتداعيات جائحة فريوس كوفيد  ،19خصصت املنابر اإلعالمية ،سواء تعلق األمر بالصحف الورقية
واملواقع اإللكرتونية أو القنوات التلفازية واإلذاعية ،متابعة يومية ومكثفة النعكاسات هذه األزمة الصحية
الكونية عىل املواطنات واملواطنني ،السيام فيام يتعلق بالتمتع بحقوق اإلنسان مبختلف مكوناتها .وقد سلطت
املواد اإلعالمية التي رصدها املجلس الضوء عىل جملة من التحديات واإلشكاالت التي طرحتها الجائحة عىل
مستوى مامرسة وضامن عدد من الحقوق ،خاصة الحق يف الصحة ،الحق يف الشغل ،الحق يف السكن ،الحق يف
الحصول عىل املعلومات ،الحق يف التظاهر السلمي ،وغريها.
124 - https://twitter.com/telemarocweb/status/1271442823267717123/photo/1
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 .329خالل فرتة الحجر الصحي ،تضمنت عينة الرصد التي قامت مصالح املجلس بتحليلها  1967مقاال ومادة
إعالمية ،تم نرشها من  16مارس  2020إىل  30يونيو  ،2020تناولت قضايا حقوق اإلنسان يف ظل تداعيات
جائحة كورونا والتدابري املعتمدة للتصدي لها .انطالقا من تحليل عينة الرصد ،ميكن تصنيف تلك املقاالت واملواد
اإلعالمية ،بحسب الحق أو الفئة املعنية واملواضيع املتناولة ،عىل الشكل التايل :التوقيفات واملتابعات القضائية
()28.6%؛ الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية والبيئية ()11.8%؛ أماكن الحرمان من الحرية ()10.13%؛
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ( ،)9%حقوق املرأة ( 9%من مجموع املقاالت)؛ حقوق املهاجرين ()9%؛
الحقوق السياسية واملدنية ()5%؛ الحكامة ()4.5%؛ حقوق الطفل ()3.8%؛ ادعاءات بالتعرض لالنتهاكات
(حوايل )3.6%؛ قضايا الصحافة واإلعالم ()3.3%؛ االحتجاجات ()2.3%؛ حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة
()1.6%؛ حقوق األشخاص املسنني (.)0.7%
 .330سمح تتبع وتحليل التناول اإلعالمي لجائحة كوفيد  19من زاوية إعامل حقوق اإلنسان بالخروج بجملة
من املالحظات العامة .ومن خالل تحليل عينة الرصد ،ميكن تجميع املواد اإلعالمية املخصصة لتتبع تطورات
الوباء ضمن أربعة محاور كربى وهي:
اإلخبار :التقديم اآلين ملختلف املعلومات واملعطيات واملستجدات املرتبطة بتطور الحالة الوبائية باململكة،
وباإلجراءات والتدابري ذات الطابع الصحي واألمني واإلداري والتدبريي التي تصدرها السلطات املختصة للتصدي
لتفيش الجائحة؛
التوعية والتحسيس :طرح جملة من املضامني العملية والطبية والنصائح واإلرشادات الرامية إىل فهم طبيعة
الفريوس وخطره وطريقة انتقاله ،والنهوض بوعي املواطن برضورة اتباع النصائح الطبية واتخاذ اإلجراءات
الوقائية واحرتام التدابري املقررة من أجل تفادي العدوى؛
التصدي لألخبار الزائفة :أمام تكاثر األخبار الزائفة وغري املوثوقة وغري الرسمية حول فريوس كورونا ،مع ما ينجم
عن ذلك من خطر نرش الهلع بني املواطنني وتقديم معطيات مغلوطة عن الوضع ،فقد تم إيالء أهمية خاصة
لتكذيب األخبار غري الصحيحة وتوضيح املعطيات وتنوير الرأي العام؛
تسليط الضوء عىل قضايا حقوق اإلنسان زمن الجائحة أو االنتهاكات املحتملة لحقوق اإلنسان يف ظل حالة
الطوارئ الصحية :من خالل جملة من املقاالت واملحتويات اإلعالمية التي تتناول قضايا حقوق اإلنسان يف
ظل الجائحة أو تشتمل عىل ادعاءات بانتهاك حق من حقوق اإلنسان ارتباطا بالتدابري واإلجراءات التي جرى
اعتامدها يف إطار حالة الطوارئ الصحية.
 .331من خالل عملية الرصد اإلعالمي التي قام بها ،وقف املجلس يف تحليله للتغطية اإلعالمية لجائحة كوفيد
 19عىل مجموعة من التجاوزات املعزولة ،التي ال متثل نسبة دالة عامة يف عينة الرصد .عىل هذا املستوى،
مس بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة ،عدم مراعاة املصلحة الفضىل
جرى رصد عينات لتقارير إعالمية فيها ٌ
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مس بالحياة الخاصة وعدم احرتام املعطيات الشخصية والوصم والتشهري أحيانا مبن يخرق اإلجراءات
لألطفالٌ ،
ٌ
أشكال من التمييز ضد
ترويج لنظريات املؤامرة ووصفات التداوي باألعشاب،
مس بقرينة الرباءة،
ٌ
االحرتازيةٌ ،
األجانب باملغرب (خاصة من دول إفريقيا جنوب الصحراء) ،يبقى أخطرها التحريض عىل العنف (وإن كان يف
سياق التخويف من العدوى أو الحث عىل االلتزام باإلجراءات االحرتازية) ،خاصة عىل مستوى الفيديوهات يف
بعض املواقع إلكرتونية.
 .332وعىل مستوى التغطيات اإلذاعية والتلفزية ،يسجل املجلس مالحظات تقرير الهيأة العليا لالتصال السمعي
البرصي حول «مواكبة الخدمات اإلذاعية والتلفزية الوطنية لفرتة الحجر الصحي الناجم عن كوفيد  ،»19التي
تتقاطع مع اهتاممات وصالحيات املجلس ،خاصة املتعلقة منها بحضور الشخصيات النسائية كمتدخالت يف إطار
املجالت اإلخبارية ،الذي مل يتجاوز نسبة  13باملائة من مجموع املتدخلني ،واالهتامم غري الكايف مبخاطر التعرض
املفرط لوسائل اإلعالم من طرف الجمهور الناشئ ،وعدم تخصيص جزء من الربامج لألطفال الخاضعني بدورهم
للحجر الصحي.

 .2حضور املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يف الصحافة
 .333رغم ظرفية الجائحة ،واصل املجلس مساهمته يف طرح قضايا حقوق اإلنسان يف الفضاء العام وتيسري
وتنشيط النقاش العمومي حولها .وقد حظيت هذه الجهود مبتابعة إعالمية مهمة عكستها التغطية اإلعالمية
ملختلف أنشطة املؤسسة (من قبيل حملة مناهضة العنف ضد املرأة ،حملة التوعية والتحسيس املرتبطة بجائحة
كوفيد  )19باإلضافة إىل عدد من اللقاءات والندوات املنظمة عن بعد ،فضال عن طرح املضامني الحقوقية مبواقع
التواصل االجتامعي.
 .334خالل سنة  ،2020جرى رصد ما مجموعه  4840مقاال ومادة إعالمية تهم عمل املجلس ،سواء عىل املستوى
املركزي أو الجهوي .وتشكل العينة املرصودة يف هذا اإلطار  27%من مجموع املقاالت واملواد اإلعالمية التي
جرى رصدها وأرشفتها خالل املدة التي يشملها التقرير .وهو ما يربز األهمية التي توليها املنابر اإلعالمية لعمل
املؤسسة وحرصها عىل موافاة الرأي العام باملستجدات التي تشهدها الساحة الحقوقية من زاوية اختصاص
املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان.
 .335ترتبط أعىل مؤرشات االرتفاع املسجلة خالل  ،2020يف ما يخص التغطية اإلعالمية ألنشطة املجلس ،ببعض
املحطات األساسية يف عمل املؤسسة ،أبرزها الحملة السنوية التي يطلقها املجلس يف إطار مشاركته يف فعاليات
املعرض الدويل للنرش والكتاب (فرباير  ،)2020حيث تحظى أنشطة رواق املجلس كل سنة باهتامم إعالمي مهم،
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عالوة عىل اإلقبال العام للزوار بعني املكان (أزيد من  40ألف زائر) ،ثم إصدار املجلس لتقريره املوضوعايت حول
احتجاجات الحسيمة (بداية شهر مارس  .)2020وبداية شهر أبريل ،حيث عاد املؤرش إىل الرتفاع تزامنا مع إصدار
املجلس لتقريره السنوي عن حالة حقوق اإلنسان برسم سنة  ،2019وارتفع من جديد بشكل مضطرد ،ابتداء من
شهر غشت ،ليسجل أعىل معدالته ،بني شهري شتنرب وأكتوبر ،بالتزامن مع إصدار املجلس لتقريره املوضوعايت
حول احتجاجات جرادة والزيارات التي قامت بها رئيسة املجلس للجان الجهوية لحقوق اإلنسان من أجل
تنصيب أعضائها واستكامل الهيكلة املؤسساتية للمجلس.
 .336تجدر اإلشارة إىل أنه باإلضافة إىل االهتامم اإلعالمي والصحفي الذي حظي به التقرير السنوي للمجلس برسم
سنة  ،2019حيث توزعت هذه التغطية اإلعالمية بني املقاالت اإلخبارية ( )82%ومقاالت الرأي ( )15%والحوارات
( ،)2%خلق التقرير دينامية بارزة عىل مستوى املنصات الرقمية الجديدة وشبكات التواصل االجتامعي ،حيث رصد
املجلس عرشات املشاركات وحلقات النقاش عن بعد التي تناولت محاور عدة من التقرير.
 .337وبغية التحسيس بقضايا حقوق اإلنسان عرب وسائل اإلعالم ،تقوم اللجنة الجهوية مراكش-آسفي باملشاركة
يف حصة إذاعية منتظمة مرة كل شهر تتناول قضايا حقوقية وعمل املجلس ولجانه الجهوية.

 .3حضور املجلس يف الفضاء الرقمي
 .338إميانا منه باألهمية املتزايدة للتكنولوجيات الرقمية يف ضامن الحق يف الحصول عىل املعلومة وكذا يف
التواصل اآلين مع مجموع املواطنني والفاعلني ،يحرص املجلس عىل الحضور املنتظم يف الفضاء الرقمي من
أجل التعريف مبهام املؤسسة واختصاصاتها وأنشطتها وتقاريرها ومستجداتها ،وكذلك تعزيز نرش ثقافة حقوق
اإلنسان والتواصل مع املواطنني والتفاعل املبارش معهم .ويتجىل حضور املجلس يف الفضاء الرقمي من خالل
موقعه اإللكرتوين وشبكات التواصل االجتامعي.
 .339يسعى املجلس من خالل موقعه اإللكرتوين ،املتوفر بأربع لغات (عربية ،فرنسية ،إنجليزية ،إسبانية)،
والذي يعد الوسيلة اإلعالمية الرسمية للمجلس ،إىل إطالع الزوار بشكل يومي عىل مستجدات املجلس ومشاريعه
وآفاق عمله ،باإلضافة إىل توفري وثائق ومعطيات حول حقوق اإلنسان ،من خالل أربع مكونات رئيسية هي:
املكون اإلخباري (البالغات ،املستجدات ،طلبات العروض)...؛ املكون التوثيقي (النصوص املرجعية ،اإلصدارات،
األرشيف...)...؛ واملوارد متعددة الوسائط ،من خالل الربط مع شبكات التواصل االجتامعي ،خاصة منها فايسبوك
وتويرت .وقد شهد املوقع اإللكرتوين للمجلس خالل  ،2020تصفح أزيد من  260.000صفحة ،من قبل حوايل
 53.600زائر.
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 .340ويواصل املجلس العمل عىل تطوير تواصله عرب شبكات التواصل االجتامعي ،وتعزيز تفاعله مع متتبعي
حساباته ومستجداته بهذه املنصات .حيث يبلغ مجموع متتبعي املجلس عىل منصة فايسبوك أكرث من  39ألف
متتبع (بزيادة  ،25.8%باملقارنة مع السنة املاضية) ،وعىل تويرت أكرث من  26ألف متتبع (بزيادة قدرها ،)44.4%
وهام أبرز منصتني يتواصل من خاللهام املجلس عىل شبكات التواصل االجتامعي .علام أن املجلس قد أطلق
حسابا خاصا به عىل منصة انستغرام.
 .341قام املجلس بجملة من املبادرات املندرجة يف إطار التوعية والتحسيس بهذا الوباء نذكر منها عىل
الخصوص:
إنجاز وبث عرشة فيديوهات تحسيسية ،عىل موقع املجلس ومنصات التواصل االجتامعي باللغة العربية
واألمازيغية ولغة اإلشارة والفرنسية واإلسبانية ،وجه من خاللها بعض أعضاء املجلس الوطني لحقوق اإلنسان
رسائل توعوية بخصوص خطورة الجائحة داعني عموم املواطنني إىل اتباع السلوكيات الوقائية وااللتزام بالحجر
الصحي واحرتام اإلجراءات االحرتازية التي وضعتها السلطات املختصة.
توجيه رئيسة املجلس لرسالة يف ظل جائحة (كوفيد  )19أكدت فيها أن هذه الجائحة «تذكر قبل كل يشء
باملعنى الحقيقي لقيم التضامن واملواساة وتغليب الروح الجامعية عىل الروح الفردانية ،ملواجهة هذا الفريوس».
إصدار املجلس لبالغ دعا فيه إىل «تجسيد قيم التضامن والعناية الرضورية بالفئات الهشة ،و»محاربة التضليل
واألخبار الزائفة ومتابعة التواصل الشفاف للسلطات من أجل حق الرأي العام يف التامس املعلومة الصحية».
إصدار عدد من البالغات يخرب املجلس من خاللها عموم املواطنني باستمراره يف أداء مهامه املرتبطة بتلقي
الشكايات واملراسالت عرب الهاتف والربيد االلكرتوين ،ومواصلة مهامه بخصوص أوضاع حقوق االنسان باملغرب
وفقا للترشيعات الوطنية واملواثيق الدولية ذات الصلة.
توجيه املجلس لنداء يحمل عنوان «نداء من أجل االلتزام باحرتام حقوق اإلنسان يف عامل الشغل لفرتة ما بعد
الحجر الصحي :مقاوالت تتبنى مبدأ العناية الواجبة من أجل مجتمع قادر عىل الصمود».
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أوال :العالقة مع المؤسسة التشريعية
 .342عمل املجلس عىل تعزيز العالقة مع املؤسسة الترشيعية ،إعامال ملبادئ بلغراد الناظمة للعالقة بني
الربملانات الوطنية واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ،ومذكريت التفاهم بني املؤسستني ،بهدف دعم تبني
املقاربة املرتكزة عىل حقوق اإلنسان يف عمل املؤسسة الترشيعية ،كمجاالت الترشيع ومراقبة العمل الحكومي
وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية الربملانية .وقد أثرت الجائحة عىل عمل املؤسسة الترشيعية،
مام جعلها تعطي األولوية للقضايا املرتبطة أساسا بتدبري هذه الظرفية االستثنائية بغية الحد من آثارها
وتداعياتها.

 .1رصد العمل الربملاين يف مجال حقوق اإلنسان
أ -يف مجال الترشيع
 .343الحظ املجلس مدى تفاعل املؤسسة الترشيعية مع القضايا املجتمعية الطارئة وأوىل اهتامما خاصا للقوانني
املرتبطة بالجائحة وتدبريها ،التي صادق عليها الربملان خالل السنة الترشيعية  .2020-2019وهكذا متيزت السنة
الترشيعية من منظور حقوق اإلنسان ،مبصادقة مجليس الربملان ،عىل  16نصا ترشيعيا ،125توزعت من حيث
طبيعتها بني قانون تنظيمي واحد ومشاريع قوانني.

 - 125قانون رقم  77.17يتعلق بتنظيم مامرسة مهام الطب الرشعي ،يهم استكامل بنود اإلصالح الشامل ملنظومة العدالة ببالدنا ،تجدر اإلشارة أن املجلس سبق له أن أصدر
سنة  ،2013تقريرا موضوعاتيا حول املوضوع ،عنونه بـ :أنشطة الطب الرشعي باملغرب ،الحاجة إىل إصالح شامل ؛ قانون رقم  72.18يتعلق مبنظومة استهداف املستفيدين
من برامج الدعم االجتامعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجالت ؛ قانون رقم  04.20يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف اإللكرتونية؛ قانون تنظيمي رقم  04.16يتعلق باملجلس
الوطني للغات والثقافة املغربية ،يروم تعزيز الرتسانة القانونية املتعلقة بتكريس املكاسب املحققة بشأن صون الحقوق الثقافية واللغوية للمواطنني؛ قانونان يتعلقان بإرساء
قواعد الثقة بني اإلدارة واملرتفق وتوفريِ مناخ االستثامر ،وتعزيز الثقة يف االقتصاد الوطني وهام ،القانون رقم  54.19مبثابة ميثاق املرافق العمومية ،وقانون رقم  55.19يتعلق
بتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية؛ قانون رقم  15.18يتعلق بالتمويل التعاوين؛ قانون رقم  49.17يتعلق بالتقييم البيـئي؛ مقرتح قانون يرمي إىل تغيري وتتميم املادة 202
من القانون رقم  31.08الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم بتاريخ  14من ربيع األول  18( 1432فرباير  )2011القايض بتحديد تدابري لحامية املستهلك؛ مرسوم رقم 2.20.269
صادر يف 21من رجب  16( 1441مارس  )2020بإحداث حساب مرصد ألمور خصوصية يحمل اسم «الصندوق الخاص بتدبري جائحة فريوس كورونا «كوفيد »19؛ مرسوم
بقانون رقم  2.20.292يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها؛ قانون رقم  23.20يقيض باملصادقة عىل املرسوم السالف الذكر؛ قانون رقم
 42.20بتغيري املرسوم بقانون رقم  2.20.292الصادر يف  28من رجب  23( 1441مارس  )2020املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها؛
مرسوم بقانون رقم  2.20.293يتعلق بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الرتاب الوطني ملواجهة تفيش فريوس كورونا كوفيد 19؛ قانون املالية التعدييل رقم 35.20
للسنة املالية 2020؛ قانون رقم  26.20يقيض باملصادقة عىل املرسوم بقانون رقم  2.20.320الصادر يف  13من شعبان  7( 1441أبريل  )2020املتعلق بتجاوز سقف التمويالت
الخارجية؛ قانون رقم  25.20بسن تدابري استثنائية لفائدة املشغلني املنخرطني بالصندوق الوطني للضامن االجتامعي والعاملني لديهم املرصح بهم ،املترضرين من تداعيات
تفيش جائحة فريوس كورونا «كوفيد –..19
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 .344كام تابع املجلس مناقشة مرشوع قانون املالية التعدييل 126خالل سنة  2020والذي أملته ظروف وباء
كوفيد  19واآلثار التي أحدثها عىل مستوى االقتصاد الوطني ،دعت معه الرضورة إىل إعادة النظر يف قانون املالية،
حيث بادرت الحكومة إىل بلورة مرشوع قانون مالية تعدييل لضامن التوازن للاملية العمومية ،ومعالجة مجموعة
من االختالالت التي أثرت عىل الحق يف الشغل والحامية االجتامعية ،حيث توخت الحفاظ عىل مناصب الشغل
من خالل االستمرار يف توظيف موارد الصندوق الخاص بتدبري جائحة كورونا ومواكبة القطاعات التي تعرف
صعوبات حتى نهاية سنة  2020وتسوية وضعية املستخدمني غري املرصح بهم يف الصندوق الوطني للضامن
االجتامعي.

ب .يف مجال مراقبة العمل الحكومي
 .345رصد املجلس مراقبة الربملانيني والربملانيات للعمل الحكومي أثناء السنة الترشيعية ،2019-2020
ومساءلتهم ألعضاء الحكومة حول مختلف القضايا واالنشغاالت التي تستأثر باهتامم املواطنات واملواطنني يف
مختلف املجاالت ،وخاصة تلك املرتبطة بتدبري جائحة كوفيد  ،19إذ بلغ عدد األسئلة الشفوية والكتابية التي
تتصل مبارشة مبجاالت حقوق اإلنسان  683سؤاال شفويا وكتابيا ،منها  277سؤاال حول وبا ِء كوفيد  19؛  148سؤاال
يتصل بحقوق األطفال والشباب ،واملرأة ،واألشخاص يف وضعية إعاقة ،واملسنني ،واألجانب ،والعامل؛ و 63سؤاال
يتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية؛ و 47سؤاال حول الحريات العامة (التضييق عىل الحريات
الجمعوية ،وحق مامرسة اإلرضاب)؛ و  45سؤاال حول سري منظومة العدالة ببالدنا؛ و 36سؤاال يخص العدالة
االجتامعية واملجالية؛ و 22سؤاال حول الصحة العقلية والنفسية؛ و 20سؤاال بخصوص البيئة وحقوق اإلنسان؛
و 15سؤاال حول وضعية السجن والسجناء؛ وتسع ( )9أسئلة تتعلق بأحداث الحسيمة؛ وسؤال واحد حول متابعة
تنفيذ توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة.

ج .املهام االستطالعية
 .346قام الربملان برسم السنة الترشيعية  2020-2019مبهام استطالعية تتقاطع مع اهتاممات املجلس ،وهي
املهمة االستطالعية املؤقتة مبعرب باب سبتة ،للوقوف عىل األوضاع التي يعيشها األطفال املهملون واملرشدون
وعىل وضعية النساء ممتهنات التهريب املعييش باملعرب السالف الذكر؛ واملهمة االستطالعية بشأن أوضاع
املؤسسات السجنية (سجن «مول الربيك» بآسفي وسجن «عكاشة» بالدار البيضاء) .كام بادرت لجنة القطاعات
االجتامعية مبجلس النواب إىل تشكيل ثالثة لجان استطالعية وهي :املهمة االستطالعية املؤقتة للوقوف عىل

 - 126ارتكزت الحكومة يف هذا املوضوع عىل مقتضيات املادتني  81و 70من دستور  ،2011واملادة  4والفقرة األخرية من املادة  26من القانون التنظيمي رقم  130 .13لقانون
املالية (الجريدة الرسمية عدد  6370بتاريخ  18يونيو  ،)2015والتي تسمح للحكومة بأن تتخذ تدابري يختص القانون باتخاذها وذلك يف الحاالت الطارئة والرضورة امللحة وغري
املتوقعة وخالل الفرتة الفاصــلة بني الدورات التشــريعية.

134

كوفيد  :19وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد
التقرير السنــوي  2020عن حـالة حقـــوق اإلنسان بالمغرب

وضعية مستشفيات األمراض العقلية والنفسية بكل من مدن برشيد ومراكش وسال؛ املهمة االستطالعية املؤقتة
للوقوف عىل تدبري بعض مؤسسات الرعاية االجتامعية وظروف نزالئها؛ املهمة االستطالعية املؤقتة الوقوف عىل
حقيقة ما يعانيه العديد من األطفال والنساء واملواطنني املغاربة العالقني ببعض بؤر التوتر كسوريا والعراق.
 .347ويثمن املجلس قيام املؤسسة الترشيعية بهذه املبادرات ويدعو كافة السلطات والهيئات واملتدخلني إىل
التفاعل اإليجايب مع هذه املبادرات ونتائجها مبا يساهم يف تعزيز حقوق اإلنسان وحاميتها .كام يثمن مبادرة
اللقاء التشاوري مع املجلس يف إطار املهمة االستطالعية بشأن أوضاع املؤسسات السجنية.

 .2التعاون بني املجلس والربملان
 .348حرص املجلس عىل تعزيز تواصله باملؤسسة الترشيعية ،من خالل متكني كل مكونات الربملان من مختلف
إصداراته ،واستقبال وفود برملانية دولية ،للتباحث حول مجاالت االهتاممات املشرتكة .وقد عملت املؤسستان
عىل تحيني مذكرة التفاهم املربمة بني املجلس والربملان بغرفتيه بتاريخ  10دجنرب  .2014وسيتم توقيعها يف السنة
املقبلة.
 .349عقد املجلس لقاءات مع مسؤولني عن مجلس النواب لتدارس فرص التعاون مع املؤسستني ،حيث عقدت
رئيسة املجلس لقاءين مع رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس املستشارين يف يوليوز  2020متحور حول تقوية
آليات التعاون واالشتغال بني املؤسستني الدستوريتني .كام انعقد لقاء آخر بتاريخ  06فرباير  ،2020متحور حول
دراسة ومناقشة خطة العمل املشرتكة مع الربملان.
 .350واكب املجلس النقاشات التي جرت خالل سنة  ،2020حضوريا وافرتاضيا ،حول مرشوع القانون رقم 16.10
يقيض بتغيري وتتميم مجموعة القانون الجنايئ ،ومرشوع قانون رقم  95.17املتعلق بالتحكيم والوساطة االتفاقية،
ومرشوع قانون رقم  12.18املتعلق بتغيري وتتميم مجموعة القانون الجنايئ والقانون رقم  43.05املتعلق مبكافحة
غسل األموال ،ومرشوع قانون  04.20املتعلق بالبطاقة االلكرتونية .كام واكب املجلس أشغال جلسة لجنة العدل
والترشيع وحقوق اإلنسان مبجلس النواب بتاريخ  15يوليوز  ،2020والتي خصصت لتدارس الوضعية الحقوقية
لبالدنا عىل ضوء التقارير الدولية.
 .351كام ساهم املجلس يف تنظيم أشغال الندوة التفاعلية حول مرشوع القانون رقم  72.18املتعلق مبنظومة
استهداف املستفيدين من برامج الدعم االجتامعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجالت ،وذلك يوم  30يونيو
 ،2020وساهمت يف هذا الورش التفاعيل مجموعة من القطاعات املعنية  :وزارة االقتصاد واملالية وإصالح
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اإلدارة – قطاع الشؤون العامة والحكامة ،وزارة الصحة ،وممثلني عن لجنة الداخلية والجامعات الرتابية والسكنى
وسياسة املدينة مبجلس النواب ،واملسؤولني عن إعداد املرشوع بوزارة الداخلية ،ومسؤولني باملندوبية السامية
للتخطيط وكان اللقاء فرصة لتسليط الضوء عىل الرهانات التي ستتحقق باعتامد هذا القانون.
 .352كام استقبل املجلس وفدا برملانيا عن مجموعة الصداقة الربملانية املكسيكية بتاريخ  13يناير  ،2020حيث
تم تبادل وجهات النظر حول قضايا حقوق اإلنسان بكال البلدين.
بخصوص تعزيز دور املؤسسة الترشيعية يف مجال حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها ،يويص املجلس مبا ييل:
استكامل مسطرة املصادقة عىل مرشوع القانون التنظيمي رقم  97.15بتحديد رشوط وكيفيات مامرسة حق
اإلرضاب ؛
استكامل مسطرة املصادقة عىل باقي مشاريع ومقرتحات القوانني ،مبا فيها مرشوع قانون رقم  10.16القايض
بتغيري وتتميم مجموعة القانون الجنايئ ،ومرشوع قانون مكافحة االضطرابات العقلية وحامية حقوق األشخاص
املصابني بها ومالءمتها مع توصيات املجلس بهذا الخصوص؛
الحرص عىل إدراج مقاربة حقوق اإلنسان عند دراسة ومناقشة امليزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية وباقي
املؤسسات؛
توسيع مهام لجنتي العدل والترشيع وحقوق اإلنسان ،عىل نحو يتامىش مع الخالصات الواردة يف تقرير
املفوضية السامية لحقوق اإلنسان الصادر يف  17ماي  2018املقدم ملجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة
 A/HRC/38/25؛
تعزيز املقاربة التي تنهجها الحكومة من خالل تقوية مشاركة الربملانيني يف املشاورات املتعلقة بإعداد وتتبع
التقارير املقدمة للنظام الدويل لحقوق اإلنسان يف جميع مراحلها وتعزيز املشاركة يف التظاهرات املنظمة يف هذا
اإلطار ،خاصة دورات مجلس حقوق اإلنسان واالستعراض الدوري الشامل؛
دعم مبادرة شبكة برملانيات وبرملانيني ضد عقوبة اإلعدام ودعم ترافع الشبكة يف أفق إلغائها.

ثانيا  :العالقة مع الحكومة
 .353واصل املجلس عالقة التفاعل مع الحكومة عىل مختلف املستويات ومع مختلف القطاعات سواء بخصوص
املشاركة يف اللقاءات والندوات أوبتقديم آرائه ومواقفه يف القضايا املعروضة للتداول .ويسجل بإيجابية:
تجاوب بعض القطاعات الحكومية مع مراسالت املجلس وتوصياته بخصوص الشكايات والتظلامت والطلبات؛
تسهيل قيام املجلس مبهامه الوقائية بزيارة مختلف أماكن الحرمان من الحرية باملؤسسات السجنية ومراكز
حامية الطفولة واألشخاص املسنينني ومراكز الحراسة النظرية للمديرية العامة لألمن الوطني أو الدرك املليك
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التي رغب يف زيارتها؛
تفاعل الحكومة مع املجلس بشأن املساهمة يف التقارير التي تقدمها الحكومة للمنظومة الدولية لحقوق
اإلنسان؛
التعاون يف مجال حامية حقوق اإلنسان والنهوض بثقافتها واملساهمة يف تنمية قدرات الفاعلني املؤسساتيني،
وخاصة من خالل تدريب املسؤولني عن إنفاذ القانون ؛
التفاعل الذي ما فتئت تبديه رئاسة الحكومة وباقي القطاعات الحكومية ملتابعة تنفيذ ما تبقى من توصيات
هيئة اإلنصاف واملصالحة؛
تفاعل متواصل مع وزارة االقتصاد واملالية والخزينة العامة بخصوص هيكلة املوارد املالية؛
تسهيل وزارة الداخلية مهمة املجلس لتفعيل التوصيات املتعلقة بحفظ الذاكرة ،وإعادة ترميم وإصالح وبناء
بعض مراكز االعتقال غري النظامية وتهييء بعض املدافن.
 .354إال أن املجلس يسجل:
عدم إحالة عدد من مشاريع القوانني ذات العالقة بحقوق اإلنسان عىل املجلس إلبداء رأيه فيها ،تفعيال للامدة
 25من القانون املنظم له؛ كام هو الحال بالنسبة للقانون  20-22حول تقنني شبكات التواصل االجتامعي ؛
عدم تجاوب بعض القطاعات الحكومية مع مراسالت املجلس بخصوص الشكايات والتظلامت والطلبات بتنفيذ
االحكام.

ثالثا  :العالقة مع الهيئات القضائية
 .355يقوم املجلس تنفيذا للمقتضيات القانونية املنصوص عليها يف القانون املتعلق بإعادة تنظيمه بدراسة
ومعالجة الشكايات وإحالة النتائج املتوصل إليها إىل النيابة العامة املختصة إذا تبني أن األمر يتعلق بأفعال
مجرمة قانونا .وخالل سنة  ،2020أحال املجلس عىل النيابة العامة الشكايات التي تندرج ضمن اختصاصاتها.
 .356كام ساهم املجلس يف برنامج تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة يف مجال حقوق اإلنسان ،والذي تم إطالقة
يوم  10دجنرب  2020يف حفل رسمي ،شاركت فيه رئيسة املجلس ،احتفاال بالذكرى  72لإلعالن العاملي لحقوق
اإلنسان ،والذي عرف مشاركة أعضاء من املجلس كخرباء مكونني ومشاركة بعض األطر من املديريات واللجان
الجهوية كمستفيدين.
 .357كام يتبادل املجلس الدعوات مع السلطات القضائية من أجل املشاركة يف مختلف األنشظة التي تستأثر
بانتباه الجانبني ،وعىل سبيل املثال ال الحرص تلك املتعلقة مبكافحة التعذيب.
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رابعا :التعاون والشراكة مع الهيئات والمؤسسات الوطنية األخرى
 .358يعد املجلس عضوا يف مجموعة من الهيئات واملؤسسات الوطنية مبوجب القوانني املحدثة لها ،حيث
يساهم من داخل هذه املؤسسات يف إدماج بعد حقوق اإلنسان يف اسرتاتيجياتها وبرامج عملها ،كام يقدم آراءه
واقرتاحاته أثناء مناقشة القضايا التي تندرج ضمن اختصاصاتها .ويتعلق األمر باملؤسسات التالية :املجلس األعىل
للسلطة القضائية ،واملجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي ،مجلس الجالية املغربية املقيمة بالخارج ،املجلس
الوطني للصحافة ،ولجنة الحق يف الحصول عىل املعلومة ،واملجلس الوطني لألرشيف ،واللجنة الوطنية للقانون
الدويل اإلنساين ،واللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة االتجار يف البرش والوقاية .كام سيكون املجلس ممثال
يف املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية الذي صدر قانونه التنظيمي خالل سنة .2020

خامسا :التعاون مع المجتمع المدني
 .359يكتيس التفاعل املنتظم والبناء مع هيئات املجتمع املدين أهمية بالغة بالنسبة للمجلس يك تضطلع مبهامها
عىل نحو فعال ،ويتجىل هذا التفاعل عىل العديد من املستويات ،حيث يعترب املجتمع املدين واملدافعني عن حقوق
اإلنسان مكونا أساسيا يف عضوية املجلس من بني مكونات أخرى تضمن التعددية والتنوع الذي يعزز حقوق
اإلنسان ،ذلك أن العديد من أعضاء املجلس وأعضاء لجانه الجهوية ميثلون منظامت املجتمع املدين .ويسمح وجود
هذه التمثيلية بتسهيل مهمة املجلس يف تقييم أوضاع حقوق اإلنسان بشكل موضوعي وشامل .فضال عن ذلك ،فإن
األعضاء الذين ال ميثلون منظامت املجتمع املدين داخل املجلس هم أيضا ناشطون يف هيئات أو مبادرات مدنية.
 .360وبغية تعزيز تعاون منتظم ومتواصل مع هيئات املجتمع املدين واملدافعني عن حقوق اإلنسان بصفة
عامة ،يعمل املجلس عىل إرشاكهم يف مختلف املبادرات واألنشطة التي يقوم بها ،وذلك من خالل لقاءات
تشاورية وجلسات استامع تهم العديد من القضايا التي يعترب املجتمع املدين رشيكا أساسيا فيها ،من قبيل حقوق
الطفل وحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة وحقوق املرأة وحقوق املهاجرين ومناهضة التعذيب والرتبية عىل
حقوق اإلنسان والحق يف الصحة ،إىل غري ذلك من املواضيع التي تستأثر باهتامم املجلس ومنظامت املجتمع
املدين .كام عقد املجلس لقاءات مع جمعيات تهتم مبوضوع االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان يف املايض.
 .361ويدعم املجلس كذلك منظامت املجتمع املدين إما بشكل مبارش أو من خالل الرشاكات التي يربمها معها،
وخاصة مع فاعلني وطنيني أو دوليني ،مثل الرشاكة الثالثية مع السفارة الكندية ومنظمة أوكسفام التي تستهدف
تعزيز القدرات التدبريية والتقنية للجمعيات العاملة يف مجال حقوق املرأة (انظر املحور الخاص بالنهوض
بحقوق اإلنسان من هذا التقرير).
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 .362وعمل املجلس كذلك عىل تنظيم دورات تدريبية لفائدة العديد من الجمعيات واملدافعني عن حقوق
اإلنسان ،مبعهد الرباط ادريس بنزكري لحقوق اإلنسان .وتم تنظيم هذه الدورات يف عدة مجاالت خاصة
مناهضة العنف القائم عىل النوع االجتامعي ،وحامية املدافعني عن حقوق اإلنسان.
 .363وإدراكاً من املجلس لدور املجتمع املدين يف املسار املشرتك لحقوق اإلنسان ،وضع املجلس رواقه املنظم يف
إطار فعاليات املعرض الدويل للنرش والكتاب رهن إشارة مختلف جمعيات املجتمع املدين لتقاسم مواضيع تهم
انشغالها ومبادراتها ذات الصلة بحقوق اإلنسان.
 .364ساهم املجلس ولجانه الجهوية يف تأطري العديد من الندوات واأليام الدراسية التي نظمتها جمعيات
املجتمع املدين عىل صعيد مختلف جهات املغرب .وهكذا شاركت اللجنة الجهوية بني مالل-خنيفرة بعروض يف
اللقاءات التي نظمها النسيج الجمعوي التنموي بأزيالل وجمعية تأهيل الشباب ببني مالل ،وجمعية مبادرات
البيئة والتنمية املستدامة ومركز املستقبل للدراسات واألبحاث والتنمية املستدامة بخريبكة ،وجمعية أنري
للتنمية والتكافل االجتامعي بخنيفرة ،وجمعية الشعلة للرتبية والثقافة  -فرع بني مالل ،وجمعية االنطالقة
للتنمية والبيئة والثقافة بأفورار .وقد المست املداخالت التي قدمتها اللجنة الجهوية مواضيع تتعلق مبشاركة
الشباب يف تدبري الشأن العام واملحيل ،واملشاركة السياسية للمرأة واملساواة بني الجنسني وحصيلة سنتني من
االشتغال بقانون العنف ضد النساء  ،103.13واملرأة والعنف وسبل مناهضته.
 .365كام نظمت اللجنة الجهوية الداخلة – وادي الذهب ندوة تحسيسية حول الحق يف الصحة ،وخاصة حول
الوقاية والعالج من داء رسطان الثدي والرحم ،وذلك بتاريخ  1فرباير  ،2020مبقر اللجنة ،شاركت فيه فاعالت يف
املجال الجمعوي بالجهة.
 .366نظم املجلس ولجانه الجهوية العديد من الدورات التكوينية ،منها الدورة التكوينية حول «الصحافة
املسؤولة» ،لفائدة  30شابة وشابا من الطلبة واإلعالميني الشباب الساكنني مبدينة تيزنيت ونواحيها من طرف
جمعية «ستاند آب لإلعالم والثقافة» (نونرب .)2020
 .367كام شارك املجلس يف ندوة تفاعلية عن بعد نظمها «املركز املغريب للدراسات واألبحاث يف حقوق اإلنسان
واإلعالم» حول تقرير املجلس الوطني لحقوق اإلنسان لسنة ( 2019ماي .)2019
 .368وكان املجتمع املدين حارضا بقوة يف املشاورات التي يطلقها املجلس سواء عىل الصعيد املركزي أو عىل
صعيد لجانه الجهوية .وخص املجلس دعام هاما لجمعيات املجتمع املدين سنة  2020من أجل إنجاز برامج
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لحامية حقوق اإلنسان والنهوض بها ،نذكر منها:
مرشوع «ستوديو تياتر» – مخترب تكوين مرسحي مبقاربة حقوقية ،أطلقته جمعية أرتيلييل للفنون ،بدعم من
املجلس ،مبناسبة االحتفاء بذكرى اإلعالن العاملي لحقوق االنسان ،وتضمن ورشات للتكوين املرسحي تستحرض
املقاربة الحقوقية سواء حضوريا (بني مالل والصخريات) أو التفاعل االفرتايض .وهكذا تم تنظيم  6ورشات
(السينوغرافيا ومسألة التوازن ،إدارة املمثل املرسحي ،بناء الشخصية املرسحية ،اللعب أمام الكامريا ،دراماتورجيا
اإلضاءة املرسحية ،اإلخراج املرسحي) ،ما بني  5و 12دجنرب ،مبشاركة مرسحيني مغاربة ،من بينهم طارق الريح،
السعدية لديب ،مريم الزعيمي ،عادل أبا تراب.
مائدة مستديرة «رؤى استرشافية لألجيال الصاعدة يف عامل ما بعد كورونا – التحديات والفرص» نظمها املنتدى
املتوسطي للشباب ،من  4إىل  6دجنرب  2020بأصيلة من أجل مقاربة الوضع املستقبيل لألجيال الصاعدة يف
مرحلة ما بعد الوباء العاملي كوفيد .19
مرشوع مدارس القراءة ،الذي افتتحته جمعية قدماء تالميذ ثانوية الفقيه داود التأهيلية باملضيق ،بدعم من
العديد من الفاعلني من بينهم املجلس ووزارة الرتبية الوطنية ومؤسسة طنجة املتوسط ومجموعة الرباحي
العقارية ورشكة داري كوسباط وبنك التغذية ،ومكتبة ثانوية يعقوب املنصور مبدينة الفنيدق.
قافلة طبية لفائدة ضحايا مايض االنتهاكات الجسيمة ،التي نظمتها الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب،
بدعم من املجلس ،ما بني أبريل ويوليوز ،لفائدة  594مستفيد من ضحايا مايض االنتهاكات الجسيمة وأفراد
عائالتهم .وهمت تدخالت القافلة الطب النفيس والتأهيل والرتويض والتخصص والطب العام .كام تم مبناسبة
القافلة توزيع معدات للوقاية من جائحة كوفيد .19
مرشوع شتلة أمل ،أطلقته حركة نساء جمعيات أحياء الدار البيضاء الكربى ،بدعم من املجلس ،ويتضمن حملة
رقمية ملناهضة ورفض األمثال الشعبية املسيئة للمرأة ومحاكمة نسائية رمزية عىل ضوء الحملة الرقمية .وعرف
املرشوع إنجاز  120استبيان رقمي وتحضري فيديوهات و 24مرئية و 5كبسوالت تحسيسية.
حملة تحسيسية بجائحة كوفيد  19لفائدة مؤسسات تعليمية وقرى الصيد بالداخلة وبرئ الكندوز ،نظمتها
الجمعية الثقافية والرتاثية واالجتامعية ،بدعم من املجلس ،وتم خاللها توزيع معدات للوقاية من تفيش الجائحة.
تظاهرة علمية حول موضوع زمن املرأة يف الصحراء ،نظمتها رابطة الدكاترة والباحثني الشباب بالسامرة ،بدعم
ومشاركة املجلس ،يومي  7و 8دجنرب .وغطت الندوة مواضيع تهم املرأة الصحراوية.
مساعدات لفائدة نساء الجئات ومهاجرات ،قدمتها جمعية النساء الالجئات واملهاجرات باملغرب ،بدعم من
املجلس ،لفائدة  56من النساء املهاجرات يف وضعية هشة خالل فرتة الحجر الصحي.
يومان دراسيان بعنوان التأسيس ملرشوع معجم القرى الزراعية بواد نون نظمتهام جمعية منتدى األبحاث
والدراسات تكوست ،بدعم من املجلس .وتخلل هذا النشاط دراسة مواضيع ذات صلة بالحقوق الثقافية ،وال
سيام التقاطعات بني األمازيغية والحسانية ،والتالقح بني املكونني العريب والعربي بواد نون.
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دراسة حول ولوج املهاجرين واملهاجرات للحقوق األساسية بجهة الرشق يف سياق كوفيد  ،19أعدتها جمعية
تسغناس للثقافة والتنمية ،بدعم من املجلس.
مهرجان العيون الدويل لفنون الشارع ،بدعم من املجلس واملديرية الجهوية للثقافة بالعيون وجامعة املرىس.
أربع دورات تكوينية لفائدة الشباب حول ترسيخ مبادئ الحريات األساسية وحقوق االنسان ،نظمتها جمعية
أنوال للثقافة والتواصل ،بدعم من املجلس ،يف الفرتة املمتدة ما بني يوليوز وشتنرب .واستهدفت هذه الدورات
حوايل  40شابا وشابة من املنطقة لتعزيز قدراتهم ومتكينهم يف مجال حقوق اإلنسان.
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المحور الخامس
عالقات التعاون
والتضامن الدوليين

في أرقام

2

عدد التقارير التي
قدمها المجلس لهيئات
المعاهدات

3

عدد األنشطة التي
نظمها المجلس على
المستوى اإلفريقي أو
شارك فيها
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12

عدد الشراكات
مع هيئات أممية
ومؤسسات دولية

7

عدد الصكوك الدولية
لحقوق اإلنسان التي حث
المجلس على استكمال
مسطرة المصادقة عليها أو
االنضمام إليها

11

عدد الخبراء المغاربة
في المنظومة الدولية
لحقوق اإلنسان

1

عدد االتفاقيات األساسية
لمنظمة العمل الدولية
التي حث المجلس على
االنضمام إليها

10

عدد المناصب التي
يشغلها المجلس
داخل الشبكات الدولية
واإلقليمية للمؤسسات
الوطنية لحقوق اإلنسان

6

عدد التقارير الدورية التي
دعا المجلس إلى تدارك
التأخر في تقديمها إلى
لجان المعاهدات
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 .369يف ظل تداعيات الحالة الوبائية واإلجراءات االحرتازية التي تم إقرارها بجميع دول العامل ،والتي فرضت
تعليقا مؤقتا أو إلغاء للعديد من األنشطة واالجتامعات والدورات التي كان من املقرر عقدها خالل سنة ،2020
حافظ املجلس عىل تواصله وتفاعله مع املنظامت اإلقليمية والدولية ،ومشاركته يف الفعاليات واالجتامعات التي تم
تنظيمها ،سواء تلك التي نظمت عن بعد أو تلك التي نظمت حضوريا مع احرتام اإلجراءات الوقائية .ويف ظل التحديات
املستجدة التي تتطلب تقوية التعاون والتضامن واملبادرات املشرتكة ،واصل املجلس التعاون والتنسيق والتفاعل مع
املنظامت اإلقليمية والدولية التي تشتغل يف مجال حقوق اإلنسان ،السيام منظومة األمم املتحدة من خالل هيئات
املعاهدات ومجلس حقوق اإلنسان وآلية االستعراض الدوري الشامل واإلجراءات الخاصة واملفوضية السامية
لحقوق اإلنسان والوكاالت األممية املعتمدة يف املغرب ،والشبكات الدولية واإلقليمية وشبه اإلقليمية للمؤسسات
الوطنية لحقوق اإلنسان وآليات االتحاد اإلفريقي واملؤسسات األوروبية إضافة إىل املنظامت الدولية غري الحكومية.

أوال :على مستوى منظومة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان

 .1الهيئات املنشأة مبوجب معاهدات
 .370يساهم املجلس يف إعداد التقارير الوطنية املقدمة إىل مختلف الهيئات األممية املنشأة مبوجب معاهدات
صادق عليها املغرب .وتتمثل هذه املساهمة يف التعليق عىل مسودات هذه التقارير واملشاركة يف اللقاءات التشاورية
التي تعقد حولها وإعداد جذاذات تربز النقاط التي تكون قد أغفلتها التقارير الوطنية والتي تطرق إليها املجلس أو
التي تندرج يف إطار اختصاصاته .كام يعمل املجلس عىل تشجيع تصديق بالدنا عىل الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان.

أ .تشجيع تصديق املغرب عىل الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان
 .371مل تسجل سنة  2020أي جديد بخصوص مصادقة بالدنا عىل الربتوكوالت التي مل تنضم إليها بعد ،علام أنها
صادقت عىل االتفاقيات األساسية التسعة املشكلة للنواة الصلبة لحقوق اإلنسان ،وأربعة بروتوكوالت ملحقة بها،
أو انضمت إليها .ويف هذا السياق ،مل تستكمل بالدنا مسطرة املصادقة عىل ثالثة بروتكوالت ملحقة باتفاقيات
أساسية سبق للربملان أن اعتمد قوانني وافق مبوجبها عليها .ويتعلق األمر بالقانون رقم  59.12املوافق مبوجبه
عىل الربتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقديم البالغات ،127والقانون رقم 125.12املوافق
مبوجبه عىل الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة ،128والقانون رقم 126.12
املوافق مبوجبه عىل الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.129

 - 127الجريدة الرسمية عدد  6140بتاريخ  4أبريل .2013
 - 128الجريدة الرسمية عدد  6387بتاريخ  17غشت .2015
 - 129الجريدة الرسمية عدد  6387بتاريخ  17غشت .2015
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 .372ومل تقم بالدنا بأي إجراء من أجل االنضامم إىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل الخاص
بالحقوق املدنية والسياسية الهادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل الخاص
بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،رغم االلتزامات الحكومية الواردة يف الربنامج الحكومي 2016-2021
بخصوص هذا الصك األخري.130
 .373وبالنسبة التفاقيات منظمة العمل الدولية ،متيزت سنة  2020بدخول ثالث اتفاقيات حيز التنفيذ بالنسبة
لبالدنا ،كان املغرب قد صادق عليها يف  14يونيو  .2019ويتعلق األمر باالتفاقية رقم  97املتعلقة بالهجرة من
أجل العمل ،واالتفاقية رقم  102املتعلقة بالضامن االجتامعي واالتفاقية رقم  187املتعلقة بشأن اإلطار الرتويجي
للسالمة والصحة املهنيتني .وتجدر اإلشارة إىل أن املغرب صادق عىل االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية،
باستثناء االتفاقية رقم  87املتعلقة بالحرية النقابية وحامية حق التنظيم املعتمدة سنة .1948
يويص املجلس بتعزيز املامرسة االتفاقية لبالدنا يف مجال حقوق اإلنسان من خالل:
ترسيع استكامل مسطرة املصادقة عىل الربتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقديم
البالغات ،والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة ،والربوتوكول االختياري
امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية؛
االنضامم إىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية الهادف
إىل إلغاء عقوبة اإلعدام ،والوفاء بالتزامها باملصادقة عىل الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل الخاص
بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية؛
االنضامم إىل االتفاقية رقم  87املتعلقة بالحرية النقابية وحامية حق التنظيم.

ب .التقارير املقدمة ألجهزة املنظومة الدولية لحقوق اإلنسان
 .374انطالقا من مهامه يف مجال اإلعداد املستقل للتقارير التي ترفع لهيئات املعاهدات ،قدم املجلس تقريرا
موازيا إىل لجنة األمم املتحدة املعنية بالقضاء عىل كل أشكال التمييز ضد املرأة ،131وذلك من أجل إعداد الئحة
القضايا املتعلقة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريني الخامس والسادس للمغرب والتي وجهت إىل الحكومة
بتاريخ  17نونرب  2020من أجل الرد عليها وتضمينها يف وثيقة ستكون مبثابة التقرير الوطني ،قبل استعراضه أمام
اللجنة املذكورة من أجل توجيه توصيات ومالحظات ختامية لبالدنا .وتضمن تقرير املجلس مستجدات قانونية
ومؤسساتية تخصه ،وكذلك تقييام للمنجزات التي حققتها بالدنا يف مجال مكافحة كافة أشكال التمييز ضد املرأة
 - 130حسب ما جاء يف الربنامج الحكومي لسنوات .2021 – 2016
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCEDAW%2fIFL%2fMAR%2f43614&Lan - 131
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وكذا التحديات التي مازالت تواجهها يف هذا املجال .كام أجرى املجلس لقاء عن بعد مع هذه اللجنة األممية يف
إطار التحضري إلعداد الئحة القضايا يف  9نونرب .2020
 .375وقدم املجلس كذلك تقريره املوازي للجنة األمم املتحدة املعنية بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين
وأفراد أرسهم ،132وذلك من أجل إعداد الئحة القضايا التي ستوجه إىل الحكومة من أجل الرد عليها وتضمينها يف
وثيقة ستكون مبثابة التقرير الوطني ،قبل استعراضه أمام اللجنة املذكورة من أجل توجيه توصيات ومالحظات
ختامية لبالدنا .وتضمن تقرير املجلس مستجدات قانونية ومؤسساتية تخصه ،وكذلك تقييام للمنجزات التي
حققتها بالدنا يف مجال حقوق العامل املهاجرين وأفراد أرسهم وكذا التحديات التي مازالت تواجهها يف هذا املجال.
 .376ويثمن املجلس اعتامد الحكومة للمسطرة املبسطة يف صياغة هذه التقارير املقدمة إىل هيئات معاهدات
حقوق اإلنسان ،والتي كان املجلس قد أوىص بها يف تقريره السنوي  ،2019ملا لها من أهمية يف التعرف املسبق
عىل انشغاالت هيئات املعاهدات ومن مثة االستجابة إليها يف التقارير الوطنية.
 .377غري أن املجلس يسجل التأخري الحاصل يف تقديم التقارير الدورية إىل عدد من هيئات املعاهدات أو
مناقشتها .ويعزى هذا التأخر إما إىل عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها وتقديم التقارير الدورية يف موعدها املحدد
وإما إىل أجندة هيئات املعاهدات التي تكون أحيانا حافلة بالبنود ،مام يصعب معه برمجة استعراض تقارير
جميع الدول األطراف التي تكون قد قدمت تقاريرها .وبحلول سنة  ،2020بلغ عدد التقارير التي مل تقدم يف
موعدها ستة تقارير من مجموع تسعة .ويتعلق األمر بالتقارير التالية:
التقارير الدورية رقم  19و 20و 21يف وثيقة واحدة ،التي كان يتعني تقدميها إىل اللجنة املعنية بالقضاء عىل
التمييز العنرصي يف يناير  ،2014والتي تم إرسالها إىل اللجنة املعنية بتاريخ  28دجنرب 2020؛
التقرير األول الذي كان يجب تقدميه إىل اللجنة املعنية باالختفاء القرسي يف يونيو 2015؛
التقرير الدوري الخامس الذي كان يجب تقدميه إىل لجنة مناهضة التعذيب يف نونرب 2015؛
التقرير الدوري الخامس الذي كان يجب تقدميه إىل لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية يف أكتوبر
2020؛
التقرير الجامع للتقريرين الدوريني الثالث والرابع ،والذي كان يجب تقدميه إىل لجنة حقوق الطفل بحلول
 20يوليوز 2020؛
التقرير الدوري السابع الذي كان يجب تقدميه إىل اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان بحلول نونرب .2020
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCMW%2fIFR%2fMAR%2f44259&Lang= - 132
en
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 .378وتكمن أهمية هذه التقارير يف إجراء تقييم شامل للترشيعات والسياسات واملامرسات والتعرف عىل
مكامن القوة والخلل فيها وتحسينها وفقا للمعايري الدولية لحقوق اإلنسان .كام تشكل مناسبة تسمح لكافة
الفاعلني برصد وضعية حقوق اإلنسان وفتح قنوات للحوار والتفاعل مع الدولة الطرف بغية حامية حقوق
اإلنسان وتعزيزها .ويلتزم املجلس بتقديم تقاريره املوازية إىل هيئات املعاهدات عند تحديد موعد فحص
التقارير الوطنية ،كام يساهم يف الحوارت التي تجرى يف هذا اإلطار.
 .379وبحلول دجنرب  ،2020مل يتم بعد نرش تقرير اللجنة الفرعية ملنع التعذيب عىل إثر زيارتها امليدانية لبالدنا
يف أكتوبر  .2017وكان املجلس قد أوىص بنرش هذا التقرير ملا له من أهمية عملية يف تعزيز حامية حقوق
اإلنسان والوقاية من االنتهاكات التي قد تلحقها.
 .380ويويل املجلس أهمية خاصة ملختلف التوصيات التي تصدرها آليات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان،
وخاصة تلك التي تحظى بقبول بالدنا .وقد عمل املجلس عىل إدماج العديد من توصيات هذه اآلليات يف
مختلف التقارير واملذكرات واآلراء االستشارية التي أصدرها سنة  ،2020مثل التقرير السنوي  ،2019والرأي
االستشاري بشأن مرشوع القانون رقم  46.19املتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها،
ومذكرة املجلس حول النموذج التنموي الجديد.
يويص املجلس مبا ييل:
تدارك التأخري يف تقديم التقارير الوطنية الدورية والحرص عىل تقدميها يف موعدها مع تعزيز املقاربة التشاركية
يف إعدادها؛
العمل عىل نرش تقرير اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ملا له من أهمية عملية يف تعزيز حامية حقوق اإلنسان
والوقاية من االنتهاكات التي قد تلحقها.

ج .املساهمة يف إصالح منظومة هيئات املعاهدات
 .381يف إطار إصالح منظومة الهيئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان ،تقاسم املجلس مساهمة
كتابية 133مع كل من املفوضية السامية لحقوق اإلنسان وامليرسين ملسلسل تعزيز منظومة هيئات معاهدات
األمم املتحدة لحقوق اإلنسان (البعثتان الدامئتان للمغرب ولسويرسا لدى األمم املتحدة يف نيويورك) .وإىل جانب
مساهمة املجلس ،قدمت أيضا املؤسسات الوطنية من الهند واألرجنتني وغواتيامال واليونان والدمنارك مساهامت
كتابية يف هذا الصدد .وقد سلط املجلس الضوء عىل دور املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان املصنفة يف الدرجة
133 - https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRTD/Pages/Co-Facilitation-Process.aspx
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«ألف» يف تنفيذ ومتابعة توصيات هيئات املعاهدات ،وأكد عىل أهمية هذه التوصيات يف حامية حقوق اإلنسان
وتعزيزها .كام قدم املجلس اقرتاحات بخصوص التعليقات العامة التي تصدرها هذه اآلليات ،وكذا التقارير
املوازية التي تقدمها املؤسسات الوطنية واملنظامت غري الحكومية.
 .382ويف نفس اإلطار ،ساهم املجلس مبداخلة عرب تقنية الفيديو يف املشاورات التي انعقدت بتاريخ  28غشت
 2020بجنيف مع الدول األعضاء مبنظمة األمم املتحدة والفاعلني املعنيني ،خاصة املؤسسات الوطنية لحقوق
اإلنسان واملنظامت غري الحكومية .ومتثل الهدف من هذه املشاورات يف تقييم التقدم املحرز منذ اعتامد قرار
الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم  268/68سنة  ،2014وبحث السبل الكفيلة بتعزيز عمل وفعالية هيئات
املعاهدات.

د .التفاعل مع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب
 .383حرص املجلس عىل تقوية تفاعله مع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،وإخبارها بشكل منتظم بالتطورات
املؤسساتية واإلجرائية والعملية املتعلقة باآللية الوطنية للوقاية من التعذيب .ويف هذا اإلطار ،قدم املجلس
للجنة الفرعية وثيقتني ،األوىل تتضمن معطيات محينة حول التطورات املتعلقة بأجرأة اآللية الوطنية للوقاية من
التعذيب والتدابري التي تم اتخاذها يف سياق محاربة وباء كوفيد  ،19والثانية حول اإلجراءات املتخذة إلعامل
رأي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بشأن جائحة كوفيد  19واملوجه للدول األطراف واآلليات الوقائية الوطنية.
وتطرق املجلس يف هذا اإلطار للزيارات التي قامت بها اآللية ألماكن الحرمان من الحرية وعملية الرصد والتواصل
املستمر مع املندوبية العامة لإلدارة السجون وإعادة اإلدماج.
 .384وعىل هامش الدورة  41للجنة الفرعية املنعقدة يف يونيو  ،2020تم تنظيم لقاء بني اللجنة الفرعية وآليات
الوقاية من التعذيب يف أفريقيا .وقد شارك املجلس/اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب يف هذا اللقاء ،حيث
تقاسم تجربته مع مثاين آليات إفريقية حول األعامل التي تم القيام بها خالل جائحة كوفيد  ،19والسيام تلك
املتعلقة بالزيارات ألماكن الحرمان من الحرية والتفاعل مع السلطات خالل األزمة الوبائية.
 .385ووجه املجلس لجميع اإلدارات املسؤولة عن أماكن الحرمان من الحرية مذكرة اللجنة الفرعية األممية
ملنع التعذيب املوجهة إىل الدول األطراف واآلليات الوطنية للوقاية من جائحة فريوس كورونا ،التي اعتمدت يف
 25مارس  2020والتي تتضمن توصيات بخصوص التدابري التي يجب أن تتخذها السلطات فيام يتعلق بجميع
أماكن الحرمان من الحرية.
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 .2مجلس حقوق اإلنسان
 .386يتفاعل املجلس مع مجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ،ويساهم يف اللقاءات املوازية املنظمة عىل
هامش دوراته ويقدم بيانات شفوية وأخرى مكتوبة بشأن القضايا التي تستأثر باهتاممه أو بشأن تقارير
الزيارات التي قام بها املقررون األمميون إىل املغرب .وخالل الدورة الثالثة واألربعني ملجلس حقوق اإلنسان ،التي
تم عقدها خالل شهر فرباير  2020بجنيف ،شارك املجلس يف الحوار التفاعيل مع املقررة الخاصة املعنية بحقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة ،حيث ذكر بإحداث اآللية الوطنية الخاصة بحامية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة
وتنظيم لقاءات تشاورية مع املجتمع املدين بشأنها .كام ذكر املجلس بتوصياته الواردة يف مذكرته حول تعديل
القانون الجنايئ والصادرة سنة  ،2019خاصة تلك املتعلقة بعدم قيام الطبيب بوضع حد لحمل املرأة املصابة
مبرض عقيل ،إال بعد أن يتأكد قايض األرسة من ضامن حاميتها وسالمة وضعها صحيا وقانونيا.
 .387ساهم املجلس يف إعداد بيانني صدرا عن كل من مجموعة العمل املعنية باألعامل التجارية وحقوق
اإلنسان التابعة للتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان والجمعية الفرنكفونية للجان الوطنية
لحقوق اإلنسان حول «مرشوع الصك الدويل امللزم قانوناً لتنظيم أنشطة الرشكات عرب الوطنية وغريها من
مؤسسات األعامل ،يف إطار القانون الدويل لحقوق اإلنسان» ،والذين ألقيا خالل الدورة السادسة للفريق العامل
الحكومي الدويل مفتوح العضوية املعني بالرشكات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعامل التجارية فيام
يتعلق بحقوق اإلنسان ،املنعقدة عن بعد يف جنيف يف الفرتة ما بني  26و 30أكتوبر .2020
 .388وبطلب من املفوضية السامية لحقوق اإلنسان ،التي تضطلع مبهام أمانة مجلس حقوق اإلنسان ،ساهم
املجلس يف دراسة حول املامرسات الفضىل املتعلقة بآلية االستعراض الدوري الشامل ،حيث قدم املجلس تجربته
بهذا الخصوص واملتعلقة مبشاركته يف جميع مراحل االستعراض الدوري الشامل .ويف إطار نفس الدراسة ،شارك
املجلس يف أشغال اللقاء املنعقد عن بعد يوم  16يونيو  2020مع كل من املفوضية السامية لحقوق اإلنسان،
والتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ،ومنظمة املعلومات املتعلقة باالستعراض الدوري الشامل
( .)UPR-Infoوقد شكل هذا اللقاء مناسبة سلط خاللها املجلس الضوء عىل العمل الذي يضطلع به يف مجال
إعداد التقارير ،والحامية ،والرتافع ،والتكوين .كام استعرض املجلس مختلف أشكال التعاون التي تجمعه مع
الربملان ،وال سيام الورشة التي تم عقدها يف دجنرب  2019حول االستعراض الدوري الشامل .ومن املرتقب أن يتم
نرش هذه الدراسة خالل سنة .2021
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 .3املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات الخاصة
 .389يف إطار اعداد دليل حول سبل التفاعل والتعاون بني املؤسسات الوطنية لحقوق االنسان واملقررة الخاصة
املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،تقاسم املجلس ،يف شهر غشت  ،2020مساهمته مع هذه اآللية األممية،
حيث قدم من خاللها املستجدات املتعلقة باآللية الوطنية الخاصة بحامية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة
وأنشطتها ،إضافة إىل بعض التوصيات الهادفة إىل تعزيز التفاعل بني املؤسسات واملقررة الخاصة من خالل
التقارير املوضوعاتية ،والزيارات والشكايات الفردية.
 .390بدعوة من املجلس ،شارك السيد فابيان سالفيويل ،املقرر الخاص املعني بتعزيز الحقيقة والعدالة وضامنات
عدم التكرار ،يف لقاء حول «العدالة االنتقالية ،من معالجة االنتهاكات إىل دسرتة الحقوق» ،نظمه املجلس يف
إطار املعرض الدويل للكتاب والنرش  .2020ومببادرة من املجلس وبرشاكة مع كلية العلوم القانونية واالقتصادية
واالجتامعية بطنجة ،ألقى املقرر الخاص بتاريخ  11فرباير  2020محارضة مبدينة طنجة حول موضوع« :التحديات
املعارصة ملسارات العدالة االنتقالية» ،حرضها طلبة الكلية وأساتذة جامعيون وفاعلون يف مجال حقوق اإلنسان.
كام قام بزيارة مقربة ضحايا األحداث االجتامعية  1981بالدار البيضاء.
 .391وتفاعل املجلس أيضا مع االستبيانات التي يجريها املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات الخاصة بغرض
إعداد تقارير موضوعاتية حول قضايا تدخل يف إطار اهتاممهم ،حيث ساهم املجلس خالل شهر ماي ،2020
يف تقرير املقرر الخاص املعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجرب وضامنات عدم التكرار ،حول النوع االجتامعي
والعدالة االنتقالية ،وعرض املجلس يف مساهمته تجربة هيئة اإلنصاف واملصالحة حول مقاربة النوع االجتامعي
التي اعتمدتها كخيار منهجي شامل لجميع مجاالت تدخلها.
 .392كام قام املجلس خالل شهر يوليوز  ،2020بتقديم أجوبة مكتوبة عىل االستبيان املشرتك للمكلفني بواليات
اإلجراءات الخاصة حول حامية حقوق االنسان أثناء الجائحة وبعدها ،حيث تقاسم تجربته والتدابري املتخذة
وأنشطته خالل هذه الفرتة.
 .393شارك املجلس خالل شهر يونيو  2020يف لقاء نظمه التحالف العاملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
برشاكة مع املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني حول أدوار املؤسسات يف حامية حقوق األشخاص
النازحني داخل ًيا يف سياق جائحة كوفيد  ،19مبشاركة السيدة سيسيليا خيمينيز داماري مقررة األمم املتحدة
الخاصة املعنية بحقوق اإلنسان للنازحني داخليا وممثيل املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان من مناطق مختلفة،
وممثيل وكاالت األمم املتحدة ،فضالً عن املنظامت غري الحكومية.
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 .4املفوضية السامية لحقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة
 .394قامت املفوضية السامية لحقوق اإلنسان يف ماي  2020بتجميع املامرسات الفضىل للمؤسسات الوطنية
لحقوق اإلنسان عرب العامل املتعلقة مبواجهة وباء كوفيد  ،13419تضمنت مامرسات املجلس يف رصد التدابري
املتعلقة بحاالت الطوارئ ومعالجة الشكايات والتحسيس بحقوق اإلنسان بشكل عام والحق يف الصحة عىل
وجه التحديد ،وتقديم املشورة للحكومة من خالل إصدار بيانات وتوصيات حول كيفية االستجابة للوباء وحامية
حقوق اإلنسان يف نفس الوقت.
 .395نظم املجلس بتعاون مع مكتب املفوضية السامية لحقوق اإلنسان يف منطقة الرشق األوسط وشامل
إفريقيا ،ندوة عرب تقنية الفيديو حول دور املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان يف حامية حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة يف ظل جائحة كورونا ،وذلك يوم  15أكتوبر  .2020ومكنت هذه الندوة من تبادل تجارب املؤسسات
الوطنية لحقوق االنسان يف كل من املغرب ،واألردن ،وفلسطني وموريتانيا ،وكذا بعض منظامت املجتمع املدين.
 .396ساهم املجلس مبداخلة حول التواصل املؤسسايت وتقنيات الرتافع يف إطار ورشة لتعزيز القدرات نظمت
لفائدة اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بدولة مايل يوم  9سبتمرب  ،2020من طرف املفوضية السامية لحقوق
اإلنسان بتعاون مع بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل.
 .397بدعوة من املفوضية السامية لحقوق اإلنسان ،شارك املجلس يف ندوة عرب اإلنرتنت حول تأثريات جائحة
كوفيد  19عىل االتجار بالبرش يف  28ماي ،حيث قدم املجلس املستجدات املتعلقة بهذه الظاهرة يف املغرب ،مبا
يف ذلك عضويته يف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة االتجار يف البرش والوقاية منه .وشاركت يف هذه
الندوة مؤسسات وطنية لحقوق اإلنسان ومنظامت للمجتمع املدين باملنطقة العربية.
 .398تقاسم املجلس مع املفوضية السامية لحقوق اإلنسان مساهمتني حول وضعية حقوق اإلنسان يف األقاليم
الجنوبية خالل شهري مارس  2020وشتنرب  ،2020وخاصة أعامل اللجان الجهوية الثالثة خالل جائحة كوفيد .19
كام تضمنت هاتني املساهمتني أنشطة اللجان الجهوية الثالثة يف مختلف املجاالت ،كمعالجة الشكايات ،ورصد
االحتجاجات ،وزيارة أماكن الحرمان من الحرية ،وتعزيز القدرات ،وتنظيم الورشات والندوات ،والزيارات التي
قام بها الفاعلون الدوليون إىل املنطقة.

134 - https://www.ohchr.org/EN/Countries/NHRI/Pages/NHRIS-and-Covid-19.aspx
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 .399يقدم املجلس معلومات بخصوص ما قام به تجاه الحاالت الفردية التي ترد عىل الحكومة من مختلف
آليات األمم املتحدة ،وخاصة هيئات املعاهدات واملكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات الخاصة .وتتمحور
املعلومات املقدمة حول الزيارات التي يقوم بها ألماكن الحرمان من الحرية ،وتحليله للشكايات التي ترد عليه
بخصوص هذه الحاالت ومآالتها ،ومتابعته للمحاكامت ،وغريها من املعلومات بخصوص القضايا التي تندرج يف
إطار واليته.

 .5هيئات األمم املتحدة املعتمدة باملغرب
 .400يعمل املجلس عىل تقوية التنسيق والتعاون مع متثيليات هيئات األمم املتحدة املعتمدة يف املغرب ،وذلك
من خالل «إطار األمم املتحدة لدعم التنمية» .ويف هذا السياق ،قام املجلس بالتوقيع عىل اتفاقية رشاكة للفرتة
 2021-2020مع صندوق األمم املتحدة للسكان تهدف إىل تعزيز حقوق النساء والفتيات ،مبا يف ذلك الحقوق
املتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية ومكافحة زواج األطفال .ويف إطار هذه االتفاقية ،نظم املجلس شهر دجنرب
 ،2020برشاكة مع صندوق األمم املتحدة للسكان ،وبدعم من سفارة كندا ،لقاء تحت عنوان «جميعا من أجل
حامية وتعزيز الحق يف الصحة الجنسية واالنجابية» .ومتيز هذا اللقاء بتقديم مرشوع دليل يتم إعداده حول
الحق يف الصحة الجنسية واإلنجابية ،وهو دليل سيكون متاحا باللغات العربية واألمازيغية والفرنسية .ويف إطار
هذه الرشاكة ،يجري إعداد فيديوهات تحسيسية حول هذا املوضوع.
 .401برشاكة مع املفوضية السامية لشؤون الالجئني ،نظم املجلس دورة تكوينية عن بعد لفائدة مجموعة من
الجمعيات ،خاصة جمعيات مجموعة عمل الحامية بالدار البيضاء ،حول موضوع «الدخول واإلقامة واللجوء يف
املغرب :حقوق ومامرسات» ،وذلك يومي  17و 18يونيو  .2020وقد شكلت هذه الدورة التكوينية ،التي استفاد
منها عرشون مشاركا ،فرصة لتعزيز معارفهم باإلطار القانوين الخاص بالدخول إىل األرايض املغربية ،وحق اإلقامة
بالنسبة لألجانب وحق اللجوء.
 .402كام عمل املجلس عىل عقد اجتامعات مع املفوضية السامية لشؤون الالجئني ،للتباحث حول التدابري التي
ينفذها مختلف الرشكاء لضامن استمرارية الخدمات الالزمة لالجئني وطالبي اللجوء وحول األنشطة واملبادرات
املتخذة والصعوبات املطروحة خالل التدخالت من أجل مساعدتهم يف سياق جائحة كوفيد  .19كام تم التطرق
لسبل التعاون من أجل تشجيع إدراج األجانب يف وضعية هشة يف اإلجراءات املعمول بها واستفادتهم من الدعم
املقدم.
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 .403ويف أفق تجديد اتفاقية الرشاكة بني املجلس واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني خالل
السنة املقبلة ،عقدت رئيسة املجلس ،يف شهر نونرب  ،2020اجتامعا مع ممثل املفوضية باملغرب ،السيد فرانسوا
ريبيت ديغات ،تناول خالله الجانبان الجهود املبذولة باملغرب لحامية حقوق الالجئني وطالبي اللجوء والنهوض
بها ،خاصة خالل فرتة الحجر الصحي .وركز اللقاء أيضا عىل تقييم الرشاكة والتعاون بني املجلس واملفوضية
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ومناقشة سبل تعزيزها.
 .404وبرشاكة مع منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف) ،قام املجلس ببلورة برنامج عمل  2020حدد من
خالله مجموعة من األولويات أهمها دعم سريورة إرساء اآللية الوطنية للتظلم الخاصة باألطفال ضحايا انتهاكات
حقوق الطفل ،ووضع برنامج تشاريك لتتبع املالحظات النهائية للجنة األمم املتحدة لحقوق الطفل ،وتعزيز
االنفتاح عىل جمعيات املجتمع املدين خالل إعداد التقارير املوازية باإلضافة إىل بلورة برنامج تكوين للمساهمة
يف تعزيز الكفاءات الوطنية يف ميدان حقوق الطفل.
 .405برشاكة مع برنامج األمم املتحدة املشرتك املعني بفريوس نقص املناعة املكتسب/السيدا ،يواصل املجلس
العمل عىل دعم تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية بشأن حقوق اإلنسان والسيدا .ويف هذا اإلطار ،عقدت لجنة
اإلرشاف ،التي يعد املجلس عضوا فيها ،اجتامعا بتاريخ  25شتنرب  ،2020وذلك من أجل تتبع تنفيذ االسرتاتيجية
الوطنية بشأن حقوق اإلنسان والسيدا .كام ساهم املجلس يف ورشة نظمت بالناظور يف  21فرباير  2020لفائدة
قضاة النيابة العامة حول الرتافع والتحسيس بشأن العراقيل القانونية والتنظيمية التي تحد من الولوج إىل
خدمات الوقاية والعالج.وشارك املجلس أيضا يف ورشات حضورية أو عن بعد حول آليات التظلم يف حالة التمييز
وانتهاكات حقوق اإلنسان ( 17يوليو)؛ والوصم والتدابري التمييزية يف زمن جائحة كوفيد  :19الدروس املستفادة
من االستجابة لفريوس السيدا ( 9نونرب) ؛ ومواصلة محاربة السيدا يف زمن جائحة كوفيد  ،19مسؤولية مشرتكة
(فاتح دجنرب).
 .406يناقش املجلس حاليا اتفاقيتي رشاكة وتعاون مع كل من منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
(اليونسكو) ومنظمة الصحة العاملية ،وذلك من أجل دعم قضايا حقوق اإلنسان يف املجاالت التي تندرج ضمن
اختصاصاتهام.

 .6هيئات دولية أخرى
 .407يواصل مجلس األمن التابع لألمم املتحدة اإلشادة بدور اللجنتني الجهويتني لحقوق اإلنسان بجهتي
العيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب ،وكذا بتفاعل املغرب مع آليات مجلس حقوق اإلنسان التابع
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لألمم املتحدة .ففي قراره رقم  ،2548الصادر بتاريخ  30أكتوبر  ،2020رحب مجلس األمن بـ «الدور الذي تؤديه
لجنتا املجلس الوطني لحقوق اإلنسان اللتان تعمالن يف الداخلة والعيون».135
 .408شارك املجلس يوم  17يونيو  ،2020بصفته عض ًوا يف آلية االتصال الوطنية يف فعاليات املنتدى العاملي حول
السلوك املسؤول للرشكات ،ويف اجتامع نقاط االتصال الوطنية يومي  18و 19يونيو الذي خصص ملناقشة آثار جائحة
كوفيد  19عىل عمل هذه اآلليات ،والقضايا املتعلقة بالسلوك املسؤول للرشكات الذي قد يخفف من تداعيات الجائحة.
 .409وعالقة مبوضوع الهجرة خالل فرتة الجائحة ،شارك املجلس يف عدة ندوات عن بعد ،من قبيل تأثري الجائحة
عىل طرق الهجرة غري النظامية للمهاجرين يف وضعية هشاشة ،خالل شهر يونيو  ،2020نظمه الفريق العامل
التابع لشبكة األمم املتحدة املعنية بالهجرة ؛ ولقاء حول «تسوية وضعية املهاجرين غري النظاميني ،مبا يف ذلك
خالل فرتة الجائحة» ،يف شهر ماي  ،2020نظمه التحالف العاملي حول الهجرة؛ وندوة حول القضايا التي برزت
خالل الجائحة ،ومنها بعض حاالت كراهية األجانب والعنرصية ،والتأثريات االقتصادية عىل حقوق املهاجرين،
نظمتها شبكة األمم املتحدة املعنية بالهجرة خالل شهر أبريل .2020
 .410وبدعوة من جامعة الدول العربية ،شارك املجلس يف أشغال ندوة حول دور املؤسسات الوطنية خالل
األزمات ،نظمت يوم  6يوليوز  2020لتبادل اآلراء والخربات بخصوص اإلجراءات التي اتخذتها لضامن تعزيز
حقوق اإلنسان وحاميتها يف ظل الجائحة.

 .7الخرباء املغاربة يف منظومة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان
 .411تواصل تعزيز حضور الخرباء املغاربة يف منظومة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ،أغلبهم أعضاء سابقني
أو حاليني يف املجلس .ويف هذا السياق ،يوايف املجلس الحكومة باقرتاحاته فيام يخص ترشيح عدد من الخرباء
لشغل مناصب يف مختلف آليات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ،خاصة هيئات املعاهدات وآليات اإلجراءات
الخاصة .وإىل متم دجنرب  ،2020بلغ عدد الخرباء املغاربة يف لجان املعاهدات مثانية من أصل عرشة ،وهم محمد
عياط ،رئيس اللجنة املعنية باالختفاء القرسي ،السعدية بلمري ،نائبة رئيس لجنة مناهضة التعذيب ،عبد الله
أونري ،نائب الرئيس ومقرر اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،املحجوب الهيبة ،عضو اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان،
محمد العامريت ،عضو اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،هند األيويب ،عضوة لجنة حقوق
الطفل ،سمية العمراين ،عضوة اللجنة املعنية بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة ،محمد شارف ،عضو اللجنة
املعنية بالعامل املهاجرين وأفراد أرسهم.
135 - https://digitallibrary.un.org/record/3889420?ln=ar
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 .412كام تم تعيني السيدة نادية الربنويص ،عضوة يف اللجنة االستشارية التابعة ملجلس حقوق اإلنسان لألمم
املتحدة .وجرى كذلك انتخاب السيد عبد الرزاق روان ،عضوا يف الهيئة الدامئة املستقلة لحقوق اإلنسان التابعة
ملنظمة التعاون اإلسالمي.

ثانيا :على مستوى االتحاد اإلفريقي
 .413واصل املجلس تعزيز عالقاته مع منظومة حقوق اإلنسان التابعة لالتحاد اإلفريقي ومأسستها ،السيام مع
اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،حيث يعمل عىل تعزيز مشاركته يف دوراتها العادية وتنظيم لقاءات عىل
هامشها ،فضال عن تقوية الحوار والتفاعل مع مفوضيها حول القضايا التي تستأثر باالهتامم عىل املستوى اإلقليمي.
 .414خالل شهر دجنرب  ،2020ساهم املجلس يف صياغة البيان الذي قدمته شبكة املؤسسات الوطنية اإلفريقية
لحقوق اإلنسان خالل الجلسة االفتتاحية للدورتني  66و 67للجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب .وركز هذا
البيان عىل حالة حقوق اإلنسان يف إفريقيا خالل جائحة كوفيد .19
 .415شارك املجلس يف املنتدى السيايس الرابع ملفوضية االتحاد اإلفريقي وشبكة املؤسسات الوطنية اإلفريقية
لحقوق اإلنسان ،املنعقد يف  24شتنرب  2020عرب اإلنرتنيت ،حول موضوع «إسكات البنادق» .وقد شمل الحوار
مناقشات سياسية بني املمثلني الدامئني للدول األعضاء يف االتحاد اإلفريقي واملؤسسات الوطنية اإلفريقية
ومنظامت املجتمع املدين واملؤسسات األكادميية ووسائل اإلعالم .وعىل إثر ذلك ،اعتمد املشاركون إعالن وخطة
عمل املنتدى السيايس الرابع ملفوضية االتحاد اإلفريقي وشبكة املؤسسات الوطنية اإلفريقية لحقوق اإلنسان.136
 .416عمل املجلس عىل دعوة مفويض اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب يف بعض األنشطة التي
نظمها .ويف هذا اإلطار ،نظم املجلس ندوة عرب اإلنرتنيت ،يف شهر دجنرب  ،2020حول موضوع «األشخاص يف
وضعية إعاقة ونطاق األهلية القانونية» ،متيزت مبشاركة السيدة ماري لويز أبومو ،مفوضة فريق العمل املعني
بحقوق كبار السن وذوي اإلعاقة باللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب .كام نظم ندوة ثانية عرب اإلنرتنت
يف  9شتنرب  2020حول عمل املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان يف مجال حامية حقوق املهاجرين يف ظل جائحة
كوفيد  ،19شاركت فيها السيدة مايا سهيل فاضل ،املقررة الخاصة املعنية بالالجئني وطالبي اللجوء واألشخاص
النازحني داخليا واملهاجرين يف اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب.
136 - https://www.nanhri.org/202029/09//declaration-and-action-plan-of-the-4th-auc-nanhri-policy-dialogue-forum-on-the-state-of-nhris-inafrica/
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 .417مل تصادق بالدنا بعد عىل امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ،علام أن الحكومة كانت قد التزمت
يف الربنامج الحكومي  2021-2016باستكامل االنخراط يف منظومة حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية ،خاصة
من خالل االنضامم للميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب .وسيسمح هذا االنضامم للمجلس باملشاركة
والحوار والتفاعل املبارش مع اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ومجمل اآلليات اإلفريقية األخرى
لحقوق اإلنسان.
يويص املجلس مبا ييل:
تفعيل االلتزامات الحكومية الواردة يف الربنامج الحكومي  2021-2016باالنضامم إىل امليثاق اإلفريقي لحقوق
اإلنسان والشعوب.

ثالثا :على مستوى المؤسسات األوروبية
 .418يواصل املجلس تعزيز الرشاكة والحوار مع املؤسسات األوربية وفق مقاربة قوامها الحوار وتبادل املعلومات
وتعزيز القدرات .وتشمل هذه املؤسسات خاصة مجلس أوربا واالتحاد األوريب.
 .419يواصل املجلس تنفيذ برنامج لتعزيز القدرات برشاكة مع مجلس أوربا ،يستهدف دعم اآللية الوطنية
للوقاية من التعذيب ،وهو برنامج يروم تنظيم عدد من الورشات ومجموعة من الزيارات امليدانية للدول
األوربية التي تتوفر عىل آليات وطنية للوقاية من التعذيب ،وإنتاج دالئل من شأنها مساعدة هذه اآلليات عىل
تأدية مهامها .كام نظم اجتامعات مع مجلس أوربا تناولت مواضيع شتى من بينها دعم عملية تفعيل خطة
العمل الوطنية حول الدميقراطية وحقوق اإلنسان.
 .420كام يتواصل املجلس مع الربملان األوريب حول القضايا املثارة داخله بخصوص أوضاع حقوق اإلنسان
باملغرب.
 .421ويواصل املجلس مبعية رشكاء وطنيني آخرين تنفيذ مرشوعني ميولهام االتحاد األوريب ،يتعلق األول مبحاربة
التمييز «العيش معا دون متييز :مقاربة قامئة عىل الحقوق والنوع االجتامعي» ،أما الثاين في ُه ُّم تعزيز املرافعة
من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام.
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رابعا :على مستوى الشبكات الدولية واإلقليمية للمؤسسات
الوطنية لحقوق اإلنسان

 .1التحالف العاملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
 .422يضطلع املجلس بعدة مسؤوليات أساسية داخل التحالف العاملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان،
الذي يضم  117مؤسسة عضوا ،من بينها  84مؤسسة حاصلة عىل االعتامد يف الدرجة «ألف» .كام يحرص املجلس
عىل املشاركة الفعالة يف األنشطة واالجتامعات والندوات املنظمة من طرف التحالف العاملي ،والتي ركزت خالل
السنة التي يغطيها التقرير عىل القضايا املرتبطة بجائحة كوفيد  19والتحديات التي تطرحها بالنسبة للمؤسسات
الوطنية.
 .423جرى انتخاب املجلس الوطني لحقوق اإلنسان باإلجامع ،بتاريخ  7دجنرب  ،2020رئيسا للجنة الفرعية
املعنية باالعتامد ،ملدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرتني .وتتوىل هذه اللجنة الفرعية فحص وتقييم طلبات
االعتامد الواردة من املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان من مختلف أنحاء العامل .وقد ترأس املجلس الدورة
االفرتاضية التي عقدتها اللجنة الفرعية عىل مدى أسبوعني خالل شهر دجنرب .2020
 .424كام يحظى املجلس بعضوية ثالث آليات تابعة للتحالف ،حيث يشغل منصب نائب رئيس مجموعة العمل
املعنية باألعامل التجارية وحقوق اإلنسان ،137التي ترتأسها املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بأملانيا .وتتوىل هذه
املجموعة الرتافع من أجل إدراج دور املؤسسات الوطنية باعتبارها آليات لالنتصاف يف مرشوع الصك امللزم
قانونا والذي ينظم ،وفق القانون الدويل لحقوق اإلنسان ،أنشطة الرشكات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات
األعامل .وقد شارك املجلس خالل شهر مارس  ،2020يف ندوة خصصت لتدارس مواضيع تتعلق بتعزيز التعاون
بني املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وتبادل املامرسات الفضىل بشأن إعداد خطط عمل وطنية حول املقاوالت
وحقوق اإلنسان ،وأدوار املؤسسات الوطنية فيام يتعلق مبرشوع املعاهدة امللزمة بشأن األعامل التجارية وحقوق
اإلنسان.كام ساهم يف إعداد بيان مجموعة العمل املقدم للفريق العامل الحكومي الدويل مفتوح العضوية املعني
بالرشكات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعامل التجارية فيام يتعلق بحقوق اإلنسان ،املنعقدة عن بعد يف
جنيف يف الفرتة ما بني  26و 30أكتوبر .2020
 - 137ينص مرشوع الربوتوكول امللحق بهذا الصك عىل أن الدول األطراف تنظر يف املبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لحامية حقوق اإلنسان وتعزيزها (مبادئ باريس)
عند تعيينها أو إنشائها لآلليات الوطنية للتنفيذ ،وهو ما يسمح بأن تكون املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان هي نفسها اآللية الوطنية للتنفيذ .كام تبحث هذه املجموعة أيضا
الدور الذي ميكن أن تلعبه املؤسسات الوطنية يف خطط العمل الوطنية يف مجال املقاوالت وحقوق اإلنسان طبقا للمبادئ التوجيهية لألمم املتحدة ذات الصلة
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 .425ويعد املجلس كذلك عضوا يف مجموعة العمل املعنية بحقوق املرأة التي تم إحداثها سنة  2019لتعزيز
التفاعل مع لجنة األمم املتحدة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة .كام تعمل هذه املجموعة عىل الرتافع من
أجل ضامن حقوق املشاركة املستقلة للمؤسسات الوطنية يف دورات لجنة وضع املرأة.
 .426كام أن املجلس عضو يف اللجنة الفرعية املعنية بالشؤون املالية التي تتوىل أساسا إعداد التقارير املالية
للتحالف العاملي واملصادقة عليها.
 .427ويف إطار الجهود الرامية إىل التصدي للجائحة ،شارك املجلس ،يوم  3دجنرب  ،2020يف أشغال االجتامع
السنوي للتحالف العاملي ،املخصص لتبادل الخربات والتجارب بني املؤسسات الوطنية حول كيفية مامرسة مهامها
يف سياق جائحة كوفيد  19وحالة الطوارئ الصحية والتحديات الناجمة عنها.
 .428قدم املجلس مداخلة خالل مؤمتر دويل حول موضوع «منصات التواصل االجتامعي :التحديات وطرق
تعزيز الحريات وحامية الناشطني» ،نظمته اللجنة الوطنية القطرية لحقوق اإلنسان يومي  16و 17فرباير 2020
بالتعاون مع الربملان األورويب ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني والتحالف العاملي لحقوق اإلنسان،
وبحضور أكرث من  300منظمة وجامعة ومؤسسة فكرية وصحفية وشبكات اجتامعية كربى .وتطرقت مداخلة
املجلس للتحديات املرتبطة بنرش خطاب الكراهية عىل منصات التواصل االجتامعي وآثارها عىل حقوق اإلنسان.

 .2شبكة املؤسسات الوطنية اإلفريقية لحقوق اإلنسان
 .429يضطلع املجلس مبسؤوليات هامة داخل شبكة املؤسسات الوطنية اإلفريقية لحقوق اإلنسان .فإضافة
إىل عضويته يف لجنة اإلرشاف إىل جانب املؤسسات الوطنية ملرص ،زميبابوي ،نيجرييا ،زامبيا ،أوغندا ،جمهورية
الكونغو الدميقراطية ،كينيا ورواندا ،ميثل املجلس الشبكة اإلفريقية يف لجان ومجموعات عمل التحالف العاملي
األربعة املذكورة آنفا .كام أن املجلس يرتأس مجموعة العمل املعنية بالهجرة التابعة لهذه الشبكة ،التي تم
إنشاؤها يف دجنرب .2018
 .430بتاريخ  5ماي  ،2020شارك املجلس يف اجتامع لجنة اإلرشاف عىل الشبكة اإلفريقية ،حيث متت املصادقة
عىل خطة عمل الشبكة التي تروم تعزيز قدرات املؤسسات الوطنية وفقا ملبادئ باريس ،وتعزيز احرتام الحقوق
االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،وتقليص حاالت اإلفالت من العقاب املنهجي يف إفريقيا ،ودعم املؤسسات
األعضاء لالستجابة للقضايا الناشئة لحقوق اإلنسان ،وتحسني فعالية أمانة الشبكة اإلفريقية.
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 .431يف سياق جائحة كوفيد  ،19حافظ املجلس عىل تواصل منتظم مع شبكة املؤسسات الوطنية اإلفريقية
لحقوق اإلنسان .ويف هذا الصدد ،تقاسم املجلس مع نظرائه من املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان مساهمة
تتضمن مختلف اإلجراءات التي اتخذها عند بداية انتشار الفريوس يف املغرب ،يف مجال الرصد ،وتلقي الشكايات
والتحسيس والتفاعل مع السلطات العمومية.138
 .432بصفته رئيسا ملجموعة العمل املعنية بالهجرة التابعة للشبكة اإلفريقية ،نظم املجلس ندوة عرب اإلنرتنت
يف  9شتنرب  2020حول عمل املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان يف مجال حامية حقوق املهاجرين خالل جائحة
كوفيد  .19وشارك يف هذا اللقاء ممثلون عن اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،واملنظمة الدولية
للهجرة ،واملركز اإلفريقي للدراسات املتعلقة بالدميقراطية وحقوق اإلنسان ،إضافة إىل ممثلني عن املؤسسات
الوطنية لحقوق اإلنسان من مرص وجنوب إفريقيا ،وكينيا ،ونيجرييا ،وجمهورية الكونغو الدميقراطية.
 .433عمل املجلس عىل صياغة املسودة األوىل إلعالن املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان للشبكة اإلفريقية
بشأن حامية حقوق اإلنسان وتعزيزها يف سياق مكافحة الجائحة ،139الصادر خالل شهر أبريل  ،2020والذي سلط
الضوء عىل رضورة حامية الحق يف الحياة والصحة خالل فرتات األزمات ،ورضورة إيالء أهمية أكرب للفئات يف
وضعية هشاشة .كام تطرق اإلعالن كذلك للتداعيات االقتصادية لهذه الجائحة ودعا الدول اإلفريقية إىل تعزيز
اإلجراءات الوقائية .وأوىص البيان بأن تكون تدابري الطوارئ املعتمدة يف الدول اإلفريقية مؤقتة ،وأن تحرتم مبدأ
التناسب ،وكذا تعزيز الجهود ملحاربة انتشار األخبار الكاذبة ،وتوحيد الجهود وتكثيف التعاون الدويل ملواجهة
الوباء.
 .434وتقاسم املجلس خالل السنة املشمولة بالتقرير تجربته مع املؤسسات الوطنية اإلفريقية من خالل العديد
من الندوات املنظمة عن بعد من قبل الشبكة اإلفريقية ،حول مواضيع حامية حقوق اإلنسان يف ظل جائحة
كوفيد  19خالل شهر ماي ؛ ومحاربة العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف سياق الجائحة خالل شهر يونيو ؛
ورصد استخدام القوة من قبل قوات األمن خالل تطبيق تدابري مكافحة الجائحة ،خالل شهر يونيو ؛ ومالءمة
ولوج األطفال املهاجرين إىل العدالة يف شهر يونيو ؛ وتعزيز الحق يف الصحة الجنسية واإلنجابية وحاميتها خالل
شهر نونرب.
 .435ساهم املجلس يف دراسة تعدها الشبكة اإلفريقية حول تقييم مدى تنفيذ «إعالن مراكش بشأن توسيع
الفضاء املدين ودعم املدافعني عن حقوق اإلنسان ،مع الرتكيز عىل النساء :دور املؤسسات الوطنية لحقوق
/http://covid19.nanhri.org/downloads/actions-taken-by-nhri-morocco-against-covid-19 - 138
/nanhri-statement-on-covid-19-pandemic/05/04/https://www.nanhri.org/2020 - 139
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اإلنسان» ،140الذي اعتمده التحالف العاملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان يف سنة  .2018وتوثق هذه
الدراسة تجربة تسع مؤسسات وطنية من دول كوت ديفوار وجمهورية الكونغو الدميقراطية وكينيا وليبرييا
ومدغشقر واملغرب والنيجر وتنزانيا وزميبابوي .ومن املرتقب نرش هذه الدراسة يف سنة .2021

 .3الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
 .436يعد املجلس عضوا مؤسسا للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وعضوا يف لجنتها
التنفيذية منذ إنشائها .وقد شارك يف جميع الجمعيات العامة السنوية ،وتتوىل املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
بدولة فلسطني رئاسة الشبكة يف الوالية الحالية .ويحرص املجلس عىل املشاركة يف األنشطة والدورات التدريبية
املنظمة من طرف هذه الشبكة.
 .437خالل اجتامع اللجنة التنفيذية للشبكةبرسم سنة  2020املنعقد عن بعد بتاريخ  05نونرب  ،2020أقرت
اللجنة التنفيذية اسرتاتيجية الشبكة للسنوات الخمس القادمة ،واعتمدت موضوع مؤمتر الشبكة القادم ،الذي
سيتمحور حول التضامن الدويل وخطة التنمية املستدامة لسنة - 2030محورية الهدف .16
 .438نظم املجلس برشاكة مع الشبكة العربية ،يومي  4و 5فرباير 2020مبدينة مراكش ،ورشة إقليمية حول
نرش ثقافة حقوق اإلنسان يف إطار أهداف التنمية املستدامة ،عرفت مشاركة املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
األعضاء يف الشبكة ومجموعة من املنظامت الدولية ،منها املفوضية السامية لحقوق اإلنسان ،وبرنامج األمم
املتحدة اإلمنايئ ،ولجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتامعية لغرب آسيا واملعهد العريب لحقوق اإلنسان ،إىل
جانب مجموعة من منظامت املجتمع املدين اإلقليمية والدولية العاملة يف مجال حقوق اإلنسان .وتدارست
الورشة سبل تعزيز األدوار التي تضطلع بها املؤسسات الوطنية يف مجال تحقيق أهداف التنمية املستدامة
وتقاسم التجارب واملامرسات الفضىل يف ما يتعلق بنرش ثقافة حقوق اإلنسان يف عالقتها مع هذه األهداف.
 .439وتقاسم املجلس مع الشبكة العربية رسالة رئيسة املجلس الصادرة يف أبريل  ،2020والتي ذكرت فيها
مبختلف التدابري التي اتخذها املجلس منذ اندالع األزمة الصحية يف مجاالت التحسيس ومعالجة الشكايات
والرصد وحامية الحقوق ،وال سيام حقوق الفئات الهشة.141
/https://ganhri.org/international-conference - 140
83%d8%a9/%d8%af%d%84%d8%b4%d8%a8%d9%86-%d8%a7%d9%8a%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%82%d9%https://annhri.org/%d9 - 141
8a%d8%86%d9%88%d8%b7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%9
88%d8%a7/?preview=true%86-%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%88%d9%82%d9%84%d8%ad%d9%%a9-%d9
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 .440كام استعرض املجلس تجربته خالل عدة أنشطة عن بعد نظمتها الشبكة العربية حول مواضيع مختلفة،
منها ندوة حول موضوع « 75عاما ،تطوير منظومة حقوق اإلنسان ،اآلثار واآلفاق» ،يف شهر أكتوبر 2020؛ ولقاء
تشاوري حول مستقبل الرتبية والتعليم يف املنطقة العربية» ،بتاريخ  30يونيو ؛ وورشة عن بعد حول الرصد
بأماكن الحرمان من الحرية وفقًا ملبدأ عدم اإلرضار ،بتاريخ  14يونيو ،إضافة إىل العديد من الندوات حول القضية
الفلسطينية.

 .4الجمعية الفرنكوفونية للجان الوطنية لحقوق اإلنسان
 .441يشغل املجلس منصب نائب رئيس الجمعية الفرنكفونية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ،ويضطلع
بعدة مسؤوليات داخلها ،كام يعمل عىل إطالق مبادرات هدفها تعزيز العالقات بني املؤسسات األعضاء ،وتبادل
الخربات واملامرسات الفضىل حول القضايا املستجدة أو التي تستأثر باالهتامم املشرتك .وتجدر اإلشارة إىل أن
اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بالنيجر هي من يتوىل رئاسة الجمعية الفرنكفونية.
 .442ويف هذا السياق ،ساهم املجلس يف صياغة الدليل العميل حول أدوار املؤسسات الوطنية يف العمليات
االنتخابية الذي أعدته الجمعية ،من خالل عرض تجربته يف هذا املجال كمؤسسة تعنى مبالحظة االنتخابات
وبعمليات اعتامد املالحظني.
 .443يف إطار الجهود املشرتكة املبذولة لتحسني عمل املؤسسات الوطنية وزيادة فاعليتها ،شارك املجلس يف عدة
ندوات وورشات عن بعد نظمتها الجمعية الفرنكفونية للجان الوطنية لحقوق اإلنسان حول املواضيع التالية:
النجاعة يف معالجة الشكايات يف شهر ماي ؛ صياغة التقارير املوازية يف  25نونرب؛ االستعراض الدوري الشامل،
شهر مارس 2020؛ ودور املؤسسات الوطنية يف إنشاء اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب ،يف شهر أبريل؛ ودور
املؤسسات الوطنية يف سياق جائحة كوفيد  ،19يف  14أبريل؛ والرتبية عىل حقوق اإلنسان؛ يف شهر أبريل .وقد تم
خالل هذه األنشطة تبادل التجارب واملامرسات الفضىل والدروس املستفادة من األزمة الوبائية الحالية.

خامسا :على المستوى الثنائي
 .444يف إطار تعاونه مع مختلف الرشكاء ،وخاصة املؤسسات الوطنية املامثلة لحقوق اإلنسان ،عمل املجلس
ورشكاؤه خالل سنة  2020عىل إعداد مذكرات للتفاهم تروم تبادل التجارب والخربات مع مؤسسات وطنية لحقوق
اإلنسان من ثالثة دول هي ليبيا وموريتانيا والدامنارك .ومن املرتقب توقيع هذه املذكرات خالل السنة املقبلة.
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 .445واستفاد إطار من اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان يف النيجر من فرتة تدريبية باملجلس ملدة  15يو ًما يف
مجال تقنيات التواصل .كام ساهم املجلس مبداخلة حول التواصل املؤسسايت وتقنيات الرتافع يف إطار ورشة
لتعزيز القدرات نظمت لفائدة اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بدولة مايل يوم  9سبتمرب .2020
 .446يتواصل املجلس مع اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان يف موريتانيا من خالل تبادل الدعوات للمشاركة
يف األنشطة التي ينظمها كل طرف والتي تستأثر باهتاممهام .وهكذا ،شارك رئيس اللجنة الجهوية لحقوق
اإلنسان العيون-الساقية الحمراء يف ورشة عمل دولية حول تحديات دمج حقوق اإلنسان يف السياسات العامة،
يف نواكشوط ،خالل الفرتة املمتدة من  4إىل  6فرباير  .2020كام شارك رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان
مبوريتانيا يف ورشة حول السياسة الجنائية وحقوق اإلنسان ،نظمت يف إطار املعرض الدويل للنرش والكتاب ،يف
 9فرباير .2020
 .447كام ساهم املجلس يف شهر سبتمرب  2020يف بحث مقارن حول هياكل املؤسسات الوطنية األفريقية
لحقوق اإلنسان تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان والحريات األساسية يف الكامريون ،من خالل توفري
معلومات حول هياكل املجلس وتنظيمه وغريها من املعلومات ذات الطبيعة اإلدارية.
 .448شارك املجلس يف شهر دجنرب  ،2020يف دورة تدريبيّة إقليمية حول موضوع االستجابة املراعية لحقوق
اإلنسان ملواجهة جائحة كوفيد  19يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،نظمها املعهد الدمناريك لحقوق
اإلنسان بتعاون مع رشكاء آخرين .وقد ركزت هذه الدورة عىل مسارات العمل الحالية يف ظل جائحة كوفيد 19
وسبل تعزيز االستجابة لها مع مراعاة مقاربة حقوق اإلنسان.
 .449ويف إطار تفاعله مع الهيئات الدبلوماسية املعتمدة ببالدنا ،يقوم املجلس بتبادل املعطيات حول حقوق
اإلنسان معها ،وبإبرام رشاكات معها .فعىل سبيل املثال ،وقع املجلس رشاكة مع سفارة كندا يف املغرب ،يف يناير
 ،2020من أجل دعم الجمعيات العاملة يف مجال حقوق املرأة.
 .450كام عقد املجلس اجتامعا يوم  26أكتوبر  2020مع ممثل عن وزارة الخارجية الدمناركية عمل خالله
الطرفان عىل تقييم برنامج الرشاكة الدمناركية العربية ،حيث تم تدارس املشاريع املشرتكة قيد التنفيذ مبا يف ذلك
تلك التي يتم تنفيذها برشاكة مع املعهد الدمنريك ملناهضة التعذيب (.)Dignity
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سادسا :على مستوى المنظمات الدولية غير الحكومية وفاعلين
آخرين
 .451واصل املجلس تعاونه مع املنظامت الدولية غري الحكومية من خالل الرشاكات والحوار وتبادل املعلومات
حول أوضاع حقوق اإلنسان ،خاصة ما يتعلق بالحاالت الفردية .وخالل سنة  ،2020تواصل املجلس مع منظامت
هيومان رايتس ووتش ومنظمة فرانت الين ديفاندرز التي تعنى بالدفاع عن املدافعني عىل حقوق اإلنسان
ومرصد املدافعني عن حقوق اإلنسان.
 .452تنفيذا ملذكرة التفاهم املوقعة يف دجنرب  2019بني املعهد الدمناريك ملناهضة التعذيب ( )Dignityواملجلس،
بغرض تعزيز القدرات يف مجال الرصد الطبي يف أماكن الحرمان من الحرية لفائدة أعضاء اآللية وأطرها ،وكذا
التوثيق الطبي للتعذيب ،عمل الطرفان عىل عقد اجتامعات عن بعد من أجل التحضري لورشة تدريبية عن بعد
تستهدف تعزيز قدرات األطباء األعضاء يف املجلس ويف لجانه الجهوية وكذا األطباء املتعاونني معه.
 .453يف إطار رشاكة بني املجلس والسفارة الكندية باملغرب ومنظمة أوكسفام ،يتم تنفيذ مرشوع يروم تحسني
متتع النساء والفتيات بحقوقهن اإلنسانية وتعزيز املساواة بني الجنسني وتعزيز القدرات التدبريية للجمعيات
العاملة يف حقوق املرأة.
 .454يجري تنفيذ رشاكة بني املجلس والجمعية الدولية «جميعا ضد عقوبة اإلعدام» تهدف إىل الرتافع من أجل
إلغاء عقوبة اإلعدام قانونا ومامرسة.
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 .455أصدرت رئيسة املجلس بتاريخ  3شتنرب  2020قرارا بإعادة هيكلة لجنة متابعة تفعيل توصيات هيئة
اإلنصاف واملصالحة وتدعيم طاقمها اإلداري والحرص عىل تفرغه لترسيع وترية تفعيل التوصيات.
 .456واصلت لجنة متابعة تفعيل التوصيات متابعة تسوية ما تبقى من ملفات عالقة ،عىل مستوى التعويض
املايل واإلدماج االجتامعي وتسوية األوضاع اإلدارية واملالية والتغطية الصحية ،للضحايا وذوي حقوقهم وكذا عىل
مستوى برامج حفظ فضاءات الذاكرة.
 .457وعقدت رئاسة املجلس عدة لقاءات مع رئاسة الحكومة وباقي القطاعات الوزارية املعنية بتفعيل
التوصيات ،كل يف مجال اختصاصه ،وذلك لتدارك التأخري الحاصل عىل مستوى تنفيذ ما تبقى من توصيات،
خاصة منها ما يهم التوصيات املتعلقة بجرب األرضار الفردية وحفظ الذاكرة .وأسفرت اللقاءات مع املسؤولني
بالقطاعات الحكومية املعنية ،عىل تعبئة االعتامدات املالية الرضورية ،لتنفيذ التوصيات املرتبطة بالتعويض
والتقاعد التكمييل ،حيث رصدت وزارة املالية  50مليون درهم يف نونرب  2020لدى رئاسة الحكومة لتسوية
توصية التقاعد التكمييل وتنفيذ جزء من املقررات التحكيمية الخاصة بجرب الرضر الفردي.
 .458كام كثفت رئاسة املجلس ،لقاءاتها مع جمعيات حقوقية وجمعيات ضحايا مايض االنتهاكات الجسيمة
لحقوق اإلنسان وممثيل الضحايا ،تم خاللها تقديم مقاربة املجلس من أجل ترسيع وترية تفعيل ما تبقى من
توصيات ،وخاصة تلك املتعلقة بجرب األرضار الفردية.

أوال :الكشف عن الحقيقة
 .459واصل املجلس تقديم أجوبة للحكومة عىل الحاالت التي تتضمنها لوائح الفريق العامل املعني بحاالت
االختفاء القرسي أو غري الطوعي التابع لألمم املتحدة .كام واصل وبتنسيق مع السلطات العمومية ،تفاعله مع
اللجنة الدولية للصليب األحمر ،من أجل تقديم األجوبة والوثائق الالزمة لحاالت االختفاء املرتبطة بالنزاع املسلح
باألقاليم الجنوبية ،وذلك اعتامدا عىل املعطيات التي تتوفر بخصوص كشف الحقيقة.
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ثانيا :جبر الضرر الفردي

 .1التعويض املايل
 .460قامت لجنة املتابعة بإصدار 131مقررا تحكيميا ،لفائدة  280مستفيدا مببلغ إجاميل قدره 28.656.900
درهم ،بعد استكامل الوثائق الرضورية من طرف الضحايا أو ذوي الحقوق .ومل يتم لحد اآلن توصل املجلس
باالعتامدات املالية لتسليمها لهم .كام تواصل لجنة املتابعة اتصاالتها مع عدد من ذوي الحقوق الستكامل
الوثائق من أجل تجهيز ملفاتهم وإصدار مقررات تحكيمية خاصة بهم.

 .2التغطية الصحية
 .461بلغ عدد امللفات املحالة عىل الصندوق الوطني ملنظامت االحتياط االجتامعي من  02يناير  2020إىل غاية
 31دجنرب  ،2020ما مجموعه  156ملفا ،ليصل بذلك العدد اإلجاميل ملجموع البطائق املوزعة إىل  8796بطاقة،
يستفيد منها ما مجموعه  58.437مستفيد .وعملت لجنة املتابعة خالل جائحة كوفيد  19عىل متكني الطالبني
لبطائق التغطية الصحية فور التوصل بها من إدارة الصندوق الوطني ملنظامت االحتياط االجتامعي باستعامل
تطبيق واتساب ،وتم تسليم البطائق األصلية للجان الجهوية ،بعد رفع الحجر الصحي ،قصد تسليمها ألصحابها.
 .462كام واصل املجلس التكفل الطبي بالحاالت املرضية املستعجلة ،حيت استفاد  6أفراد من  23تدخال طبيا
استعجاليا ،خالل سنة  ،2020بتكلفة مالية بلغت  293.813.15درهم.
 .463قام املجلس مبراسلة رئاسة الحكومة بخصوص شكايات ضحايا مايض االنتهاكات وذوي الحقوق يتظلمون
من خاللها من إقصائهم من االستفادة من الدعم الحكومي باعتبارهم من الفئات املترضرة من تداعيات وباء
كوفيد  .19كام أكد املجلس عىل هشاشة هذه الفئة خالل تقدميه لرأيه االستشاري ملرشوع قانون رقم 18.72
املتعلق مبنظومة استهداف املستفيدين من برامج الدعم االجتامعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجالت.

 .3التقاعد التكمييل
 .464قام املجلس مبراسلة كل من الصندوق الوطني للضامن االجتامعي يف أكتوبر  2019ويف يناير 2020
بخصوص تحيني نتائج الدراسة التي أنجزت سنة  ،2017وصندوق اإليداع والتدبري بتاريخ  21فرباير و 7دجنرب
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 2020بخصوص نفس املوضوع .كام تم عقد عدد من االجتامعات التقنية بني لجنة املتابعة وصندوق اإليداع
والتدبري لتحديد اإلجراءات اإلدارية واملالية لتنفيذ توصية هيئة االنصاف واملصالحة الخاصة بالتقاعد التكمييل.
وتبعا لذلك ،تم تحيني الدراسة الخاصة بتحديد الكلفة املالية اإلجاملية لتسوية ملف التقاعد التكمييل ،حيث تم
رصد املبلغ الرضوري لذلك من طرف وزارة املالية ،عىل أن يتم املصادقة يف مجلس الحكومة عىل مرسوم يتعلق
بإنشاء نظام تقاعد تكمييل من طرف هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتامعي والتوقيع عىل اتفاقية تسيري
النظام من طرف الحكومة ،مام سيمكن من تفعيل توصية التقاعد التكمييل .وتهم التوصية بعض ضحايا مايض
انتهاكات حقوق اإلنسان الذين تم توظيفهم مبوجب ترخيص استثنايئ رغم تجاوزهم السن القانوين.

ثالثا :حفظ الذاكرة
 .465بادرت رئيسة املجلس اىل عقد لقاءات واجتامعات مع مختلف الرشكاء عىل املستوى املحيل والجهوي واملركزي،
وفق مقاربة جديدة تروم تفعيل اسرتاتيجية مندمجة لترسيع وترية اإلنجاز وتكتيف التواصل والقيام بزيارات
ميدانية ملواقع حفظ الذاكرة والتي أعلنت عليها خالل تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق االنسان بجهة درعة
تافياللت يف أكتوبر  ،2020باعتبارها الجهة التي استقطبت معظم برامج جرب الرضر الجامعي ومراكز حفظ الذاكرة.
 .466تم عقد اجتامعات مع وايل الجهة ومع السادة عامل ميدلت وورززات وزاكورة وتنغري لتقييم مدى تقدم
األوراش املتعلقة بأماكن حفظ الذاكرة ،بحضور مختلف اإلدارات املعنية .وقد سمحت هذه اللقاءات املبارشة
والزيارات امليدانية بصحبة مختلف الرشكاء ،بالوقوف عن الصعوبات واإلكراهات التي تطيل من أمد إنجاز هذه
الربامج وأسباب تأخرها .وتم وضع أجندة زمنية لتجاوز هذه الصعوبات.
 .467كام اطلعت رئيسة املجلس عىل تقدم األشغال مبركز تازمامرت ،وإعادة تهيئة مقربة أكدز ،فضال عن
االتفاق مع السلطات املحلية لتشجري مقربة قلعة مكونة.
 .468باإلضافة إىل ذلك ،تم الرشوع يف إجراء الدراسات املتحفية والسينوغرافيا إلحداث متحف الحسيمة ،حيث
متت االستعانة مبستشارين متخصصني للقيام بهذه الدراسات ،قبل الرشوع يف أعامل التطوير والرتكيبات الفنية
واملعدات .وستتيح األبحاث واالستقصاءات التي يتم إجراؤها تحديد عنارص محتوى املعارض .وقد تم إطالق
هذه الدراسات يف لقاء عقد مبقر املجلس يف أكتوبر  2020بحضور جميع الرشكاء ،ومنهم وزارة الداخلية ،وزارة
الثقافة والشباب والرياضة وجهة طنجة  -الحسيمة  -تطوان واملجلس الجامعي للحسيمة ،الذين أكدوا بهذه
املناسبة التزامهم وتعبئتهم من أجل إكامل هذا املرشوع .وكان قد تم التوقيع عىل اتفاقيتني سنة  2019لتنفيذ
مرشوع إلحداث متحف الحسيمة.
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 .469عقدت رئيسة املجلس لقاءات تشاورية مع فاعلني وطنيني بشأن مرشوع إحداث وحدة لحفظ الذاكرة
والنهوض بالتاريخ الراهن بكل روافده ودعم إعامله باملناهج واملقررات التعليمية.
 .470ومساهمة منه يف حفظ الذاكرة وتحصينها ومتلك املايض املشرتك وتعزيز مسارات املصالحة ،قام املجلس
بطبع ونرش سرية ذاتية ألحد ضحايا االختفاء القرسي مبعتقيل أكذز وقلعة مكونة .وتم تقديم هذا العمل يف
املعرض الدويل للنرش والكتاب ،يف  10فرباير  ،2020ويتضمن هذا العمل توثيق ونرش شهادات ألحد ضحايا
االختفاء القرسي مبطار آنفا املعروف بـ «الكوربيس».
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 .1يعرض هذا التقرير األنشطة التي قامت بها اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب برسم السنة األوىل إلحداثها.
وتستثنى من هذا التقرير األنشطة التي سبق إدراجها يف التقرير السنوي الذي أصدره املجلس برسم سنة .2019
كام يعرض هذا التقرير مالحظات عامة وتوصيات تهم عدد من أماكن الحرمان من الحرية التي قامت اآللية
بزيارتها خالل السنة املشمولة بالتقرير.

أوال :تنصيب اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب
 .2أعلن عن التنصيب الرسمي لآللية الوطنية للوقاية من التعذيب مبناسبة انعقاد الدورة العادية األوىل للجمعية
العامة للمجلس يف  21شتنرب  2019مبقر املجلس .وقد تم اختيار أعضاء اآللية من بني أعضاء املجلس باقرتاح من
رئيسته وبعد مصادقة الجمعية العامة عليه ،طبقا ملقتضيات القانون رقم  15.76املتعلق بإعادة تنظيم املجلس
ونظامه الداخيل .وقد انتخب أعضاء اآللية عضوا من بينهم يضطلع مبهمة التنسيق ،وفقا ملا تنص عليه املادة 38
من النظام الداخيل للمجلس.
 .3تتكون اآللية من ثالثة أعضاء ،وهي تركيبة تراعي مبادئ التعددية والتنوع والتخصص يف املجاالت القانونية
والحقوقية والطبية ،وهو ما ميكنها من االضطالع مبهامها عىل أكمل وجه .ويتفرغ هؤالء األعضاء ،الذين يشتغلون
بدوام كامل ،ملهام اآللية يف احرتام ملبدأ عدم تضارب املصالح مع اختصاصاتها .وعالوة عىل ذلك ،وضع املجلس
رهن إشارة اآللية أطرا ذوي كفاءة وخربة من بني موظفيه من أجل دعمها.
 .4ولضامن استقاللية اآللية ،تم إحداث بنية إدارية خاصة داخل املجلس تقوم بشكل حرصي مبهام اآللية ،وتم
تزويدها بطاقم إداري وبكافة الوسائل اللوجيستيكية التي متكنها من مامرسة مهامها يف أحسن الظروف .كام
متتع اآللية باالستقاللية املالية الالزمة.

ثانيا :اإلطار القانوني لآللية

أ .القانون املتعلق بإعادة تنظيم املجلس
 .5بناء عىل القانون رقم  76.15املتعلق بإعادة تنظيم املجلس ،أحدثت اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب
لدى املجلس ،وذلك يف إطار توسيع اختصاصاته كمؤسسة وطنية لحامية حقوق اإلنسان والنهوض بها والوقاية
من االنتهاكات التي قد تطالها .نص القانون رقم  76.15يف مواده من  12إىل  ،17عىل اختصاصات اآللية الوطنية
للوقاية من التعذيب ،حيث خَول لها دراسة وضعية وواقع معاملة األشخاص املحرومني من حريتهم من خالل:
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القيام بزيارات منتظمة ،وكلام طلب املجلس ذلك ،ملختلف األماكن التي يوجد فيها أشخاص محرومون ،أو
ميكن أن يكونوا محرومني من حريتهم ،بهدف تعزيز حاميتهم من التعذيب ومن رضوب املعاملة أو العقوبة
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛
إعداد كل توصية من شأن العمل بها تحسني معاملة وأوضاع األشخاص املحرومني من حريتهم والوقاية من التعذيب؛
تقديم كل مقرتح أو مالحظة بشأن الترشيعات الجاري بها العمل أو بشأن مشاريع أو مقرتحات القوانني ذات
الصلة بالوقاية من التعذيب.
 .6وتحقيقا لهذه الغاية ،خول املرشع لآللية صالحيات الولوج إىل مختلف أماكن الحرمان من الحرية ،والحصول
عىل املعلومات املتعلقة بهذه األماكن وواقع معاملة األشخاص املحرومني من حريتهم وظروف احتجازهم.
وعالوة عىل ذلك ،يخول لآللية أن تختار بكل حرية أماكن الزيارات وإجراء املقابالت الفردية مع األشخاص
املحرومني من حريتهم ومع موظفي املؤسسات موضوع الزيارة.
 .7ومبقتىض املادة 14من القانون رقم  ،76.15تقوم اآللية بتطوير عالقات قامئة عىل التعاون والتشاور واملساعدة
املتبادلة مع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب املحدثة مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه
من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،عن طريق رئيسة املجلس متى طلب منها ذلك.

ب .الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
 .8يعترب الربوتوكول االختياري مرجعا إجرائيا وعمليا للوقاية من التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،من خالل إرساء نظام مبتكر للزيارات املنتظمة لكافة أماكن الحرمان من
الحرية .ويقوم هذا النظام عىل ركيزتني :رصد دويل يضطلع به أعضاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،ورصد وطني
دائم تختص به اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب .وعقب القيام بالزيارات ،يقدم الخرباء الوطنيون والدوليون
لسلطات الدول األطراف مجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تساعدها عىل تحسني تدابري الوقاية من
مامرسات التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة عىل املستوى الوطني.
 .9وتقوم فلسفة الربوتوكول االختياري عىل ثالثة مبادئ رئيسية ،هي الوقاية من التعذيب من خالل تحليل
مخاطر التعذيب واألسباب الجذرية املؤدية لهذه الظاهرة واقرتاح الحلول املناسبة لها؛ والرسية والتعاون مع
املؤسسات الوطنية والدول األطراف؛ والقيام بزيارات منتظمة إىل كافة أماكن الحرمان من الحرية دون انتظار أي
ادعاء للتعذيب أو سوء املعاملة .وبناء عىل مقتضيات الربوتوكول االختياري ،تقع مهمة القيام بزيارات منتظمة
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ألماكن الحرمان من الحرية لآلليتني الدولية والوطنية يف أفق صياغة توصيات تهم اعتامد تدابري وقائية وتحسني
نظام الحرمان من الحرية بشكل عام .ويتعني عىل اللجنة الفرعية ملنع التعذيب العمل بشكل بناء مع الدول
األعضاء إلعامل هذه التوصيات.

ثالثا :خطة عمل اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب
 .10انكبت اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب ،مبجرد تنصيبها ،عىل تدارس املنهجية التي يتعني اعتامدها
لالضطالع مبهامها وإعداد خطة عمل قصرية ومتوسطة املدى .ونظرا للسياق الذي اتسم أساسا بإحداث بنية
جديدة تتكلف باملهام امليدانية ،تقرر االكتفاء بوضع خطة عمل برسم سنة  2020وإعطاء األولوية للتنظيم
الداخيل وتعزيز القدرات والقيام بزيارات ألماكن الحرمان من الحرية .وقد تضمنت خطة عمل اآللية  8محاور
رئيسية ،تنقسم إىل  33تدبريا يرمي إىل تحقيق  7أهداف.

أ .أهداف خطة عمل سنة 2020
 .11شملت خطة عمل اآللية برسم سنة  2020هدفا عاما يرتبط مبهمتها الرئيسية املتمثلة يف الوقاية من
التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة داخل أماكن الحرمان من الحرية
و 6أهداف خاصة ،تتوزع عىل الشكل التايل:
التوفر عىل بنية إدارية منظمة مزودة باملوارد املالية والبرشية الكافية وتستجيب ملعايري الجودة؛
إجراء  12زيارة ألماكن الحرمان من الحرية يراعى فيها مبدأ التنوع الجغرايف وصنف األماكن موضوع الزيارات؛
اكتساب املهارات الالزمة للقيام بالزيارات لفائدة ما ال يقل عن  6أشخاص ،مبا يف ذلك أعضاء اآللية؛
تعزيز قدرات طبيب واحد عىل األقل عىل مستوى كل جهة يف مجال الرصد الطبي؛
املساهمة يف تعزيز اإلطار املعياري الوطني الكفيل بإرساء الضامنات الالزمة ملناهضة التعذيب وسوء املعاملة؛
العمل عىل الحد من مخاطر التعذيب وسوء املعاملة داخل أماكن الحرمان من الحرية.

ب .املحاور الرئيسية لخطة عمل سنة 2020
 .12تضمن املحور األول إنشاء بنية منفصلة داخل املجلس ،مخصصة لآللية .ويتضمن ذلك إعادة تهيئة الفضاءات
بشكل يتالءم مع طبيعة مهام اآللية وتزويدها باملوارد املالية واملادية والبرشية املناسبة .ويستجيب هذا املحور
إلحدى توصيات اللجنة الفرعية ملنع التعذيب واملامرسات املقارنة للدول التي اختارت تكليف املؤسسات
الوطنية لحقوق اإلنسان مبهام اآللية .ويجري حاليا إمتام األشغال املرتبطة بإحداث الفضاءات املخصصة لآللية.
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 .13تناول املحور الثاين اعتامد تنظيم يتالءم مع طبيعة أنشطة اآللية .وقد مكن التفكري عىل هذا املستوى من
تحديد مهام واختصاصات اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب ،كرشط أسايس لتطوير هيكل تنظيمي وظيفي،
حيث يجري إعداد املواصفات الوظيفية ،والنظام الداخيل ،ودليل املساطر ،ومدونة قواعد السلوك ،وقاعدة
بيانات مشرتكة للوثائق ،وقاعدة بيانات تحدد أماكن الحرمان من الحرية (خريطة الكرتونية).
 .14تطرق املحور الثالث إىل تعزيز قدرات أعضاء اآللية وأطرها .وبناء عىل ذلك ،قامت اآللية بتحديد احتياجات
فريقها يف مجال التكوين والرشكاء املحتملني الذين سيتولون ،بالتشاور مع اآللية ،وضع برامج الدورات التكوينية.
ومن جهة أخرى ،تم تحديد الوثائق املرجعية التي يستأنس بها أعضاء اآللية وأطرها أثناء قيامهم مبهامهم .ويف
نفس السياق ،تم تنظيم خمس ورشات تكووينية لفائدة أعضاء اآللية حول املواضيع التالية:
الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان ذات الصلة بوالية اآللية ،بتاريخ  18دجنرب 2019؛
املناهج املعتمدة يف الزيارات االستشارية للجنة الفرعية ملنع التعذيب ،بتاريخ  25دجنرب 2019؛
إعداد وتنفيذ زيارات أماكن الحرمان من الحرية ،بتاريخ  23يناير 2020؛
اإلطار القانوين الدويل املؤطر لآلليات الوطنية للوقاية من التعذيب ،بتاريخ  29يناير  2020و 5فرباير 2020؛
تقنيات الزيارات ،بتاريخ  12فرباير 2020؛
الوسط السجني وزيارات اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب ،بتاريخ  19فرباير  2020و 26فرباير .2020
 .15تضمن املحور الرابع جرد وتحليل املعايري الدولية واإلقليمية والوطنية التي ميكن أن تنطبق عىل مختلف
أماكن الحرمان من الحرية التي يحتمل أن تزورها اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب ،واالجتهادات القضائية
الوطنية ذات الصلة ،وتقارير املجتمع املدين عىل املستوى الوطني والدويل بشأن القضايا التي تهم اآللية
واملالحظات والتوصيات املوجهة للمغرب من قبل مختلف هيئات األمم املتحدة .ويف هذا الصدد ،تم القيام
بدراسة مقارنة بني اآلليات الوطنية للوقاية من التعذيب القامئة حاليا ،من حيث التدبري والتنظيم وأساليب
االشتغال ،بهدف استخالص النتائج واالستفادة منها من أجل تطوير عمل اآللية.
 .16تناول املحور الخامس إعداد خطة تواصلية خاصة باآللية وإعاملها .ويف هذا السياق ،متت مناقشة مجموعة
من االقرتاحات وتطويرها يف أفق إحداث دعامات تواصلية إشعاعية ،ال سيام منها تصميم هوية برصية ،وبطاقات
وشارات مميزة لفريق اآللية .كام رشع فريق اآللية يف إعداد مطويات مبسطة لتقديم والية اآللية والدور املنوط
بها (باللغات العربية ،األمازيغية ،الفرنسية ،اإلنجليزية واالسبانية) والبطاقات املهنية الخاصة بفريق اآللية .كام
تم صنع سرتات تحمل هوية برصية خاصة باآللية يرتديها فريق اآللية أثناء زياراتهم كعالمات مميزة لهم.
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 .17تضمن املحور السادس اإلعداد لزيارات ألماكن الحرمان من الحرية من طرف اآللية ،والتخطيط لها
وتنظيمها .وقد أطلقت اآللية عملية للتفكري تهدف إىل تحديد أصناف أماكن الحرمان من الحرية التي ستتم
زيارتها ،واملعايري التي تحدد اختيار كل واحدة منها ،وكذلك األدوات والوسائل الرضورية إلجراء هذه الزيارات.
باإلضافة إىل ذلك ،مكن الحوار والتبادل مع مختلف القطاعات املعنية من تجميع معطيات عملية متكن من
تطوير خريطة محينة ملختلف أماكن الحرمان من الحرية واملعطيات الخاصة بها .كام تم إنجاز مرجع خاص
بالزيارات ،عىل أساس املعايري الدولية واإلقليمية والوطنية ذات الصلة ،لكل صنف من أماكن الحرمان من الحرية.
وإعداد استامرات خاصة بكل مكان من أماكن الحرمان من الحرية ،بهدف تسهيل وتبسيط جمع املعطيات التي
متكن من تقييم األماكن موضوع الزيارة.
 .18تطرق املحور السابع إىل تحسني املامرسات داخل أماكن الحرمان من الحرية من خالل التتبع املنتظم
لتفعيل التوصيات التي توجهها آليات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان إىل املغرب.
 .19تضمن املحور الثامن تعزيز إطار قانوين فعال من خالل جرد تحلييل ألهم النصوص الترشيعية والتنظيمية
الوطنية ،يف أفق مالءمتها مع الصكوك الدولية واإلقليمية املتعلقة بالوقاية من التعذيب وغريه من رضوب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة التي يعد املغرب طرفا فيها.

رابعا :التدابير المتخذة في سياق جائحة كوفيد

19

 .20عقب إعالن السلطات الصحية عن ظهور أول حالة إصابة بفريوس كوفيد  19يف  2مارس  ،2020وبعد إعالن
حالة الطوارئ الصحية بتاريخ  20مارس  ،2020كان عىل اآللية أن تراجع خطة عملها لتتكيف مع الوضع الجديد،
خاصة من خالل إعطاء األولوية إلجراء الزيارات ألماكن الحرمان من الحرية.
 .21ورغم املعلومات الواردة من املسؤولني عن أماكن الحرمان من الحرية بشأن التدابري االحرتازية املتخذة داخل
هذه األماكن لحامية النزالء ،قررت اآللية االنتقال بشكل استعجايل إىل هذه األماكن من أجل الوقوف عىل مدى
فعالية التدابري املتخذة ،السيام وأن طبيعة الظروف داخل هذه األماكن تصعب احرتام التدابري املعتمدة ،وترفع
درجة الخطر عىل األشخاص املحرومني من حريتهم .واسرتشدت اآللية خالل هذه الزيارات بعدد من التوجيهات
الصادرة عن منظامت دولية ،من قبيل منظمة الصحة العاملية بتاريخ  15مارس  ،2020واملفوضية السامية
لحقوق اإلنسان بتاريخ  25مارس  ،2020ورأي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بتاريخ  25مارس  ،2020والبيان
الصادر عن شبكة املؤسسات الوطنية اإلفريقية لحقوق اإلنسان بشأن جائحة كوفيد  ،19بتاريخ  4أبريل .2020
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 .22كام تواصلت اآللية ،من خالل رئاسة املجلس ،مع جميع اإلدارات املغربية املسؤولة عن أماكن الحرمان من
الحرية حيث دعتهم إىل تطبيق توصيات اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ذات الصلة واملعلومات املتعلقة بالتدابري
املتخذة ،مبا يف ذلك األماكن املخصصة لرعاية األشخاص املصابني بفريوس كورونا.

خامسا :عقد اجتماعات منتظمة
 .23عقد فريق اآللية بعد تنصيب أعضائها اجتامعات أسبوعية منتظمة .فمنذ  7أكتوبر  ،2019تاريخ االجتامع
االفتتاحي لهذا الفريق ،تم عقد  35اجتامع عمل أرشف عىل تيسريه وتأطريه منسق اآللية .وبالنظر للقيود التي
فرضتها حالة الطوارئ الصحية ،وبعد التوصل بتوجيهات رئاسة املجلس ،عوض فريق اآللية اجتامعاته الحضورية
باالجتامعات عن بعد ،من خالل تقنية املناظرة الرقمية.
 .24خصصت هذه االجتامعات يف البداية لعملية وضع هياكل اآللية وتحديد احتياجاتها البرشية واملادية
واللوجستيكية ،وتحديد منهجية عملها .كام تم العمل عىل جمع املعطيات املتعلقة بأماكن الحرمان من الحرية،
واملقتضيات الترشيعية والتنظيمية ذات الصلة ومختلف املعايري الدولية واإلقليمية املتعلقة بجميع أصناف
أماكن الحرمان من الحرية املزمع زيارتها .ومكن النقاش بني أعضاء فريق اآللية من إنجاز تقييم أسايس وتحليل
مختلف القضايا املتعلقة مبهام واختصاصات اآللية .كام ساهم هذا املجهود الفكري يف إنجاز العديد من األعامل،
نذكر منها عىل سبيل املثال:
إجراء تشخيص البيئة القانونية من طرف فريق اآللية بناء عىل اإلطار املرجعي ( )SWOTالذي ميكن من
استكشاف نقط القوة والضعف والفرص واملخاطر؛
إعداد دراسة مقارنة حول مامرسات  22آلية مامثلة يف املجاالت املتعلقة بعملية اعتامد امليزانيات ،البنيات
املخصصة لآلليات ،الفرق التي تشكل اآلليات وااللتزام بتفرغ أعضائها؛
تجميع املالحظات الختامية والتوصيات التي وجهتها مختلف هيئات األمم املتحدة للمغرب (هيئات املعاهدات،
اإلجراءات الخاصة والفريق العامل املعني باالستعراض الدوري الشامل)؛
تجميع مالحظات وتوصيات اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بشأن تفرغ أعضاء اآللية الوطنية للوقاية من
التعذيب؛
وضع  3لوائح تحت ترصف اآللية ،ويتعلق األمر بالئحة األطباء الرشعيني الوطنيني ،الئحة خرباء حقوق اإلنسان
الوطنيني والدوليني والئحة الدول التي عينت آلياتها الوطنية للوقاية من التعذيب.
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سادسا :الزيارات في سياق جائحة

كوفيد 19

أ .التحضري للزيارات
 .25يف إطار التحضري للزيارات ،قامت اآللية أوال بإعداد ورقة حول منهجية الزيارة ،تحدد أهداف هذه العملية
وغاياتها .كام تحدد أدوار كل عضو من الفريق الزائر بهدف التمكن من تدبري مختلف الجوانب املتعلقة بالزيارة،
ووضع مؤرش لنجاعة األداء مع تحديد الهدف املنشود الذي يسمح بالتتبع والتقييم ،وإعداد الوثائق التي ينبغي
اعتامدها ،ومنها ما يتعلق باملساطر (الزيارات وإعداد التقارير) ،ومنها ما هو تكمييل ،يتكون من الئحة مرجعية
لألسئلة وكذا دليل الزيارة.

ب .اختيار أماكن الحرمان من الحرية
 .26تم اختيار األماكن موضوع الزيارات عىل أساس  3معايري ،تتعلق بتنويع أماكن الحرمان من الحرية من أجل
الحصول عىل رؤية شاملة حول وضعية األشخاص املحرومني من حريتهم داخل هذه األماكن؛ والتوزيع الجغرايف
من أجل تقييم ظروف أماكن الحرمان من الحرية يف مختلف الجهات بكل من الدار البيضاء ،وسطات ،وتطوان،
وطنجة ،والرباط ،والداخلة؛ ومراعاة وضعية الفئات الهشة ،ال سيام يف إطار حالة الطوارئ الصحية.

ج .اختيار املرجعيات وإعداد االستامرات
 .27أعدت اآللية الئحة من املرجعيات التي تتامىش مع طبيعة مكان الحرمان من الحرية موضوع الزيارة ،مبا
يف ذلك املعايري التنظيمية الوطنية (القانون رقم  76.15املتعلق بإعادة تنظيم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان
ونظامه الداخيل ،والقانون رقم  23.98املتعلق بتنظيم وتسيري املؤسسات السجنية ،والقانون رقم  14.05املتعلق
برشوط فتح مؤسسات الرعاية االجتامعية وتدبريها ،الخ ،).وتوصيات الهيئات األممية (لجنة مناهضة التعذيب،
اللجنة الفرعية ملنع التعذيب) ،وقواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديال)،
وقواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات (قواعد بانكوك) ،قواعد األمم املتحدة بشأن حامية األحداث املجردين
من حريتهم (قواعد هافانا) ،واملبادئ التوجيهية للجنة الفرعية ملنع التعذيب ،وأية مامرسات فضىل من شأنها
أن ترقى بعمل اآللية .وتم استثامر كل هذه املعايري يف إعداد أسئلة تم تضمينها يف استامرات تستخدم كدعامات
لجمع املعلومات من قبل أعضاء اآللية أثناء الزيارة.
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د .اللوجستيك
 .28وفر املجلس جميع الوسائل اللوجستيكية الالزمة لعمل اآللية من أجل القيام بزياراتها ،من قبيل النقل
واإليواء وأجهزة القياس (أجهزة قياس املسافات بالليزر ،أجهزة قياس الحرارة بالليزر ،أجهزة قياس الرطوبة.)... ،
ويف ظل التدابري االحرتازية التي فرضتها الجائحة ،حصلت اآللية أيضا عىل معدات خاصة لحامية أعضائها (أقنعة
طبية ،قفازات مطاطية ،محاليل مائية كحولية ،الخ).

ه .أهداف الزيارات
 .29تندرج الزيارات التي تقوم بها اآللية ضمن سياق خاص يتميز بفرض حالة الطوارئ الصحية يف جميع
أنحاء الرتاب الوطني ،منذ  20مارس  ،2020ملواجهة انتشار الفريوس .ويتمثل الهدف من زيارة املؤسسات التي
اختارتها اآللية يف هذا السياق يف التحقق من مدى احرتام اإلجراءات االحرتازية ضد فريوس كورونا التي أوصت
بها السلطات العمومية مبا يتوافق مع املعايري الدولية لحقوق اإلنسان ،والتحقق مام إذا كانت هذه اإلجراءات
ستؤدي إىل أي نوع من سوء املعاملة أو حرمان تعسفي من الحرية.

و .ظروف الزيارات
 .30أثناء قيامها بالزيارات إىل مختلف أماكن الحرمان من الحرية ،قامت اآللية بالتعريف مبهامها وأساليب
اشتغالها وتطوير حوار بناء قائم عىل التعاون.
 .31سجلت اآللية االستقبال اإليجايب الذي خصص لها يف كل الزيارات التي قامت بها والتسهيالت التي تم
توفريها من أجل تنظيم مقابالت فردية أو جامعية تحرتم رشوط الرسية .كام تثمن اآللية التعاون البناء الذي
أبانت عنه جميع اإلدارات املعنية ،والذي مكنها من االطالع عىل مختلف السجالت والوثائق والقيام بزياراتها يف
أحسن الظروف.
 .32كان وفد اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب يتألف ،بشكل عام ،من خمسة أشخاص ميثلون تخصصات
متعددة (الطب والقانون والقضاء وحقوق اإلنسان).
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ز .منهجية الزيارات
 .33يف بداية كل زيارة ،يعقد وفد اآللية ،اجتامعا متهيديا مع مسؤويل املؤسسة موضوع الزيارة .ويتيح هذا
االجتامع الفرصة لعرض مهام اآللية وصالحياتها ،تركيبة الوفد ،الغرض من الزيارة ،مدتها ،وبرنامجها .وبعد
االجتامع التمهيدي ،يتم اتباع املنهجية التالية:
القيام بزيارة عامة للمكان بغرض التعرف عليه ،وبحضور مسؤويل املؤسسة ،يتم تقسيم وفد اآللية إىل فرق
عمل يتم توزيع املهام عليها؛
يتم القيام بزيارة ملختلف مرافق مكان الحرمان من الحرية ،عىل أساس املالحظات األولية التي تم تسجيلها
خالل الزيارة العامة؛
يجري كل فريق عىل حدة مقابالت فردية وجامعية مع موظفي املؤسسة موضوع الزيارة ،وكذلك مع األشخاص
املحرومني من حريتهم؛
يتم االطالع عىل السجالت الرئيسية ،مثل تلك املتعلقة باإليداع أو بالرعاية الطبية بالنسبة لألشخاص املوضوعني
يف املؤسسة ،الخ؛
قبل االجتامع الختامي ،يعقد وفد اآللية اجتامعا الستخالص املعلومات وتوضيح النقط املهمة ،ال سيام
املالحظات الرئيسية والتوصيات ذات الطابع االستعجايل؛
ويف نهاية الزيارة ،يعقد الوفد اجتامعا ختاميا مع رئيس املؤسسة التي متت زيارتها بحضور مساعديه .يسمح
هذا االجتامع باستخالص املعلومات من زيارة فريق اآللية مع الرتكيز عىل املعاينات اإليجابية للمؤسسة التي
أثارها الوفد والنقط التي يجب العمل عىل تحسينها ،وكذلك التوصيات األولية لتحقيق هذه الغاية.

ح .إجراء الزيارات يف سياق جائحة كوفيد 19
 .34وعيا منها برضورة احرتام مبدأ «عدم إلحاق الرضر» ،142اتخذت اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب ،خالل
زياراتها ألماكن الحرمان من الحرية ،عدة إجراءات لالستجابة للوضعية الناجمة عن جائحة كوفيد ،19لضامن
حامية موظفي املؤسسات التي متت زيارتها واألشخاص املحرومني من حريتهم .وباإلضافة إىل اقتناء أجهزة
قياس الحرارة بالليزر لقياس درجة حرارة األعضاء قبل كل زيارة ،تزود أعضاء اآللية مبا يكفي من الكاممات
الطبية واملعقامت الكحولية والقفازات الواقية واملناديل املنظفة الشخصية .وتحرص اآللية الوطنية للوقاية من
 - 142إعالن املبادئ املتعلق مبعاملة األشخاص املحرومني من حريتهم يف سياق جائحة كوفيد -19الصادر يف  20مارس  2020من طرف اللجنة األوروبية للوقاية من التعذيب
وغريه من رضوب املعاملة الالإنسانية أو املهينة ،مشورة اللجنة الفرعية ملنع التعذيب للدول األطراف واآلليات الوطنية للوقاية من التعذيب املتعلقة بجائحة كورونا ،املعتمدة
يف  25مارس .2020
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التعذيب ،أثناء التحضري للزيارات وإبانها ،عىل احرتام مسافة التباعد بني أعضاء فريقها واألشخاص الذين متت
زيارتهم .ومن ناحية أخرى ،تم التحقق من الحالة الصحية ألعضاء اآللية وتلقوا تكوينا حول تدابري الوقاية من
الفريوس.
 .35ومن جهة أخرى ،حرص فريق اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب أثناء زياراته عىل تقليص املدة الزمنية
للزيارات حتى ال تتجاوز يومني بالنسبة لكل مؤسسة عىل أقىص تقدير كام عمد إىل تقليص عدد املقابالت.

ط .حصيلة الزيارات
 .36متيزت الزيارات التي قام بها أعضاء اآللية خالل سنة  2020بالتنوع من حيث صنفها وتوزيعها الجغرايف.
وهمت هذه الزيارات  12مكانا للحرمان من الحرية توزعت عىل  4جهات جغرافية بالشامل والوسط والجنوب.
وتتوزع هذه الزيارات كام ييل:
التاريخ

المؤسسة

الموقع

فريق الزيارة

2020 / 04 / 23
2020 / 06 / 04-03
2020 / 06 / 06-05
2020 / 07 / 16
2020 / 08 / 17
2020 / 08 / 18
2020 / 08 / 27
2020 / 08 / 28
2020 / 09 / 22-21
2020 / 09 / 23
2020 / 09 / 24
2020 / 09 / 25

مركز حامية الطفولة عبد السالم بناين
السجن املحيل تطوان 2
السجن املحيل طنجة 1
دار األشخاص املسنني
والية األمن الرباط – سال – متارة –الخميسات
املنطقة األمنية أكدال  -حي الرياض
والية األمن الدارالبيضاء
املنطقة األمنية الرحمة
السجن املحيل
املنطقة األمنية اإلقليمية
القيادة الجهوية للدرك املليك
املنطقة األمنية اإلقليمية

الدار البيضاء
تطوان
طنجة
سطات
الرباط
الرباط
الدار البيضاء
الدار البيضاء
الداخلة
الداخلة
الداخلة
الداخلة

 5أشخاص
 5أشخاص
 5أشخاص
 5أشخاص
 5أشخاص
 5أشخاص
 5أشخاص
 5أشخاص
 4أشخاص
 4أشخاص
 4أشخاص
 4أشخاص
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سابعا :صياغة التقارير
 .37لصياغة التقارير ،يقوم كل فريق أوال مبأل االستامرات املخصصة للزيارة والتحقق من صحة كافة املعلومات
املتوصل بها .وهي عملية قد تستلزم تنظيم عدة اجتامعات عقب كل زيارة .تستخدم املعلومات املضمنة يف
االستامرة كقاعدة معطيات لتدوين ما متت معاينته خالل الزيارة .وبعد القيام بتحليل معمق للمعطيات ،تتم
صياغة توصيات واقعية وقابلة للتنفيذ.
 .38وبناء عىل املقتضيات القانونية ذات الصلة ،تقوم اآللية بصياغة تقاريرها التي يتم توجيهها لرئيسة املجلس،
حيث تحيلها عىل اإلدارات املعنية.
 .39خالل سنة  ،2020توجت الزيارات التي قامت بها اآللية بإعداد تقارير بخصوصها ،أرسلت أربعة منها إىل
اإلدارات املعنية .وتسجل اآللية التفاعل اإليجايب ملسؤويل مركز حامية الطفولة «عبد السالم بناين» مع مضامني
التقرير وتقدميهم وعدا بالعمل عىل تنفيذ جميع التوصيات الواردة فيه .كام قدمت املندوبية العامة إلدارة
السجون وإعادة اإلدماج جوابا عىل تقريري اآللية بخصوص زيارتيها للسجنني املحليني «تطوان  »2و»طنجة ،»1
توجت بنقاش بني املؤسستني حول القضايا التي متت معاينتها يف أفق تنفيذ توصيات ملعالجتها.
 .40كام راسلت رئيسة املجلس بشكل مستعجل بتاريخ فاتح يوليوز  2020املندوب العام إلدارة السجون وإعادة
اإلدماج التخاذ إجراءات مستعجلة إلغالق سجن طنجة  1بشكل نهايئ ،وذلك إعامال للمالحظات األولية التي
اضطلعت عليها بعد زيارة اآللية .ولحد اآلن ،مل يتم إغالق املؤسسة السجنية املعنية.
 .41وفيام يخص التقارير الخاصة بباقي أماكن الحرمان من الحرية التي متت زيارتها فهي توجد قيد اإلنجاز
وسيتم إرسالها لإلدارات املعنية فور االنتهاء من صياغتها.

ثامنا :المشاركة في النقاشات الوطنية والدولية
 .42شارك أعضاء اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب ،يف إطار الدورة  26للمعرض الدويل للنرش والكتاب ،يف
لقاء تناول موضوع «املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ووضعية السجون :من الحامية إىل الوقاية» .وقد شكل
هذا اللقاء ،الذي نظم يف  15فرباير  ،2020فرصة قدم خاللها منسق اآللية عرضا تفصيليا حول دور اآللية الوطنية
للوقاية من التعذيب ورؤيتها ومهامها وخطة عملها.
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 .43قدمت اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب ،مبناسبة االجتامع السنوي للجنة الفرعية ملنع التعذيب ،املنعقد
عن بعد يف  17يونيو  ،2020عرضا موجزا حول أنشطتها ،واستعرضت الصعوبات التي واجهتها والتدابري التي
اتخذتها لضامن مواصلتها ملهامها ،وال سيام زيارة أماكن الحرمان من الحرية.
 .44شاركت اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب يف لقاء عن بعد نظم ،يف  10دجنرب  ،2020مبناسبة الذكرى 20
إلحداث مركز جنيف لحوكمة قطاع األمن ( )DCAFحول «دور اآلليات الوطنية للوقاية من التعذيب وحامية
حقوق اإلنسان داخل أماكن الحرمان من الحرية خالل األزمة الصحية املرتبطة بجائحة كوفيد  ،19تبادل الخربات
والدروس املستفادة :حالة املغرب وتونس» .ويف هذا السياق ،قدم منسق اآللية عرضني حول تجربة اآللية
الوطنية للوقاية من التعذيب يف سياق جائحة كوفيد .19

تاسعا :آليات متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير الزيارات
 .45سعيا منها لضامن تفعيل التوصيات املقرتحة عىل اإلدارات املسؤولة عن أماكن الحرمان من الحرية التي
متت زيارتها ،أعدت اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب جدوال ميكِّن من تتبع وتقييم مدى التجاوب مع توصياتها
بناء عىل األجوبة التي يقدمها املسؤولون عن أماكن الحرمان من الحرية .كام طورت اآللية أداة تتبع صممت
ملعاينة وتقييم التدابري التي يتم اتخاذها لتصحيح الثغرات املرصودة خالل الزيارات املربمجة برسم سنة .2021

عاشرا :خالصات اآللية وتوصياتها العامة
 .46تهم هذه الخالصات والتوصيات العامة أماكن الحرمان من الحرية التي قامت اآللية بزيارتها خالل الفرتة
التي يغطيها التقرير.

أ .خالصات وتوصيات مشرتكة بني كافة أماكن الحرمان من الحرية وتتعلق بالتدابري الوقائية ضد
جائحة كوفيد 19
 .47خلصت اآللية إىل أن التدابري املتخذة داخل أماكن الحرمان من الحرية التي متت زيارتها من أجل الوقاية من
مخاطر العدوى بفريوس كوفيد  19تتالءم عموما مع توصيات السلطات املختصة ،خاصة عىل مستوى املؤسسات
السجنية والغرف األمنية للرشطة والدرك املليك .وقد متيزت هذه التدابري مبا ييل:
تخطيط قبيل لإلجراءات التي تم اتخاذها؛
حملة موسعة لإلخبار والتحسيس؛
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تطبيق أغلب التدابري التي أوصت بها السلطات املختصة؛
مراقبة وتتبع مدى تنفيذ هذه التدابري؛
توفري رعاية مناسبة للمرىض.
 .48لقد كان لهذه التدابري التي اتخذتها السلطات أثر إيجايب عىل حامية األشخاص املحرومني من حريتهم
واملوظفني الذين يتولون رعايتهم وهو ما ساهم يف تقليص نسبة اإلصابات والوفيات الناجمة عن مضاعفات
املرض.
تويص اآللية باتخاذ التدابري التالية:
تعزيز التعاون املنظم واملهيكل بني مندوبيات ومديريات وزارة الصحة واإلدارات املسؤولة عن أماكن الحرمان
من الحرية يف مجال التكوين وتطوير كفاءات العاملني يف مجال الوقاية ورعاية املصابني بكوفيد 19؛
توخي اليقظة بشأن االمتثال للتدابري الوقائية ،حتى بعد عملية التلقيح ،وفقا لتوصيات السلطات املختصة؛
تدبري النفايات امللوثة بشكل منفصل (الكاممات والقفازات ،الخ) عن النفايات املنزلية (أو غري امللوثة) مع
االلتزام مبعالجتها بطريقة خاصة.

ب .خالصات وتوصيات عامة حول زيارة أماكن الحراسة النظرية التابعة للمديرية العامة لألمن
الوطني
• تطوير املامرسات الفضىل داخل أماكن الحراسة النظرية موضوع الزيارات
 .49تسجل اآللية تطوير املديرية العامة لألمن الوطني ملجموعة من املامرسات الفضىل التي ينبغي ضامن
استمراريتها .ومن بينها ما ييل:
إصدار وتوزيع املديرية العامة لألمن الوطني «ملدونة أخالقيات موظفي املديرية العامة لألمن الوطني» ،التي
تتكون من  23مادة ،من بينها أن عدم التقيد بها ميكن أن يعرض صاحبه لعقوبات تأديبية و/أو متابعات قضائية،
بينام تخصص املادة  18من هذه املدونة لحامية حقوق األشخاص وحريتهم؛
إصدار املديرية العامة ملجموعة من املذكرات ذات الصلة بتدعيم اإلجراءات الوقائية من التعذيب ،من بينها:
 املذكرة عدد  5420الصادرة بتاريخ  08شتنرب  2014حول «تدعيم اإلجراءات الوقائية للوقاية من التعذيب»؛ املذكرة عدد  2895حول تدعيم آليات منع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة املهينة أو الحاطة من الكرامة؛ املذكرة عدد  8360الصادرة بتاريخ  27أكتوبر 2015حول التدابري االحرتازية املتعلقة بتوقيف وإيداعاألشخاص تحت الحراسة النظرية او تحت املراقبة؛
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 املذكرة عدد  21247الصادرة بتاريخ  21دجنرب  2018حول سجل الحالة البدنية والصحية لألشخاص املحتفظ بهم؛توفر مجموعة كبرية من أنظمة الرصد الداخلية والخارجية التي تقوم بزيارات للمراقبة والتفتيش ملختلف
مقرات الحراسة النظرية ملعاينة ظروف إخضاع البالغني واألطفال للمراقبة أو االحتجاز ،ومعاينة حالتهم الصحية
ومدى احرتام الضامنات القانونية التي تطبق عليهم ومتتعهم بحقوقهم اإلنسانية؛
اعتامد إدارة األمن الوطني يف إدارة الغرف األمنية عىل نظام للتتبع ،يتمثل يف توفري عدد كبري ومتنوع من
السجالت القانونية واإلدارية التي يتم تعبئتها ومراقبتها بعناية.
تويص اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب مبا ييل:
تعزيز وتعميم هذه املامرسات الفضىل عىل كافة مراكز الرشطة.
• حفظ كرامة األشخاص داخل الغرف األمنية
 .50تثمن اآللية املامرسة الفضىل التي تقوم بها الدائرة األمنية بأكدال – حسان  -الرياض واملتمثلة يف تخصيص
فضاء مالئم ،بشكل حرصي ،لألطفال املوضوعني تحت املراقبة .ومل تسجل اآللية هذه املامرسة يف أماكن الحرمان
من الحرية األخرى التي زارتها.
تويص اآللية مبا ييل:
تعميم املامرسة الفضىل املتعلقة بتخصيص فضاء مستقل وحرصي ،لألطفال املوضوعني تحت املراقبة .وذلك
ليك يستجيب هذا التدبري إىل واجب تعزيز مبدأ فصل الفئات ورضورة اتخاذ كافة اإلجراءات الرضورية لتفادي
إلحاق األذى باألطفال وفقا ملا تنص عليه املادة  460من قانون املسطرة الجنائية.
 .51سجلت اآللية ،استنادا إىل املعلومات التي توصلت بها ،بأن تفتيش األشخاص املوضوعني تحت الحراسة
النظرية يتم من قبل موظفني من نفس الجنس.
انسجاما مع روح قواعد نيلسون مانديال ومقاصدها 143والتعليق العام رقم  16الصادرة عن اللجنة املعنية بحقوق
اإلنسان التابعة لألمم املتحدة ،144تويص اآللية مبراعاة املبادئ التالية أثناء إجراء التفتيش:
أن يحرتم إجراء التفتيش مبادئ التناسب واملرشوعية والرضورة؛
تحسني عملية تفتيش األشخاص املوضوعني تحت الحراسة النظرية يف مكان خاص من طرف موظفني مؤهلني من
 - 143قواعد نيلسون مانديال من .53-50
 - 144التعليق العام رقم  :16املادة  17من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية (الحق يف حرمة الحياة الخاصة).1988 ،
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نفس جنس املشتبه بهم ،إعامال ملبدأ حفظ الكرامة اإلنسانية املتأصلة يف الشخص الخاضع للتفتيش وخصوصيته؛
أن يتم إخبار املعنيني بأسباب خضوعهم للتفتيش ،مع رضورة تدوين العملية بسجالت خاصة تقيَّد فيها
وأي نتائج يُس ِفر عنها التفتيش.
هويات القامئني عىل إجراءات التفتيش ،وكذلك أسباب هذه اإلجراءات ُّ
 .52سجلت اآللية ،يف أعقاب الزيارات التي أجرتها مبختلف أماكن الحرمان من الحرية التابعة للمديرية العامة
لألمن الوطني ،أنه يتم نقل األشخاص املوضوعني تحت تدابري الحراسة النظرية عند الرضورة إىل املستشفيات
للفحص والعالج .غري أنه ال متتلك جميع املؤسسات التي متت زيارتها وسائل للتعامل مع الحاالت التي تتطلب
تدخال مستعجال.
 .53عىل الرغم من تسجيل جهود تروم توفري الرعاية الصحية لألشخاص تحت الحراسة النظرية عن طريق
نقلهم إىل املستشفى لتلقي الفحوصات الطبية ،فإن اآللية تسجل أنه يف الحاالت التي ال تتوافر فيها األدوية
يف املستشفى ،يحرم األشخاص الذين ال يتوفرون عىل اإلمكانيات من رشائها .وتعترب اآللية أن الرعاية الصحية
للموضوعني تحت تدابري الحراسة النظرية يجب أن تشكل موضوع تنسيق بني السلطات املكلفة بتدبري هذه
األماكن والسلطات الصحية من أجل منح الشخص املوضوع تحت الحراسة النظرية وضعا خاصا يسمح له
باالستفادة من الرعاية الشاملة واملجانية .ويف حالة عدم توفر األدوية داخل البنايات االستشفائية ،يجب أن يضع
املسؤولون عن أمن املريض إطارا تنظيميا يسهل الحصول عليها.
تويص اآللية مبا ييل:
تعميم عملية تجهيز أماكن الحراسة النظرية بأطقم اإلسعافات األولية الطبية وأجهزة تنظيم رضبات القلب
عىل غرار ما تبنته بعض أماكن الحراسة النظرية التي متت زيارتها؛
التنسيق بني السلطات املكلفة بتدبري أماكن الحراسة النظرية والسلطات الصحية من أجل منح الشخص
املوضوع تحت الحراسة النظرية وضعا خاصا يسمح له باالستفادة من الرعاية الشاملة واملجانية .ويف حالة عدم
توفر األدوية داخل البنايات االستشفائية ،ينبغي عىل اإلدارات املسؤولة أن تعمل عىل توفريها.
 .54سجلت اآللية أن أغلب األماكن املخصصة للحراسة النظرية ال تضع تحت ترصف األشخاص املوضوعني تحت
الحراسة النظرية الوسائل التي تسمح لهم بالعناية بنظافتهم الشخصية والحفاظ عىل مظهر الئق مبا يحفظ
كرامتهم.
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تويص اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب مبا ييل:
توفري لوازم النظافة الشخصية الرضورية 145لألشخاص املحرومني من حريتهم أثناء خضوعهم للحراسة النظرية
أو املراقبة ،خاصة فرشاة األسنان ،معجون األسنان ،قطعة صابون وإذا لزم األمر فوط صحية146؛
توفري خدمات العناية الجيدة بالشعر والذقن.147
 .55تفتقر بعض املرافق الصحية بأماكن الحراسة النظرية التي متت زيارتها إىل املرافق الخاصة باألشخاص يف
وضعية إعاقة.
تويص اآللية مبا ييل:
توفري تجهيزات خاصة يف املرافق الصحية املتواجدة بالغرف األمنية وفقا للقانون املتعلق بالولوجيات مع
أخذ املعيار الوطني 149يف هذا املجال بعني االعتبار ،حتى تصبح سهلة الولوج حتى بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة
الحركية؛
تزويد هذه املرافق بأجهزة تسمح بالحصول عىل املاء دون استخدام اليدين وتوفري وسائل النظافة األساسية.
148

• حامية الحقوق األساسية لألشخاص املوضوعني يف الغرف األمنية
 .56تقدم الوجبات الغذائية حاليا إما عن طريق األرس أو من خالل مبادرات التضامن التي يقوم بها األشخاص
الخاضعون للحراسة النظرية أو أحيانا املوظفون املسؤولون عن إدارة هذه األماكن .ويف أفضل الحاالت وألسباب
أمنية ،يُسمح فقط بتقديم الخبز والحليب والجنب واملاء مع استثناء أية وجبة مطبوخة.
قصد تطبيق مقتضيات قانون املسطرة الجنائية املتعلقة بتوفري الوجبات الغذائية لألشخاص تحت الحراسة
النظرية أو املوضوعني تحت املراقبة ،150تويص اآللية وزارة العدل والربملان مبا ييل:
الترسيع باعتامد نص تنظيمي يضمن توفري التغذية خالل فرتة الحراسة النظرية أو الوضع تحت املراقبة؛
 - 145القاعدة  18من قواعد نيلسون مانديال.
 - 146القاعدة  5من قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات (مبادئ بانكوك)  16 ،22/A/RES/65مارس .2011
 - 147القاعدة  2-18من قواعد نيلسون مانديال.
 - 148أنظر القانون الصادر بالظهري رقم  58-03-1ربيع األول  12 ،1424ماي  ،2003املرسوم رقم  264-11-2املوافق  30شتنرب  2011القايض بتطبيق القانون رقم 03-10
املتعلق بالولوجيات ،القرار رقم  ،17-2306صادر يف  16ربيع األول  5( 1439دجنرب  )2017املحدد للخصائص التقنية وتدابري الولوجيات املختلفة يف ميدان التعمري ،القرار رقم
 3146-18صادر يف  22جامدى االخرة  28 ( 1440فرباير  )2019تحدد مبوجبه الخاصيات التقنية املتعلقة بالولوجيات املعامرية ،دليل معايري الولوجيات لألشخاص يف وضعية
إعاقة الذي أعدته وزارة األرسة والتضامن واملساواة والتنمية االجتامعية ،ودليل تفعيل قواعد الولوجيات ،املواصفات التقنية والتوصيات العملية (املدينة والسكن) ،الذي أعدته
وزارة إعداد الرتاب الوطني والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة.2019 ،
.»NM ISO 21542 (10.8.794)»Construction immobilière, accessibilité et facilité d’utilisation de l’environnement bâti - 149
 - 150املادتان  66و 460من قانون املسطرة الجنائية.
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ويف انتظار صدور هذا النص ،تويص اآللية كافة السلطات املسؤولة عن الغرف األمنية باتخاذ تدابري مؤقتة
تحفظ حق األشخاص املوضوعني يف هذه الغرف يف التغذية لتفادي وقوع أي حادث ينجم عن الحرمان من األكل
أو نقصه ،والذي يشكل مظهرا من مظاهر سوء املعاملة.
151
بذل العناية الواجبة من أجل توفري تغذية ذات جودة وكافية تحافظ عىل صحة األشخاص املحرومني من حريتهم .
 .57سجلت اآللية خالل املقابالت التي أجرتها مع األشخاص املوضوعني تحت الحراسة النظرية بأنه يتم إشعارهم
بحقوقهم ،ومنها الحق يف إشعار عائالتهم ،أو يف االتصال باملحامي ،إال أن البعض رصحوا أنه ليس لهم علم باملقتضيات
املنصوص عليها يف املادتني  66و 460من قانون املسطرة الجنائية .وتجدر اإلشارة إىل أن جميع محارض اإليقاف
واالستامع تتضمن التذكري مبقتضيات املادة  66املتعلقة بضامنات حقوق األشخاص املوضوعني تحت الحراسة النظرية.
 .58بالنسبة للموقوفني الذين ال يتحدثون اللغة العربية ،فإنهم يستفيدون من الرتجمة إىل اللغة التي يفهمونها
من قبل مرتجمني محلفني .ويف حالة عدم توفر املرتجم الذي يتحدث لغة املوقوف ،يتواصل ضباط الرشطة
القضائية مع املصالح القنصلية املعنية أو يستعينون باألساتذة املختصني يف تلك اللغة والذين يتواجدون بالجهة.
 .59ورصح ضباط الرشطة القضائية أنه يف حالة إيقاف شخص من ذوي اإلعاقة (الصم البكم) ،يتم االستعانة
بالجمعيات العاملة يف املجال.
تويص اآللية مبا ييل:
إصدار وثيقة ديداكتيكية ،بعدة لغات ،يتم من خاللها التذكري بحقوق األشخاص املوضوعني تحت الحراسة
النظرية أو املراقبة ،عىل النحو املنصوص عليه يف الفصل  23من الدستور ،واملادتني  66و 460من قانون املسطرة
الجنائية واملادة  36من اتفاقية فيينا حول العالقات القنصلية؛
عرض ونرش هذه الحقوق بأماكن االستامع وأماكن الحراسة النظرية للبالغني والوضع تحت املراقبة بالنسبة لألحداث.
كام تويص اآللية الحكومة والربملان مبا ييل:
152
إعامل توصيات املجلس الوطني لحقوق اإلنسان الداعية إىل مراجعة املادة  ،66خاصة الفقرة الثامنة منها
واملادة  460من قانون املسطرة الجنائية ليسمح لكل شخص بالغ موضوع تحت الحراسة النظرية أو األطفال
املوضوعني تحت املراقبة من االستفادة الفورية من مساعدة املحامي منذ الساعة األوىل من التوقيف ،دون إذن
النيابة العامة.
 - 151املادة  22من قواعد نيلسون مانديال
 - 152أنظر توصيات املجلس الوطني لحقوق اإلنسان املتعلقة بالوقاية من التعذيب والحد من مخاطر االعتقال التعسفي املضمنة يف مذكرة املجلس حول مرشوع قانون
املسطرة الجنائية (صيغة  19ماي  )2014التي تم إرسالها لوزارة العدل والحريات بتاريخ  28غشت  ،2014قانون املسطرة الجنائية ،مقرتحات املجلس الوطني لحقوق اإلنسان
املتعلقة مبرشوع القانون ،سلسلة املساهمة يف النقاش العمومي رقم 7-أكتوبر .2014
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• أنسنة الغرف األمنية
 .60تتواجد بعض أماكن الحراسة النظرية التي متت زيارتها يف الطابق تحت أريض من املبنى حيث توجد الغرف
األمنية ،مام قد يؤثر عىل توفري التهوية الكافية والضوء الطبيعي.
تويص اآللية املديرية العامة لألمن الوطني مبا ييل:
تعميم اختيار الطابق األريض كموقع للغرف األمنية بشكل يضمن لألشخاص املحرومني من حريتهم تهوية
كافية وإضاءة طبيعية ويوفر ظروف عمل جيدة للموظفني املكلفني بإدارة هذه األماكن.
 .61سجلت اآللية توفر أجهزة إطفاء الحريق التي تم تحديث نظام التحكم فيها .غري أنه مل يتم لحد اآلن تعميم
التدريب عىل استخدامها يف جميع مواقع الحراسة النظرية.
تويص اآللية مبا ييل:
توفري خطة إنقاذ يف حالة حصول حوادث ،تتضمن عىل الخصوص خطة إخالء وتدريب كافة املوظفني عىل
كيفية استخدام أجهزة اإلطفاء؛
توفري األفرشة املقاومة لالشتعال ،بجميع أماكن الحراسة النظرية ،قصد تفادي مخاطر نشوب الحريق.
• مواصلة تعزيز قدرات موظفي الرشطة
 .62سجلت اآللية استفادة املوظفني من برامج التكوين ،مبا يف ذلك تعزيز قدراتهم يف مجال حقوق اإلنسان
يف إطار التكوين األسايس واملستمر .كام سجلت أن معظم املؤسسات التي متت زيارتها قد علقت ،منذ انتشار
الجائحة ،برامج التكوين املوجهة ملوظفيها بهدف تقليص املخاطر الناتجة عن التجمع.
تويص اآللية مبا ييل :
مواصلة تعزيز قدرات موظفي املديرية العامة لألمن الوطني يف مجال حقوق اإلنسان ومكانتها يف القوانني
الوطنية ،وعىل رأسها الدستور ،والصكوك الدولية التي صادقت عليها بالدنا ،مبا يف ذلك الربوتوكول االختياري
امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛
اعتامد بدائل أخرى ،من قبيل التكوين عن بعد ،ملواصلة تعزيز القدرات يف ظل جائحة كوفيد .19

188

كوفيد  :19وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد
التقرير السنــوي  2020عن حـالة حقـــوق اإلنسان بالمغرب

• انتظام الرصد الطبي والقضايئ للغرف األمنية
 .63ترحب اآللية باعتامد املديرية العامة لألمن الوطني مذكرات 153تكلف من خاللها مفتشية الصحة التابعة
برضورة القيام بزيارات منتظمة ملقرات الحراسة النظرية من خالل تخطيط دوري ،بهدف معاينة الوضعية
الصحية لألشخاص املوضوعني تحت الحراسة النظرية.
تويص اآللية املديرية العامة لألمن الوطني مبا ييل :
اتخاذ التدابري الرضورية حتى يقوم األطباء ،بشكل رسيع ،بزيارات تفقدية ملقرات الحراسة النظرية أو الوضع
تحت املراقبة ،تحت إرشاف مفتشية الصحة التابعة للمديرية العامة لألمن الوطني ،وذلك بهدف املراقبة
املنتظمة للوضعية الصحية للموضوعني تحت الحراسة النظرية ووضعية هذه املقرات وإدراج معايناتهم يف
تقارير للتفتيش.
 .64سجلت اآللية أن مراقبة سجالت الحراسة النظرية ،من طرف النيابة العامة ،مل تكن منتظمة يف بعض األماكن
التي متت زيارتها.
تويص اآللية النيابة العامة مبا ييل:
الحرص عىل زيارة أماكن الحراسة النظرية بشكل منتظم ،ومراقبة وتوقيع سجالت الحراسة النظرية والوضع
تحت املراقبة ،وفقا للمقتضيات الجاري بها العمل مبقتىض قانون املسطرة الجنائية.
• تحسني قواعد التتبع وتدبري الوثائق
 .65سجلت اآللية أن بعض أماكن الحراسة النظرية التي متت زيارتها تتوفر فقط عىل سجالت قانونية للحراسة
النظرية ،وهو ما ال يسمح بتدوين كل املعلومات املتعلقة بتدبري الغرف األمنية .ومن ناحية أخرى ،سجلت اآللية
يف أماكن أخرى تدبريا مبتكرا يتجىل يف وضع عدة سجالت إدارية مكملة للسجالت القانونية تسمح بتدوين
معلومات أخرى ،من قبيل تلك املتعلقة بالصحة والتغذية والودائع.
تويص اآللية مبا ييل:
تعميم هذه املامرسة الفضىل ،من خالل إرفاق السجل الرسمي للحراسة النظرية بالسجالت اإلدارية املخصصة
بشكل خاص للمتابعة الطبية للموضوعني تحت الحراسة النظرية ،والوجبات املقدمة وزيارات املحامني.
 - 153ال سيام املذكرة رقم  15478الصادرة بتاريخ  2017-11-16ورقم  88092الصادرة يف .2017-11-27

189

كوفيد  :19وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد
التقرير السنــوي  2020عن حـالة حقـــوق اإلنسان بالمغرب

ت .خالصات وتوصيات حول زيارة مكان الحراسة النظرية التابع للدرك املليك
• تطوير املامرسات الفضىل داخل أماكن الحراسة النظرية
 .66قامت اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب بزيارة مكان للحرمان من الحرية خالل سنة  ،2020ويتعلق األمر
بالقيادة الجهوية للدرك املليك مبدينة الداخلة.
 .67تثمن اآللية املامرسات الفضىل التي اتخذتها إدارة الدرك املليك داخل أماكن الحراسة النظريةّ ،ونذكر منها
عىل سبيل املثال:
إصدار الدرك املليك لكتيب بعنوان «رجل الدرك يف خدمة املواطن» يحمل رقام تسلسليا فرديا ويتضمن مبادئ
تذكر رجل الدرك خصوصا برضورة احرتام حرمة املنزل والساعات القانونية ،وإخبار العائالت ،ومراعاة الحياد
يف إجراء التحقيقات ،والحفاظ عىل رسية التحقيقات ،وحامية الحياة الخاصة للمواطنني ،والعمل عىل إجالء
الحقيقة .وقد ألزم الدرك املليك كل موظفيه عىل حمل هذا الكتيب بشكل دائم أثناء مزاولة مهامهم لتذكريهم
باملبادئ التوجيهية لعملهم اليومي؛
إصدار الدرك املليك وتوزيعه لـ»مدونة األخالقيات والسلوك» التي تتضمن  51مادة (باللغة العربية والفرنسية)
ذات طابع إلزامي ،خصص الباب الخامس منها لحقوق اإلنسان واستعامل القوة؛
إصدار الدرك املليك وتوزيعه لوثيقة بالعربية والفرنسية بعنوان «التدابري املقيدة للحرية» تذكر مبختلف
التدابري والضامنات القانونية التي يتم تطبيقها أثناء الحراسة النظرية بالنسبة للبالغني ووضع األطفال تحت
املراقبة أو االحتجاز؛
توفر مجموعة كبرية من أنظمة الرصد الداخلية والخارجية التي تقوم بزيارات للمراقبة والتفتيش ملختلف
مقرات الحراسة النظرية ملعاينة ظروف إخضاع البالغني واألطفال للمراقبة أو االحتجاز ،ومعاينة حالتهم الصحية
ومدى احرتام الضامنات القانونية التي تطبق عليهم ومتتعهم بحقوقهم اإلنسانية؛
اعتامد مؤسسة الدرك املليك يف إدارة الغرف األمنية عىل نظام للتتبع ،يتمثل يف توفري عدد كبري ومتنوع من
السجالت القانونية واإلدارية التي يتم تعبئتها ومراقبتها بعناية.
• حفظ كرامة األشخاص داخل الغرف األمنية
 .68تسجل اآللية أن الغرف األمنية التي متت زيارتها توجد يف الطابق األريض للبناية وتتوفر عىل األفرشة
واألغطية والتهوية واإلضاءة الكافية وسهلة الولوج لألشخاص يف وضعية إعاقة .كام يتوفر هذا املكان عىل مرافق
صحية تستجيب للمتطلبات املتعلقة باحرتام الخصوصية .غري أن اآللية الحظت عدم وجود فضاء مالئم ،مخصص
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بشكل حرصي ،لألطفال الذين يوضعون تحت املراقبة.
 .69سجلت اآللية أنه يتم وضع وسائل النظافة تحت ترصف األشخاص املوضوعني تحت الحراسة النظرية مام
يسمح لهم بالعناية بنظافتهم الشخصية والحفاظ عىل مظهر الئق مبا يحفظ كرامتهم.
تويص اآللية مبا ييل:
تخصيص فضاء مستقل وحرصي ،لألطفال الذين يوضعون تحت املراقبة ،وذلك ليك يستجيب هذا التدبري إىل
واجب تعزيز مبدأ فصل الفئات ورضورة اتخاذ كافة اإلجراءات الرضورية لتفادي إلحاق األذى باألطفال وفقا ملا
تنص عليه املادة  460من قانون املسطرة الجنائية؛
توفري األفرشة املقاومة لالشتعال ،قصد تفادي مخاطر نشوب الحريق؛
تزويد هذه املرافق بأجهزة تسمح بالحصول عىل املاء دون استخدام اليدين وتوفري وسائل النظافة األساسية.
 .70سجلت اآللية أن عمليات التفتيش الجسدي تتم عرب الجس وفق مسطرة محددة يراعى فيها جنس املشتبه
فيه وتحرتم الكرامة اإلنسانية املتأصلة للشخص الخاضع لهذه العمليات وهو ما يتالءم مع املعايري الوطنية
154
والدولية ذات الصلة ،وال سيام املادة  81من قانون املسطرة الجنائية وقواعد نيلسون مانديال ومقاصدها
والتعليق العام رقم  16الصادرة عن اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة .155غري أن اآللية
الحظت أن هذه العملية ال يتم توثيقها يف سجالت خاصة بها.
تويص اآللية مبا ييل:
رضورة تدوين العملية بسجالت خاصة تق َّيد فيها هويات القامئني عىل إجراءات التفتيش ،وكذلك أسباب هذه
وأي نتائج يُس ِفر عنها التفتيش.
اإلجراءات ُّ
• حامية الحقوق األساسية لألشخاص املوضوعني يف الغرف األمنية
 .71تقدم الوجبات الغذائية من طرف األرس أو من خالل املبادرات التي يقوم بها املوظفون املسؤولون عن إدارة
هذا املكان وذلك يف انتظار نص تنظيمي يضمن توفري الوجبات الغذائية خالل فرتة الحراسة النظرية أو الوضع
تحت املراقبة.156
 - 154قواعد نيلسون مانديال من .53-50
 - 155التعليق العام رقم  :16املادة  17من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية (الحق يف حرمة الحياة الخاصة).1988 ،
 - 156املادتان  66و 460من قانون املسطرة الجنائية.
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تويص اآللية وزارة العدل والربملان مبا ييل:
الترسيع باعتامد نص تنظيمي يضمن توفري الوجبات الغذائية خالل فرتة الحراسة النظرية أو الوضع تحت
املراقبة؛
ويف انتظار صدور هذا النص ،تويص اآللية إدارة الدرك املليك مبواصلة توفري التغذية لألشخاص املوضوعني يف
هذه الغرف لتفادي وقوع أي حادث ينجم عن الحرمان من األكل أو نقصه ،والذي يشكل مظهرا من مظاهر
سوء املعاملة.
 .72وبخصوص الجانب الصحي لألشخاص املوضوعني تحت الحراسة النظرية ،ويف حالة الرضورة أو يف حالة
معاينة ضباط الرشطة القضائية لجروح أو كدمات عىل أجساد هؤالء األشخاص ،يتم نقلهم إىل املستشفى
للعالج .غري أن مشكل رشاء األدوية تطرح يف حالة عدم توفرها يف املستشفى .والحظت اآللية وجود مستلزمات
لإلسعافات األولية الطبية باملكان املخصص للغرف األمنية ،إال أنها ال تتوفر عىل أجهزة تنظيم رضبات القلب.
تويص اآللية مبا ييل:
التنسيق بني السلطات املكلفة بتدبري أماكن الحراسة النظرية والسلطات الصحية من أجل منح الشخص
املوضوع تحت الحراسة النظرية وضعا خاصا يسمح له باالستفادة من الرعاية الشاملة واملجانية .ويف حالة عدم
توفر األدوية داخل البنايات االستشفائية ،ينبغي عىل اإلدارات املسؤولة أن تعمل عىل توفريها.
تزويد أماكن الحراسة النظرية بأجهزة تنظيم رضبات القلب عىل غرار ما تبنته بعض أماكن الحراسة النظرية
التي متت زيارتها.
 .73سجلت اآللية خالل املقابالت التي أجرتها مع ضباط الرشطة القضائية واألشخاص املوضوعني تحت الحراسة
النظرية بأنه يتم إشعارهم بحقوقهم ،ومنها الحق يف إشعار عائالتهم ،أو يف االتصال باملحامي .وتجدر اإلشارة إىل
أن جميع محارض اإليقاف واالستامع تتضمن التذكري مبقتضيات املادة  66املتعلقة بضامنات األشخاص املوضوعني
تحت الحراسة النظرية.
 .74بالنسبة للموقوفني الذين ال يتحدثون اللغة العربية ،يستفيدون من الرتجمة إىل اللغة التي يفهمونها من
قبل مرتجمني محلفني .ويف حالة عدم توفر املرتجم الذي يتحدث لغة املوقوف ،يتواصل ضباط الرشطة القضائية
مع املصالح القنصلية املعنية أو يستعينون باألساتذة املختصني يف تلك اللغة والذين يتواجدون بالجهة.
 .75ورصح ضباط الرشطة القضائية أنه يف حالة إيقاف شخص من ذوي اإلعاقة (الصم البكم) ،يتم االستعانة
مبرتجمي لغة اإلشارة.
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تويص اآللية إدارة الدرك املليك ب:
إصدار إدارة الدرك املليك وثيقة ديداكتيكية ،بعدة لغات ،يتم من خاللها التذكري بحقوق األشخاص املوضوعني
تحت الحراسة النظرية أو الوضع تحت املراقبة ،عىل النحو املنصوص عليه يف الفصل  23من الدستور ،واملواد
 66و 460من قانون املسطرة الجنائية واملادة  36من اتفاقية فيينا حول العالقات القنصلية؛ وإلصاقها يف أماكن
االستجواب وأماكن الحراسة النظرية أو الوضع تحت املراقبة؛
كام تويص اآللية الحكومة والربملان ب:
157
إعامل توصيات املجلس الوطني لحقوق اإلنسان الداعية إىل مراجعة املادة  ،66خاصة الفقرة الثامنة منها
واملادة  460من قانون املسطرة الجنائية ليسمح لكل شخص بالغ موضوع تحت الحراسة النظرية أو األطفال
املوضوعني تحت املراقبة من االستفادة الفورية من مساعدة املحامي منذ الساعة األوىل من التوقيف ،دون إذن
النيابة العامة.
• مواصلة تعزيز قدرات موظفي الدرك املليك
 .76سجلت اآللية استفادة املوظفني من برامج التكوين ،مبا يف ذلك تعزيز قدراتهم يف مجال حقوق اإلنسان يف
إطار التكوين األسايس واملستمر ،غري أن هذه التكوينات املنظمة غري موثقة ،من حيث عددها وتواريخها ومدتها
ومواضيعها واملستفيدين منها.
تويص اآللية مبا ييل :
مواصلة تعزيز قدرات موظفي الدرك املليك يف مجال حقوق اإلنسان ومكانتها يف القوانني الوطنية ،وعىل رأسها
الدستور ،والصكوك الدولية التي صادقت عليها بالدنا ،مبا يف ذلك الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة
التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
• تحسني قواعد التتبع وتدبري الوثائق
 .77سجلت اآللية أثناء زيارتها توفر مكان الحراسة النظرية عىل سجالت تتضمن معلومات عن األشخاص
املوضوعني تحت الحراسة النظرية أو الوضع تحت املراقبة ،من بينها سجل الحراسة النظرية وسجل األحداث
ودفاتر الترصيحات.
 - 157أنظر توصيات املجلس الوطني لحقوق اإلنسان املتعلقة بالوقاية من التعذيب والحد من مخاطر االعتقال التعسفي املضمنة يف مذكرة املجلس حول مرشوع قانون
املسطرة الجنائية (صيغة  19ماي  )2014التي تم إرسالها لوزارة العدل والحريات بتاريخ  28غشت  ،2014قانون املسطرة الجنائية ،مقرتحات املجلس الوطني لحقوق اإلنسان
املتعلقة مبرشوع القانون ،سلسلة املساهمة يف النقاش العمومي رقم 7-أكتوبر .2014
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تويص اآللية مبا ييل:
العمل عىل وضع سجالت إدارية تكميلية تتعلق بالوضع الصحي لألشخاص املوضوعني تحت الحراسة النظرية
أو الوضع تحت املراقبة ،والوجبات املقدمة لهم.

ج .خالصات وتوصيات بناء عىل زيارات املؤسسات السجنية
• اكتظاظ السجون
 .78تعاين املؤسسات التي قامت اآللية بزيارتها من االكتظاظ ،حيث ترتاوح نسبتها بني  106.71%و ،139%وهو
ما يصعب عملية تدبري هذه األماكن ،ويساهم يف حرمان السجناء من بعض حقوقهم األساسية .وسجلت اآللية
االنطباع اإليجايب للسجناء حول معاملة موظفي السجون ،حيث إنه لوال الحس املهني الذي برهن عليه املوظفون
يف ظل ظروف الجائحة ،لحدثت نزاعات أو انتهاكات بسبب العوامل املرتبطة باالكتظاظ ،ونقص املوظفني،
وظروف العمل التي فرضتها الجائحة خالل فرتة الحجر الصحي وظهور حاالت إصابة مؤكدة بفريوس كوفيد 19
يف صفوف السجناء واملوظفني داخل املؤسسات التي متت زيارتها.
 .79ترى اآللية أنه من الرضوري اتخاذ إجراءات ترشيعية لتنفيذ توصيات املجلس الوطني لحقوق اإلنسان
الرامية للحد من ظاهرة االكتظاظ داخل السجون ،والتي تشمل ترشيد اللجوء للسجن االحتياطي ،159والحد من
الحكم بالعقوبات القصرية واستبدالها باملوقوفة التنفيذ أو الغرامة ،وترسيع البت يف قضايا املعتقلني االحتياطيني،
والنظر يف إمكانية اإلفراج عن السجناء الذي يتمتعون بحسن السلوك والذين قضوا ثلثي العقوبة ،واقرتاح
املصابني بأمراض مزمنة واملسنني لالستفادة من العفو.
158

تويص اآللية الحكومة والربملان مبا ييل:
توسيع الئحة العقوبات البديلة لتشمل ،باإلضافة إىل عمل املنفعة العام ،الغرامة اليومية وتقييد بعض الحقوق،
املنصوص عليها مبقتىض القانون املذكور آنفا ،والرتبية عىل املواطنة أو التحسيس ،واملتابعة سوسيو-قضائية
والوضع تحت املراقبة االلكرتونية (السوار االلكرتوين) ،وسحب أو توقيف بعض الوثائق مثل رخصة السياقة،
رخصة الصيد ،التنقل ،تعويض أو إصالح املتهم للخسائر الناجمة عن املخالفة التي ارتكبها أو حتى منعه ،لفرتة
محددة ،من مزاولة نشاط مهني محدد.
تعزيز دور قايض تطبيق العقوبات من أجل اقرتاح تحويل العقوبات السالبة للحرية إىل عقوبة بديلة ،مع
إمكانية وقف التطبيق لفائدة السجناء الذين يعانون من أمراض مزمنة واألشخاص املسنني.
 - 158أزمة السجون ،مسؤولية مشرتكة 100 :توصية لحامية حقوق السجناء والسجينات ،أكتوبر .2012
 - 159تقرير  2019الصادر عن رئاسة النيابة العامة ،الصفحة  27،124و.277-275
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• وضعية املباين
 .80إن قدم بعض املباين التي متت زيارتها وتجهيزاتها (نظام تسخني املاء مثال) ال تسمح بتوفري ظروف إيواء
تحفظ كرامة األشخاص املحتجزين ،وال ظروف اشتغال مناسبة بالنسبة ملوظفي السجون.
تويص اآللية مبا ييل:
إجراء اإلصالحات الالزمة عىل مباين بعض املؤسسات السجنية القدمية لتوفري ظروف احتجاز مالمئة.
 .81تعترب اآللية أن املؤسسات السجنية التي متت زيارتها بالداخلة وطنجة  1مل تعد مؤهلة لضامن ظروف
مواتية للسجناء واحرتام حقوقهم األساسية.
تويص اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب مبا ييل :
إغالق املؤسستني السجنيتني بالداخلة وطنجة  1أو إصالحهام الهيكيل ،كام تم التأكيد عليه يف رسالة لرئيسة
املجلس موجهة للمندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج.
• الحقوق األساسية للسجناء
الرعاية الطبية
 .82عىل الرغم من أن العديد من السجناء اشتكوا من النقص النسبي يف الرعاية الطبية ،فقد سجلت اآللية
الوطنية للوقاية من التعذيب أن املؤسسات التي يوجد بها طبيب يكون مستوى الرعاية الطبية أحيانا مطابقا
ملا هو متوفر خارج السجون.
 .83سجلت اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب يف بعض املؤسسات السجنية التي قامت بزيارتها مشاكل
متعلقة بالرعاية الطبية املوجهة للسجناء ،ومنها غياب األطباء ،160وعدم وجود إجراءات موثقة لرعاية الذين
يعانون من األمراض املزمنة أو املعدية ،وغياب الدعم النفيس لعدد من السجناء ،وتأخر مواعيد االستشارات
املتخصصة أو االستشفاء يف املستشفيات العامة وتأخر عالج النزالء املصابني بأمراض نفسية.

 - 160عىل عكس املادة  123من القانون رقم 23 98
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تويص اآللية مبا ييل:
الحضور اليومي لطبيب معالج داخل كل مؤسسة لضامن جودة الرعاية ،تطبيقا للمقتضيات القانونية الوطنية
وقواعد نيلسون مانديال املتعلقة بالصحة داخل الوسط السجني ،خاصة القاعدة  ،25162فضال عن تكوين األطباء
املعينني حسب الحاجة.
161

 .84وميكن إبداء نفس املالحظة بالنسبة للمصحات املوجودة باملؤسسات السجنية ،حيث إن بعضها ال يستويف
املعايري والرشوط التي تفرضها املقتضيات القانونية ذات الصلة ،163حيث ال تتوفر عىل عيادة لالستشارة.
تويص اآللية مبا ييل :
احرتام املقتضيات التي ينص عليها الترشيع الوطني ،حيث يتعني أن تتوفر كل مصحة ،عىل األقل ،عىل عيادة
لالستشارة ومقر مستودع املواد الصيدلية.164
 .85ومن جهة أخرى ،تسجل اآللية بإيجابية بأن مخزون األدوية يغطي أهم احتياجات حاالت املستعجالت
الطبية مع منح مصلحة الصحة نوعا من املرونة للتزود املبارش باألدوية الالزمة يف حالة الرضورة .وبالتايل ،يوفر
هذا اإلجراء الفرصة لتلبية أي حاجة لألدوية ويشكل وسيلة فعالة للوقاية من خطر نفاذ مخزون األدوية.
تويص اآللية مبا ييل :
تطوير تطبيق معلومايت خاص بالصيدلية كأداة فعالة للتتبع وتدبري املخزون.
• النظافة الصحية
 .86رصدت اآللية الجهود املبذولة للحفاظ عىل نظافة األماكن والسجناء .غري أنه يف وقت الزيارات تم تسجيل
عدد من املشاكل التي قد تعوق هذه الجهود .حيث سجلت اآللية ،عىل وجه الخصوص ،عدم توفر السجناء عىل
مواد التنظيف وكذلك عدم توفر املاء الساخن يف الحاممات ،إما بسبب عطل نظام التسخني ،أو بسبب خلل يف
 - 161املادة  123من القانون 98-23
 - 162القاعدة :25
كل سجن دائرة لخدمات الرعاية الصحية مكلَّفة بتقييم الصحة البدنية والعقلية للسجناء وتعزيزها وحاميتها وتحسينها ،مع إيالء اهتامم خاص للسجناء
 يجب أن يكون يف ِّالذين لديهم احتياجات إىل رعاية صحية خاصة أو يعانون من مشاكل صحية تعوق إعادة تأهيلهم.
التخصصات يض ُّم عددا ً كافياً من األفراد املؤهَّلني الذين يعملون باستقاللية إكلينيكية تامة ،وتض ُّم ما يكفي من خبــرة
تتألَّف دائرة خدمات الرعاية الصحية من فريق متعدِّد
ُّ
لكل سجني خدمات طبيب أسنان مؤهَّل.
فــي علم النفــس والطــب النفســي .ويجــب أن تُتاح ِّ
 - 163املادة  90من املرسوم رقم  2.00.485بتاريخ  6شعبان  3( 1421نونرب  2000املتعلق بتحديد كيفيات تطبيق القانون رقم « :23.98تحدث مصحة بكل مؤسسة تطبيقا
للقانون املتعلق بتنظيم وتسيري املؤسسات السجنية .وتهيأ إىل جانبها محالت أخرى لتكون عيادة لالستشارة الطبية ومقر مستودع املواد الصيدلية».
 - 164املادة  ،90املرسوم رقم  2.00.485املحدد لكيفيات تطبيق القانون رقم .98-23
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التوزيع .وعالوة عىل ذلك ،تلقت اآللية ترصيحات من بعض السجناء ،خاصة النزالء الجدد واألجانب ،املتعلقة
بصعوبة الحصول عىل املالبس.
تويص اآللية مبا ييل:
وضع آلية لتغيري املالبس واألحذية بالنسبة للنزالء ،خاصة الوافدين الجدد واألجانب؛
توفري منتجات التنظيف لفائدة جميع النزالء ،ال سيام الصابون ومواد التنظيف ،والعمل عىل متكينهم من
االستحامم باملاء الساخن165؛
استخدام جداول تسمح بتتبع ومراقبة عملية النظافة عىل مستوى كافة املصالح السجنية ،مام يساعد عىل
االمتثال لـ «خطة التنظيف» املعمول بها.
• تدبري الوجبات وتحضريها
 .87سجلت اآللية أن املسؤولني عىل املطابخ داخل املؤسسات السجنية قد اتخذوا التدابري الالزمة لتقليل مخاطر
العدوى بفريوس كورونا ،املتمثلة أساسا يف التعقيم اليومي للفضاءات املخصصة إلعداد الوجبات ،وتسليم املواد
خارج املطبخ وتعقيم املنتجات الغذائية وتخزينها .كام سجلت اآللية أن إعداد الوجبات يتم من قبل رشكة
متخصصة مطالبة باالمتثال لدفرت تحمالت وضعته املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج.
تويص اآللية مبا ييل:
السهر عىل مواصلة التدابري عىل مستوى مراقبة الوجبات التي تعدها الرشكة ،لتحسني جودة التغذية يف ضوء
مقتضيات القاعدة  1-22من قواعد نيلسون مانديال.
 .88سجلت اآللية وجود مشكل متعلق بالتحكم يف درجة حرارة الغرف الباردة داخل مؤسسة سجنية متت
زيارتها .ويرجع ذلك إما لعدم وجود قرص إلكرتوين خارجي لعرض درجة الحرارة ،أو بسبب خلل يف هذه األقراص
التي ال تتوافق درجة حرارتها املسجلة مع درجة الحرارة الفعلية للغرفة الباردة .وقد يؤدي انقطاع سلسلة التربيد
(احتامل انقطاع التيار الكهربايئ ليال ،أو تعطل معدات الحفظ) إىل مخاطر صحية.

 - 165قاعدة نيلسون مانديال رقم :16
كل سجني ومفروضاً عليه أن يستح َّم أو يغتسل ،بدرجة حرارة متكيِّفة مع الطقس ،بالقدر الذي
«يجب أن تتوفَّر مرافق االستحامم واالغتسال بالدش بحيث يكون يف مقدور ِّ
يقل ذلك عن مرة واحدة يف األسبوع يف مناخ معتدل».
تتطلَّبه الصحة العامة تبعاً للفصل واملوقع الجغرايف للمنطقة ،عىل أالَّ َّ
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تويص اآللية مبا ييل:
املراقبة املنتظمة لجميع حلقات سلسلة التربيد .فإىل جانب القراءة املبارشة لدرجة الحرارة عىل األقراص
األوتوماتيكية ،يجب أيضا معاينة درجة حرارة الغرف الباردة يدويا باستخدام مقياس حرارة خاص ،من أجل
التحقق من مدى توافق درجة الحرارة الفعلية وتلك املبينة ،أو باستخدام مسجل أوتوماتييك للقيم 24/24
مدعوما بجهاز إنذار يشتغل مبجرد أن تصل درجة الحرارة إىل عتبة حرجة .ميكن أن تكون مهمة التحكم اآليل
هذه من مسؤولية الرشكة التي ترشف عىل تقديم الوجبات.
• الحفاظ عىل الروابط العائلية
 .89سجلت اآللية اإلجراءات التي اتخذت للحفاظ عىل روابط املعتقلني مع عائالتهم ،خاصة خالل فرتات وقف
الزيارات العائلية .وتتمثل يف إجراء اتصاالت هاتفية إضافية ووضع نظام للحواالت الربيدية املرسلة من طرف
العائلة والتي تسمح لهم باقتناء مشرتيات إضافية من محالت املؤسسة.
 .90سجلت اآللية عىل مستوى كافة املؤسسات التي متت زيارتها زيادة مدة املكاملات الهاتفية كام وكيفا.
حيث ارتفعت الحصة املخصصة لهذه املكاملات من مرة واحدة أسبوعيا إىل ما بني  2إىل  5مرات يف األسبوع ،كام
ارتفعت مدة املكاملة من  5إىل  10دقائق للمكاملة .وقد سجلت اآللية وجود أجهزة هاتفية داخل الزنازن ،وهو
ما يسمح للسجناء الذين يتوفرون عىل بطاقة هاتفية باستعاملها متى أرادوا ذلك.
تويص اآللية مبا ييل:
تعميم وضع أجهزة هاتفية داخل الزنازن باملؤسسات السجنية من أجل تعزيز التقدم املسجل عىل مستوى
املكاملات الهاتفية؛
وضع نظام لتدبري املخزون داخل متجر البقالة ،مبا يسمح ،من بني أشياء أخرى ،بتلبية احتياجات النزالء وتفادي
نفاذ املخزون من منتوج معني أو عدة منتوجات .وسيكون تطوير تطبيق خاص لهذا الغرض أمرا مفيدا.
• حامية األطفال
 .91سجلت اآللية عىل مستوى املؤسسات التي متت زيارتها احرتام مبدأ الفصل بني األطفال واألشخاص الذين ال
يتجاوز عمرهم  20سنة داخل الزنازن .غري أن هذا املبدأ ال يحرتم عىل مستوى املمرات وساحات النزهة.
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تويص اآللية مبا ييل:
فصل األطفال واألشخاص الذين ال يتجاوز سنهم  20سنة ،مبا يف ذلك داخل املمرات وساحات النزهة ومقرات
الحجر وتخصيص فضاءات خاصة لهم مزودة بكافة البنيات التحتية الرضورية التي يحتاجون إليها .ويستجيب
هذا التدبري لرضورة احرتام مبدأ الفصل املنصوص عليه يف املادة  5من القانون رقم  ،23.98وضامن حامية األطفال.
• الحفاظ عىل األنشطة
 .92سجلت اآللية تعليق عدد من األنشطة الجامعية ،سواء ذات الطبيعة الثقافية أو الرياضية أو الدينية،
باإلضافة إىل التكوين املهني .وقد اتخذت املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج هذه اإلجراءات بالنظر
لحالة الطوائ الصحية ويف إطار الوقاية من انتشار جائحة كوفيد  19وبهدف تقليص مخاطر العدوى داخل
املؤسسات السجنية.166
تويص اآللية مبا ييل:
االستئناف التدريجي لألنشطة التي تم تعليقها ومضاعفة األنشطة التي ميكن القيام بها بصفة فردية (القراءة،
الرسم ،الخ) ،من أجل ضامن املواكبة الجيدة للنزالء خالل الفرتة التي يقضونها داخل املؤسسة السجنية.

د .خالصات وتوصيات حول زيارة مركز حامية الطفولة عبد السالم بناين بالدار البيضاء
 .93عىل الرغم من الظروف الصعبة التي فرضتها األزمة الوبائية وإعالن حالة الطوارئ فقد متكن مركز حامية
الطفولة عبد السالم بناين بالدار البيضاء من توفري خدمات عالية الجودة لفائدة النزيالت ،وال سيام من حيث
التغذية ،مع مواصلة بعض األنشطة الرتفيهية والتدريبية.
 .94غري أن اآللية الحظت بعض الخصاصات يف املجال الصحي ،حيث توقفت االستشارات الطبية ،التي كان
يقدمها يف السابق طبيب من وزارة الصحة ،كام سجلت غياب طب لألسنان واملواكبة النفسية.
 .95عالوة عىل ذلك ،مل تشتك أي من النزيالت اللوايت متت مقابلتهن من العنف أو سوء املعاملة ،ومل تعرب أي
منهن عن رغبتها إجراء مقابلة فردية مع الفريق الزائر.

 - 166دورية املديرية العامة إلدارة السجون وإعادة التأهيل رقم  29الصادر يف  10مارس .2020
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تويص اآللية مبا ييل :
رضورة ضامن الرعاية الصحية بكل أشكالها واملواكبة النفسية الالزمة للحاالت التي تحتاج للدعم والتي قد
تواجه مشاكل ناجمة عن اإليداع يف املركز ،وخاصة مع وقف الزيارات العائلية بفعل جائحة كوفيد .19

ه .خالصات وتوصيات حول دار األشخاص املسنني بسطات
 .96تثمن اآللية وجود مركز دار األشخاص املسنني بسطات يف فضاء شاسع يتوفر عىل التهوية الجيدة وتتميز
أساسا بوجود نظام
مرافقه بالجودة والصيانة ،فضالً عن توفر إدارته عىل وسائل التدبري الجيد .ويتعلق األمر ً
ملراقبة التنظيم اإلداري ،وتدبري جيد للوثائق.
 .97الحظت اآللية أن القانون  14.05الخاص مبؤسسات الرعاية االجتامعية ومرسومه التطبيقي رقم ،2.07.809
يتعلقان برشوط فتح هذه املؤسسات وتدبريها ،وليس برعاية املستفيدين من هذه املؤسسات .ومن شأن القانون
 65.15املؤرخ يف  12أبريل  2018أن يسد هذه الفجوة ،غري أن نصوصه التنظيمية مل تدخل حيز التنفيذ.
 .98ورصدت اآللية وجود العديد من الخصاصات عىل مستوى الرعاية الطبية ،من بينها عدم توفر األطر الطبية
املؤهلة ،وضعف املواكبة النفسية للنزالء ،وغياب الدميومة أثناء الفرتات الليلية وأيام العطل ،وعطل نهاية
األسبوع ،وتتبع الوضعية الصحية للمرىض املصابني بأمراض مزمنة بشكل غري منتظم وغري ٍ
كاف يف بعض األحيان.
وقد لوحظت هذه الخصاصات رغم إبرام اتفاقية رشاكة مع املندوبية اإلقليمية لوزارة الصحة بسطات بتاريخ
 11دجنرب .2014
 .99حسب الوثائق املقدمة للفريق ،نظمت املؤسسة نشاطني ثقافيني لفائدة النزالء يتعلقان بحفل موسيقي
وحفل ديني نظمه املجلس الجهوي للعلامء .إال أن التأطري االجتامعي والرتبوي للنزالء ال يزال غري كاف كامً
ونوعاً ،حيث ال توجد أنشطة رياضية أو ترفيهية أو تدريبية أخرى.
 .100ال تتوفر املؤسسة عىل سجل مرقم ومؤرش عليه من طرف السلطات املعنية ،تدون فيه البيانات املتعلقة
بهوية بهوية األشخاص املستفيدين من خدمات املؤسسة وتواريخ دخولهم وتاريخ خروجهم منها ،طبقا ملا تنص
عليه املادة  13من القانون رقم  14.05واملادة  6من املرسوم املتعلق بتطبيق هذا القانون.
 .101تخضع املؤسسة مبوجب املادة  15من القانون رقم  14.05ملراقبة لجنة ملراقبة مؤسسات الرعاية
االجتامعية ،برئاسة العامل أو من السلطة املفوض لها ذلك .إذا كانت اللجنة املذكورة ملزمة بتفتيش املؤسسة
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املعنية مرتني يف السنة عىل األقل للتأكد من احرتامها للمعايري التقنية والصحية وتلك املتعلقة بالتاطري املطبقة
عىل املؤسسة ولها صالحية معاينة املخالفات لهذا القانون .وسجلت اآللية أن هذه اللجنة قامت بزيارة للمركب
االجتامعي يف  2أبريل  .2020ومع ذلك ،مل يتم تسليم الفريق الزائر أي تقرير حول هذه الزيارة.
 .102الحظت اآللية خالل زيارتها وجود  7مقيمني دون سن الستني ،مام يشكل عدم امتثال لألنظمة املعمول
بها .وأكد مسؤولو املؤسسة أن دار املسنني تاوي يف بعض األحيان ،بشكل استثنايئ ،األشخاص بدون ماوى الذين
يتم نقلهم إليها بقرار من السلطات العمومية خالل فرتات برد الشتاء أو خالل هذه الفرتة من كوفيد 19ن رغم
كونهم ال يستوفون بالرضورة معايري األهلية املذكورة يف دفرت التحمالت للوزارة الوصية .وال يشري النظام الداخيل
املعمول به يف هذه املؤسسة إىل رشوط دخول املستفيدين وخروجهم ،بل ينص عليها دفرت التحمالت املشار إليه.
تقدم اآللية التوصيات التالية:
الترسيع باعتامد ونرش النصوص التنظيمية املتخذة لتطبيق القانون رقم  65.15بشأن مؤسسات الرعاية
االجتامعية .وسيسمح ذلك بدخول القانون رقم  65.15حيز التنفيذ وبالتايل إلغاء القانون رقم  14.05املتعلق
برشوط فتح مؤسسات الرعاية االجتامعية وتدبريها الساري حال ًيا؛
تفعيل كافة مقتضيات اتفاقية الرشاكة بني املؤسسة واملندوبية اإلقليمية لوزارة الصحة بسطات وذلك من أجل
سد الخصاص يف املجال الطبي؛
تنويع وتعزيز األنشطة االجتامعية والرتبوية والرتفيهية والرياضية التي من شأنها خلق روابط اجتامعية بني
النزيالت والنزالء والعامل الخارجي ،وتحفيز قدراتهم ،والحفاظ عىل استقالليتهم وإعامل حقهم يف الرفاه؛
وضع سجل مرقم ومؤرش عليه ،تدون فيه البيانات املتعلقة بهوية بهوية األشخاص املستفيدين من خدمات
املؤسسة وتواريخ دخولهم وتاريخ خروجهم منها.
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 .1يعرض هذا التقرير األنشطة التي قامت بها اآللية الوطنية للتظلم الخاصة باألطفال ضحايا انتهاكات حقوق
الطفل برسم السنة األوىل إلحداثها .وتستثنى من هذا التقرير األنشطة التي سبق إدراجها يف التقرير السنوي
الذي أصدره املجلس برسم سنة  .2019كام يعرض هذا التقرير مالحظات عامة وتوصيات تهم حقوق الطفل.

أوال :تنصيب اآللية الوطنية للتظلم الخاصة باألطفال ضحايا
انتهاكات حقوق الطفل
 .2أعلن عن التنصيب الرسمي لآللية الوطنية للتظلم الخاصة باألطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل مبناسبة
انعقاد الدورة العادية األوىل للجمعية العامة للمجلس يف  21شتنرب  2019مبقر املجلس .وقد تم اختيار أعضاء
اآللية من بني أعضاء املجلس باقرتاح من رئيسته وبعد مصادقة الجمعية العامة عليه ،طبقا ملقتضيات القانون
رقم  15.76املتعلق بإعادة تنظيم املجلس ونظامه الداخيل .وقد انتخب أعضاء اآللية عضوا من بينهم يضطلع
مبهمة التنسيق ،وفقا ملا تنص عليه املادة  38من النظام الداخيل للمجلس.
 .3تتكون اآللية من ثالثة أعضاء ،وهي تركيبة تراعي مبادئ التعددية والتنوع والتخصص يف املجاالت القانونية
والحقوقية ،وهو ما ميكنها من االضطالع مبهامها عىل أكمل وجه .وعالوة عىل ذلك ،وضع املجلس رهن إشارة
اآللية أطرا ذوي كفاءة وخربة من بني موظفيه من أجل دعمها.

ثانيا :اإلطار القانوني الوطني والدولي الناظم لعمل اآللية
 .4بناء عىل القانون رقم  76.15املتعلق بإعادة تنظيم املجلس ،أحدثت اآللية الوطنية للتظلم الخاصة باألطفال
ضحايا انتهاكات حقوق الطفل لدى املجلس ،وذلك يف إطار توسيع اختصاصاته كمؤسسة وطنية لحامية حقوق
اإلنسان والنهوض بها والوقاية من االنتهاكات التي قد تطالها .نص القانون رقم  76.15يف مادته  ،18عىل
اختصاصات هذه اآللية ،حيث خَول لها تلقي الشكايات املقدمة إما مبارشة من قبل األطفال ضحايا االنتهاك أو
نائبهم الرشعي أو من قبل الغري ،والقيام بجميع التحريات املتعلقة بالشكايات املتوصل بها ودراستها ومعالجتها
والبت فيها ،وتنظيم جلسات استامع ودعوة األطراف املعنية مبوضوع االنتهاك أو الشكاية وكذا الشهود والخرباء
وكل شخص ترى فائدة يف االستامع إليه .كام يجوز لهذه اآللية أن تتصدى تلقائيا ألي حالة من حاالت خرق أو
انتهاك حقوق الطفل التي تبلغ إىل علمها .ويف حالة وقوع خرق أو انتهاك فعيل لحقوق الطفل ألحق بهذا األخري
رضرا جسيام ،تعني عىل رئيسة املجلس تبليغ السلطات القضائية املختصة وموافاتها بجميع املعلومات واملعطيات
والوثائق املتوافرة لآللية حول هذه الحالة.
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 .5انسجاما مع مبادئ االتفاقية الدولية لحقوق الطفل ،أعدت لجنة حقوق الطفل التابعة لألمم املتحدة
التعليق العام رقم  2من أجل تشجيع الدول األطراف عىل إنشاء مؤسسة مستقلة لتعزيز ورصد تنفيذ االتفاقية
ودعمها يف هذا الصدد .كام أن التعليقني العامني رقم  5و 12يحددان عىل التوايل التدابري العامة إلعامل االتفاقية،
وكذا حق الطفل يف التعبري عن رأيه واالستامع إليه يف مسلسل اتخاذ القرار.
 .6كام يتامىش إنشاء هذه اآللية مع توصية لجنة حقوق الطفل املوجهة لبالدنا سنة  ،2014والتي دعت بالدنا إىل
الترسيع باتخاذ تدابري العتامد القانون الذي يع ّدل والية املجلس الوطني لحقوق اإلنسان بغية إنشاء آلية محددة
لرصد حقوق الطفل ميكنها تلقي شكاوى األطفال والتحقيق فيها ومعالجتها بطريقة مالمئة للطفل.

ثالثا  :خطة عمل اآللية
 .7منذ إحداثها ،بادرت اآللية إىل إعداد خطة عمل خالل سنة  2020تم تحيينها عىل ضوء توجيهات رئاسة
املجلس الواردة يف املذكرة التوجيهية بتاريخ  29يونيو  ،2020عىل إثر الظروف االستثنائية التي فرضتها جائحة
كوفيد  .19وقد تضمنت هذه الخطة عدة محاور من بينها ،وضع أدوات للعمل ،وصياغة خطة تواصلية للتعريف
باآللية ،وتعزيز التفاعل مع الفاعلني واملهتمني بقضايا الطفولة يف املغرب ،ورصد االنتهاكات التي قد تطال حقوق
الطفل يف ظل األزمة الوبائية ،وتعزيز القدرات ،وإعداد دراسات وتقارير موضوعاتية بشأن حقوق األطفال
األجانب باملغرب؛ والتعليم يف زمن كوفيد 19؛ واملنظومة الترشيعية وفعاليتها للحد من العنف اتجاه األطفال
ومدى كفايتها لضامن السالمة الجسدية والنفسية للطفل.
 .8وقد واصلت اآللية بشكل منتظم عقد اجتامعاتها األسبوعية الدورية ،يف احرتام تام لتدابري السالمة الصحية،
وذلك من خالل عقد عرشين اجتامعا ،منها ما هو حضوري وما هو عن بعد .وهمت هذه االجتامعات مناقشة
محاور خطة العمل ،وأساسا أدوات العمل وتفعيل الخطة التواصلية مع مختلف الفاعلني واملهتمني واألطفال
ورصد انتهاكات حقوق الطفل.

رابعا :التعريف باآللية وتعزيز القدرات
 .9ومن أجل التعريف باآللية واختصاصاتها لدى مختلف الفاعلني واملهتمني واألطفال ،قامت اآللية بتنظيم
لقاء تواصيل ،وذلك خالل املعرض الدويل للكتاب والنرش ،بتاريخ  14فرباير  .2020وبهذه املناسبة ،متت استضافة
مجموعة من األطفال من مختلف جهات املغرب برواق املجلس ،حيث تم تنظيم ورشات مبسطة وتفاعلية حول
حقوق الطفل وقيم املواطنة ،وكذا التعريف باختصاصات املجلس ومهام اآللية.
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 .10وبغرض التفاعل مع مختلف الفاعلني ،قامت اآللية ببلورة برنامج تواصيل تتبعي مع الرشكاء املؤسساتيني
وفعاليات املجتمع املدين الفاعلة يف ميدان الطفولة عىل املستوى الوطني والتفاعل املبارش مع نقط االرتكاز
الجهوية لحقوق الطفل باللجان الجهوية ومع األطفال أنفسهم .ويف هذا اإلطار ،عقدت اآللية اللقاء التشاوري
األول يوم الخميس  30أبريل  2020مع عدد من الجهات الفاعلة من املجتمع املدين.
 .11ويف مجال التواصل واإلشعاع ،أعدت اآللية مخططا للتواصل والتعريف بحقوق الطفل ودور املجلس الوطني
لحقوق اإلنسان يف حاميته من االنتهاكات .كام تم العمل عىل إنجاز مطوية خاصة للتعريف باآللية واختصاصاتها
ومنهجية عملها وكيفية الولوج إليها ،وذلك بلغة بسيطة تستجيب وتتفاعل مع جميع فئات األطفال .من جهة
ثانية عملت اآللية عىل ربط مسألة الولوج إليها باملبدأين التوجيهني املتعلقني بالولوج وهام مبدأ املشاركة ومبدأ
عدم التمييز .فبالنسبة ملبدأ املشاركة ،برمجت اآللية سلسلة لقاءات مع األطفال من أجل تجميع اقرتاحاتهم
املرتبطة بالولوج ،حيث متت تنظيم لقاءين افرتاضيني خالل سنة  ،2020كام متت برمجة لقاءات أخرى سنة 2021
خاصة بالفئات التي تم االشتغال عىل تحديدها برشاكة مع التعاون الوطني.
 .12ويف مجال تعزيز قدرات أعضاء اآللية ،قامت اآللية بتنظيم ورشة عمل حول موضوع اختصاصات اآللية
واإلطار املعياري الدويل الناظم لعمل اآلليات املامثلة واملامرسات الفضىل عىل املستويني الدويل واإلقليمي .كام
برمجت اآللية دورة تكوينية حول موضوع تقنيات االستامع للطفل ضحية انتهاكات حقوق الطفل ،إال أنها مل
تنظم نظرا للظروف املرتبطة باألزمة الوبائية ،ولرضورة عقدها حضوريا من أجل تحقيق األهداف املتوخاة.
 .13وبخصوص أدوات العمل ،تعمل اآللية عىل إعداد دليل خاص بتقنيات االستامع لألطفال ضحايا انتهاكات
حقوقهم ،وذلك بغرض ضبط منهجية االستامع و توحيدها عىل املستوى املركزي والجهوي .كام قامت اآللية
بصياغة دليل منهجي أويل ملعالجة شكايات األطفال يف أفق عرضه عىل األطفال خالل اللقاءات املربمجة معهم
من أجل إعداد الصيغة النهائية أخذا بعني االعتبار مبدأ املشاركة.

خامسا  :متابعة إجراءات الحجر الصحي
 .14تفاعلت اآللية مع وضعية حقوق الطفل خالل فرتة جائحة كوفيد  ،19وخاصة تدابري الحجر الصحي،
التي كانت لها آثار نفسية سلبية عىل األطفال ،خاصة من هم يف وضعية هشاشة واملودعني مبؤسسات الرعاية
االجتامعية ومراكز حامية الطفولة .ويف هذا اإلطار ،أعدت اآللية بهذا الخصوص مرشوع دراسة أولية لتقييم اآلثار
النفسية للحجر الصحي عىل األطفال.
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 .15ويف إطار مكافحة فريوس كوفيد  ،19سجلت اآللية أن السلطات العمومية اتخذت جملة من التدابري
الوقائية ذات الصلة بحقوق الطفل ،والتي ارتبطت بحقه يف التعليم الذي تم التطرق إليه يف التقرير السنوي
للمجلس ،يف الباب املتعلق بالحق يف التعليم.
 .16ورحبت اآللية بالتدابري التي تم اتخاذها لفائدة األطفال ،مع بداية انتشار الجائحة بتاريخ  21مارس ،2020
واملتمثلة يف تغيري التدبري بالنسبة لألطفال يف نزاع مع القانون ،حيث بلغ عدد املستفيدين من هذه اإلجراءات
 251نزيال ونزيلة مبراكز حامية الطفولة منهم من هم يف نزاع مع القانون ومن هم يف وضعية صعبة ،الذين تم
تسليمهم إىل أرسهم أو استفادوا من رخص استثنائية .إال أن هناك تحديات قد تربز يف هذا الصدد ،من بينها ما
يرتبط بعدم توفري الحامية الكافية للطفل يف الوسط العائيل ،حيث إن هذا الوسط ال يكون دامئا وسطا حامئيا
خاصة بالنسبة لألطفال يف وضعية صعبة ،مام يستوجب رضورة االشتغال مع العائالت قبل إجراء إعادة التدبري
لكون بعض منها غري مؤهلة الستقبال األطفال .كام أن تغيري التدبري يتطلب االشتغال القبيل مع األطفال من أجل
إعدادهم قبل اتخاد القرار وبلورة برنامج مواكبة ملرحلة ما بعد املركز خاصة بالنسبة لألطفال املدمنني.
 .17وسجلت اآللية أن وزارة التضامن والتنمية االجتامعية واملساواة واألرسة قامت ببلورة خطة عمل وقائية
وحامئية لألطفال يف وضعية هشة من عدوى الفريوس .وعملت مؤسسة التعاون الوطني عىل توفري الحامية
لألطفال من كل أشكال العنف واالستغالل يف الفضاءات املغلقة املخصصة للحجر الصحي االحرتازي ،من خالل
تعبئة  25وحدة لحامية الطفولة متواجدة يف  9جهات.
 .18ويف ظل األزمة الوبائية الحالية وانطالقا من مختلف االستشارات التي قام بها املجلس مع منظامت املجتمع
املدين ومع األطفال ،برزت مجموعة من التحديات التي تؤثر عىل حقوق الطفل ،ومنها إمكانية ارتفاع وثرية
العنف املنزيل ،سيام وأنه يف السياق الوطني مازال ينظر إىل العقاب البدين وبعض العقوبات األخرى العنيفة
باعتبارها تدابري تأديبية ،والزج باألطفال يف سوق الشغل .ويف الوقت الذي ميكن فيه أن يعزز وصول األطفال إىل
اإلنرتنت تحسني وصولهم إىل املعلومات وقدرتهم عىل التنظيم والتعبري عن أنفسهم ،فإن هذا الولوج االفرتايض
يزيد من إمكانية التعرض للعنف االفرتايض وبالتايل يطرح التساؤل حول مدى استعداد املنظومة الحامئية لتعزيز
الحامية االفرتاضية ،خاصة وأن جل جرائم االنرتنت هي عرب وطنية.
 .19تسجل اآللية كذلك عدم إرشاك األطفال أو أخذ آرائهم أثناء فرتة الحجر الصحي ،كام مل يتم األخذ بعني
االعتبار مبدأ املصلحة الفضىل للطفل وكذا مبدأ املشاركة أثناء اعتامد التعليم عن بعد.
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سادسا :حماية األطفال
 .20بالنسبة للعنف ضد األطفال ،استقبلت اآللية أطفاال ضحايا عنف ونظمت محادثة عن بعد مع مجموعة
منهم يومي  12و 13ماي  2020مبشاركة أطفال محرومني من بيئة أرسية (ذكور وإناث) يف أربع مناطق (الدار
البيضاء والرباط ،وسوس-ماسة والرشق) .وقد ركزت التعليقات الرئيسية التي أدىل بها األطفال عىل العديد من
التحديات التي ميكن أن تواجه األطفال يف ظل هذه الظروف ،ومنها مسألة عدم وصول رشيحة كبرية من األطفال
إىل التعليم عرب اإلنرتنت ،مام يؤدي إىل تفاقم أوجه عدم املساواة القامئة ؛ وجهلهم بوجود الوحدات املندمجة
التي متت إقامتها يف املستشفيات أو خاليا التكفل بالنساء واألطفال ضحايا العنف عىل مستوى املحاكم ؛ ومخاطر
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف سياق كوفيد  19؛ وأهمية توعية العائالت واآلباء واملعلمني مببدأ املشاركة.
 .21وتواصلت اآللية مع اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان من أجل تتبع وضعية األطفال عىل الصعيد الجهوي .ويف
هذا الصدد ،قامت اللجنة الجهوية طنجة-تطوان-الحسيمة برصد وتتبع أحوال ومآل فئات متعددة من األطفال
ومن هم يف وضعية شارع ،خصوصا مبدينتي طنجة وتطوان اللتني تستقطبان العديد من األطفال الوافدين من
مختلف جهات املغرب .والحظت اللجنة أنه عىل الرغم من وجود مراكز لعالج اإلدمان ،إال أنه مينع عليها استقبال
األطفال غري املرفقني ،مام يحرم هذه الفئة من األطفال املدمنني يف وضعية شارع من الرعاية الطبية .ويف هذا
اإلطار ،تواصلت اللجنة مع السلطات املعنية وجمعيات املجتمع املدين قصد حامية هذه الفئة من وباء كوفيد
 ،19وحتى ال يتحولوا اىل بؤر إلعادة انتشاره من جهة ،وتتبع أوضاعهم خالل الظروف املصاحبة للحجر الصحي
من جهة أخرى .كام قدمت توصيات إىل السلطات املعنية قصد تجميع األطفال يف وضعية شارع وتوزيعهم عىل
األماكن املتاحة ،مع احرتام اإلجراءات االحرتازية املعمول بها والعمل باملبادئ التوجيهية الخاصة بحامية األطفال
يف وضعية شارع وإعادة تأهيلهم خالل تتبع تنزيل األجهزة الرتابية املندمجة لحامية الطفولة ،حيث بدا لآللية
أن هذه األجهزة غري معممة عىل املستوى الوطني ،167إذ مازال األطفال يتعرضون لظاهرة العنف املفيض أحيانا
إىل سلب الحق يف الحياة ،حيث أظهرت واقعة طفلة دوار تفركالت بإقليم زاكورة يف شهر أكتوبر  ،2020بشكل
ملموس مدى الحاجة إىل تعميم األجهزة الرتابية والرفع من نجاعتها خاصة يف الجانب املتعلق بالوقاية.
 .22ولإلشارة ،فبمجرد توصل املجلس الوطني لحقوق اإلنسان بخرب واقعة وفاة الطفلة ،انتدبت السيدة رئيسة
املجلس وفدا للقيام بزيارة لعائلتها تحت إرشاف اآللية ،التقى بأرسة الضحية مبقر سكناها بدوار تفركالت جامعة
مزكيطة .كام التقى الوفد مجموعة من الفعاليات الجمعوية ومع ممثلني عن الشبكة الجمعوية للطفولة بجهة
درعة تافياللت .كان للزيارة هدفان أساسيان .هدف إنساين ،حيث تم االستامع إىل أفراد عائلة الضحية وتقديم
التعازي باسم رئيسة املجلس .الهدف الثاين متعلق بالوقوف عىل مستوى فعلية حق األطفال يف الحامية من كل
 - 167تم إطالق مثانية أجهزة يف الرباط ؛ سال؛ طنجة؛ مكناس؛ الدار البيضاء؛ مراكش؛ أكادير والعيون.
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أشكال العنف عىل املستوى الرتايب كام تنص عىل ذلك املادة  19من اتفاقية حقوق الطفل ،وكذلك توجيهات لجنة
األمم املتحدة لحقوق الطفل الواردة يف املالحظة العامة رقم .13
 .23ولإلشارة ،فقد سبق للجنة األمم املتحدة لحقوق الطفل أن أشارت إىل أن قدرة السلطات العمومية عىل
االستجابة لحاجيات األطفال من الحامية مازالت غري كافية ودعت إىل تعزيز التعاون مع جمعيات املجتمع املدين
لكون هذه األخرية قد راكمت تجربة مهمة يف هذا املجال.
 .24كام رصدت اآللية ما جاء يف مقال الكرتوين من تعرض طفل لالغتصاب من لدن مثانية شبان حسب إفادة
والدة الضحية التي أفادت أن املستشفى رفض فحص ابنها .وعىل إثر ذلك ،متت مراسلة اللجنة الجهوية لحقوق
االنسان بجهة الدار البيضاء-سطات من أجل تدقيق املعلومات واملعطيات املرتبطة بهذا املوضوع ،ومتابعة هذه
الحالة بتنسيق مع اآللية.
 .25ويف موضوع الحق يف التعليم وانطالقا من دورها يف تتبع مدى احرتام اإلطار املعياري الدويل املتمثل يف
ولوج األطفال إىل حقوقهم األساسية ،رصدت اآللية واقعة منع طفلة من ولوج مؤسسة تعليمية بسبب ارتدائها
الحجاب .وقد سجلت اآللية تدخل السلطات املختصة يف هذا الشأن حيث عادت الطفلة إىل متابعة دراستها.
 .26كام وضعت اآللية دليل االستامع للطفل الخاص باملجلس رهن اشارة مهنيي الطفولة بالتعاون الوطني
ومواكبة الربنامج الخاص بالتكفل باألطفال يف مؤسسات الرعاية االجتامعية وبتقديم الدعم النفيس لألطفال
واإلدماج األرسي لـ  160طفل يف وضعية صعبة .وتم ربط االتصال بجمعيات تشتغل بشكل مبارش مع فئة
األطفال املحرومني من الوسط العائيل من أجل تجميع معطيات ميدانية وإعطاء االستشارة التقنية.
 .27ومن خالل تتبع مسار مجموعة من القضايا املتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل ،رصدت اآللية/املجلس أن
بعض املواقع اإللكرتونية يكون فيها مس بهذه الحقوق ،وخاصة حقهم يف الخصوصية من خالل اإلشارة إىل أسامء
األطفال الضحايا وأوليائهم القانونيني ،وبرمجة لقاءات مصورة معهم بهوياتهم الكاملة ،األمر الذي يؤثر سلبا عىل
الطفل الضحية من الناحية النفسية وعىل مسالة اندماجه مع محيطه وهو ما يتعارض مع مبدأ املصلحة الفضىل
للطفل
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سابعا :المشاركة في األنشطة الدولية
 .28ساهمت اآللية يف إعداد تدريب مفتوح عن بعد مبشاركة عدد مهم من املشاركني ،نظمته جمعية أمناء
املظامل ووسطاء الفرانكوفونية واملنظمة الدولية للفرانكوفونية .ويف هذااإلطار ،أعدت اآللية رشيط فيديو حول
أهمية هذه اآلليات التي تسمح لألطفال بالتبليغ عن االنتهاكات التي قد تطال حقوقهم .ووجه هذا التكوين
أساسا للمدرسني يف التعليم االبتدايئ والثانوي يف الفضاء الفرنكفوين .كام استند أساسا عىل الدليل الذي أعدته
ً
168
املنظمة الدولية للفرانكفونية بعنوان «الرتبية عىل حقوق اإلنسان :الفهم سبيل للعمل املشرتك»  ،وساهم فيه
املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان سنة .2008
 .29تفاعلت اآللية مع مرشوع التعليق العام رقم  24للجنة األمم املتحدة لحقوق الطفل ،انطالقا من خالصات
العمل امليداين مع األطفال وبشكل خاص مخرجات اللقاءات مع األطفال نزالء مراكز حامية الطفولة .وركزت
اآللية خالل يوم النقاش عىل مسألة الولوج املتعدد األبعاد للعدالة بشقيها املدين والجنايئ وعىل أهمية تعزيز
مبدأ مشاركة الطفل يف متاس مع العدالة.
تويص اآللية مبا ييل:
تكثيف الجهود إلعداد قاعدة بيانات ذكية للتعرف عىل األطفال الذين أضحوا يتامى بسبب جائحة كوفيد 19
وتعزيز الشبكات الحامئية األرسية؛
توسيع حمالت التوعية وأرقام الطوارئ وخدمات التدخل لألطفال املعرضني لخطر العنف يف الفضاءات أو
االستغالل الجنيس؛
توفري الرعاية الطبية لألطفال غري املرفقني واملدمنني يف وضعية شارع ،واحتضانهم يف مركز خاص بذلك؛
الترسيع بتعميم األجهزة الرتابية املندمجة لحامية الطفولة؛
الترسيع بإحداث املجلس االستشاري لألرسة والطفولة؛
دعم الجمعيات العاملة يف مجال الطفولة من أجل املساهمة يف الحد من التداعيات االجتامعية والنفسية التي
قد متس األطفال ،من خالل برامج خاصة للتخفيف من صعوبة التكيف مع العيش يف فضاءات مغلقة تفاديا
ألفعال العنف املحتمل حدوثه داخلها؛
مالءمة التدخالت التي قام بها الفاعلون املؤسساتيون عىل املستوى الرتايب مع املعايري الدولية الخاصة بإعادة
تأهيل األطفال ضحايا االعتداءات الجنسية ،خاصة اتفاقية حقوق الطفل؛
التوقف عن املس بحقوق الطفل يف املواقع اإللكرتونية والربامج التلفزية ،ملا لها من تأثري عىل تكوين الطفل
الضحية من الناحية النفسية وعىل مسالة اندماجه مع محيطه.
https://cndh.ma/sites/default/files/cndh_-_guide_du_maitre_va_-_.pdf - 168
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تقرير حول حصيلة أنشطة
اآللية الوطنية الخاصة
بحماية حقوق األشخاص
في وضعية إعاقة
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 .1يعرض هذا التقرير األنشطة التي قامت بها اآللية الوطنية الخاصة بحامية األشخاص يف وضعية إعاقة برسم
السنة األوىل إلحداثها .وتستثنى من هذا التقرير األنشطة التي سبق إدراجها يف التقرير السنوي الذي أصدره
املجلس برسم سنة  .2019كام يعرض هذا التقرير مالحظات عامة وتوصيات تهم حقوق األشخاص يف وضعية
إعاقة.

أوال :تنصيب اآللية الوطنية الخاصة بحماية األشخاص في وضعية
إعاقة
 .2أعلن عن التنصيب الرسمي لآللية الوطنية الخاصة بحامية األشخاص يف وضعية إعاقة مبناسبة انعقاد الدورة
العادية األوىل للجمعية العامة للمجلس يف  21شتنرب  2019مبقر املجلس .وقد تم اختيار أعضاء اآللية من بني
أعضاء املجلس باقرتاح من رئيسته وبعد مصادقة الجمعية العامة عليه ،طبقا ملقتضيات القانون رقم 15.76
املتعلق بإعادة تنظيم املجلس ونظامه الداخيل .وقد انتخب أعضاء اآللية عضوا من بينهم يضطلع مبهمة
التنسيق ،وفقا ملا تنص عليه املادة  38من النظام الداخيل للمجلس.
 .3تتكون اآللية من ثالثة أعضاء ،وهي تركيبة تراعي مبادئ التنوع والتخصص يف املجاالت القانونية والحقوقية،
وهو ما ميكنها من االضطالع مبهامها عىل أكمل وجه .وعالوة عىل ذلك ،وضع املجلس رهن إشارة اآللية أطرا ذوي
كفاءة وخربة من بني موظفيه من أجل دعمها.
 .4عىل املستوى التنظيمي ،عقدت اآللية يف الفرتة املمتدة بني يناير ودجنرب  2020أربعة عرش اجتامعا (اجتامعني
حضوريني و 12اجتامعا عن بعد) خصصت إلعداد مخطط العمل السنوي وكذلك التحضري لتفعيله.
 .5فيام يتعلق بحامية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة ،تابعت اآللية وضعية هذه فئة منذ إعالن السلطات
العمومية قرار الحجر الصحي بتاريخ  20مارس  .2020كام استأنست يف عملها بالوثائق الصدرة عن آليات األمم
املتحدة ومنها:
بالغ املقررة الخاصة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة كاتالينا ديفانداس بتاريخ  17مارس 2020؛
البالغ املشرتك لرئيس اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واملبعوثة الخاصة لألمني العام لألمم
املتحدة املعنية باإلعاقة وإمكانية الوصول بتاريخ  1أبريل 2020؛
إعالن موجز السياسات بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة ومرض فريوس كورونا الصادر عن األمني العام لألمم
املتحدة بتاريخ  5مايو .2020
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ثانيا :اإلطار القانوني الوطني والدولي لآللية
 .6بناء عىل القانون رقم  76.15املتعلق بإعادة تنظيم املجلس ،أحدثت اآللية الوطنية الخاصة بحامية األشخاص
يف وضعية إعاقة لدى املجلس ،وذلك يف إطار توسيع اختصاصاته كمؤسسة وطنية لحامية حقوق اإلنسان
والنهوض بها والوقاية من االنتهاكات التي قد تطالها .ونص القانون رقم  76.15يف مادته  ،19عىل اختصاصات
هذه اآللية ،حيث خَول لها تلقي الشكايات املقدمة إما مبارشة من قبل األشخاص يف وضعية إعاقة ضحايا
االنتهاك أو من لدن من ينوب عنهم أو من قبل الغري عند انتهاك حق من حقوقهم ،والقيام بجميع التحريات
املتعلقة بالشكايات املتوصل بها ودراستها ومعالجتها والبت فيها ،وتنظيم جلسات استامع ودعوة األطراف
املعنية مبوضوع االنتهاك أو الشكاية وكذا الشهود والخرباء وكل شخص ترى فائدة يف االستامع إليه .كام يجوز
لهذه اآللية أن تتصدى تلقائيا ألي حالة من حاالت خرق أو انتهاك حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة التي تبلغ
إىل علمها رشط إخبار الشخص املعني وعدم اعرتاضه عىل تدخل هذه اآللية .ويف حالة وقوع خرق أو انتهاك
فعيل لحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة ألحق بهذا األخري رضرا جسيام ،تعني عىل رئيسة املجلس تبليغ السلطات
القضائية املختصة وموافاتها بجميع املعلومات واملعطيات والوثائق املتوافرة لآللية حول هذه الحالة.
 .7يأيت إحدات اآللية الوطنية الخاصة بحامية األشخاص يف وضعية إعاقة وفاء بالتزامات بالدنا مبوجب اتفاقية
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،وخاصة املادة  ،33الفقرة الثانية ،والتي تنص عىل أن تقوم الدول األطراف ،وفقا
لنظمها القانونية واإلدارية ،بتشكيل أو تعزيز أو تعيني أو إنشاء إطار عمل داخل الدولة الطرف ،مبا يف ذلك آلية
مستقلة واحدة أو أكرث ،حسب االقتضاء ،لتعزيز هذه االتفاقية وحاميتها ورصد تنفيذها .وتأخذ الدول األطراف
بعني االعتبار ،عند تعيني أو إنشاء مثل هذه اآللية ،املبادئ املتعلقة مبركز وطرق عمل املؤسسات الوطنية املعنية
بحامية حقوق اإلنسان وتعزيزها.
 .8كام يتامىش إنشاء هذه اآللية مع توصية اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة املوجهة لبالدنا سنة
 ،2017والتي دعت الربملان إىل اإلرساع باعتامد مرشوع القانون املتعلق باملجلس الوطني لحقوق اإلنسان الذي
يعرتف بصالحية املجلس مامرسة االختصاصات املخولة آللية مستقلة لحامية االتفاقية وتعزيزها ورصد تنفيذها،
وفقاً لألحكام الواردة يف املادة  33من االتفاقية ،ورصد ما يكفي من مخصصات امليزانية واملوارد البرشية للمجلس.
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ثالثا :حماية األشخاص في وضعية إعاقة
 .9تابعت اآللية التدابري التي اتخدتها القطاعات الحكومية لحامية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة .وتسجل
اآللية أنه ،يف إطار حالة الطوارئ الصحية ،تم الرتخيص ملعظم املوظفني واملستخدمني يف وضعية إعاقة العاملني يف
القطاع الخاص بالعمل عن بعد .وتعترب هذه اإلجراءات التيسريية املعقولة أساسية لتمكني األشخاص يف وضعية
إعاقة من الحفاظ عىل التباعد االجتامعي وخفض خطر العدوى.
 .10ويف إطار تدابري الحامية االجتامعية التي اتخذتها الدولة ،تسجل اآللية أنه تم إعطاء األشخاص يف وضعية
إعاقة األولوية يف مختلف النقاط التي تم إحداثها لتوزيع املساعدات املالية بشكل مبارش ،مبا يف ذلك املناطق
القروية.
 .11رحب املجلس باستفادة  399شخصا ،من املسنني واألشخاص يف وضعية إعاقة ،املوضوعني يف مختلف
املؤسسات السجنية من العفو املليك الذي شمل  5654سجينة وسجينا .وتجدر اإلشارة إىل أن املفوضية السامية
لحقوق االنسان نادت بالتقليص من عدد الساكنة السجنية وخاصة تلك التي توجد يف وضعية هشة.
 .12ويف إطار اإلجراءات التحسيسية التي قامت بها اآللية ،كان من الرضوري إتاحة املعلومات الكافية حول
طرق الوقاية والحد من الفريوس لكافة الفئات .وفور دخول تدابري املرسوم املذكور أعاله حيز التنفيذ ،راسل
املجلس القنوات التلفازية الوطنية لحثها عىل إدماج لغة اإلشارة يف مختلف الربامج والوصالت التي تقدمها.
 .13نرشت اآللية فيديو عىل شبكات التواصل االجتامعي بلغة اإلشارة للتوعية بالتدابري الوقائية ضد انتشار
الفريوس وإجراءات الحجر الصحي ،والذي تم مشاركته ونرشه من قبل العديد من الجهات الفاعلة ورواد
اإلنرتنت.169
 .14ووعيا من املجلس بأن الحصول عىل دعم مايل إضايف أسايس لتقليص رقعة الهشاشة والفقر لدى األشخاص
يف وضعية إعاقة وأرسهم ،دعا مكتبه ،الذي يضم يف عضويته اآللية ،السلطات العمومية ،عقب االجتامع الذي
عقده يوم األربعاء فاتح أبريل  ،170 2020إىل توسيع نطاق تدابري الدعم املايل التي اتخذتها الحكومة لتشمل
جميع الفئات الهشة ،مبا يف ذلك األشخاص يف وضعية إعاقة.
/https://www.facebook.com/CNDHMaroc.ar/videos/536573430612036 - 169
https://cndh.org.ma/fr/communiques/communique-de-presse-concernant-la-reunion-du-bureau-du-conseil-national-des-droits-de - 170
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 .15توصلت اآللية بـ  28شكاية وطلب خالل سنة  ،2020منها شكاية جامعية من أربعة مواطنني يف وضعية
إعاقة برصية تتعلق بطلب استفادة األشخاص املكفوفني وضعاف البرص من خدمات صندوق دعم التامسك
االجتامعي ،راسل املجلس مؤسسة التعاون الوطني بشأنها من أجل متكينهم من الوصول لهذا الحق وتلقى جوابا
من املؤسسة بعد شهرين باإليجاب وتم إخبار واضعي الشكاية بجواب املؤسسة وتوجيههم للمندوبية األقرب
لهم .وتلقى املجلس كذلك  26طلبا للمساعدة املالية وطلبات الحصول عىل مأذونية النقل تم توجيه واضعيها
إىل مؤسسة التعاون الوطني وقسم العمل االجتامعي عىل صعيد العامالت واالقاليم ،ونسخة من شكاية لإلخبار
تتعلق بالتامس إعادة تجديد بطاقة القطار املجانية لفائدة املكفوفني وضعاف البرص.
 .16وعىل وجه الخصوص ،تابعت اآللية خالل الفرتة املشمولة بالتقرير مجموعة من الحاالت الفردية سواء من
خالل الشكايات التي وردت عليها وأخرى تم التدخل يف إطار اإلحالة الذاتية .فبتاريخ  26أبريل  ،2020تابعت
اآللية وضعية الشاب حمزة أوفضيل يف وضعية إعاقة حركية البالغ من العمر  19سنة منذ ترسيبه لرشيط فيديو
عىل مواقع التواصل االجتامعي يتعرض فيه للرضب وسوء املعاملة من طرف زوجة ابيه مبدينة طنجة .وتواصلت
اآللية مع الضحية من أجل التحقق من الخرب ،كام قامت بتنسيق مع اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان طنجة-
تطوان –الحسيمة بالتواصل مع النيابة العامة .ويف هذا الصدد ،تم اعتقال زوجة أبيه بتاريخ  27أبريل ووضعها
تحت تدابري الحراسة النظرية ،التي تم رفعها يف وقت الحق .وتقرر تعميق البحث يف حالة رساح واالستامع
إىل جميع األطراف .وبتاريخ  30أبريل ،أخذت اآللية علام بتنازل الشاب حمزة أوفضيل عن متابعة زوجة أبيه.
وبتاريخ  5ماي ،عقدت اآللية جلسة استامع عن بعد مع الشاب ملعرفة ظروف ومالبسات تنازله عن امللف وقد
أكد املعني باألمر أنه تنازل بناء عىل طلب والده.
 .17وتوصلت اآللية بتاريخ  14غشت  2020بشكاية من والدة التلميذ حمزة رساج ،يف وضعية إعاقة ذهنية
(اضطراب التوحد) ،وحاصل عىل شهادة الباكلوريا تطلب من خاللها تدخل املجلس ملراجعة قرار رفض ولوجه
الجتياز مباراة كلية الطب والصيدلة بفاس برسم املوسم الجامعي  .2021/2020وقد تدخلت اآللية يف إطار
الرتتيبات التيسريية املعقولة وعقدت بتاريخ  18غشت  2020جلسة استامع مع األم للحصول عىل مزيد من
املعلومات ،فراسلت عىل إثر ذلك وزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل والبحث العلمي ملوافاة املجلس باملعطيات
املتعلقة بهذا امللف ،غري أن املجلس ،مل يتلق منها أي جواب.
 .18وتابعت اآللية وضعية التلميذة صفاء بلبوح يف وضعية إعاقة برصية والتي أصيبت بانهيار نفيس لعدم
متكنها من اإلجابة عىل مادة اللغة األملانية خالل اجتيازها المتحان الباكالوريا ،شعبة اآلداب ،برسم الدورة العادية
يوليوز  ،2020لكون املرافقة التي تم تعيينها لها من طرف إدارة ثانوية «املغرب العريب» ،مبراكش تجهل هذه
اللغة .وعىل إثر ذلك ،عقدت اآللية اجتامعا مع مديرية األكادميية الجهوية التي رصحت بأن إدارة الثانوية
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اعتمدت مرافقة من بني التلميذات والتالميذ املتفوقني بالجذع املشرتك وحاصلة عىل أعىل نقطة يف مادة اللغة
األملانية بالفصل الذي تدرس به ،مؤكدا أنها سلكت ،يف إطار االلتزام بتطبيق تكافؤ الفرص بني مختلف املرتشحات
واملرتشحني ،كل السبل التي تسمح بها املساطر والتنظيامت يف هذا الباب من أجل تيسري اجتياز املرتشحة
لالختبارات .كام أصدرت املديرية اإلقليمية مبراكش بالغا يف املوضوع ،ورصح مدير األكادميية الجهوية أنه سيتم
إعطاء فرصة أخرى للمعنية من أجل إعادة االختبار.
 .19ويف إطار اإلحالة الذاتية ،تابعت اآللية بتنسيق مع اللجنة الجهوية مراكش – آسفي ملف السيد أحمد
الرحال ،والد الطفل هشام الرحال يف وضعية إعاقة ذهنية ،والذي تم اغتصابه من طرف شخص أربعيني .وقد
تم االستامع إليه ومواكبته لوضع ملفه لدى السلطات القضائية املختصة .كام قامت اآللية بتنسيق مع اللجنة
الجهوية بتوفري املساعدة القضائية له.
 .20كام تلقى املجلس كذلك طلبا كتابيا من الفيدرالية الوطنية لألشخاص الصم يف املغرب يدعون إىل حامية
حقوقهم ،مبا يف ذلك الحق يف الوصول إىل املعلومة يف سياق جائحة كوفيد  .19وفيام يخص تتبع التزام السلطات
بتطبيق املرسوم بقانون رقم  2.20.292املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن
عنها واستنادا إىل الرصد الصحفي الذي يقوم به املجلس وتتبعه اليومي ملختلف املنصات االلكرتونية ،مل يتم
تسجيل أي انتهاك يتعلق باستخدام العنف من قبل السلطات ضد األشخاص يف وضعية إعاقة.
 .21ويف إطار الزيارات التي تقوم بها ،نظمت اآللية خالل الفرتة املمتدة بني  14أكتوبر و 3نونرب  2020زيارة
تفقدية ميدانية إىل مؤسسة ابن البيطار لألطفال املعاقني حركيا مبدينة الخميسات .وهدفت هذه الزيارة إىل
رصد وضعية متتع نزالئها بحقوقهم األساسية متاشيا مع اإلطار املرجعي الدويل ،وال سيام االتفاقية الدولية لحقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة وكذا القوانني الوطنية ذات الصلة .واندرجت هذه الزيارة يف ظل سياق وطني يتسم
بانتشار جائحة كورونا واتخاذ تدابري من طرف السلطات العمومية ،تهم أساسا التعليم عن بعد والصحة والحامية
االجتامعية وانعكاسها عىل الفئات الهشة ومنها األطفال يف وضعية إعاقة ،وضمن سياق دويل شدد من خالله
املنتظم األممي عىل رضورة دمج هذه الفئة يف التدبري والتخطيط وضامن مشاركتها الكاملة ووصولها إىل حقوقها
األساسية يف ظل حالة الطوارئ الصحية .وعقدت اآللية مقابالت مع املرشفني املبارشين عىل تسيري املؤسسة
(إدارة التعاون الوطني والجمعية املسرية) وعاملة إقليم الخميسات.
 .22وعىل إثر هذه الزيارة ،أعدت اآللية تقريرا ضمنته توصيات من شأنها إعامل حقوق النزالء املتواجدين بهذه
املؤسسة ،وخاصة الحق يف تعليم دامج وذي جودة ،وتوفري تغذية متوازنة وصحية ،وضامن الحق يف الرتفيه،
والولوج لألنشطة الثقافية ،وتوفري املعدات واملوارد البرشية الرضورية لتقديم خدمات الرتويض ،السيام وأن أغلب
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األطفال املتواجدين باملؤسسة يحتاجون لحصص يومية للرتويض ،واتخاذ التدابري التي تيرس التواجد املنتظم
للطبيبة باملؤسسة خاصة وأنها موضوعة رهن إشارتها من طرف املجلس اإلقليمي لعاملة إقليم الخميسات .كام
أوصت اآللية برضورة اإلصالح الفوري والشامل لجميع مرافق املؤسسة حفاظا عىل سالمة وأمن األطفال .وتعزيز
التنسيق بني إدارة التعاون الوطني والجمعية املسرية وذلك لضامن تجويد الخدمات املوجهة لفائدة األطفال
املستفيدين من خدمات املؤسسة ،وتأهيل األطر العاملة باملؤسسة التابعة للجمعية املسرية من حيث ضامن
حقهم يف الحامية االجتامعية ،والعمل عىل تكوينهم يف مجال التسيري اإلداري واملايل وكذا استفادتهم من برامج
التكوين يف مجال حامية حقوق األطفال يف وضعية إعاقة.

رابعا :التفاعل مع السلطات العمومية في سياق الحجر الصحي
 .23تسجل اآللية أن لغة اإلشارة مل تؤخذ بعني االعتبار بشكل كاف يف الكبسوالت والفيديوهات التحسيسية التي
تقدمها السلطات الصحية .وتجدد املجلس تأكيدها عىل رضورة إتاحة حمالت التحسيس العمومية واملعلومات التي
تصدرها السلطات الصحية للعموم بلغة اإلشارة وبوسائل وأشكال ميرسة ،مبا يف ذلك التكنولوجيا الرقمية املتاحة.
 .24ويف إطار تفاعله مع الحكومة ،أوىص املجلس رئيس الحكومة ألخذ عامل اإلعاقة بعني االعتبار فيام يخص
تدابري تعويض العاملني يف القطاع غري املهيكل واألشخاص املستفيدين من بطاقة «راميد» .كام أوىص وزارة الرتبية
الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث العلمي بإعداد محتويات دامجة يف إطار التعليم عن بعد .ودعا
وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة إىل إعفاء العاملني يف وضعية إعاقة من العمل بدوام كامل ،وكذلك السامح
لعائالتهم بالعمل عن بعد ،عىل ضوء املشاورات مع جمعيات املجتمع املدين املختصة.
 .25ومراعاة لظروف وخصوصية األشخاص املصابني بالتوحد ،راسل املجلس ،بتاريخ  23ماي  ،2020وزير
الداخلية لدراسة إمكانية التخفيف عن األشخاص ذوي التوحد وذلك بالرتخيص ألرسهم مبرافقتهم للفسحة ملدة
ساعة يف اليوم .وبتاريخ  17أبريل  ،2020راسل املجلس وزارة التشغيل لتحسيس املقاوالت التي تعرف صعوبات
يف االحتفاظ مبناصب الشغل لعدم اعتامد معيار اإلعاقة يف عملية الترسيح.
 .26ومن خالل نداء نرشه املجلس ،يوم االثنني  25ماي  ،2020بعنوان «نداء املجلس الوطني لحقوق اإلنسان
من أجل االلتزام باحرتام حقوق اإلنسان يف عامل الشغل لفرتة ما بعد الحجر الصحي» مقاوالت تتبنى مبدأ العناية
الواجبة من أجل مجتمع قادر عىل الصمود» ،171تم لفت انتباه الحكومة واملقاوالت إىل احتامل تنامي نسبة
ترسيح العاملني يف وضعية إعاقة ،باعتبارهم الفئة األكرث عرضة لآلثار االجتامعية لهذه األزمة الصحية.
https://cndh.org.ma/fr/actualites/appel-du-cndh-pour-un-engagement-en-faveur-des-droits-de-lhomme-dans-le-monde-du-travail - 171
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خامسا  :أنشطة النهوض باألشخاص في وضعية إعاقة
 .27ويف إطار األنشطة املتعلقة بالنهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة ،نظمت اآللية يوم  13فرباير 2020
بفضاء املعرض الدويل للنرش والكتاب ثالثة أنشطة تثقيفية إلذكاء الوعي حول حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة.
ويتعلق األمر بتنظيم ندوة حول موضوع «اآللية الوطنية الخاصة بحامية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة:
تتويج ملسار مؤسسايت من أجل فعلية الحقوق» ،استهدفت من خاللها مناقشة املكتسبات والتحديات املتعلقة
بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة باملغرب ،وكذا تسليط الضوء عىل مهام اآللية ونطاق اختصاصها يف مجال
الحامية وتعزيز الحقوق والرصد املستقل ملدى إعامل مقتضيات االتفاقية الدولية ذات الصلة .وهم النشاط الثاين
تكريم الدكتورة فاطمة املريني الوهايب ،الناشطة الجمعوية يف مجال حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة ،اعرتافا
لها بجهودها املتواصلة يف الرتافع عىل حقوق هذه الفئة .أما النشاط الثالث فتعلق بتقديم لألستاذ جامل خليل
حول موضوع اإلعاقة.172
 .28ويف إطار التشاور مع املجتمع املدين ،حرص املجلس ولجانه الجهوية عىل التشاور مع األشخاص يف وضعية
إعاقة ،من خالل املنظامت التي متثلهم ،لضامن مشاركتهم يف تخطيط وتنفيذ وتتبع تدابري الوقاية والحجر يف ظل
جائحة كوفيد  .19ويف هذا السياق ،نظم يومي  23أبريل و 5ماي  2020ورشتي عمل للتشاور عن بعد مع 11
شبكة وطنية وإقليمية متثل أكرث من مئتي جمعية ،باإلضافة إىل خرباء وطنيني يف هذا املجال .ومتثل الهدف من
هاتني الورشتني يف تقييم املامرسات الفضىل لحامية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة خالل هذه األزمة الصحية.
وقد أجمع املشاركون عىل تفاقم شعور العزلة لدى هذه الفئة أثناء فرتة الحجر الصحي ،خاصة األشخاص
الذين يعانون من إعاقة ذهنية (التوحد والشلل الدماغي) ،مام يتسبب يف اضطرابات سلوكية وتنامي الشعور
بعدم األمان وانعدام الحامية .وسجلوا كذلك عددا من الثغرات ،من بينها التأخر يف إصدار بطاقة اإلعاقة وفقا
ملقتضيات القانون اإلطار رقم  ،97.13ما أدى إىل تعقيد عملية اإلحصاء لتحديد الفئات الهشة .وقد تم تسجيل
تحديات أخرى ،ومنها ضعف إدراج وسائل اإلعالم للغة اإلشارة يف برامج التحسيس بأخطار الفريوس ،تردي جودة
الحياة يف الفضاء العائيل أثناء الحجر الصحي ،وصعوبة االستفادة من جلسات املعالجة النفسية والرتويض وكذلك
جلسات عالج النطق ،وتوقف الخدمات التي تقدمها الجمعيات واملراكز ومؤسسات الحامية االجتامعية .كام
عملت اللجنة الجهوية طنجة-تطوان-الحسيمة عىل رصد املبادرات التي قام بها املجتمع املدين يف الجهة للوقوف
عىل اإلشكاليات الحقوقية التي يعاين منها الفاعلون يف مجال اإلعاقة.
 .29نظمت اآللية الوطنية يومي  27و 28يوليوز  2020دورة تدريبية داخلية لفائدة أعضائها وخربائها حول
موضوع « اآلليات الدولية والوطنية املعنية بحامية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة».
Le Handicap: Représentations et perceptions des personnes en situation d’handicap au Maroc - 172
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 .30أطلق املجلس من خالل آليته يف متم شهر دجنرب  2020الحملة التحسيسية الرقمية ملناهضة كافة أشكال
التمييز ضد املرأة والفتاة املعاقة عىل امتداد  8أسابيع باللغة العربية واألمازيغية ولغة اإلشارة لتحقيق التواصل
الدامج .وتندرج أهداف هذه الحملة يف إطار تفعيل املادة  8من االتفاقية الدولية الرامية إلذكاء الوعي .وهدفت
هذه الحملة إىل محاربة كافة أشكال التمييز عىل أساس الجنس واإلعاقة؛ والرفع من مستوى الوعي العام حول
املساواة واحرتام حقوق النساء والفتيات يف وضعية إعاقة؛ وتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وخاصة النساء.
وقد عمل املجلس عىل توصيل مضامني هذه الحملة عرب فيديوهات ميرسة تتضمن شهادات حية ألصحاب
املصلحة ورسائل توعوية للمنظامت العاملة يف مجال اإلعاقة .وقد تم بت هذه الفيديوهات عرب الفايسبوك
( ،)23559وتويرت ( )334واليوتيوب ( .)509كام تم نرشها من طرف قناة ميدي .1
 .31ويف إطار التعريف باختصاصاتها وطريقة عملها وطرق الولوج إليها ،قامت اآللية بإعداد مطوية خاصة بها.
وبتاريخ  3دجنرب  ،2020ساهمت اآللية مبداخلة حول مهاهام ونطاق اختصاصها ضمن الندوة التحسيسية التي
نظمتها اللجنة الجهوية الدار البيضاء-سطات ،تخليدا لليوم العاملي لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

سادسا :المشاركة في أنشطة دولية ووطنية
 .32شاركت اآللية يف ندوة علمية عن بعد نظمها املجلس حول موضوع« :حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف
نطاق األهلية القانونية» انطالقا من املادة  12من االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،وذلك يوم
 17دجنرب  ،2020مبشاركة ممثلني عن أمانة لجنة األمم املتحدة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة-املفوضية
السامية لحقوق اإلنسان ،واللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،واملجلس األعىل لإلعاقة باألردن .وتوخت
هذه اللندوة املساهمة يف إثراء النقاش العمومي الجاري حول املوضوع والبحث عن املداخيل الكفيلة بتحقيق
التوازن والتكامل بني رضورة إقرار الدول األطراف بتمتع األشخاص ذوي اإلعاقة بأهلية قانونية عىل قدم املساواة
مع أشخاص آخرين يف جميع مناحي الحياة ورضورة اتخاذها التدابري املناسبة لتوفري إمكانية حصول األشخاص
ذوي اإلعاقة عىل الدعم الذي قد يتطلبونه أثناء مامرسة أهليتهم القانونية.
 .33وعىل املستوى الدويل ،شاركت اآللية بتاريخ  28فرباير  2020مبداخلة شفهية يف الحوار التفاعيل مع املقررة
الخاصة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف إطار دورة مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة ،حيث
أطلعتها عىل وفاء املغرب بااللتزامات الدولية لحقوق اإلنسان وخاصة املادة  33من اتفاقية حقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة والتي مبوجبها أُحدثت لدى املجلس اآللية الوطنية الخاصة بحامية حقوق األشخاص يف وضعية
إعاقة.
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 .34وبتاريخ  12ماي  ،2020شاركت اآللية يف أشغال الندوة الدولية املنظمة من طرف املكتب اإلقليمي للرشق
األوسط وشامل إفريقيا للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان حول موضوع« :إطار األمم املتحدة لالستجابات
الفورية وحامية األشخاص ذوي اإلعاقة» ،والتي ركزت بشكل أسايس عىل تأثري وباء كوفيد  19عىل األشخاص
ذوي اإلعاقة والتدابري التي اتخذتها مختلف الحكومات ،خاصة الحجر الصحي والتباعد االجتامعي وتأثريها عىل
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
 .35كام ساهمت اآللية بتاريخ  15أكتوبر  ،2020مبداخلة يف أشغال الندوة الدولية املنظمة من طرف املجلس
واملكتب اإلقليمي للرشق األوسط وشامل إفريقيا للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان حول موضوع« :دور
املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان يف حامية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف ظل جائحة كورونا» ،حيث
تقاسمت تجربتها يف مجال رصد مدى وصول األشخاص ذوي اإلعاقة لحقوقهم األساسية يف ظل هذه الجائحة.
 .36وبتاريخ  17دجنرب  ،2020شاركت اآللية يف أشغال املائدة املستديرة عن بعد التي نظمتها السفارة األمريكية
باملغرب حول موضوع« :النهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة» والتي تطرقت من خاللها اآللية إىل جهود
املجلس يف املجال يف ظل سياق وطني ودويل يتسم بانتشار جائحة كوفيد  ،19كام تطرقت اآللية للمعيقات
والتحديات التي يواجهها األشخاص يف وضعية إعاقة باملغرب يف ظل هذه الجائحة.
 .37وساهمت اآللية بتاريخ  25دجنرب  2020مبداخلة يف أشغال الندوة عن بعد حول موضوع»:من أجل متكني
األشخاص يف وضعية إعاقة من الولوج اىل الحق يف الشغل ،الفاعل السيايس والحكومي ،القطاع الخاص والفاعل
النقايب ،اية أدوار ؟»والتي تم تنظيمها من طرف الكونفدرالية الدميقراطية للشغل.
بالنسبة لحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة ،فإن اآللية تقدم التوصيات التالية:
إدراج لغة اإلشارة يف جميع برامج القنوات العمومية ،وخاصة املحتويات التحسيسية مبا فيها تلك املتعلقة
بكوفيد  19التي تنرش عرب القنوات التلفزية وعىل شبكة األنرتنيت؛
ضامن استمرار العالجات وإعادة تأهيل النطق والرتويض الحريك والتأهيل النفيس ،سواء لألشخاص يف وضعية
إعاقة الذين يستفيدون من خدمات مراكز إعادة التأهيل أو الجمعيات واملستوصفات أو أولئك الذين يستفيدون
منها يف بيوتهم؛
توفري الدعامات الرضورية وتوزيعها عىل املختصني حتى يتمكنوا من ضامن الرعاية عن بُعد ،عرب الهاتف أو
عرب اإلنرتنت؛
إطالق دعم سنتي  2018و 2019املمنوح للجمعيات من قبل صندوق دعم التامسك االجتامعي حتى يتمكن
املختصون من الحصول عىل دخلهم واالستجابة الحتياجاتهم خالل هذه الفرتة من األزمة؛
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ضامن التعليم الدامج واملالئم من خالل أخذ الرتتيبات الالزمة بالنسبة للتالميذ يف وضعية إعاقة بعني االعتبار،
وتوفري الوسائل املناسبة لتمكينهم من إجراء االختبارات بنفس الطريقة التي يتبعها باقي التالميذ؛
إحداث خاليا لالستامع والدعم النفيس تكون فعالة وسهلة الولوج ،والتفكري يف خلق آلية للتواصل املبارش مع
األشخاص يف وضعية إعاقة وأرسهم (تخصيص خط أخرض عىل سبيل املثال) لتلقي طلباتهم وتقديم الدعم لهم،
وإن كان عن بعد؛
تشجيع السلطات العمومية وباقي الفاعلني عىل املشاركة يف النقاش املفتوح الذي أطلقه املجلس ملراجعة
مقتضيات األهلية القانونية.
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توصيات عامة
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اعتبارا لاللتزامات الدولية لبالدنا يف مجال حقوق اإلنسان ،وخاصة املالحظات الختامية والتوصيات املوجهة لها
من قبل هيئات املعاهدات واملكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات الخاصة وآلية االستعراض الدوري الشامل؛
وإعامال للمقتضيات الدستورية التي تعد صكا للحقوق والحريات ،وخاصة الباب الثاين منه؛
وبناء عىل التوجهات االسرتاتيجية التي اعتمدها املجلس وعىل النقاشات املجتمعية التي أطلقها وعىل خالصات
اللقاءات الجهوية التي نظمها وعىل التوصيات التي قدمها يف مذكراته وعىل املامرسات التي رصدها؛
ويف إطار املهام املوكولة له يف مجال إعداد التقارير وصياغة التوصيات؛
وتعزيزا للتفاعل مع املجلس مبا يقوي مامرسته لصالحياته يف مجال حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها والوقاية
من االنتهاكات؛
فإن املجلس يذكر بالتوصيات العامة الواردة أدناه والتي يكتيس تفعيلها أهمية خاصة يف تجسري الفجوة املوجودة
عىل املستوى الحاميئ للمنظومة الوطنية لحقوق اإلنسان ،وهي توصيات مهيكلة موجهة إىل السلطات العمومية
وتتعلق باملامرسة االتفاقية لبالدنا وتفاعلها مع املنظومة الدولية لحقوق اإلنسان ،وباإلطار القانوين واملؤسسايت،
وبالسياسات العمومية والربامج واملامرسات .ويتعلق األمر مبا ييل:

أوال :في مجال الممارسة االتفاقية والتفاعل مع المنظومة الدولية
لحقوق اإلنسان
 .1ترسيع استكامل مسطرة املصادقة عىل الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق
املدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوى من قبل األفراد ،والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء عىل
جميع أشكال التمييز ضد املرأة ،والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقديم البالغات؛
 .2االنضامم إىل ما تبقى من صكوك دولية لحقوق اإلنسان ،ويتعلق األمر ب:
الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية الهادف إىل إلغاء عقوبة
اإلعدام؛
الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية؛
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  87املتعلقة بالحرية النقابية وحامية حق التنظيم؛
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نظام روما األسايس املتعلق باملحكمة الجنائية الدولية؛
امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب؛
اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف املنزيل ومكافحتهام.
 .3تعزيز التفاعل مع املنظومة األممية لحقوق اإلنسان ،خاصة من خالل تفعيل التوصيات الصادرة عنها والتي
قبلتها الحكومة أو دعا املجلس إىل قبولها؛ وتدارك التأخري يف تقديم التقارير الوطنية الدورية والحرص عىل
تقدميها يف وقتها مع تعزيز املقاربة التشاركية يف إعدادها واعتامد املسطرة املبسطة يف صياغة هذه التقارير؛
 .4توجيه دعوات دامئة ومفتوحة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات الخاصة من أجل القيام بزيارات قُطرية
لبالدنا؛
 .5التصويت لصالح قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة القايض بوقف العمل بعقوبة اإلعدام؛
 .6االلتزام بالتفسريات الجديدة الواردة يف التعليق العام رقم  37بخصوص العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية
والسياسية والصادر يف  17شتنرب  2020عن اللجنة املعنية لحقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة بشأن الحق يف
التجمع السلمي؛
 .7االسرتشاد بقرار مجلس حقوق اإلنسان رقم  16/18وخطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إىل الكراهية
القومية أو العنرصية أو الدينية التي تشكل تحريضا عىل التمييز أو العداوة أو العنف؛
 .8تفعيل املبادئ املتضمنة يف االتفاقية رقم  108ملجلس أوروبا من خالل مالءمة القوانني الوطنية مع مقتضياتها؛
 .9توسيع مهام لجنتي العدل والترشيع وحقوق اإلنسان ،عىل نحو يتامىش مع الخالصات الواردة يف تقرير
املفوضية السامية لحقوق اإلنسان الصادر يف  17ماي  2018املقدم ملجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة
A/HRC/38/25؛
 .10العمل عىل نرش تقرير اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ملا له من أهمية عملية يف تعزيز حامية حقوق اإلنسان
والوقاية من االنتهاكات التي قد تلحقها.
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ثانيا :بخصوص اإلطار القانوني
 .11إلغاء عقوبة اإلعدام من القانون؛
 .12مراجعة ومالءمة مشاريع أو مقرتحات القوانني املتعلقة بالحامية االجتامعية والتغطية الصحية ،وأية نصوص
قانونية مرتبطة بهام مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية ،وخاصة اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  102بشأن
املعايري الدنيا للضامن االجتامعي والتوصيتني رقم  202بشأن األرضيات الوطنية للحامية االجتامعية ورقم 204
بشأن االنتقال من االقتصاد غري املنظم إىل االقتصاد املنظم؛
 .13مراجعة املقتضيات القانونية املتعلقة بالجمعيات ،وخاصة تلك املتعلقة مبسطرة التأسيس والتجديد،
والتمويل ،واالستفادة من القاعات العمومية لتنظيم األنشطة ،مبا يعزز مامرسة حرية الجمعيات وفقا للدستور
والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية؛
 .14تعديل جميع أحكام القانون الجنايئ املتصلة مبوضوع حرية التعبري ،مبا يتوافق مع املادة  19من العهد
الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،والحرص عىل أن يكون أي قيد مفروض عىل هذه الحرية محدد بنص
قانوين رصيح ومتاح وأن تكون هذه القيود رضورية الحرتام حقوق اآلخرين أو سمعتهم ،ولحامية األمن القومي
أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة؛
 .15وضع إطار قانوين واضح ودقيق لتنظيم املحاكمة عن بعد احرتاما ملبدأ الرشعية الجنائية اإلجرائية؛
 .16إلغاء أو تعديل جميع املقتضيات القانونية التي قد تنطوي عىل متييز ضد املرأة من أجل إعامل مبدأي
املساواة واملناصفة اللذين كرسهام الدستور؛
 .17مراجعة وتعديل مدونة األرسة مبا يتامىش مع مبادئ الدستور واالتفاقيات الدولية التي صادقت أو انضمت
إليها اململكة ،وخاصة اتفاقية حقوق الطفل؛
 .18التنصيص عىل مقتضيات إجرائية وموضوعية للحد من اإلفالت من العقاب يف قضايا العنف ضد النساء
من قبيل فرض إلزامية التبليغ ،وإجراء التعديالت الرضورية عىل منظومة اإلثبات وتدبري وسائله التي تقتضيها
الطبيعة الخاصة لجرائم العنف ضد النساء مبا يضمن حقوق الضحايا ،اسرتشادا بالدالئل األممية للترشيعات
املتعلقة بالعنف ضد املرأة؛
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 .19وضع قانون  -إطار خاص باألشخاص املسنني بشكل يتالءم مع املعايري الدولية يف هذا املجال ،وخاصة مبادئ
األمم املتحدة املتعلقة بكبار السن لسنة 1991؛
 .20الترسيع بإصدار النصوص التنظيمية املنصوص عليها يف املادة  44من القانون رقم  65.15املتعلق مبؤسسات
الرعاية االجتامعية من أجل بداية تطبيقه مبا يكفل إعادة تأهيل هذه املؤسسات حتى تلعب أدوارا متقدمة يف
حفظ كرامة املتكفل بهم ،مبن فيهم املسنني؛
 .21الترسيع باعتامد القانون رقم  72.17املتعلق بدخول وإقامة األجانب باململكة املغربية وبالهجرة ،مبا يضمن
متتع املهاجرين بحقوقهم األساسية املنصوص عليها يف االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين
وأفراد أرسهم ،مع مراعاة املبادئ املتضمنة يف االتفاق العاملي من أجل الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية؛
 .22الترسيع باعتامد القانون رقم  66.17املتعلق باللجوء ورشوط منحه ،مبا يضمن االعرتاف الفعيل بوضعية
الجئ التي متنحها مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ،مع مراعاة املقتضيات الدستورية واملبادئ املتضمنة
يف امليثاق العاملي بشأن الالجئني؛
 .23الترسيع بإصدار النص التنظيمي الذي يحدد مقرات األماكن التي يتم فيها االحتفاظ باألجانب خالل املدة
الالزمة ملغادرتهم إذا كانت الرضورة امللحة تدعو إىل ذلك ،كام ورد ذلك يف املادة  34من القانون  02.03املتعلق
بدخول وإقامة األجانب باململكة املغربية وبالهجرة غري املرشوعة؛
 .24تعديل املادة  1من القانون  00-04املتعلق بإلزامية التعليم األسايس الذي ينص عىل أن «التعليم األسايس
يشكل حقًا لجميع األطفال املغاربة من كال الجنسني الذين بلغوا سن السادسة « ،وذلك بحذف اإلشارة إىل
الجنسية املغربية؛
 .25استكامل مسطرة املصادقة عىل مرشوع القانون التنظيمي رقم  97.15بتحديد رشوط وكيفيات مامرسة حق
اإلرضاب ،والتعجيل بإصدار القانون التنظيمي املتعلق بتحديد رشوط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القانون؛
 .26مالءمة مرشوع قانون رقم  10.16القايض بتغيري وتتميم مجموعة القانون الجنايئ ،وقانون املسطرة الجنائية
مع املقتضيات الدستورية والصكوك الدولية لحقوق اإلنسان التي صادق عليها املغرب مبا يعزز الضامنات
القانونية والقضائية للمحاكمة العادلة؛
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 .27الترسيع باملصادقة عىل مرشوع قانون مكافحة االضطرابات العقلية وحامية حقوق األشخاص املصابني بها
ومالءمتها مع توصيات املجلس بهذا الخصوص؛
 .28الترسيع باعتامد القانون املتعلق باملؤسسات السجنية ومالءمته مع املعايري الدولية وخاصة مع قواعد األمم
املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء (قواعد مانديال).

ثالثا :في المجال المؤسساتي
 .29إحداث لجنة وطنية مستقلة متعددة التخصصات تضم فاعلني علميني وأخالقيني وسياسيني ،وفقا للمعايري
الدولية وخاصة تلك املتضمنة يف اإلعالن العاملي ألخالقيات البيولوجيا وحقوق اإلنسان؛
 .30إحداث الهيئة املكلفة باملناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز ،وكذلك املجلس االستشاري لألرسة والطفولة.

رابعا :في مجال السياسات العمومية والبرامج والممارسات
 .31الترسيع بأجرأة كافة التدابري املتضمنة يف خطة العمل الوطنية يف مجال الدميقراطية وحقوق اإلنسان
وخاصة اعتامد خطة عمل وطنية يف مجال املقاولة وحقوق اإلنسان؛
 .32ضامن إدماج مقاربة حقوق اإلنسان يف السياسات والربامج التنموية ،مبا يف ذلك تلك املتبعة من أجل بلوغ
أهداف التنمية املستدامة؛
 .33تعزيز املبادرات الرامية إىل تقوية قدرات املكلفني بإنفاذ القانون يف مجال حقوق اإلنسان؛
 .34تعزيز مشاركة الربملانيني يف املشاورات املتعلقة بإعداد وتتبع التقارير املقدمة للنظام الدويل لحقوق اإلنسان
يف جميع مراحلها وتعزيز املشاركة يف التظاهرات املنظمة يف هذا اإلطار ،خاصة دورات مجلس حقوق اإلنسان
واالستعراض الدوري الشامل؛
 .35اتخاذ تدابري عاجلة من أجل الحد من االكتظاظ داخل املؤسسات السجنية خاصة عن طريق ترشيد االعتقال
االحتياطي ،ومراجعة مسطرة العفو ،وتفعيل اإلفراج الرشطي والتحسيس به يف أوساط الساكنة السجنية،
والترسيع باعتامد عقوبات بديلة؛
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 .36وضع اسرتاتيجية تروم إنشاء عدد كاف من مؤسسات الرعاية االجتامعية الكفيلة بإيواء املرشدين واألشخاص
يف وضعية الشارع واألطفال ،وخاصة يف وقت األزمات وباملدن الكربى؛
 .37إرساء إصالح شامل وفعال وعادل لألنظمة الثالث للتقاعد وفق جدولة زمنية دقيقة؛
 .38وضع اسرتاتيجية بخصوص التعليم عن بعد كآلية بديلة تكفل الضامنات البيداغوجية للتحصيل وتنمية
الكفايات الالزمة؛
 .39الرفع من امليزانية املخصصة لقطاع الصحة ،مبا يضمن الزيادة يف عدد األطر العاملة يف املجال الصحي
وتحسني ظروف عملهم املادية وتوفري الوسائل الالزمة التي متكنهم من القيام مبهامهم يف أفضل الظروف ،وتعزيز
قدراتهم وتأهيل البنيات التحتية وتعميم مراكز الرعاية الصحية األولية يف مجموع الرتاب الوطني من أجل تجاوز
الفوارق التي أظهرتها األزمة الوبائية الحالية ،وخاصة يف املناطق القروية والجبلية؛
 .40اسرتشاد السياسات الصحية الوطنية أثناء األزمات الصحية باالعتبارات األخالقية وفقًا للمعايري الدولية
لحقوق اإلنسان وأيضا الخاصة مبجال أخالقيات البيولوجيا.
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