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ت�صدير
مع إعداد ونرش التقرير السنوي الحايل حول حالة حقوق اإلنسان باملغرب يكون
"الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان" قد أنجز العدد األول من سلسلة أحد
رهاناته التي جعل منها غاية هامة يف مساره منذ التأسيس قبل حوايل عقد ونصف
من الزمن.
وإذا كان إصدار هذا التقرير ال يعني تخيل الوسيط عن تقليد إعداد التقارير
املوضوعاتية الذي دأب عليه يف مختلف مجاالت تدخله املرتبطة بتتبع وتقييم
السياسات العمومية (تعليم ،صحة ،سكن ،شغل ،شباب…) ،فإن هذا التقرير جاء
ليكرس تصور الوسيط واختياره املنهجي يف النظر لوضعية الحقوق والحريات يف بالدنا
وتقييمها ،والقائم عىل عدة اعتبارات ،منها بالخصوص:
•إن أي حديث موضوعي عن حالة حقوق اإلنسان ال يحتمل اعتناق "ال َنف َِس الثوري"
الذي يقيم الوضعيات مبنطق القطائع املطلقة واملقاربة املثالية للحلول واإلجابات.
فمجال حقوق اإلنسان هو مجال إصالحي بطبيعته ،يؤمن بالتدرج والرتاكم .ولعل
ذلك ،ما يجعل من املجتمع املدين ،وضمنه الوسيط ،أحد الفاعلني يف قياس مدى التقدم
عىل طريق ترسيخ الحقوق واحرتام الحريات وضامنها أو العكس ،وتقديم بعض عنارص
اإلجابة لتجاوز املعيقات؛
•إن تقييم حالة حقوق اإلنسان ب َنف ٍَس موضوعي ،يف إطار تقرير سنوي ،يقتيض وضع
مسافة مع ردود الفعل األقرب إىل املزاجية الطارئة منها إىل العمل الدؤوب لبناء رأي
عام وطني يجد يف التقارير املوضوعية وسيلة إجرائية توفر له املعطيات ،ومتنحه عنارص
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بناء القناعات ،وتيرس له سبيل الرتافع واتخاذ املوقف وهو متملك لبعض من وسائل
مامرسة مواطنته؛
•إن إنجاز تقرير سنوي يشكل ،فضال عام سبق ،قناة لتقاسم املعلومات مع الجميع.
فهو مبثابة وثيقة إلثارة انتباه الفاعل العمومي إىل حاالت ووقائع حصلت يف زمن ومكان
محددين ،وقضايا ووضعيات معينة ،لتحفيز القرار العمومي أو تصويبه وتجويد صياغته
وتتبع تنفيذه واملساهمة يف تقييمه وتقوميه؛
إن االعتبارات أعاله ،إىل جانب اعتبارات أخرى ،هي ما دفعتنا يف الوسيط إىل اعتامد
التحري والتأين يف قراءة املعطيات التي تشكل منت هذا التقرير ومعالجتها ،تم صياغة
االستنتاجات والتوصيات .وإذا كان هذا األمر يبدو من البديهيات ،فإنه بالنسبة إلينا
يف الوسيط يعد مبثابة املرجع الذي ال نحيد عنه لضامن عدم ابتعادنا عن مبادئنا
املنهجية وعن أهدافنا التي كانت ،يف األصل ،هي الدافع لتأسيس إطار حقوقي راهنا
عليه ،منذ البداية ،ليكون إضافة نوعية يف الفضاء الجمعوي ،وأيضا ،لترشيف تعاقدنا
تجاه املواطنات واملواطنني ،وتجاه قضية حقوق اإلنسان يف الوطن.
إن النظر إىل حالة حقوق اإلنسان ببالدنا ال ميكن أن يتم ،كام هو الحال يف بقية دول
العامل ،إال من خالل زاوية معيارية تقيس الوضعيات يف ضوء املعايري الدولية .ولذلك،
كان منطلق هذا التقرير ،يف كل املواضيع التي وقع عليها االختيار ،من املامرسة
االتفاقية للمغرب ،تم االنتقال إىل ترجمة تعهده الدويل إىل سياسات عامة وقطاعية،
قبل االنتهاء إىل قياس أثرها يف الواقع اليومي للمواطنات واملواطنني.
ولعل ذلك التسلسل ،الذي جعلنا منه أحد اإلضافات ،هو الذي أفىض إىل الخالصات
واالستنتاجات والتوصيات التي يشملها هذا التقرير والتي ال تندرج ضمن خانة
"املضنون به عىل غري أهله" ،بل هي مقرتحات تحيل إىل تدابري ممكنة غايتها تحسني
الحالة الراهنة وضامن الحقوق والحريات واحرتامها وحاميتها.
عبد الغفور دهشور
الكاتب العام
للوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق االنسان
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كلمة البد منها
ونحن نقدم التقرير السنوي "للوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان" ،حول
وضع الحقوق والحريات باملغرب خالل سنة  ،2019وجب التنبيه ملا ييل:
أوال :إن الفريق املكلف بإعداد هذا التقرير كان قد انتهى من تصفيفه وتنقيحه وتنسيق
مواده نهاية شهر فرباير  ،2020وعقدنا العزم عىل إخراجه ونرشه وتقدميه أمام الصحافة
والهيئات واملهتمني خالل األسبوع الثاين من شهر مارس  ،2020غري أن ظهور أوىل حاالت
اإلصابة بفريوس كوفيد  19وانخراط بالدنا يف مواجهته حال دون ذلك.
لقد اعتربنا أن أوىل أولوياتنا ستنرصف إىل املساهمة يف إنجاح التدابري االحرتازية التي اتخذتها
السلطات العمومية من أجل الحد من انتشار وتفيش الوباء ،ومواكبتها رصدا وتحليال
واستنتاجا ،فضال عن املساهمة املبارشة وغري املبارشة لألعضاء كل يف محيطه ،يف جهود
التعبئة الوطنية وتحويل هذه التعبئة إىل مصدر للوحدة الوطنية والتضامن املجتمعي العام.
ثانيا :إن معالجة املواضيع التي يحتويها التقرير إسهابا أو إيجازا ال يعكس بالرضورة
كل االنتهاكات التي وقعت ،بل جزء منها فقط ،إما اختيارا بعدم الخوض تفصيال يف
الحاالت واالكتفاء بعينات دالة ،وإما اضطرارا حينام يتعلق األمر بعدم توافر معلومات
دقيقة ومؤكدة.
ثالثا :وألن العامل مل يتعلم سوى القليل من آالمه ومآسيه ،فإنه اليوم يوجد تحت
التنامي الضاغط لتطلعات اإلنسانية ملرحلة جديدة أكرث عدال وإنصافا ،وآمالها يف نظام
عاملي يصحح عيوب العوملة الكارسة ،وينترص لإلنسان ويدعم قدرات املجتمعات عىل
تحمل تبعات األرضار الجسيمة التي ستخلفها هذه األزمة غري املسبوقة.
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أما وطنيا ،فقد كشفت الجائحة مرة أخرى أهمية الوقاية التي شكلت عنوانا ال بديل
عنه ملجمل التدابري االحرتازية ،ففي سياق توارثت فيه املنظومة الصحية هشاشة
البنيات والخدمات ومحدودية املوارد ،والتي سيتعذر عليها عمليا مواجهة تداعيات
هذا الوباء يف حالة انتشاره -وهو ما ال نتمناه ،-لذلك كان الحرص مطلوبا وما يزال
إلعامل الرصامة يف مراقبة تطبيق التدابري الوقائية ،ألن املرحلة األوىل من وصوله
للمغرب اقتضت ذلك ،ومن دون اتخاذ تلك التدابري ال ميكن تصور سقف األرضار وال
متثل القدرة عىل مواجهتها.
ومن جهة أخرى ،تبينت عواقب ضعف االستثامر يف القطاعات االجتامعية ،مام تبدو
معه الحاجة إىل ابتهال قيم التضامن وتعزيز أجوائه لتسود بني مختلف أفراد املجتمع
وفئاته .وهو الورش املقدور عليه بكفاءة واقتدار كلام توفرت اإلرادة السياسية وتعبأ
لرتجمتها كل الفاعلني.
إن ما سجلناه إيجابيا بشأن مجمل التدابري املتخذة ملواجهة هذه الجائحة ال ينبغي أن
يحجب علينا حقيقة القلق البالغ الذي يساور املدافعات واملدافعني عن حقوق اإلنسان،
بشأن التزايد املضطرد للمتابعني قضائيا بسبب خرق تدابري الحجر الصحي ،وهي مناسبة
للتأكيد بأن العقوبات السالبة للحرية ليست حال ناجعا وخاصة يف مثل هذه الظرفية،
التي وألسباب موضوعية قد يتضاعف فيها خطر اإلصابة بجميع أماكن سلب الحرية ،وما
قد يرتتب عنه من تداعيات عىل العاملني بها والوافدين عليها ،وألنه ال بديل عن الرصامة
يف إعامل القانون تجاه املخالفني كام جرى هنا ويجري يف الكثري من بلدان العامل ،فإن
التشديد سيظل مطلوبا يف جعل الغرامات عقوبة ردعية بامتياز لكل من يقدم عىل املس
بسالمة اآلخر كأفراد وكمجتمع ،يف سياق خاص أصبح معه كل فرد بقدر ما يشكل مصدر
تهديد عىل نفسه و لآلخرين يف حالة تهوره يف اإلخالل بتدابري الوقاية ،بقدر ما يعمل
الفرد نفسه عىل حامية الحق يف الحياة بالنسبة له وللجميع ،حني يكون مسؤوال بالتزامه
بتدابري الوقاية والحرص عىل التطبيق السليم لها.
ومن جهة أخرى ،ميكن لبالدنا أن تجعل من هذه الظرفية التي تحددت أولوياتها
بشكل مغاير كليا للسياقات العادية ،فرصة للترسيع بإصدار وإعامل املقتضيات
الترشيعية املتعلقة بالعقوبات البديلة ،وخاصة ما يتصل منها بإجبارية القيام بأعامل
لفائدة املصلحة العامة.
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وكام سيالحظ القارئ األهمية التي أفردها التقرير للحق يف الحياة ،وكيف قاربه
مبنظور مبتكر أكرث شمولية مام هو متعارف عليه ،وذلك بتوسيع نطاق قاعدة الحامية
يف عالقة بالحق يف الحياة لتشمل ضحايا اإلهامل الصحي وحوادث السري ،واالنتحار...
والتأصيل لذلك معياريا ،ولتأيت هذه الجائحة لتعزز مركزية هذا الحق وأهمية تعبئة
كل الوسائل لصونه وحاميته وإذكاء الوعي بأهمية الوقاية بالنسبة لألفراد حاال ،وخالل
إعداد السياسات والربامج والخطط يف ما سيأيت اليوم وغدا من استحقاقات.
رابعا :وبعد شهرين عىل التاريخ الذي كان مفرتضا للنرش ،وخمسة عرش أسبوعا من
انتشار فريوس كورونا يف املغرب ،ويف أجواء تهيئ إلخراج اإلجراءات األولية للرفع
التدريجي للحجر الصحي وتخفيف حالة الطوارئ الصحية ،والتي سيكون عنوانها األبرز
هو" :املسؤولية الذاتية لألفراد يف إعامل تدابري الوقاية برصامة وباستمرار من أجل أن
يحيا الجميع" ،ألن نتائج البحث العلمي بشأن مواجهة الوباء تفيد بأن األمر يتطلب ما
سيتطلبه من وقت .وبناء عليه ،قررنا يف الوسيط نرش هذا التقرير وتقاسم محتوياته،
بأمل أن يجد فيه القراء واملهتمني ما يفيدهم ،وأن ال يبخلوا بآرائهم ومقرتحاتهم
املرحب بها دوما ،مبا يعمل عىل تجويد مضامينه كل ما تطلب األمر ذلك مستقبال.
كام ال يفوتنا أن نشري بأن الوسيط ما يزال عىل اختياره الذي يجعله يتوجه لبناء
رشاكات الدعم فقط بشأن برامج تعزيز القدرات ذات الصلة بالشباب ،أو لدعم
بعض أنشطته وإلخراج إصداراته للوجود ،بينام وكام اعتاد منذ إحداثه ،فإنه بخصوص
إعداده لتقارير الرصد والتقيص ،ظل الوسيط وما يزال يعتمد إلنجازها عىل اإلمكانيات
والخربات الذاتية ألعضائه ،وهو ما ارتأى أيضا نهجه إلعداد هذا التقرير الذي هو
حصيلة املجهود التطوعي ألعضائه والتعاون الكيل لفريق العمل.

الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق االنسان
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و�ضع احلقوق واحلريات باملغرب خالل �سنة 2019

ملخ�ص تنفيذي
أعد "الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،"1هذا التقرير للمساهمة يف
تجميع املعطيات ،ودراستها ومعالجتها ومساءلتها ،وتحيني املقاربات وتقديم بعض
التوصيات بهدف لفت االنتباه لتدارك االختالالت والترسيع بتحسني األداء.
وقد اعتمدنا يف إعداده عىل منهجية تستجيب للمعايري املتعارف عليها يف إعداد تقارير
املنظامت غري الحكومية العاملة يف مجال حقوق اإلنسان ،كام عملنا أيضا عىل تنويع
مصادر املعطيات واملؤرشات التي اعتمدناها يف معالجة القضايا موضوع هذا التقرير،
ويف هذا السياق ،تم رصد وتوثيق وتحليل املعطيات التي تواترت كأخبار يف أكرث من
مصدر إعالمي ،أو تم التوصل بها أو تعميم شكايات بشأنها ،وما تحصل لدينا من وثائق
ومعطيات من مختلف الجهات ذات املصلحة ،أو كانت طرفا يف القضايا واملواضيع
التي عالجناها ،بعد أن يتأكد التقاطع بينها وتستقر كمعطيات ثابتة ،حيث ال يكون
قد صدر عن األطراف املعنية أي نفي لها ،كام اعتمدنا ما تأىت لنا الوصول إليه من
معطيات صادرة عن هيئات ومؤسسات عمومية ،مبوازاة ذلك وانطالقا من االلتزامات
الدولية للمغرب ،ظل الرجوع إىل ما صدر عن وكاالت األمم املتحدة وهيئاتها وآلياتها
موجها يف تحديد األهداف واملؤرشات املؤطرة للرصد.
وبناء عليه ،تم الحرص عىل التذكري باإلطار املرجعي الدويل والوطني وبااللتزامات
والتعهدات التي قبل بها املغرب ضمن مامرسته االتفاقية ،واستعرضنا بشكل وصفي
ومركز مجمل ما تعتربه السلطات العمومية "إنجازات نحو الوفاء بالتزاماتها" ،وليتم
 .1جمعية مستقلة ،تأسست يف  27دجنرب  ،2007وتسمى اختصارا يف التقرير بـ"الوسيط".
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الوقوف عىل الواقع والحاالت وما يكشفاه من تعرث واختالل وتحديات ،وما يستلزمه
ذلك من مقرتحات وتوصيات.
وخالل تناولنا لكل موضوع من مواضيع التقرير ،حاولنا ومبوازاة ذلك تقديم معطيات
ومؤرشات صادرة عن السلطة التنفيذية ،وكذا رصد حجم انشغال السلطة الترشيعية
برسم سنة  ،2019بالحقوق والحريات ذات الصلة مبوضوعات هذا التقرير ،حيث
جعلنا منت األسئلة الربملانية مؤرشا عىل ذلك ،كام عملنا أيضا وبشكل جزيئ عىل تقديم
قراءتنا لبعض األحكام القضائية ذات الصلة مبامرسة بعض الحقوق والحريات.
وقد تناول "الوسيط" يف هذا التقرير عرش مواضيع ذات صلة بحريات وحقوق محددة،
غري أن هذا االختيار ال يعني بأن هذه القضايا هي ما تصدر املشهد الحقوقي خالل
سنة  ،2019فمن املؤكد أن قضايا أخرى تتسم بنفس األهمية ،كانت محط انشغال
الحركة الحقوقية ،وحظيت باهتامم إعالمي واسع ،غري أن املعطى الذي بات يؤطر
الخطاب حول وضع الحقوق والحريات باملغرب خالل سنة  ،2019هو التشديد عىل
منحى"الرتاجع" أو "النكوص" أو "اإلحساس بالتدهور الحاد" ،كام وصفته مؤسسة
عمومية ،وهي املندوبية السامية للتخطيط يف مذكرتها اإلخبارية حول نتائج بحث
الظرفية لدى األرس برسم سنة  ،2019حيث "رصح  %23.8من األرس أن وضعية حقوق
اإلنسان باملغرب قد تدهورت مقابل  %18.7سنة  ."2018وبرصف النظر عن اختالف
التقديرات والتموقعات ،فالتقرير الحايل يهدف باألساس إىل املساهمة من جهة يف
تقديم مؤرشات ذات مصداقية من شأنها أن تساعد عىل فهم أفضل لوضعية الحقوق
والحريات موضوع هذا التقرير ،ومن جهة ثانية ،يف تحيني املقاربة يف التعاطي مع
قضايا الحقوق والحريات باملغرب لتجاوز التقاطب الحاد بني خطاب "الردة والنكوص
والعودة إىل مامرسات مايض االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان" من جهة ،والخطاب
املحتفي بـ "اإلنجازات الكربى" من جهة أخرى.
وهي املواضيع التي تتحدد أهم معطياتها وخالصاتها كام ييل:
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أوال :بخصوص الحق في الحياة

تحددت مقاربة الوسيط يف التعاطي مع الحق يف الحياة ،انطالقا من آخر ما أقرته
منظومة األمم املتحدة لحامية الحق يف الحياة ،بلفت االنتباه لالجتهادات والتوصيات
املوجهة للدول األطراف عرب مختلف آلياتها ،ويف إحالة خاصة عىل التعليق العام
رقم  36كآخر ما اعتمدته اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان بشأن كل ما ميكن أن ميس
بالحق يف الحياة ،ويؤدي لحدوث وفيات مبكرة ،بسبب الترشيعات والسياسات غري
املنصفة وضعف الخدمات العمومية غري املالمئة مع احتياجات املواطنات واملواطنني
وتزايد الهشاشة االجتامعية واالقتصادية والنفسية ،وما يرتتب عن ذلك من مسؤوليات
تقصريية للحكومات بخصوص حامية هذا الحق .مبا يتجاوز ويعزز املقاربة التي ظلت
تختزل املس بالحق يف الحياة فقط يف األحكام ذات الصلة باإلعدام ،أو حاالت الوفيات
باألماكن الخاصة بسلب الحرية ،أو يف عالقة بأحداث ذات صلة بالتجمع والتظاهر
وعىل خلفيته ،أو يف عالقة باإلجهاض.
يف مقابل ذلك تم الرتكيز من جهة أوىل عىل استمرار اإلبقاء عىل عقوبة اإلعدام ضمن
الترشيعات الوطنية وجرد األحكام ذات الصلة خالل سنة  ،2019مع تسجيل الوسيط
لغياب تحمل الحكومة ملسؤوليتها بشأن التزامها بإطالق ورش النقاش املجتمعي وتعميم
حصيلته ،ومن جهة ثانية ،تقديم حاالت بشأن انتهاك الحق يف الحياة عىل خلفية التجمع
والتظاهر السلمي ،حيث تحددت نسبة حاالت املنع أو التدخل لفك التجمع واالستعامل
غري املتناسب للقوة يف  ،%1.17مع تسجيل وفيات تخص حالتني برسم سنة  ،2019ومن
جهة أخرى ،تم تقديم املعطيات ورصد الحاالت بشأن انتهاك الحق يف الحياة بسبب
استعامل السالح الوظيفي وارتفاع حوادث الطرق وتنامي اللجوء لالنتحار ،وحاالت
الوفيات بسبب الهجرة غري النظامية ،وكذا انتهاك الحق يف الحياة بسبب عدم تيسري
الولوج للخدمات الصحية ،وأحيانا بسبب ضعف الخدمات ومحدودية املوارد حتى يف
حالة الولوج إليها ،ولذلك فإن مختلف املعطيات وحاالت املس بالحق يف الحياة يف عالقة
باملجاالت موضوع الرصد تعد مصدر قلق وانشغال متزايد يستدعي التدخل عرب مراجعة
الترشيعات وإعداد وإعامل السياسات املنصفة من أجل ضامن حامية هذا الحق.
وبناء عليه ،يتوجب عىل الحكومة ما ييل:
•مالءمة مختلف االسرتاتيجيات والسياسات مع التزامات املغرب بأهداف التنمية املستدامة
 ،2030التي اتخذت من الحق يف الحياة مرتكزا أساسيا وناظام لباقي األهداف والغايات؛
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•إصالح ومراجعة الترشيعات ومختلف السياسات غري املنصفة ،التي ما تزال تؤدي
إىل املس بالحق يف الحياة؛
•الترسيع بإصالح النظام اإلحصايئ الوطني ،وإنهاء تباطؤ الحكومة يف عالقة بذلك وعدم
تناسق أدائها بشأن نظام جمع البيانات وقياس مؤرشات أهداف التنمية املستدامة يف
عالقة مبختلف السياسات الرامية لحامية الحق يف الحياة يف مختلف متظهراته؛
•الترسيع باملصادقة عىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل الخاص
بالحقوق املدنية والسياسية والهادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام ،والعمل عىل القطع مع
املنطق التربيري الرافض إللغائها ،والذي يتذرع بكونها قضية خالفية تحتاج لتعميق
النقاش املجتمعي ،ألنه ومنذ صياغة هذا الجواب للرد عىل توصيات اللجنة املعنية
بحقوق اإلنسان ،مل تقدم الحكومة حتى اليوم أية إسرتاتيجية أو برنامج عمل إلطالق
النقاش املجتمعي ذي الصلة بإلغاء عقوبة اإلعدام؛
•العمل عىل التزام الحكومة ومختلف القطاعات واملؤسسات العمومية التي يقع
املس بالحق يف الحياة مبجالها ويف نطاق مسؤولياتها ،والتي تعلن عىل إجراء األبحاث
وفتح التحقيقات سواء اإلدارية أو القانونية ،بالحرص عىل إعالن النتائج ذات الصلة
وإطالع الرأي العام عىل مآلها يف آجال معقولة.
ثانيا :بخصوص حرية الجمعيات

رصد الوسيط خالل التعاطي مع موضوع حرية الجمعيات برسم سنة  ،2019مجموعة
من املعطيات التي تهم مامرسة هذا الحق ،حيث بلغ عدد الجمعيات املرصح بها لدى
السلطات اإلدارية املحلية ،حسب السيد رئيس الحكومة 209.657،جمعية ،مقابل
حوايل  116ألف جمعية سنة  2014و 130ألف جمعية سنة  ،2016تنشط يف مجاالت
مختلفة ،ضمنها نحو  6500جمعية تعمل يف مختلف مجاالت حقوق اإلنسان ،كام
تم الوقوف عند مدى انشغال املؤسسة الترشيعية بقضايا حرية الجمعيات ،ليتحدد
عدد األسئلة املوجهة للحكومة ،يف  100سؤال ،وهي املعطيات التي تكشف عن حجم
انشغال املؤسسة الترشيعية مبوضوع حرية تأسيس الجمعيات ،مثلام تحيل أيضا عىل
حجم املشاكل والصعوبات واإلكراهات التي ما تزال تعرتض إعامل هذا الحق ،كام
تربز أيضا محدودية اإلطار الترشيعي الحايل والحاجة امللحة إىل تغيريه ،مبا يستجيب
للمعايري الدولية ذات الصلة بحقوق اإلنسان.
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وبخصوص حرية الجمعيات عىل مستوى املامرسة خالل سنة  ،2019فقد قدم الوسيط
قراءته يف الحكم القضايئ بشأن حل جمعية "جذور" ،وخلص إىل أن قرار حل "جذور"
يعد الحدث األبرز يف سنة  ،2019ألنه يشكل تحوال "نوعيا" يف التعاطي مع حرية
الجمعيات باملغرب ومن شأنه أن يؤثر عىل عملية مراجعة اإلطار الترشيعي للجمعيات
الذي وعدت به الحكومة منذ عدة سنوات ،حيث اعترب الوسيط أنه يف "حالة جمعية
جذور" فقد تم ال ّز ّج بالقضاء الستصدار حكم بالحل يفتقد إىل األسس القانونية
والحقوقية املستوجبة للحل ،خصوصا وأن الجمعية املعنية نفت أية صلة لها بالنشاط
الذي كان حجة النيابة العامة اللتامس الحكم بالحل ،وعدم قدرة النيابة العامة عىل
تقديم دليل قاطع يثبت صلة الجمعية بالنشاط ،وبأن الحكم القضايئ يعترب غري عادل
وغري منصف ،ويتناىف مع الضامنات الدستورية املكرسة يف الفصلني  12و.29
هذا إىل جانب حاالت املنع التي تعيق حرية الجمعيات ،والتي اتخذت عدة أشكال وسمت
تدخل ممثيل السلطات اإلدارية لعدة سنوات ،واستمرت خالل سنة  ،2019وهي كاآليت:
ـ ـرفض تسلم وثائق الجمعيات (أو فروعها) مام يتعارض مع أحكام الفصل  5من ظهري
 15نونرب .1958
ـ ـتسلم الوثائق ورفض تسليم الوصل املؤقت مام يتعارض مع أحكام الفصل السابق الذكر.
ـ ـاشرتاط وثائق إضافية وخارج ما هو منصوص عليه يف الفصل املشار إليه أعاله.
ـ ـتسليم الوصل املؤقت ،واالمتناع عن تسليم الوصل النهايئ يف األجل املحدد قانونيا
يف  60يوما ،أو بعد انرصام هذا األجل وترك الجمعيات يف وضعية "معلقة" ،خاصة
بعد أن أصدر بنك املغرب تعليامت للبنوك بعدم القيام بأي عمليات بنكية لفائدة
الجمعيات ما مل تكن تتوفر عىل وصل اإليداع النهايئ ،مام يعطل أنشطة الجمعيات
ويؤثر عىل التزاماتها.
ـ ـعدم متكني الجمعيات من ولوج واستعامل مختلف الفضاءات واملقرات لتنظيم
بعض أنشطتها ،سواء املوجهة إىل أعضائها ،أو املوجهة للعموم ،مبا يف ذلك الجموع
العامة واملؤمترات املخصصة لتجديد هياكلها ،وفقا ألنظمتها األساسية واملقتضيات
القانونية الجاري بها العمل ،ويف ذلك مخالفة رصيحة للمنشور رقم  ،99/28وقد
سبق للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان أن أوىص ضمن مذكرته سنة  ،2015بتحويل هذا
املنشور إىل مرسوم.
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ـ ـوضع العراقيل أمام ولوج بعض الجمعيات إىل الدعم املايل بدون مصوغات قانونية
أو موضوعية.
ـ ـتغييب الجمعيات يف االستشارات والنقاشات العمومية ذات الصلة بالسياسات
العمومية والسيام يف القضايا واملواضيع التي تنشغل بها أو تكون كصاحبة مصلحة
وطرفا فيها ،وحتى يف حالة إقدام بعض القطاعات الحكومية واملؤسسات العمومية عىل
إطالق مبادرات للحوار والتشاور ،فإن طريقة إعدادها واختيار الفرقاء تكون يف الغالب،
غري شفافة وغري منصفة وغري منضبطة ملعايري موضوعية ،ويف حاالت أخرى يتم إرشاك
الجمعيات يف مسلسل املشاورات إرشاكا شكليا تفرضه حينا اإلكراهات املتصلة باملامرسة
االتفاقية للمغرب ،التي تستوجب بناء الرشاكات وإجراء املشاورات خالل إعداده للتقارير
الوطنية للتفاعل مع تلك اآلليات ،وأحيانا تحت ضغط رشوط رشكاء الحكومة واملانحني
لدعم برامجها .وليقع مبارشة بعد اإلرشاك الشكيل تجاهل مقرتحات تلك الجمعيات
لحظة بلورة االختيارات النهائية ،سواء تعلق األمر بإعداد الترشيعات أو وضع السياسات
العمومية والربامج واملخططات وطنيا وترابيا.
ـ ـتهميش وإقصاء العديد من الجمعيات والفعاليات من املشاركة يف الربامج الحوارية
للقنوات العمومية وعدم تغطية أنشطتها ،مام يعترب خرقا واضحا لبنود دفاتر التحمالت.
وبناء عليه يتوجب عىل الحكومة ما ييل:
•العمل عىل مراجعة الظهري الرشيف رقم  1.58.376مبا يتالءم مع الدستور واملامرسة
االتفاقية وااللتزامات الدولية ذات الصلة بحرية الجمعيات ،ومع توصيات املجلس الوطني
لحقوق اإلنسان الواردة يف مذكرته بشأن حرية الجمعيات ،وترسيع العمل مبا ييل:
ـ ـإلغاء العقوبات السالبة للحرية من النصوص الترشيعية بشأن حرية الجمعيات؛
ـ ـإنهاء منع السلطات اإلدارية من تحويل مبدأ الترصيح بتأسيس الجمعيات إىل نظام الرتخيص.
•الحرص عىل متكني جميع الجمعيات من ولوج واستعامل مختلف الفضاءات واملقرات
لتنظيم أنشطتها ،سواء املوجهة إىل أعضائها ،أو املوجهة للعموم ،مبا يف ذلك الجموع
العامة واملؤمترات املخصصة لتجديد هياكلها ،وفقا ألنظمتها األساسية وللمقتضيات
القانونية الجاري بها العمل؛
•الحرص عىل تطبيق السلطات اإلدارية ألحكام القضاء دون تباطؤ حني تكون لفائدة
الجمعيات.
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ثالثا :بخصوص حرية التجمع والتظاهر السلمي

للرد عىل ما يثار من أسئلة لدى الفاعلني بشأن حرية التجمع والتظاهر السلمي اعتمدت
الحكومة عىل"لغة األرقام" وفق مقاربة كمية تختزل التحديات يف معطيات تفيد بأن
التظاهر بات مامرسة عادية ووقع التطبيع معه ،ومل يقع التدخل األمني لفض املظاهرات
إال يف  941شكال احتجاجيا من أصل  12.052برسم األشهر العرشة األوىل من سنة ،2019
غري أن املغيب يف هذه املقاربة هو عدم الوقوف عند بعض املظاهر والتحوالت املقلقة
واملفارقة ،والتي سيعمل الوسيط عىل رصدها من خالل املحددات التالية:
ـ ـاللجوء من حني آلخر إىل استعامل القوة غري املتناسبة خالل فك بعض األشكال
االحتجاجية وإىل التوقيف وتحريك املتابعة القضائية بتهم تتعلق "بالتظاهر غري املرخص"؛
ـ ـعدم تعميم استثامر املهارات املهنية املكتسبة خالل التدريب وبرامج التكوين
عىل جميع عنارص القوات العمومية ،وما يرافق ذلك من توفري التجهيزات واملعدات
املالمئة للتعاطي مع مختلف أشكال االحتجاج والتظاهر يف الفضاء العام ،حيث نسجل
التفاوت مابني أشكال التدخل يف تعاطي القوات العمومية مع االحتجاجات؛
ـ ـمحارصة أنشطة الجمعيات ببعض القيود التعسفية يؤدي إىل الرفع من منسوب
التوتر واالحتقان املؤدي إىل العنف والعنف املضاد ،يف سياقات يرتاجع فيها التأطري
والوساطة لدى الكثري من األشكال االحتجاجية ،والتي أصبح الداعون لها يكتفون فقط
بالتعبئة إليها عىل شبكات التواصل االجتامعي .بينام تعزيز الحريات وضامن مامرستها
ال سيام الحق يف تأسيس الجمعيات وتجديد هياكلها ومامرسة أنشطتها بدون قيود
تعسفية ،من شأنه أن يساهم بفعالية يف تأطري وتوجيه وعقلنة الفعل االحتجاجي؛
ـ ـاستمرار الفراغ القانوين أمام انبثاق وتعدد أمناط االحتجاج وأشكال التعبري،
ومحدودية املقتضيات القانونية وعدم مالءمتها مع مستجدات الواقع ،ومع الضامنات
الدستورية وااللتزامات الدولية للمغرب.
وبناء عليه يتوجب عىل الحكومة ما ييل:
•العمل عىل مراجعة الظهري الرشيف رقم  1.58.377بشأن التجمعات العمومية ،مبا
يتالءم مع الدستور واملامرسة االتفاقية وااللتزامات الدولية وتوصيات املجلس الوطني
لحقوق اإلنسان بخصوص الحق يف التظاهر والتجمع السلمي؛
•العمل عىل إلغاء العقوبات السالبة للحرية من النصوص الترشيعية يف عالقة بالحق
يف التظاهر والتجمع السلمي؛
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•التزام السلطات بتقديم تعليل قرارات املنع وتسليمها مكتوبة ملؤطري التظاهرات،
لتمكينهم من مامرسة حق الطعن أمام املحاكم ،والحرص خالل التدخل عىل إتباع
املسطرة املنصوص عليها يف القانون؛
•الحرص عىل إعامل بعض االجتهادات القضائية فيام يخص حرية التجمع (وتحديدا
الوقفة االحتجاجية) يف مكان عمومي محدد ولفرتة زمنية محددة ،مبا ال يستوجب أي
ترصيح مسبق ،حسب وجهة نظر القضاء.
رابعا :بخصوص حرية الرأي والتعبير

رغم تكريس الدستور لحرية الرأي وحرية التعبري وتسييجهام بالضامنات الالزمة،
واستجابة مدونة الصحافة والنرش للعديد من مطالب الحركة الحقوقية واملهنيني يف
مجال الصحافة وتعبرياتهم النقابية واملهنية ،ما تزال املامرسة تكشف عن محدودية
حامية الحق يف حرية الرأي والتعبري ،وهو ما يتضح من خالل عينة الحاالت التالية:
◗   ◗محاكمة الصحفيين األربعة :بتاريخ  23دجنرب  ،2019قضت محكمة االستئناف
بالرباط بتأييد الحكم االبتدايئ الصادر يف حق أربعة صحفيني ،القايض بستة أشهر
موقوفة التنفيذ و 10آالف درهم غرامة .ويتعلق األمر باستدعاء الرشطة القضائية يف
يناير  ،2017ألربع صحفيني وهم :محمد أحداد (جريدة املساء) ،كوثر زيك (موقع le
 ،)site infoعبد الحق بلشكر (جريدة أخبار اليوم) وعبد اإلله سخري (رئيس تحرير
موقع "الجريدة  ،)24باإلضافة إىل املستشار الربملاين عبد الحق حيسان عن املجموعة
الكونفدرالية الدميقراطية للشغل ،حيث حوكم الصحفيون األربعة ومعهم برملاين
مبوجب املادة 14من القانون التنظيمي  085.13املتعلق بطريقة تسيري اللجان النيابية
لتقيص الحقائق عوض مدونة الصحافة والنرش.
◗   ◗محاكمة الصحفي عمر الراضي :بتاريخ  25دجنرب ،2019سيتوصل باستدعاء من
طرف الرشطة القضائية قصد تبليغه أمرا يهمه .وليجري التحقيق معه عىل خلفية
مضمون تغريدة نرشها عىل موقع التواصل االجتامعي "تويرت" خالل شهر أبريل ،2019
يف موضوع الحكم االستئنايف يف حق الصحفي حميد املهداوي ونشطاء حراك الريف،
وتم االستامع إليه من طرف قسم الجرائم اإللكرتونية ،حيث تركز االستجواب حول ما
تم اعتباره إهانة لشخص القايض الذي ترأس جلسات االستئناف ونطق باألحكام يف
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املوضوع املشار إليه أعاله .ليقرر وكيل امللك باملحكمة االبتدائية بعني السبع بتاريخ
 25دجنرب  ،2019متابعته بفصول القانون الجنايئ خاصة الفصل  263منه ،وإحالته عىل
املحاكمة يف حالة اعتقال ،ليتم إيداعه بسجن عكاشة يوم  26دجنرب  ،2019ولتقرر
املحكمة بتاريخ  31من نفس الشهر ،متابعته يف حالة رساح ،بالقانون الجنايئ عوض
قانون الصحافة والنرش.
◗   ◗قضية تشميع البيوت :ترجع هذه القضية لسنة  ،2006عقب إغالق وتشميع منزل
السيد محمد عبادي أمني عام جامعة العدل واإلحسان ،وليتكرر األمر مع أعضاء من
نفس الجامعة ،ليصل عدد البيوت املشمعة إىل  14بيتا خالل سنة  ،2019وقد اعتربت
السلطات السبب املوجب إلغالق وتشميع هذه البيوت هو "احتضانها لتجمعات
عمومية دون ترصيح متت خاللها مامرسة شعائر دينية ،إضافة لكون بناء بعض هذه
البيوت تضمن تغيريات غري مرخص بها" .ويعترب الوسيط تشميع البيوت إجراء يتعارض
مع مقتضيات الفصل  35من الدستور الذي يضمن حق امللكية ،ومخالفا للفصل 24
من الدستور الذي ينص عىل الحق يف حامية الحياة الخاصة ،حيث ال وجود لنص
قانوين يؤطر عملية تشميع البيوت ،وال وجود أيضا يف ظهري الحريات العامة وقانون
التجمعات ملا يسمح بإغالق املساكن بدعوى عقد تجمعات بها "غري مرخصة لها أو
غري قانونية" ،وليبقى تشميع البيوت وإغالقها قرارا إداريا مشوبا بالشطط والتعسف
يف استعامل السلطة.
وانطالقا من الحاالت موضوع الرصد ،يسجل الوسيط مالحظاته وتوصياته ذات الصلة،
من خالل ماييل:
•بخصوص حرية الصحافة ،يتضح أن حامية الحق يف حرية الرأي والتعبري ما يزال
يعرف تحديات فعلية ،فبالرغم من عدم تنصيص القانون رقم  88.13املتعلق بالصحافة
والنرش عىل العقوبات السالبة للحرية ،إال أن الفقرة األخرية من املادة  ،17تركت
املجال مفتوحا إلمكانية اللجوء إىل قوانني أخرى ،مام فتح الباب أمام استعامل القانون
الجنايئ وقانون مكافحة اإلرهاب وقوانني أخرى يف عالقة بقضايا الصحافة والنرش؛
•وهو ما يستدعي رضورة مراجعة مدونة الصحافة والنرش مبا يضمن حامية حرية
الرأي والتعبري ،وذلك من خالل تضييق إمكانية استعامل قوانني أخرى إلنزال العقوبات
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يف الجنح املتعلقة بالصحافة والنرش ،والحد من السلطة التقديرية للقضاء ،للبت فيام
يدخل يف مجال الصحافة وفيام ال يدخل يف نطاقها ،وضامن رسية مصادر الخرب بشكل
رصيح وواضح ،والتنصيص عىل مبدأ التناسب ما بني الرضر املحدث والتعويضات
املحكوم بها يف قضايا القذف؛
•وبخصوص قضية "البيوت املشمعة" ،يتوجب الحرص عىل احرتام وإعامل املقتضيات
الدستورية ذات الصلة بحامية حرمة املسكن وتقييد كل األطراف بالتطبيق السليم للقانون.
خامسا :بخصوص حرية المعتقد

ت َعترب الدولة املغربية األقلية الدينية من اليهود املغاربة ،التي يقدر عددها ما بني
 3000و 3500مواطن(ة) يهودي(ة) ،جزءا أصيال من النسيج الديني واالجتامعي
املغريب ،وبالتايل فهي ال تعرتف بها فحسب ،بل تضمن ملعتنقيها حرية مامرسة
شؤونهم الدينية وحامية دور عبادتهم ،والتي تصل إىل  94معبدا يهوديا ،ومتكنهم
من حقهم يف نظام قضايئ خاص يف مجال األحوال الشخصية .كام تضمن نفس الحق
للمسيحيني األجانب ،اللذين يقدر عددهم ما بني  2000و ،6000يف إقامة طقوسهم
الدينية بالكنائس الرسمية والتي تصل إىل  37كنيسة كاثوليكية والدفن عىل الطريقة
املسيحية .يف املقابل ظلت حرية مامرسة الشعائر الدينية من قبل األقليات األخرى
(مغاربة يعتنقون ديانات ومذاهب غري اإلسالم واملذهب وغري املاليك أو مغاربة ال
دينيون) مقيدة ،بحيث ال يسمح للمواطن الذي ولد مسلام أن يغري دينه ،مام يضطر
هؤالء إىل مامرسة شعائرهم ومعتقداتهم يف رسية تامة ،ويف بيئة غري متسامحة.
وبالرغم من ضامن الفصل الثالث من الدستور للفرد "...حرية مامرسة شؤونه
الدينية" ،فإن املامرسة تبني أن املسيحيني األجانب فقط هم املشمولون بهذه الحامية
الدستورية يف مامرسة تعبدهم وشؤونهم الدينية ،كام أن القانون الجنايئ (املادتني
 200و )222ومدونة األرسة (املادتني  39و )332ما تزال تتضمن ما يتناقض مع كل
من الدستور الذي كرس حرية الفكر والرأي والتعبري ،واملادة  18من اإلعالن العاملي
لحقوق اإلنسان والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.
ومن جهة أخرى ،وبالنظر إىل كون حرية املعتقد تقوم عىل أساس نبذ جميع أشكال
العنف والتعصب والتمييز عىل أساس الدين واملعتقد أو باسمهام ،فقد ارتأى الوسيط
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يف رصده ومناقشته لبعض مظاهر التحريض عىل العنف وإشاعة خطاب الكراهية ،أن
يتوقف عند ما تواتر من حاالت سنة  ،2019وكان مصدرها شخصيات اعتبارية تنطلق
من الدين لتقييم وضع ما ،واستهداف األشخاص بسبب املعتقد والتحريض عىل الكراهية
والعنف تجاههم ،وقد شكل النقاش العمومي حول موضوع الحريات الفردية مبناسبة
عرض مرشوع القانون الجنايئ عىل املؤسسة الترشيعية ،من جهة أوىل السياق الخاص
إلطالق مختلف أمناط الخطاب املؤطرة للتحريض عىل الكراهية والعنف ،ومثلنا لذلك
مبضمون ومنطوق ما رصح به كل من السادة أحمد الريسوين وحميد العقرة وحسن
الكتاين ،ومن جهة ثانية شكل موضوع اإلعالن عن تشكيلة األسامء العضو يف اللجنة
الخاصة للنموذج التنموي سياقا ملا أبدى به السيد عبد اإلله بنكريان من تشكيك يف أهلية
األعضاء عىل أساس الدين ،وبناء عليه مل يكتف الوسيط فقط برصد مضمون ما رصح
به هؤالء من خطاب يحرض عىل الكراهية والعنف ،بل توقف عند تحديد املسؤولية
املعنوية والسياسية يف ما ترتب عن ذلك من تداعيات متثلت يف جرد الردود التفاعلية
املرتاكمة عىل هامش تلك الترصيحات للكشف عن ما وسمها أيضا من عنف وعنف
مضاد ،وليستنتج الوسيط بأن أمناط خطاب التحريض عىل الكراهية والعنف يف الحاالت
التي استدل بها ،تشكل مشاتل أصلية ملا تفرع منها وعىل هامشها من ردود تفاعلية
متطرفة تبدأ بالقذف والسب وكل أشكال اإلهانة والتحريض عىل الكراهية عىل أساس
الدين والتدين لتصل إىل التلويح بالتطرف العنيف ،والذي يشتغل يف االتجاهني .كام تدل
عليه العينة املستشهد بها عىل ذلك.
وبالنظر لذلك يبدو الخصاص ملحوظا عىل مستوى الرصامة يف إعامل القانون بشأن
خطاب التحريض عىل الكراهية والعنف ،حيث تالحق املساءلة من حني آلخر مستويات
التفاعل وردود الفعل عىل حساب مساءلة املشاتل األصلية ،املسؤولة بشكل مبارش عىل
إنتاج تلك األمناط من التحريض عىل الكراهية عىل أساس الدين تجاه مختلف فئات
وتجليات التنوع املجتمعي باملغرب.
وبناء عليه ،يتوجب عىل الحكومة ما ييل:
•مالءمة جميع القوانني مع الدستور ومع االتفاقيات الدولية وإعامل مبدأ سموها
عىل الترشيعات الوطنية؛
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•رفع التجريم عن كل فعل قد يكون تعبريا عن حرية املعتقد والضمري كام وردت
ضمن معايري القانون الدويل لحقوق اإلنسان ،خاصة الفصلني  200و 222من مجموعة
القانون الجنايئ؛
•إعادة النظر يف أحكام مدونة األرسة ذات الصلة باملوضوع ،خاصة املادتني  39و332؛
•سن ترشيعات تجرم التكفري والتمييز عىل أساس املعتقد؛
•العمل عىل اعتامد الرتبية عىل القيم اإلنسانية الكونية كمرتكز بيداغوجي ملراجعة
مناهج وبرامج التعليم.
سادسا :بخصوص الحقوق اإلنسانية للنساء والمساواة بين
الجنسين

ما تزال املساواة بني الجنسني ومختلف الحقوق اإلنسانية للنساء باملغرب تعهدا
حكوميا بدون إعامل ،فبالرغم من تنصيص الدستور عىل حظر ومكافحة كل أشكال
التمييز بسبب الجنس وتكريسه ملبدأ املساواة بني الجنسني ،والتزام املغرب مبالءمة
القوانني مع االتفاقية الدولية ذات الصلة ،والتي يعد طرفا فيها ،وكذا التزامه بإعامل
أهداف خطة التنمية املستدامة  .2030فإن املؤرشات املتعلقة مبدى ضامن العدالة
الجندرية عىل مستوى القوانني واملساواة بني الجنسني يف الحياة السياسة واالقتصادية،
ما تزال تحيل عىل استمرار التمييز املبني عىل النوع عىل مستوى القوانني واملامرسة
وهي املؤرشات التي تتحدد كام ييل:
ـ ـتعرض  %57من النساء لنوع واحد من العنف عىل األقل خالل سنة 2019؛
ـ ـاستمرار تزويج األطفال ،حيث سجل حسب األرقام املتاحة إىل حدود بداية سنة
 26.240 ،2019حالة دون احتساب التزويج غري القانوين لألطفال؛
ـ ـحرص متثيلية النساء بالحكومة الحالية يف  ،%17مبا مجموعه  4نساء من أصل
 24عضوا؛
ـ ـحرص متثيلية النساء مبجلس النواب يف  ،%21مبا مجموعه  81امرأة من أصل 395
مقعدا؛

21

ـ ـحرص متثيلية النساء مبجلس املستشارين يف  ،%10مبا مجموعه  12امرأة من أصل
 120مقعدا؛
ـ ـحرص متثيلية النساء عىل مستوى التعيينات يف املناصب العليا برسم سنة  ،2019يف
 ،%11مبا مجموعه  18منصبا للنساء من أصل  143منصبا.
ـ ـغياب كيل لتمثيلية النساء ضمن قامئة التعيينات الخاصة بالوالة والعامل برسم
سنة .2019
وبناء عليه ،يتوجب عىل الحكومة ما ييل:
•العمل عىل الترسيع مبراجعة مدونة األرسة وتحديدا األحكام التمييزية التي تعطل
مسار تحقيق املساواة بني الجنسني ،والتي تهم أساسا :إلغاء وتجريم االستثناء الخاص
بتزويج األطفال ،والذي يهم بالدرجة األوىل الفتيات ،ويشكل متييزا ضدهن وانتهاكا
رصيحا للمصلحة الفضىل للطفل؛ مراجعة املسائل التمييزية املتصلة بالطالق من
قبيل اقتسام املمتلكات التي متت حيازتها خالل الزواج؛ واملساواة يف حضانة األطفال؛
واملساواة يف الوصاية القانونية عىل األطفال؛ وإعامل املساواة يف اإلرث؛
• العمل عىل ترسيع مالءمة القوانني مع الدستور ومع االتفاقيات الدولية ،والترسيع
مبواصلة انضامم املغرب إىل االتفاقيات ذات الصلة بالحقوق اإلنسانية للنساء؛ خاصة
اتفاقية الرضا بالزواج؛ والحد األدىن لسن الزواج؛ وتسجيل عقود الزواج وكذا االتفاقية
املتعلقة بجنسية املرأة املتزوجة ،واالتفاقية رقم  156ملنظمة العمل الدولية بشأن
املعاملة املتساوية للعامل من الرجال والنساء من ذوي املسؤولية العائلية؛
• الترسيع باعتامد وإعامل إسرتاتيجية وطنية من أجل تحقيق املساواة بني الجنسني
وضامن الحقوق اإلنسانية للنساء ،تتجاوز الزمن االنتخايب وتتأسس عىل املقاربة
الحقوقية ،وتسعى إلعامل التزامات املغرب الطوعية ذات الصلة مبختلف املجاالت؛
• العمل عىل مراجعة املنظومة الترشيعية ذات الصلة باإلنتخابات مبا يعزز إعامل
مقاربة النوع االجتامعي عىل مستوى كافة مراحل العملية االنتخابية يف أبعادها
املحلية والجهوية والوطنية لضامن ولوج النساء ملواقع املسؤولية.
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سابعا :بخصوص حقوق السجناء وأوضاع السجون

بلغ عدد املؤسسات السجنية خالل سنة  ،2019ما مجموعه  77مؤسسة سجنية ،وتتحدد
الساكنة السجنية برسم نفس السنة يف ما مجموعه  85.756سجينة وسجني ،منهم
 34.698من السجينات والسجناء االحتياطيني ،أما عدد السجينات فقد بلغ  1982مقابل
 83.783سجني ،ويتحدد عدد األطفال املرافقني ألمهاتهم يف  86طفال(ة) ،بينام عدد
السجناء األحداث يتحدد يف  1395حدث ،وبالنسبة لعدد السجناء الذين يتحدد عمرهم
يف  60عاما فام فوق فقد بلغ  ،1369أما عدد السجناء األجانب فيتحدد يف .1127
وبناء عىل املعطيات أعاله ،فإن الطاقة اإليوائية اإلجاملية للمؤسسات السجنية باملغرب،
وإىل حدود شتنرب  ،2019تتحدد يف  159.505مرت مربع ،ولتتحدد عىل ضوء ذلك املساحة
املخصصة لكل نزيل يف  1.86مرت مربع ،عىل عكس املعـايري األوروبية التي تفرض مساحة
للعيش ال تقل عن أربعة أمتار مربعة لكل سجني.
من جهة أخرى ،سيظل عدد موظفي املؤسسات السجنية يحتاج إىل تعزيز للحد من
ضعف وهشاشة التأطري ،حيث ال يتعدى املعدل الوطني موظف ( )1لكل  11سجينا،
ويرتفع يف بعض املؤسسات إىل موظف ( )1لكل  40سجينا نهارا ،وموظف ( )1لكل
 300سجني ليال ،بينام املعدل الدويل موظف ( )1لكل  3سجناء.
وتتأكد حدة هذه التحديات أيضا مع استحضار الجوانب املتصلة بالرعاية الصحية ،إذ
ال يتعدى عدد األطباء  ،102أي طبيب لكل  841نزيل و 71طبيب أسنان لكل 1200
نزيل ،ويبلغ عدد املمرضني  ،478مبعدل ممرض لكل  179نزيل ،كام تتحدد نسبة
األخصائيني النفسانيني يف أخصايئ واحد ( )1لكل  1649نزيل.
ويف هذا اإلطار تم رصد عينة من الحاالت بشأن ادعاءات وإفادات يف عالقة بوضع
السجون والسجناء باملغرب برسم سنة  ،2019والتي متحورت حول ادعاءات التعذيب
وسوء املعاملة املتعلقة بسجن راس املا بفاس؛ تواتر حاالت االنتحار داخل املؤسسات
السجنية؛ ووفاة سجني بسبب اإلرضاب عن الطعام.
وبناء عليه ،يتوجب عىل الحكومة ما ييل:
•االلتزام بإعامل القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء ،والحرص عىل تنفيذ
التوصيات الصادرة عن هيئات املعاهدات ،واستحضارها خالل إعدادها للسياسات
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ذات الصلة ،واعتامدها ملا تضمنه إعالن الدوحة الصادر عن املؤمتر  13لألمم املتحدة
بشأن منع الجرمية والعدالة الجنائية ()2015؛
•مراجعة السياسة الجنائية ومالءمة املنظومة القانونية مبا يعزز التدابري ذات الصلة
بقرينة الرباءة ،ويؤسس للعقوبات البديلة لسلب الحرية ،وترسيع اعتامد آلية الحراسة
اإللكرتونية ،وتدابري الحرية املقيدة بالنسبة لألحداث والنساء والشيوخ ،مبوازاة إعامل
املقتضيات القانونية املتعلقة باإلفراج املقيد ،ذات الصلة باالستفادة من العفو ،يف
إطار سياسة عمومية إدماجية تؤكد عىل اإلجراءات التيسريية لفائدة املفرج عنهم من
السجناء وتعزز مناهضة التمييز واإلقصاء والوصم املوجه ضد هذه الفئة؛
•الحرص عىل تفعيل اختصاصات ومهام اللجان اإلقليمية ملراقبة السجون.
ثامنا :بخصوص حقوق األشخاص في وضعية إعاقة

منذ مصادقته عىل االتفاقية الدولية الخاصة بحامية األشخاص ذوي اإلعاقة والربتوكول
امللحق بها ،عمل املغرب لحامية حقوق هذه الفئة عىل اتخاذ مجموعة من التدابري
أهمها اعتامده القانون اإلطار  ،97.13وإحداث آلية وطنية لدى املجلس الوطني لحقوق
اإلنسان خاصة بحامية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة.
وبعد ست سنوات عىل صدور القانون اإلطار يف الجريدة الرسمية ،ما تزال الحكومة
تتباطأ يف إخراج النصوص التنظيمية التي نص عليها القانون اإلطار ،مام أفرغه من حمولته
وعطل مفعول كل مقتضياته ،وضمنها إحداث اللجنة الوطنية التي يفرتض أن "يعهد
إليها بتتبع تنفيذ مختلف االسرتاتيجيات والربامج املتعلقة بالنهوض بحقوق األشخاص يف
وضعية إعاقة التي تعدها الحكومة ،وإعداد تقرير سنوي".
مام يستوجب إحداث التعديالت ملالءمة القانون اإلطار مع االتفاقية ذات الصلة ،وهو
االتجاه الذي أكدته مضامني مقرتحات وتوصيات كل من املجلس الوطني لحقوق اإلنسان
واملجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي ،والجمعيات العاملة يف املجال.
وبخصوص إحداث اآللية الوطنية لحامية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة ،التي
نص عليها القانون  76.15املتعلق بإعادة تنظيم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يف
مادته ( ،)19فإن اإلعالن عن تركيبة املجلس يف  19يوليوز  ،2019قد أثار انشغال وقلق
الجمعيات ذات الصلة بشأن تركيبة العضوية ومساءلة مدى متثيليتها لهذه الفئة.
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يف املقابل وللنهوض وحامية حقـوق األشخاص يف وضعية إعاقة مل تستطع الحكومة اتخاذ
تدابري لـ"إذكاء الوعي يف املجتمع عىل مستوى الفضاء العام والخاص ،ومبختلف مؤسساته
(األرسة ،املدرسة ،اإلعالم ،أماكن الشغل ،)...ولتوسيع اختصاصات مراكز الحامية من
العنف التي تم إحداثها عىل مستوى املحاكم لتشمل حامية األشخاص يف وضعية إعاقة.
وبناء عليه ،يتوجب عىل الحكومة ما ييل:
•العمل عىل الترسيع بإخراج النصوص التنظيمية الخاصة بالقانون اإلطار  97.13املتعلق
بحامية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة والنهوض بها ،ومالءمة الترشيعات والقوانني مبا
يجعل الحرمان من الرتتيبات التيسريية املعقولة شكال من أشكال التمييز؛
•العمل عىل توسيع مجال الولوجيات ليشمل املباين والطرق ووسائل النقل
واملعلومات واالتصاالت والخدمات األخرى والحرص عىل إلزامية تفعيل الخدمات
املتصلة بها ،وترتيب الجزاء يف حاالت تعطيل تيسريها؛
•العمل عىل إقرار االعرتاف مبساواة األشخاص يف وضعية إعاقة مع الجميع أمام
القانون ،عرب متكينهم من األهلية القانونية ودعم مامرستها ،لضامن الحق يف امللكية
واإلراثة واللجوء إىل القضاء ،وضامن العيش املستقل؛
•العمل عىل تعديل القانون املنظم للسجون مبا يراعي حقوق هذه الفئة داخل
املؤسسات السجنية؛
•العمل عىل تعديل قانون  89.15املتعلق باملجلس االستشاري للشباب والعمل
الجمعوي مبا يضمن تعزيز التمثيلية لألشخاص يف وضعية اإلعاقة؛
•العمل عىل الترسيع باعتامد وتنفيذ مخطط عمل شامل لتوفري تعليم دامج ،يف جميع
املناطق والجهات ،وتخصيص املوارد البرشية املؤهلة لتنفيذ الجوانب البيداغوجية،
وضامن توفري الرتتيبات التيسريية املعقولة يف املدارس واملعاهد واملؤسسات التعليمية
يف مختلف املستويات واألسالك واملتالمئة مع مختلف أمناط اإلعاقات؛
•الحرص عىل تفعيل التدابري القانونية ذات الصلة بتوظيف األشخاص يف وضعية إعاقة؛
•مبارشة الحكومة بإعامل املالحظات الختامية للجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة ،التي وجهتها للمغرب ،يف غشت .2017
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•العمل عىل مراجعة القانون  31.13يف اتجاه تجاوز القيود التي يفرضها بطريقة
غري مبارشة عىل األشخاص يف وضعية إعاقة ،مبا يحرمهم من الولوج إىل املعلومات من
خالل حرص وتضييق قامئة الحوامل املعتمدة يف تقديم املعلومات.
تاسعا :بخصوص حقوق المهاجرين والالجئين

بالرغم من جهود املغرب عىل مستوى حامية حقوق املهاجرين والالجئني والنهوض بها،
فإن إعامل التزاماته الطوعية املتعلقة باالتفاقية ذات الصلة ،ما يزال يعرف الكثري من
التحديات التي تنعكس سلبا عىل أوضاع املهاجرين والالجئني باملغرب ،والتي نرصد
بعض محدداتها من خالل ما ييل:
ـ ـارتفاع وثرية توقيف املهاجرين املنحدرين من دول جنوب الصحراء ،بصفة خاصة،
يف مركز إركامن بالناظور ،وإبعادهم من مدن الشامل ،وخاصة من وجدة والناظور
وطنجة ونقلهم نحو مراكش وتزنيت وبني مالل .حيث يساهم اإلبعاد من املدن
واملناطق الحدودية يف تعميق الهشاشة لدى األفراد الذين شملهم هذا التدبري ،وذلك
بإعادة مسار اندماجهم االجتامعي إىل نقطة الصفر ،وإجبارهم عىل االنطالق من
جديد يف املدن واملناطق التي تم إبعادهم إليها ،مبا يجعل تدبري السياسة العمومية
يف مجال الهجرة واللجوء موضوعا للتأرجح والتقلبات وعدم االنسجام مع األهداف
املعلنة يف االسرتاتيجيات والربامج.
ـ ـبالرغم من حق األشخاص الحاصلني عىل صفة الجئ يف النفاذ إىل الخدمات االجتامعية،
وخاصة الصحية منها والقضائية ،واستنادا إىل التزام القطاع املعني بتوفري العالج بغض
النظر عن الوضع اإلداري للمعنيني باألمر ،فإن ذلك غري متاح يف الكثري من الحاالت
بسبب نواقص املنظومة الصحية باملغرب عموما ،كنقص املوارد البرشية ،والتكاليف
املالية املرتفعة لبعض العالجات .باإلضافة إىل امتناع بعض املؤسسات الصحية عن
تقديم العالجات الرضورية بسبب عدم تفعيل االتفاقية املتعلقة بالتغطية الصحية
األساسية يف هذا املجال .مام ينبغي معه إدماج املهاجرين والالجئني ضمن الساكنة
التي يحق لها قانونيا االستفادة من نظام املساعدة الطبية "راميد".
ـ ـما تزال بعض املؤسسات االستشفائية ترفض تسليم شهادة الوالدة وتقرير الوضع ما
مل تؤد األرسة تكاليف املستشفى ،مام يتناقض مع مضمون دورية الوزارة رقم  108التي
تتعلق مبجانية الوضع والعمليات القيرصية ،ومع القانون رقم  37.80املتعلق باملراكز
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االستشفائية باعتبارها مؤسسات عمومية تابعة للدولة تضمن االستفادة بنفس
الرشوط للمغاربة واألجانب .وينعكس عدم التسجيل يف الحالة املدنية عىل حرمان هؤالء
املواليد من امتالك اسم ونسب ومن الحق يف التمدرس.
ـ ـبالرغم من التدابري التي تم اتخاذها لتفعيل املبدأ الرابع ضمن اإلسرتاتيجية الوطنية
حول الهجرة واللجوء ،ما يزال الحق يف التعليم يصطدم ببعض العراقيل يف عدد من
املديريات اإلقليمية التي متتنع عن تسجيل أبناء املهاجرين بسبب عدم توفرهم عىل
عقود االزدياد؛ وعدم مالءمة اللغات التي يتم اجتياز االمتحانات بها مع قدرات التالميذ؛
وعدم متكني بعض التالميذ من اإلعفاء من الدروس واالمتحانات املتعلقة مبادة الرتبية
اإلسالمية؛ يف إطار املالءمة مع الخصوصيات الدينية ألبناء املهاجرين والالجئني ،وتخصيص
جزء من أنشطة االستثامر واألنشطة املوازية للخصوصيات الثقافية للبلدان التي تنحدر
منها أرس هؤالء األطفال من التالميذ والتلميذات.
ـ ـكام سجلت املقررة الخاصة املعنية باألشكال املعارصة للعنرصية والتمييز العنرصي وكره
األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ،خالل زيارتها للمغرب ،مجموعة من التجاوزات
املتعلقة بحقوق املهاجرين والالجئني والتي حددتها يف استمرار املواقف التمييزية تجاه
املهاجرين من أصل جنوب الصحراء؛ ومحدودية التحقيق يف الشكاوى وعدم تحديد
املسؤوليات يف حالة إجراء تحقيقات بسبب نقص األدلة؛ وعدم إتاحة وتعميم مستلزمات
املساعدة القانونية يف ما يتصل باللغة؛ وعدم نرش وزارة العدل أي إحصاءات عن عدد
األحكام الصادرة عن املحاكم الوطنية للجنح والجرائم العنرصية لفائدة الضحايا؛ وعدم
ضامن اإلطار القانوين لإلجراءات املتعلقة بحالة األشخاص الذين يستوفون معايري منح
صفة الجئ دون القدرة عىل التامس اللجوء بالحدود؛ وعدم مالءمة برامج التدريب
والتكوين املهني بالنسبة للنساء املهاجرات مع احتياجات سوق العمل.
وبناء عليه ،يتوجب عىل الحكومة ما ييل:
•العمل عىل تجاوز االلتباس املؤسسايت الذي يطبع تدبري سياسة الهجرة بعد إلغاء
القطاع الذي كان مكلفا بذلك إىل حدود التعديل الحكومي بتاريخ  09أكتوبر ،2019
وذلك من أجل ضامن استكامل مسار اإلصالحات ذات الصلة بهذا املجال؛
•مواصلة العمل من أجل تجاوز العوائق التدبريية عىل مستوى اإلدارات الرتابية التي
يرتتب عليها حرمان املهاجرين من الحق يف الصحة والتعليم وتجديد وثائق اإلقامة؛
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•العمل عىل مالءمة القانون  03.02املتعلق بدخول وإقامة األجانب باملغرب مع
املقتضيات الدستورية وااللتزامات الدولية ذات الصلة؛
• والترسيع باملصادقة عىل مرشوع القانون رقم  14.26املتعلق باللجوء وإحداث
منظومة قانونية ومؤسساتية وطنية لتدبري اللجوء؛
•الترسيع بتقديم املغرب لتقريره الدوري الثاين بشأن مدى إعامله لالتفاقية الدولية
لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم؛
•تعزيز إعامل املغرب الختياره بخصوص االنفتاح والتعاون مع اإلجراءات الخاصة.
عاشرا :بخصوص الحق في حماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات
الطابع الشخصي

عمل املغرب يف عالقة بحامية املعطيات الشخصية والحق يف الحياة الخاصة ،عىل
توطيد التزاماته الدولية يف سياق املالءمة مع الدستور وااللتزامات الدولية ذات الصلة،
وقد انخرط يف ذلك منذ املصادقة عىل بعض االتفاقيات الدولية ذات الصلة وأيضا من
خالل ما راكمته اللجنة الوطنية ملراقبة حامية املعطيات الشخصية ،غري أن تعزيز هذا
االنخراط ما يزال يتطلب تضافر جهود إضافية تنحو نحو إقرار سياسات وتدابري حديثة،
تساير املتطلبات الخاصة واملستجدة ملنظومة حامية املعطيات الشخصية وتتالءم
مع الحق يف الحياة الخاصة .وذلك باعتامد بعض املداخل الترشيعية واملؤسساتية
والتنظيمية وتعزيز فعاليتها ،باعتبار اإلطار الترشيعي الحايل املتعلق بحامية املعطيات
الشخصية والحياة الخاصة ،مل يعد كافيا يف مضمونه ونطاقه وآلياته عىل استيعاب
تطورات العرص الرقمي ،بكل متظهراتها وتعقيداتها.
وبناء عليه ،يكون التفكري رضوريا بشأن تعديل القانون رقم  09.08ومالءمته مع
مستجدات االتفاقيات الدولية التي صادق عليها املغرب ،وكذا أحكام دستور  ،2011مبا
يضمن استقاللية اللجنة الوطنية املنصوص عىل إحداثها لدى رئيس الحكومة (الوزير
األول سابقا) مبقتىض املادة  ،27وإعطائها وضعا قانونيا متميزا مامثال لهيئات الحكامة
املنصوص عليها يف الفصول (من  161إىل  ،)170أو من خالل متكينها من أساس قانوين
متطور لتوسيع نطاق مامرستها ملهامها.
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وألن املسعى العام إلقرار وتعزيز حامية املعطيات الشخصية والحق يف الحياة الخاصة،
ما تزال تعرتضه اإلكراهات والتحديات ،فإن املامرسات التي تكشف عن التجاوزات
واالنتهاكات ذات الصلة واملرتكبة من طرف مؤسسات عمومية وخاصة ومن قبل
األفراد ومنابر اإلعالم واالتصال تتنامى بشكل مقلق ،يعكس أيضا الخصاص الذي يطال
وعي املجتمع وكذا الفاعلني ومسؤوليتهم يف عالقة بحامية املعطيات الشخصية لألفراد
داخل املجتمع ،واحرتام الحياة الخاصة لألفراد.
وبناء عليه ،يتوجب عىل الحكومة ما ييل:
•رضورة تجويد اإلطار القانوين ومالءمته مع أحكام الدستور واالتفاقيات الدولية،
فيام يتعلق باألشخاص الذاتيني عند معالجة املعطيات ذات الطابع الشخيص؛
•تأهيل اللجنة الوطنية لحامية املعطيات الشخصية واالرتقاء بها إىل مصاف املؤسسات
املستقلة املحدثة بقانون طبقا ملا هو منصوص عليه يف الفصل  159من الدستور؛
•وضع الضامنات القانونية واإلجرائية الالزمة لضامن أن تكون معالجة املعطيات ذات
الطابع الشخيص متالمئة مع مضامني االتفاقيات الدولية واإلقليمية التي صادق عليها املغرب؛
•اتخاذ جميع اإلجراءات التي من شأنها االستجابة ملقتضيات النظام العام األورويب
لحامية املعطيات  RGPDالتي دخلت حيز التنفيذ سنة 2018؛
•تأهيل آليات حامية املعطيات الشخصية للمواطنات واملواطنني مبا يضمن تناسبها
مع مستجدات املنظومة الرقمية؛
•تعزيز وتقوية قدرات مختلف الفاعلني واملتدخلني رسميني وغري رسميني يف عالقة
مبنظومة حامية املعطيات الشخصية والحياة الخاصة؛
•إدماج التحسيس بخطورة انتهاك الحياة الخاصة وأهمية التوعية بذلك ضمن
مناهج وبرامج التعليم واإلعالم؛
•اتخاذ التدابري الكفيلة بتكريس وترسيخ الوعي بحامية املعطيات ذات الطابع
الشخيص داخل املجتمع.
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مقدمة
منذ التأسيس يف  27دجنرب  ،2007دأبنا يف جمعية "الوسيط من أجل الدميقراطية
وحقوق اإلنسان" ،عىل تعميم مجموعة من اإلصدارات ،وضمنها التقارير التي سعينا
من خاللها إىل إعامل مقاربتنا يف التعاطي مع قضايا حقوق اإلنسان من زاوية مسائلة
ملا دأبت عليه حركة حقوق اإلنسان باملغرب ،وذلك من خالل السعي إىل اإلمساك
بتلك العالقة الرضورية للتمفصل ما بني اإلطار املعياري لحقوق اإلنسان ،ومقتضيات
املالءمة عىل مستوى الترشيعات والسياسات العمومية .ومبوازاة ذلك ،سعينا يف الوسيط
إىل تركيز جهدنا عىل االستثامر يف بناء قدرات جيل جديد من املدافعات واملدافعني
عن حقوق اإلنسان ،يتوفر عىل املستلزمات األساسية من املعرفة والدراية ليس فقط
باألدبيات املرجعية لحقوق اإلنسان ،ولكن أيضا بآليات صنع القرار العمومي ،وأدوات
ومقاربات استقراء السياسات العمومية وتقييمها من منظور حقوق اإلنسان.
وعىل امتداد العرش سنوات التي مضت من عمر الوسيط ،شكل انخراطنا يف تقفي
السياسات القطاعية االجتامعية أولوية مهيكلة الشتغالنا وناظمة إلصداراتنا ،وهو ما ظل
يتطلب االشتغال بإيقاع مواز ملختلف االستحقاقات املتصلة بالزمن السيايس للحكومة
بدءا بالربنامج الحكومي ،ومرورا بتقديم القوانني املالية لكل سنة ،ووصوال للميزانيات
الفرعية والسياسات القطاعية .وبعد أن راكم الوسيط ،يف عالقة بذلك ،رصيدا تأسيسيا
محرتما بشأن ما بات يعرف اليوم باملقاربة املدنية ملراقبة السياسات العمومية ،وبناء
عىل ما سجلناه من مالحظات بخصوص رصد وضع الحقوق والحريات باملغرب من
انكامش يف أداء الحركة الحقوقية كميا ونوعيا عىل مستوى آلية التقارير السنوية ذات
الصلة ،نأيت اليوم يف الوسيط الفتتاح ورشة التقارير السنوية واملوضوعاتية التي تنهض
بأحد مربرات وجود الحركة الحقوقية وهي رصد وضعية الحقوق والحريات باملغرب.
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وعليه ،فإن التقرير الذي يقدمه الوسيط اليوم يغطي زمنيا سنة  ،2019ويتضمن
عرش ( )10قضايا ذات صلة بحقوق اإلنسان باملغرب منتقاة انطالقا من كونها قضايا
تحصل لدينا
تنطوي عىل عدد من الحقوق والحريات األساسية ،وعىل ما أتيح لنا وما َ
من معطيات ،وهي كاآليت:
1. 1الحق يف الحياة؛
2. 2حرية الجمعيات؛
3. 3حرية التجمع والتظاهر السلمي؛
4. 4حرية الرأي والتعبري؛
5. 5حرية املعتقد؛
6. 6الحقوق اإلنسانية للنساء واملساواة بني الجنسني؛
7. 7حقوق السجناء وأوضاع السجون؛
8. 8حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة؛
9. 9حقوق املهاجرين والالجئني؛
10.10الحق يف حامية الحياة الخاصة واملعطيات ذات الطابع الشخيص.
وإذ اقترصنا عىل هذه القضايا ،والتي ال تغطي بالرضورة كل قضايا حقوق اإلنسان،
فسيظل التطلع والحاجة إىل تقارير باقي مكونات الحركة الحقوقية قامئا من أجل
استكامل الرصد الشامل لحالة حقوق اإلنسان باملغرب.
من هذا املنطلق ،نعترب تقرير الوسيط مبثابة مساهمة يف استجالء بعض الحقائق
والوقائع واملعطيات ،وتحيني املقاربات وتقديم بعض التوصيات بهدف لفت االنتباه
لتدارك االختالالت والترسيع بتحسني األداء ،وقد اعتمدنا يف إعداد هذا التقرير عىل
منهجية تستجيب للمعايري املتعارف عليها يف إعداد تقارير املنظامت غري الحكومية
العاملة يف مجال حقوق اإلنسان ،كام عملنا أيضا عىل تنويع مصادر املعطيات
واملؤرشات التي اعتمدناها يف معالجة القضايا موضوع هذا التقرير ،ويف هذا السياق
تم رصد وتوثيق وتحليل املعطيات التي تواترت كأخبار يف أكرث من مصدر إعالمي ،أو
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تم التوصل بها أو تعميم شكايات بشأنها ،وما تحصل لدينا من وثائق ومعطيات من
مختلف الجهات ذات املصلحة ،أو كانت طرفا يف القضايا واملواضيع التي عالجناها
بعد أن يتأكد التقاطع بينها وتستقر كمعطيات ثابتة حيث ال يكون قد صدر عن
األطراف املعنية أي نفي لها ،كام اعتمدنا ما تأىت لنا الوصول إليه من معطيات صادرة
عن هيئات ومؤسسات عمومية .مبوازاة ذلك ،وانطالقا من االلتزامات الدولية للمغرب
ظل الرجوع إىل ما صدر عن وكاالت األمم املتحدة وهيئاتها وآلياتها موجها يف تحديد
األهداف واملؤرشات املؤطرة للرصد.
وبناء عليه ،حرصنا يف الوسيط عىل التذكري باإلطار املرجعي الدويل والوطني وبااللتزامات
والتعهدات التي قبل بها املغرب ضمن مامرسته االتفاقية ،واستعرضنا بشكل وصفي
ومركز ملجمل ما تعتربه السلطات العمومية "إنجازات نحو الوفاء بالتزاماتها" ،وليتم
الوقوف عىل الواقع والحاالت وما يكشفاه من تعرث واختالل وتحديات ،وما يستلزمه
ذلك من مقرتحات وتوصيات.
وخالل تناولنا لكل موضوع من املواضيع العرشة املشار إليها أعاله ،حاولنا ،ومبوازاة
ذلك ،تقديم معطيات ومؤرشات صادرة عن السلطة التنفيذية ،والعمل عىل رصد
حجم انشغال السلطة الترشيعية برسم سنة  ،2019بالحقوق والحريات ذات الصلة
مبوضوعات هذا التقرير ،وجعلنا منت األسئلة الربملانية مؤرشا عىل ذلك ،كام عملنا أيضا
وبشكل جزيئ عىل تقديم قراءتنا لبعض األحكام القضائية ذات الصلة مبامرسة بعض
الحقوق والحريات كام جرى مع حرية الجمعيات.
لقد تناول التقرير ،كام أكدنا من قبل ،عرش مواضيع ذات صلة بحريات وحقوق
محددة ،غري أن هذا االختيار ال يعني بأن هذه القضايا هي التي تصدرت املشهد
الحقوقي يف سنة  ،2019فمن املؤكد أن قضايا أخرى ال تخلو من أهمية ،كانت محط
انشغال الحركة الحقوقية وحظيت باهتامم إعالمي واسع ،غري أن املعطى الذي بات
يؤطر الخطاب حول حالة حقوق اإلنسان باملغرب خالل سنة  ،2019هو التشديد عىل
منحى"الرتاجع" أو "النكوص" أو "اإلحساس بالتدهور الحاد" ،كام وصفته مؤسسة
عمومية ،وهي املندوبية السامية للتخطيط يف مذكرتها اإلخبارية حول نتائج بحث
الظرفية لدى األرس برسم سنة  ،2019حيث "رصح  %23.8من األرس أن وضعية حقوق
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اإلنسان باملغرب قد تدهورت مقابل  %18.7سنة  ."2018وبرصف النظر عن اختالف
التقديرات والتموقعات ،فتقريرنا هذا يهدف باألساس إىل املساهمة من جهة ،يف
تقديم مؤرشات ذات مصداقية من شأنها أن تساعد عىل فهم أفضل لوضعية الحقوق
والحريات موضوع هذا التقرير ،ومن جهة ثانية ،تحيني املقاربة يف التعاطي مع قضايا
الحقوق والحريات باملغرب لتجاوز التقاطب الحاد ما بني خطاب "الردة والنكوص
والعودة إىل مامرسات مايض االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان" والخطاب املحتفي
بـ "اإلنجازات الكربى".
لقد فتح دستور  2011أفق االنتظارات ،وساهمت الدينامية املجتمعية التي سبقته
وواكبته الحقا ،يف تنمية منسوب الثقة يف جدوى وأهمية التمسك بطريق اإلصالح
والتغيري من أجل مغرب ممكن يصون الكرامة ويحفظ الحقوق ويضمن العدالة
االجتامعية ،غري أن حصيلة املنجز يف عالقة بالحقوق والحريات عىل ضوء الزمن
السيايس خالل هذه العرشية ،وإيقاعه الحكومي املتباطئ حينا واملتعرث أحيانا ،قد
ظل يع ّرض منسوب تلك الثقة التي ولدتها الدينامية املجتمعية وما نجحت يف تضمينه
من حقوق وحريات يف الوثيقة الدستورية ،إىل التشكيك والتآكل ،وليبدأ الخطاب
اإلصالحي يتوارى بدل أن يتعزز.
وألن إمكانيات التدارك واسرتجاع املبادرة اإلصالحية ما يزال ممكنا ومتاحا كلام
اقرتنت إرادة اإلقرار بسياسة اإلعامل ،ولعل إحدى هذه الفرص ،والتي يتزامن صدور
هذا التقرير مع انطالق عملها ،هو اللجنة الخاصة إلعداد النموذج التنموي الجديد،
فالنموذج املأمول إما أن يكون بنفس حقوقي أو ال يكون.
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املحور االول :احلق يف احلياة

ستظل مختلف املناشدات التي تتعلق بالحق يف الحياة مرشوعة ورضورية وهي تؤكد
بقوة عىل رضورة إلغاء عقوبة اإلعدام ،باعتبارها عقوبة متس بحق أسايس ومتأصل
بالنسبة للجميع ،ومبوازاة ذلك ،بدأ تنامي االهتامم لدى منظومة األمم املتحدة لحامية
حقوق اإلنسان والنهوض بها ،بلفت االنتباه وإقرار االجتهادات والتوصيات املوجهة
للدول األطراف عرب مختلف آلياتها بشأن كل ما ميكن أن ميس بالحق يف الحياة ويؤدي
لحدوث وفيات بسبب ضعف السياسات وتزايد الهشاشة االجتامعية واالقتصادية
والنفسية ،وما يرتتب عن ذلك من مسؤوليات تقصريية للحكومات بخصوص حامية
هذا الحق.
ولتقييم مدى ضامن وحامية الحكومة املغربية للحق يف الحياة خالل سنة ،2019
ننطلق يف الوسيط من كون املقاربة التي ظلت حتى اليوم تعتمد الرصد يف عالقة
بالحق يف الحياة ،باختزاله يف األحكام ذات الصلة بعقوبة اإلعدام ،أو عند حدوث
وفيات باألماكن الخاصة بسلب الحرية ،أو يف عالقة بأحداث ذات صلة بالتجمع
والتظاهر وعىل خلفيته ،أو يف عالقة باإلجهاض ،ستظل تحتاج إىل التعزيز باستحضار
أبعاد أخرى بالنظر إىل تنامي املس بالحق يف الحياة بسبب السياسات غري املنصفة
والخدمات العمومية غري املالمئة الحتياجات املواطنات واملواطنني .وما يرتتب عن ذلك
من رضورة تحيني املقاربة يف عالقة بالحق يف الحياة لرصد وتقييم مستويات مدى وفاء
املغرب بالتزاماته الطوعية ذات الصلة ،ومدى مالءمته للترشيعات والقوانني ،ومدى
فعالية السياسات واآلليات املوكول إليها ضامن وحامية الحق يف الحياة للجميع .وعليه
سيتضمن رصد وتقييم مستويات إقرار وإعامل هذا الحق ماييل:

34

التزامات طوعية للمغرب أمام المنتظم الدولي

تتحدد التزامات املغرب عىل مستوى ضامن وحامية الحق يف الحياة ،يف الوفاء بالتعهدات
املرتتبة عن انخراطه يف منظومة حقوق اإلنسان يف عالقة بالهيئات واآلليات ذات
الصلة بالقانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين ،وإذا كان التأسيس
ملقتضيات املادة السادسة من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية يعلن رصاحة
يف الفقرة األوىل سمو الحق يف الحياة بالنسبة لجميع الناس ،كحق مالزم لكل إنسان،
عىل القانون أن يحميه ،وال يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا .فإن الفقرة الثانية
تضع االشرتاطات عىل الدول التي تحكم بعقوبة اإلعدام ،مبا يؤطر املراحل االنتقالية
لها وهي تتجه نحو اإللغاء ،ألن الحق يف الحياة يعترب حقا أصيال يف كل إنسان وأساسيا
له ،وتشكل حاميته الفعالة رشطا حاسام للتمتع بجميع الحقوق األخرى.
ونظرا للتباطؤ الذي ما يزال يطبع سياسة الدول بخصوص إلغاء عقوبة اإلعدام فقد
عملت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان مؤخرا عىل اعتامد التعليق العام رقم ،136
والذي ضمنته مجموع اجتهاداتها ومالحظاتها بخصوص الحق يف الحياة كام أطرته
املادة  6من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ،وهو التعليق الذي يستعاض به
عىل التعليق رقم  ،6والتعليق رقم .214
وبقدر ما يعمل التعليق رقم  36عىل تطويق التأويل الذي تتذرع به الدول لإلبقاء
عىل عقوبة اإلعدام ،بقدر ما ت ُضَ ٌِم ُن ُه اللجنة مالحظاتها امللزمة للدول األطراف يف ما
يتعلق بتوسيع مفهوم الحق يف الحياة ليشمل كل ما ميكن أن يشكل أوجه التقصري يف
السياسات والخدمات التي تتسبب يف وفاة األفراد وفاة غري طبيعية أو مبكرة.3
وعليه تشكل التوصيات والقرارات والتعليقات الصادرة عن مختلف اآلليات األممية
املوجهة للمغرب 4بشأن حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها ،التزاما سياسيا ينبغي عىل
الحكومة إعامله ضمن الترشيعات والسياسات والخطط.
 .1التعليق الذي اعتمدته اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان يف دورتها  ،124املنعقدة ما بني  8أكتوبر و 2نونرب .2018
 .2وهام اللذان تم اعتامدهام من طرف اللجنة سنتي  1982و.1984
 .3املالحظة  3و 6و 7و 8ضمن التعليق العام رقم  36والذي اعتمدته اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان يف دورتها 124
( 8أكتوبر  -2نونرب .)2018
 .4التوصيات  19و 20و 21و 22التي وجهتها اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان للمغرب وقبل بها بشأن عقوبة اإلعدام
واإلجهاض خالل سنة .2016
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وتؤكد اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان عىل اعتبار الحكم بعقوبة اإلعدام تعسفيا كلام
تم اإلخالل باإلجراءات التي تفيض إىل هذا الحكم من زاوية ضامنات املحاكمة العادلة.5
كام حثت اللجنة املغرب كدولة طرف وبالنظر للمخاطر التي تلحق بصحة النساء
اللوايت يلجأن لإلجهاض بطريقة رسية ،والتداعيات التي قد تصل إىل حدوث وفيات عىل
أن ترسع تنقيح ترشيعاتها من حظر اإلجهاض بإدراج استثناءات إضافية ،والحرص عىل
توفري سبل فعالة يف إطار اإلجهاض القانوين ،ورفع الوعي بالصحة الجنسية واإلنجابية.
ومن جهة أخرى ،يعترب انخراط املغرب مبثابة االلتزام السيايس ملختلف مؤسسات الدولة
خالل الدورة السبعني للجمعية العامة لألمم املتحدة 6التي صادقت عىل اعتامد برنامج
العمل  ،2030-2015لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة السبعة عرش ( )17واملفصلة
يف  169غاية تتفرع كمقاصد مؤطرة ملجموع األهداف ،وليتجدد هذا االلتزام خالل
تقديم الحكومة لربنامجها املؤطر للوالية الترشيعية  ،2021-2016بالتعهد بإعامل تلك
االلتزامات يف السياسات لبلوغ تلك األهداف.7
وعليه سيكون مطلوبا التشديد عىل مساءلة الحكومة بخصوص مدى التقدم يف إعاملها
للغايات  169املهيكلة لألهداف  17للتنمية املستدامة من زاوية حامية الحق يف الحياة،
وتحديدا الهدف الثالث املتعلق بضامنها الصحة الجيدة والرفاه ،ورصد مستويات خفضها
للوفيات ذات الصلة باألمراض املعدية وغري السارية ،ووفيات األمهات الحوامل ،واألطفال
دون سن الخامسة ،وخفض وفيات ضحايا حوادث الطرق بالنصف.
 .5وهو ما تضمنه التعليق العام رقم  36من خالل املالحظة  41وباإلحالة عىل املادة  14من العهد بشأن ضامنات
املحاكمة العادلة ومبا يجعل الحكم باإلعدام تعسفيا يف طابعه ومنافيا للامدة  6من العهد الدويل للحقوق املدنية
والسياسية ،وقد تشمل االنتهاكات التي تجعل الحكم بعقوبة اإلعدام تعسفيا :استخدام االعرتافات املنتزعة بالقوة؛
عدم إتاحة املتهم إمكانية استجواب الشهود املعنيني؛ عدم توفري التمثيل الفعال الذي يشمل لقاءات رسية بني املحامي
وموكله خالل جميع مراحل اإلجراءات الجنائية؛ عدم احرتام قرينة الرباءة؛ عدم إتاحة الوقت والتسهيالت إلعداد الدفاع
القانوين واالستئناف؛ عدم توفري خدمة الرتجمة الشفوية وعدم استقاللية وحياد املحكمة...
 .6قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة ( )70/1بخصوص اعتامد خطة التنمية املستدامة  ،2030الصادر بتاريخ 25
دجنرب .2015
 .7بادر املغرب بشكل طوعي تقديم تقريره حول اإلجراءات األولية املتخذة لتفعيل خطة  2030-2015ألهداف
التنمية املستدامة ،وذلك مبناسبة انعقاد املنتدى السيايس يف يوليوز  .2016بإرشاف املجلس االقتصادي واالجتامعي
لألمم املتحدة.
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بالرغم من تنصيص الدستور املغريب عىل سمو الحق يف الحياة باعتباره أول الحقوق
لكل إنسان ،وحمل القانون عىل حامية هذا الحق ،8ما تزال الترشيعات الوطنية حتى
اليوم تعاقب باإلعدام عىل العديد من الجرائم سواء يف القانون الجنايئ أو قانون
القضاء العسكري 9أو قانون  03.03املتعلق مبكافحة اإلرهاب.10
ومن أجل مالءمة الترشيعات الوطنية مع املقتضيات الدستورية ،تَضَ َّم َن مرشوع القانون
رقم  10.16القايض بتغيري وتتميم مجموعة القانون الجنايئ ،11مقتضيات ترمي إىل تقليص
عدد من الجرائم التي يعاقب عليها باإلعدام من  31إىل  11جرمية ،12وكذا اشرتاط إصداره
بإجامع هيئة الحكم قبل النطق به ،وتدوين رأي كل واحد من أعضاء الهيئة يف محرض
موثق ،كام تم خفض ذلك بالنسبة لقانون العدل العسكري من  16إىل  5جرائم ،بينام ظل
قانون مكافحة اإلرهاب عىل حاله منذ أن وسع نطاق الحكم بهذه العقوبة.
أما بخصوص رصد املس بالحق يف الحياة من خالل الوفيات املرتتبة عن السياسات غري
املنصفة ،فيتم ذلك من منطلق التكريس الدستوري للحقوق ككلية ال تقبل التجزيء
وللحق يف التنمية ومسؤولية الدولة تجاه مواطنيها يف إعامل هذا الحق يف ترابط مع
أهداف التنمية املستدامة  ،2030كمرجع ملساءلة مدى وفاء الحكومة بذلك.13
 .8الفصل  20من الدستور.
 .9ظهري رشيف رقم  1.14.187صادر يف  10دجنرب  ،2014بتنفيذ القانون رقم  108.13املتعلق بالقضاء العسكري ،الجريدة
الرسمية عدد  6322بتاريخ  01يناير .2015
 .10ظهري رشيف رقم  01.03.140صادر يف  28ماي  .2003بتنفيذ قانون  03.03املتعلق مبكافحة اإلرهاب ،الجريدة الرسمية
عدد  5112بتاريخ  29ماي .2003
 .11وهو مرشوع القانون الذي متت مصادقة املجلس الحكومي عليه بتاريخ  9يونيو  ،2016وتم إيداعه لدى مجلس النواب
بتاريخ  22يونيو  ،2016وتم تقدميه أمام لجنة العدل والترشيع يوم  28يونيو ( ،2016من طرف الوزير مصطفى الرميد) ،ويف
 11يوليوز  ،2016طلب بشأنه رأي املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،وبتاريخ  13يوليوز  ،2016سجل انتهاء املناقشة العامة
ذات الصلة ،وبتاريخ  30يوليوز من نفس السنة ( ،)2016تم تقديم رأي املجلس الوطني لحقوق اإلنسان بشأنه ،وخالل سنة
 ،2017وتحديدا يوم  6يوليوز قدم الوزير محمد أوجار مرشوعا تم إنهاء املناقشة العامة والتفصيلية بشأنه بتاريخ  2يوليوز
 ،2019ولتقدم التعديالت يوم  10دجنرب .2019
 .12وضمنها ثالثة جرائم أخرى متت إضافتها ليعاقب عليها باإلعدام ،وهي جرائم اإلبادة الجامعية والجرائم ضد اإلنسانية
وجرائم الحرب.
 .13تم اعتامد اإلسرتاتيجية الوطنية للتنمية املستدامة يف أفق  ،2030خالل اجتامع املجلس الوزاري املنعقد بتاريخ  25يونيو
 ،2017كام تقرر خالل املجلس الحكومي املنعقد بتاريخ  22فرباير  ،2018إحداث اللجنة اإلسرتاتيجية للتنمية املستدامة،
والتي خرجت إىل الوجود بتاريخ  29مارس  ،2018مبرسوم رقم .2.17.655
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◗  ◗عينة ذات صلة بحاالت المس بالحق في الحياة بسبب التشريعات
والقوانين

بالرغم من تقليص عدد الجرائم التي يعاقب عليها باإلعدام يف مرشوع القانون
الجنايئ وقانون القضاء العسكري ،وبالرغم من وقف تنفيذ اإلعدام بالنسبة لألشخاص
املحكومني بهذه العقوبة عىل خلفية هذه القوانني منذ سنة  1993والقانون املتعلق
مبكافحة اإلرهاب ،فإن سنة  2019عرفت إصدار ثالثة أحكام باإلعدام وتحويل حكم
من املؤبد إىل اإلعدام ويتعلق األمر مبا ييل:
ـ ـبتاريخ  18يوليوز  :2019أصدرت غرفة الجنايات االبتدائية بسال أحكامها يف عالقة مبلف
جرمية ذبح سائحتني بجامعة امليل ،إقليم الحوز بنواحي مراكش ،وقد تضمنت األحكام
الصادرة يف حق املتابعني وعددهم  24شخصا ،15ثالثة أحكام بعقوبة اإلعدام ،يف حق
املتهمني الرئيسني بتنفيذ الجرمية وهم عبد الصمد الجود ويونس أوزياد ورشيد أفاطي.
ـ ـوبتاريخ  30أكتوبر  :2019وخالل مرحلة االستئناف أكدت املحكمة األحكام الثالثة
بعقوبة اإلعدام ولتضيف إليها حكام رابعا حيث حولت الحكم باملؤبد يف حق عبد
الرحامن خيايل إىل عقوبة باإلعدام.
ويتحدد عدد األشخاص املحكومني بعقوبة اإلعدام مابني سنتي  1994و ،2011يف 195
شخصا ،بينام سيتم حرصها إىل متم سنة  2018يف  93شخصا .وقد عرف هذا العدد
انخفاضا خالل شهر يوليوز  ،2019بإصدار عفو مليك عىل  31شخصا مبوجبه تحولت
عقوبة اإلعدام إىل مؤبد.16
مبوازاة ذلك ،وأخذا بعني االعتبار املعطيات أعاله الداعمة التجاه إلغاء عقوبة اإلعدام،
جددت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان 17حثها الدولة املغربية عىل أن تنظر يف إمكانية
االنضامم إىل الربتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الهادف إىل إلغاء هذه العقوبة.
 .14نظرا لكون التقرير يتضمن محورا حول "حقوق السجناء وأوضاع السجون" ،فالحاالت واملزاعم ذات الصلة باملس بالحق
يف الحياة بهذه املؤسسات تم رصدها ضمن املحور املشار إليه.
 .15ويتضمن صك االتهام" :تكوين عصابة إلعداد وارتكاب أفعال إرهابية ،واالعتداء عمدا عىل حياة األشخاص مع سبق
اإلرصار والرتصد ،وارتكاب أفعال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية ،وحيازة أسلحة نارية ،ومحاولة صنع متفجرات خالفا ألحكام
القانون يف إطار مرشوع جامعي يستهدف املس الخطري بالنظام العام بواسطة التخويف والرتهيب والعنف".
 .16هذه األرقام قد تعرف بعض التغيريات مبوجب املناسبات املوازية ملرحلة إصدار التقرير والتي تعرف استفادة املحكومني
بهذه العقوبة من تحويلها إىل عقوبة باملؤبد أو بالسجن املحدد.
 .17التوصية رقم .20
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وعليه ،ميكن أن نسجل بأن موضوع إلغاء عقوبة اإلعدام باملغرب ما يزال رهني مقاربة
تتسم بعدم االنسجام ،حيث تؤطر الحكومة خطابها خالل كل املناسبات ،وللرد عىل ما
جاء يف توصيات ومالحظات الهيئات ذات الصلة بحامية حقوق اإلنسان ،بكون القضية
خالفية وتستلزم نقاشا مجتمعيا ،18غري أن املالحظ وبعد تضمينها لذلك كتوصية ضمن
خطة العمل الوطنية يف مجال الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،19هو عدم تحمل الحكومة
ملسؤوليتها يف إطالق ورش النقاش املجتمعي ،ألنها حتى اليوم وعىل بعد أقل من سنة
عىل استنفاذ كل من الوالية الحكومية ( ،)2021-2017واملرحلة املخصصة إلعامل التدابري
والتوصيات املتضمنة يف خطة العمل الوطنية ( ،)2021-2018ما يزال الرأي العام ال
يعرف شيئا عن حصيلة هذا النقاش بني الفاعلني الحكوميني ،وعىل مستوى املؤسسة
الترشيعية ويف عالقة باملؤسسات الوطنية ذات الصلة ،أو يف عالقة باملجتمع املدين ،كام ال
وجود ألية إسرتاتيجية إعالمية للحكومة املوكول إليها النهوض بالنقاش العمومي يف عالقة
باملوضوع ،بل اختزلته يف مشاريع لجمعيات ليتحول النقاش املجتمعي إىل مجرد أنشطة
محكومة فقط بالنفس الجمعوي ،وذلك يف إطار برنامج دعم املجتمع املدين الذي أطلقته
وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان والعالقات مع الربملان لسنة .2019
◗  ◗المس بالحق في الحياة خالل التظاهر وعلى خلفيته

انطالقا مام ينص عليه الفصل  29من الدستور من ضامن لحريات االجتامع والتجمع
والتظاهر السلمي ،وما أقره القانون 20من متايزات دقيقة بني أشكال التجمعات
العمومية وما استثناه منها ،وموازاة بتشديد مرسوم وزارة العدل 21عىل أن تدخل
الرشطة يكون غري مربر إال يف حالة االحتشاد املسلح ،أو يف الحالة التي قد يؤدي فيها
االحتشاد إىل اإلخالل بالنظام العام ،أو يف كلتا الحالتني.
وبالرغم من املقتضيات أعاله ،ما يزال إعامل هذا الحق يعرف بعض االنزياحات بنسبة
تعادل  ،22 %1.17حيث يسجل املنع أو التدخل لفك التجمع واالستعامل غري املتناسب
 .18للتأكد من ذلك ميكن االطالع عىل رد املغرب عىل قامئة املسائل املقدمة من طرف اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان بتاريخ
 20يوليوز  ،2016وتقرير املغرب النصف مرحيل املتعلق مبتابعة تنفيذ توصيات الجولة الثالثة من آليات االستعراض الدوري
الشامل (ص ،)46.الصادر بتاريخ  13شتنرب .2019
 .19ميكن الرجوع إىل التوصية رقم  10بشأن تتبع تنفيذ خطة العمل الوطنية يف مجال الدميقراطية وحقوق اإلنسان(.)2021-2018
 .20أنظر الفصل  19من الظهري الرشيف رقم1.58.377بخصوص التجمعات العمومية لسنة  1958كام وقع تعديله وتتميمه
مبوجب القانون  76.00الجريدة الرسمية عدد  ،5046بتاريخ  10أكتوبر .2002
 .21أنظر يف ذلك منشور وزارة العدل رقم  93س ،3بخصوص التجمهر يف الطريق العمومي ،بتاريخ  12أكتوبر .2015
 .22وهو ما رصح به رئيس الحكومة بتاريخ  10دجنرب  12052" ،2019وقفة احتجاجية ،تم تفريق  142منها بالقوة
العمومية برسم األشهر التسعة األوىل من سنة  ،2019وفق وزارة الداخلية".
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للقوة ،وقد عرفت سنة  ،2019خالل التظاهر وعىل خلفيته املس بالحق يف الحياة،
وذلك بحدوث وفيات تخص حالتني وهام:
• 26ماي  :2019يفارق الحياة عبد الله حاجييل مبصلحة اإلنعاش مبستشفى ابن سينا بالرباط .وحسب املعطيات
واإلفادات املتوفرة فالفقيد ينحدر من مدينة آسفي وقصد الرباط ملرافقة ابنته هدى حاجييل ،األستاذة املتعاقدة
للمشاركة يف املسرية التي نظمها هؤالء بالرباط يوم  24أبريل 2019؛
وأثناء تحرك املسرية بشارع الحسن الثاين ،وغري بعيد عن محطة املسافرين "القامرة" ،وعند تدخل القوات العمومية
لتفريق املتظاهرين أصيب السيد عبد الله حاجييل إصابات بليغة نقل عىل إثرها إىل مستشفى ابن سينا بالرباط.
وقد كشف التشخيص بأن حالته خطرية ،فباإلضافة إىل كسور يف إحدى يديه ويف ضلعني فقد دخل يف غيبوبة
مستمرة ،لتتم إحالته عىل مصلحة اإلنعاش مبستشفى ابن سينا بالرباط.
وقد استمر يف وضعية غيبوبة ،من يوم  24أبريل  2019إىل أن فارق الحياة فجر يوم  26ماي  ،2019ورغم التدخل
الطبي فقد عرفت حالته مضاعفات مقلقة ،طالت الكيل والقلب لدرجة مل يعد يستجيب معها للعالجات.
•  19يوليوز  :2019صباح انجورين شابة عمرها  24سنة ،تفارق الحياة مبدينة العيون بعد أن تم نقلها يف حالة حرجة
من الشارع العام بسبب أحداث عنف جرت مبوازاة االحتفاالت بفوز املنتخب الجزائري بكأس إفريقيا لكرة القدم.

◗  ◗المس بالحق في الحياة بسبب استعمال السالح الوظيفي

يخضع استعامل السالح الوظيفي لضوابط قانونية وتنظيمية صارمة ،وقد حدد
القانون 23حاالت وضوابط استخدام السالح من طرف املكلفني بإنفاذ القانون ،وألن
أشكال الحرمان من الحياة قد تكون تعسفية رغم تلك الضوابط ،فإن مفهوم التعسف
حسب اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان ،ال يعادل بشكل كامل مفهوم "مخالفة القانون"
بل ينبغي تفسريه بشكل أوسع يشمل عنارص عدم املالءمة واإلجحاف وعدم قابلية
التنبؤ باآلثار وعدم إتباع اإلجراءات القانونية الواجبة ،إضافة إىل عنارص املعقولية
والرضورة والتناسب.24
واألمر هنا ال يتعلق بالحاالت الناتجة عن التجاوزات املتصلة باستعامل السالح
الوظيفي خالل العمل وما يتصل به من مهام وفق الضوابط القانونية ،بل باستغالل
السالح الوظيفي الذي قد يستعمله بعض حامليه يف املس بالحق يف الحياة لزمالء لهم،
أو ألقارب لهم أو ملواطنني ومواطنات بالفضاء العام ،وقد عرفت سنة  ،2019استغالل
 .23أنظر املادتني  124و 125من القانون الجنايئ.
 .24وهو ما تضمنه التعليق رقم  36الصادر عن اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان والذي اعتمدته يف دورتها 8( 124
أكتوبر 2 -نونرب .)2018
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بعض األشخاص للسالح الوظيفي يف املس بالحق يف الحياة ألقارب لهم وملواطنات
ومواطنني بالفضاء العام ،وهو ما متثل يف الحاالت التالية:
• 7يوليوز  :2019أطلق مفتش رشطة ممتاز يعمل مبنطقة أنفا بالدار البيضاء الرصاص خالل الساعات األوىل من
صباح هذا اليوم ،عىل شخصني ،امرأة ورجل (يبلغان من العمر  35و 40عاما) ،مام سيؤدي لوفاتهام معا ،وذلك
بشارع لال الياقوت ،وحسب شهود عيان وفيديو مرسب الحقا ،مل يتم رصد أية مقاومة للفقيدين ليضطر معها مفتش
الرشطة الستعامل سالحه الوظيفي واستهدافهام بالرصاص ،ولتفتح املصلحة الوالئية للرشطة القضائية بالبيضاء
بحثا معمقا لتحديد ظروف ومالبسات حادث إطالق النار عىل املواطنني االثنني ،ولتكشف نتائج األبحاث األولية
عن ارتكاب موظف الرشطة تجاوزات تتسم بالخطورة خالل هذا التدخل ،األمر الذي استدعى توقيفه عن العمل
وتقدميه أمام العدالة.
• 1شتنرب  :2019أقدم موظف رشطة مبدينة سال عىل قتل زوجته باستعامله لسالحه الوظيفي ،وليتقدم تلقائيا خالل
الساعات األوىل من صباح نفس اليوم لدائرة أمنية للترصيح بتصويبه ثالث رصاصات من سالحه الوظيفي يف اتجاه
زوجته متسببا يف وفاتها ببيتهام.
وقد تم االحتفاظ بالرشطي املشتبه فيه تحت تدبري الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إرشاف
النيابة العامة املختصة ،وذلك لتحديد كل الدوافع واملالبسات املحيطة بهذه القضية حسب بالغ للمديرية العامة
لألمن الوطني.

◗  ◗المس بالحق في الحياة بسبب حوادث الطرق

ما تزال حوادث الطرق يف املغرب تشكل أحد األسباب الرئيسة للمس بالحق يف الحياة،
وبالرغم من التزام الحكومة املغربية بخطة التنمية املستدامة  ،2030-2015فإنها مل
تعمل عىل الوفاء بالتعهد الذي يتعلق بالغاية السادسة ضمن هدف الصحة الجيدة
بخفض عدد الوفيات واإلصابات الناتجة عن حوادث الطرق بالنصف بحلول عام
 ،2020فجميع املؤرشات تحيل عىل عدم حدوث أي تقدم يف عالقة بهدف خفض عدد
الوفيات منذ تعهد املغرب بذلك ،بل أحيانا وكام جرى خالل سنة  2019يسجل ارتفاع
حصيلة ضحايا حوادث الطرق وضمنهم عدد القتىل خالل فرتات محددة قياسا بسنة
 ،2018وهو ما تؤكده املعطيات واإلحصائيات التالية:25
فخالل األربعة أشهر األوىل (يناير ،فرباير ،مارس ،أبريل) من سنة  ،2019ارتفعت
حصيلة عدد األشخاص الذين فقدوا حياتهم بسبب حوادث الطرق إىل  1357قتيل،
بزيادة  96قتيل مقارنة بنفس املدة لسنة 2018؛
 .25وهي املعطيات واألرقام التي تخص فقط املناطق الحرضية باملغرب ومصدرها املديرية العامة لألمن الوطني.
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عدد القتلى خالل أربعة أشهر من يناير إلى أبريل
مبيان مقارن لسنتي  2018و2019
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وبالنسبة لألسبوع املمتد ما بني  12و 18غشت  ،2019فيتحدد عدد الضحايا الذين
فقدوا حياتهم بسبب حوادث الطرق يف  30شخصا ،وأصيب  1615آخرون بجروح،
إصابات  80منهم بليغة ،يف  1115حادثة طرقية داخل املناطق الحرضية؛
األسبوع الممتد ما بين  12و 18غشت 2019
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أما خالل أسبوع  29 / 23دجنرب  ،2019فقد سجل عدد الضحايا ممن فقدوا حياتهم يف
 24شخصا يف إطار  1534حادثة طرقية ،وأصيب  2019آخر 78 ،منهم إصاباتهم بليغة
مام يرشح ارتفاع عدد الوفيات.
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األسبوع الممتد ما بين  23و 29دجنبر 2019
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وتتحدد األسباب الرئيسية املؤدية إىل وقوع هذه الحوادث املميتة يف املناطق الحرضية يف
عدم االنتباه ،عدم احرتام حق األسبقية ،عدم التحكم ،الرسعة املفرطة ،عدم ترك مسافة
األمان ،التجاوز املعيب ،وعدم احرتام الوقوف املفروض بعالمة قف ،وتغيري االتجاه بدون
إشارة ،وتغيري االتجاه غري املسموح به ،والقيادة يف حالة سكر ،وعدم احرتام الوقوف
املفروض بضوء التشوير األحمر ،والسري يف االتجاه املمنوع ،والسري يف يسار الطريق.
وبالنظر إىل األسباب أعاله يبدو عدم احرتام القانون هو العنوان املؤطر ملختلف
التجاوزات املؤدية للمس بالحق يف الحياة ولإلصابات البليغة واإلعاقات املستدمية .غري
أن الحكومة وبالرغم من التزامها بغاية خفض عدد الوفيات بالنصف مع بداية سنة
 .2020فإن النتائج املعلنة مبوازاة استنفاذ التاريخ املرحيل املحدد لبلوغ ذلك تظل جد
مقلقة ،وتعكس فشلها يف إعامل التزاماتها.
ويبدو التفاوت واضحا بالنظر ملا التزم به املغرب دوليا يف سياق أهداف التنمية
املستدامة وما تعهدت به الحكومة يف إطار اإلسرتاتيجية الوطنية للسالمة الطرقية
 ،2030-2017بشأن خفض الوفايات بسبب حوادث الطرق بالنصف مع بداية سنة
 ،2020بالنسبة ألهداف التنمية وسنة  2026بالنسبة لإلسرتاتيجية الوطنية .وإذ سبق
للحكومة وأن رصحت يف أكرث من مناسبة من خالل املؤرشات التي تقدمها بتقلص عدد
الوفيات بسبب حوادث الطرق خالل سنة  ،2019فإن األرقام واملعطيات األسبوعية
والدورية 26التي تم تعميمها ومقارنتها باألرقام واملعطيات الخاصة بسنة  ،2018ال
تعكس ذلك ،ويبقى التطلع إىل تحقيق األهداف املسطرة ضمن اإلسرتاتيجية الوطنية
 .26وهي البيانات التي تعمل عىل تعميمها بانتظام املديرية العامة لألمن الوطني.
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للسالمة الطرقية ،والتي ينتظم الرهان الحكومي بشأن إعاملها عىل ما ميكن أن تقوم به
الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية 27كآلية أساسية لتنفيذ السياسة العمومية ذات الصلة.
• 30شتنرب  :2019وقعت حادثة سري مميتة صباح هذا اليوم ،مبدخل الصويرة عىل الطريق الرئيسية رقم  1بني
الجامعة الرتابية أوناغة والصويرة املدينة ،ويتعلق األمر بسيارة أجرة صنف  1كانت تقل  6ركاب والسائق.
هذا وقد فقد السائق بشكل مفاجئ التحكم يف السيارة لتزوغ عن الطريق وتصطدم بشجرة وتنقلب ،وقد توىف
السائق يف الحال ،بينام أصيب الركاب الستة بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا عىل إثرها إىل املستشفى اإلقليمي سيدي
محمد بن عبد الله بالصويرة لتلقي العالج والتتبع ،كام فتح تحقيق يف املوضوع.
• 1دجنرب  :2019عرفت منطقة واد أمليل بجامعة مرزوقة (إقليم تازة) ،وبالضبط بجانب الطريق السيار الرابط بني
فاس ووجدة ،حادثة سري مروعة ،عىل إثر انقالب حافلة يف واد صغري بذات املكان .وكانت الحافلة قادمة من بركان
متجهة نحو مدينة فاس .وحسب املعطيات األولية ،فإن هذا الحادث خلف  8قتىل والعديد من الجرحى بإصابات
متفاوتة الخطورة ،قدرت يف  42مصابا.
• 1دجنرب  :2019وقعت حادثة مميتة بالطريق السيار الرابط بني تازة وفاس ،بالنقطة الكيلومرتية  277بجامعة باب
مرزوقة ،نتيجة اصطدام بني حافلة لنقل الركاب وسيارة خفيفة ،وكان عىل متنها  53راكبا وكانت متوجهة من مدينة
فاس صوب مدينة بركان .ورصح املندوب اإلقليمي لوزارة الصحة بتازة ،أن الحصيلة الحالية لضحايا حادثة السري
التي وقعت عرصا بالطريق السيار بني تازة وفاس ،بلغت  17قتيال و 33مصابا موزعون كالتايل 25 :جريحا باملستشفى
اإلقليمي بتازة للعالج وإصابتهم متفاوتة الخطورة ،بينهم حالة يف وضع صحي خطري توجد يف قسم العناية املركزة
باملستشفى الجامعي الحسن الثاين بفاس ،باإلضافة إىل  6حاالت يف وضع صحي متفاوت الخطورة ،وحالتني ()2
ترقدان باملستشفى العسكري مبكناس.
• 28دجنرب  :2019فارق رجالن وامرأة الحياة يف الحال ،وأصيب شخصان آخران بجروح بليغة ،يف حادثة سري وصفت
بـ"املروعة" ،وقعت قرب تاهلة ،عىل الطريق السيار الرابط بني فاس ووجدة.
حيث اصطدمت سيارة عائلية خفيفة ،كانت تقل الضحايا ،بشاحنة من الحجم الكبري ،مرجحة أن يكون ضعف
الرؤية جراء الضباب الكثيف الذي كان يغطي املنطقة أحد أسباب وقوع الحادث.
• 28دجنرب  :2019لقيت عاملة زراعية ،يبلغ عمرها  21سنة ،صباح هذا اليوم ،مرصعها دهسا ،بالطريق الوطنية رقم 1
الرابطة بني أكادير وتزنيت ،عىل مستوى دوار "تن منصور" ،التابع للجامعة الرتابية إنشادن نواحي اشتوكة آيت باها .وأورد
شهود عيان أن الضحية كانت مبعية عاملة أخرى تهامن بعبور الطريق ،انطالقا من ممر الراجلني ،قبل أن تتفاجآ بسيارة
تدهسهام معا ،حيث لقيت واحدة مرصعها بعني املكان؛ فيام سحلت السيارة العاملة األخرى ألزيد من عرشين مرتا.
وقد نقلت جثة الضحية ،التي تقطن بجامعة آيت اعمرية ،إىل مستودع األموات؛ فيام ُو ّجهت العاملة األخرى ( 23عاما)
واملصابة بإصابات بليغة إىل املركز االستشفايئ اإلقليمي ببيوكرى ،ومنه إىل املركز االستشفايئ الجهوي بأكادير.
وانتقلت السلطات املحلية ومصالح الدرك املليك إىل مكان الحادثة ،حيث جرى فتح تحقيق يف ظروف ومالبسات
الحادثة املميتة ،تحت إرشاف النيابة العامة املختصة .ويُشار إىل أن شهود عيان رجحوا أن تكون الرسعة املفرطة
وعدم احرتام عالمات التشوير وتحديد الرسعة ،إىل جانب تعطل خدمة اإلنارة العمومية مبركز تن منصور ،من
األسباب التي تقف وراء تكرار الحوادث التي شهدها هذا املحور الطرقي خالل األشهر القليلة املاضية والتي خلفت
عددا من األموات واملصابني بإعاقات مستدمية.
 .27ميكن الرجوع إىل العدد  6655بتاريخ  12مارس  ،2018من الجريدة الرسمية لالطالع عىل القانون رقم  ،103.14الذي
مبوجبه تم إحداث الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية ،وما يتضمنه من أبواب ومواد بشأن إحداثها ومهامها واختصاصاتها ومواردها.
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• 28دجنرب  :2019فارق طفل صغري يبلغ من العمر حوايل  9سنوات الحياة ،قرب مندوبية الصحة بحي السالم
بسيدي سليامن ،متأثرا بجراحه بعد أن صدمه راكب دراجة نارية "سكوتر" كان يسري برسعة فائقة.
وكان الطفل الصغري قد أصيب بنزيف داخيل عىل مستوى الرأس بعد ارتطامه باألرض ،تطلب نقله عىل وجه الرسعة
نحو مستعجالت املستشفى اإلقليمي بسيدي سليامن؛ إال أنه فارق الحياة يف منتصف الطريق ،بسبب إصابته البليغة.
وبأمر من النيابة العامة املختصة ،حلت السلطات املحلية واألمنية مبكان الحادث ،واتخذت اإلجراءات القانونية
املعمول بها يف مثل هذه الحوادث؛ فيام ُوضع سائق "السكوتر" رهن االعتقال االحتياطي قصد تعميق البحث معه،
يف انتظار متابعته باملنسوب إليه ،وحجز الدراجة النارية التي أوضحت وثائقها أنه ليس مالكها األصيل.

◗  ◗المس بالحق في الحياة بسبب تنامي اللجوء إلى االنتحار

انطالقا من اإلقرار باألهمية املحورية للكرامة اإلنسانية يف االستقالل الشخيص ،ويف
عالقة بباقي االلتزامات املنصوص عليها يف العهد ،حثت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان
الدول األطراف ،أن تتخذ التدابري املالمئة ملنع حاالت االنتحار ،والسيام يف أوساط من
يعيشون حاالت الضعف الشديد.28
وبناء عليه ،يسجل الفاعلون واملهتمون باملغرب ،التزايد املقلق يف عدد املقبلني عىل
املس بالحق يف الحياة بواسطة االنتحار ،وليشمل مختلف األوساط والفئات العمرية،
وباستثناء األرقام واملعطيات ذات الصلة ،التي تقدمها منظمة الصحة العاملية وبعض
جمعيات املجتمع املدين ومصالح الدرك املليك ،29ماتزال الحكومة بعيدة عن تحمل
مسؤوليتها يف رصد األسباب بتوفري الدراسات واألبحاث واألرقام وتحديد مستويات
التدخل االجتامعي واالقتصادي والنفيس املطلوب ،وتوفري البنيات واملختصني وتسهيل
النفاذ لخدمات الصحة النفسية ملواجهة مشكل االنتحار باملغرب.
وبالنظر إىل األرقام واإلحصاءات املسجلة ،فاملشكل يبدو أكرث تعقيدا حني نعرف بأن
املستشفيات الخاصة بالعالج النفيس باملغرب ال تتجاوز العرشة وال توفر سوى 1454
رسيرا .30وقد ظلت األرقام الرسمية املقدمة بشأن الصحة النفسية للمغاربة موضوع
تضارب بني الوزراء األوصياء عىل القطاع وبينهام وبني الرأي العام.31
 .28وهو ما تضمنته املالحظة  9ضمن التعليق العام رقم  ،36الذي اعتمدته اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان يف دورتها .2018 / 124
 .29عرفت القرى والبوادي  2894محاولة انتحار ما بني  2009و.2013
 .30أنظر الخريطة الصحية عىل املوقع االلكرتوين لوزارة الصحةhttp://cartesanitaire.sante.gov.ma/dashboard/ :
pages2/index.html
 .31بينام قدم وزير الصحة أنس الدكايل معطيات وأرقام أمام مجلس النواب سنة  ،2018تفيد بأن  % 42.1من املغاربة يعانون من
أمراض نفسية ،فإن الوزير السابق له الحسني الوردي كان قد كشف خالل سنة  ،2017عن نسبة .%48
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وقد عرفت سنة  ،2019تواترا متزايدا لحاالت االنتحار التي ظلت املنابر اإلعالمية والجمعيات
ذات الصلة تتناقلها ،وإن كان االنتحار يشمل مختلف جهات املغرب ،فقد بدا مرتكزا أكرث
يف جهات معينة ومناطق محددة كام هو الشأن بالنسبة لجهة الشامل ،32وتحديدا بإقليم
شفشاون حيث سجل ما بني فاتح يناير و 20غشت  ،2019ثالثون ( )30حالة انتحار،
مبعدل أربع ( )4حاالت كل شهر ،وحالة واحدة كل أسبوع .مبا يرشح ارتفاع حصيلة
ضحايا االنتحار قياسا بباقي املناطق لتصل مع نهاية السنة إىل خمسني ( )50حالة
انتحار ،ومقارنة مع الرقم املسجل بنفس اإلقليم خالل سنتي  2017و ،2018وهو 35
و 22حالة انتحار.
وإذ يحدد الباحثون األسباب عامة يف الهشاشة االقتصادية واالجتامعية والنفسية
والتداخل الدقيق بني تلك األسباب ،فسيكون مطلوبا توفري الدراسات واألبحاث
وتعميقها يف عالقة بارتفاع حصيلة ضحايا االنتحار باملغرب عامة ،وذلك من أجل إعداد
االسرتاتيجيات والخطط وترسيع التدخل ملواجهة هذا التحدي املقلق.
• 8ماي  :2019وضع شاب يف مقتبل العمر حدا لحياته شنقا ،مساء يوم أمس بنواحي تاونات ،حيث عمد إىل شنق نفسه
بواسطة حبل ربطه بشجرة زيتون قرب مسكنه بدوار الدكان التابع لجامعة سيدي يحيى بني زروال بإقليم تاونات.
ويبلغ الضحية من العمر  21عاما وحسب بعض اإلفادات فالشاب ظل يعاين من الضغط النفيس وذلك بعد وفاة
والده الذي تركهم بدون معيل ،وقد حلت عنارص الدرك املليك لغفساي باملكان ،وعاينت جثة الهالك قبل إحالتها
عىل مستودع األموات مبستشفى الغساين بفاس ،قصد إخضاعها للترشيح الطبي.
• 11ماي  :2019اهتز دوار كركار نواحي شفشاون ،عىل وقع انتحار أم لثالثة أوالد ،بعد وضعها حدا لحياتها بتناولها
"سم الفرئان" قبل ساعات من اإلفطار.
ووفق بعض املصادر املحلية ،فإن عائلة السيدة وأفراد من أقاربها حاولوا إنقاذها ونقلوها إىل أحد املستشفيات
القريبة ،لكنها فارقت الحياة فور وصولها للمستشفى ،بسبب تدهور حالتها الصحية.
وحسب بعض اإلفادات املتطابقة فقد أقدمت الفقيدة عىل االنتحار بهاته الطريقة املروعة ،بعد تعرضها للعديد من
الضغوطات بسبب رصاعات زوجية.
وقد حلت عنارص الدرك املليك بعني املكان من أجل معرفة مالبسات وتفاصيل الحادث ،الذي خلف نوعا من الهلع
وسط ساكنة الدوار واملناطق املجاورة ،وفتحت تحقيقا يف املوضوع.
• 17غشت  :2019أقدمت سيدة مسنة يف الثامنني ( )80من عمرها عىل االنتحار شنقا بدوار تفراون التابع للجامعة
الرتابية أونان ،إقليم شفشاون .وهي أم لخمسة أبناء.
• 22شتنرب  :2019وضع طفل يافع حدا لحياته بطريقة مروعة ،مساء هذا اليوم ،حيث قام باالنتحار شنقا بواسطة
حبل يف منزل والديه الواقع بدوار "وزرويك" نواحي إمينتانوت إقليم شيشاوة.
 .32حسب األرقام املتوفرة عن ضحايا االنتحار بكل من شفشاون وطنجة وتطوان لسنتي  2017و ،2018وهي األرقام التي أحالت
عليها منابر إعالمية محلية وجمعيات من قبيل "جمعية بسمة رضا" و"مرصد الشامل لحقوق اإلنسان".
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ويف تفاصيل هذه الفاجعة ،ذكرت مصادر محلية أن الطفل البالغ من العمر  16سنة ،كان يتابع دراسته بثانوية ابن
تاشفني اإلعدادية مبدينة امنتانوت ،أقدم عىل وضع حد لحياته بواسطة حبل لفه حول عنقه بعد أن قام بتثبيته يف
سقف الغرفة ،مستغال عدم تواجد أفراد أرسته يف املنزل .وفور عودتها إىل املنزل ،تفاجأت األم بابنها وهو جثة هامدة
معلقة ،ومبجرد توصلهم بالخرب حل رجال الدرك املليك وعنارص الوقاية املدنية بعني املكان ،ليتم نقل جثة الفقيد إىل
مستودع األموات مبراكش ،قصد إخضاعها لعملية الترشيح الطبي بأمر من النيابة العامة املختصة ،فيام تم باملوازاة
مع ذلك فتح تحقيق يف املوضوع لكشف أسباب ومالبسات هذه الواقعة.
• 1أكتوبر  :2019أقدم شاب ثالثيني ،مساء هذا اليوم ،مبدينة مكناس ،عىل وضع حد لحياته بعدما عمد إىل شنق
نفسه داخل منزل أرسته بحي سيدي عمر بالعاصمة اإلسامعيلية مكناس .وقد ُعرث عليه جثة هامدة معلقة بواسطة
حبل داخل منزل األرسة وتشري املعطيات األولية إىل أن الفقيد كان يعاين منذ مدة من اضطرابات نفسية .وفور
علمها بالحادث ،انتقلت عنارص الرشطة القضائية إىل مكان الحادث بعدما عملت عنارص الوقاية املدنية عىل نقل
الشاب الضحية إىل مستودع األموات مبستشفى محمد الخامس مبكناس ،فيام قامت مصالح األمن بفتح تحقيق حول
مالبسات وقوع هذا الحادث.
• 24أكتوبر  :2019أقدمت امرأة يف الساعات األوىل من الصباح ،عىل وضع حد لحياتها ،بإلقاء نفسها من رشفة
منزلها الواقع بالطابق الثاين يف حي السويقة الشعبي باملدينة العتيقة بتطوان.
وحسب ما ذكرته مصادر من عني املكان فإن الفقيدة ،أم لثالثة أطفال ،كانت تشتغل "منظفة" باملستشفى اإلقليمي
سانية الرمل بقسم "القلب والرشايني".
ويرجح ،وفقا لنفس املصادر ،أن يكون سبب إلقاء الضحية نفسها من رشفة منزلها فجر اليوم ،هو معاناتها من بعض
الضغوط النفسية نظرا لضعف حالتها املادية.
هذا وقد حلت العنارص األمنية بعني املكان فور إشعارها بالواقعة ،وبارشت التحقيقات األولية للتعرف عىل ظروف
وحيثيات القضية ،فيام نقلت جثة املرأة عىل منت سيارة إسعاف صوب مستودع األموات باملستشفى اإلقليمي للمدينة.
• 9نونرب  :2019أقدم شاب ثالثيني عىل وضع حد لحياته شنقا ،ليال بأحد الدوادير املتواجدة نواحي مدينة سطات.
وقد عرث عليه جثة هامدة ،معلقة بواسطة حبل ،يف مسقط رأسه بدوار البصارة جامعة وقيادة بني يكرين نواحي
مدينة سطات ،يف ظروف غامضة .ويبلغ الضحية  36عاما ،وهو متزوج وأب لثالثة أطفال ،يرجح أن يكون السبب
وراء انتحاره الضغوطات النفسية واملشاكل االجتامعية التي كان يعاين منها.
وأثارت الواقعة استنفار العنارص األمنية باملركز الرتايب كيرس ،حيث انتقلت إىل عني املكان السلطات املحلية بقيادة بني
يكرين ،إىل جانب أفراد من الدرك املليك ،وعملوا عىل معاينة الجثة قبل توجيهها صوب قسم األموات باملستشفى اإلقليمي
بسطات قصد إخضاعها للترشيح الطبي ،فيام تم فتح تحقيق تحت إرشاف النيابة العامة املختصة بابتدائية سطات.
 27نونرب  :2019أقدمت ممرضة شابة عىل االنتحار ،ولتضع حدا لحياتها بواسطة مبيد سام ،بإقليم شفشاون ولتلفظ
أنفاسها األخرية داخل مسكنها الوظيفي باملستوصف الذي تشتغل به كممرضة باملركز الصحي الجامعي باب تازة
بإقليم شفشاون ،حيث جرى نقل جثة الفقيدة إىل مستودع األموات إلخضاعها للترشيح الطبي ،بينام فتحت العنارص
األمنية تحت إرشاف النيابة العامة املختصة بحثا قضائيا يف القضية لتحديد ظروف ومالبسات هذه الحادثة.
• 31دجنرب  :2019وضعت امرأة ،تبلغ من العمر حوايل  56سنة ،حدا لحياتها شنقا ،يف ظروف غامضة ،داخل بيت
األرسة ،بدوار اللبابنة التابع لجامعة ودكة ضواحي غفساي ،عرث عليها زوجها وقد لفظت أنفاسها األخرية ،مشنوقة
بواسطة حبل ربطته إىل عارضة خشبية مثبتة بسقف إحدى الغرف ،والضحية أم لعدة أبناء .وقد انتقلت عنارص
املركز الرتايب للدرك املليك بغفساي نحو مكان الحادث ،حيث فتحت تحقيقا أوليا يف مالبسات هذه القضية .ونقلت
جثة الفقيدة إىل مستودع األموات مبستشفى غساين بفاس ،قصد إخضاعها للترشيح الطبي ،للتأكد من سبب الوفاة.
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◗  ◗المس بالحق في الحياة بسبب الهجرة غير النظامية

ما تزال محاوالت الهجرة املنطلقة من املغرب وباقي بلدان شامل إفريقيا عرب الطريق
املركزي للبحر األبيض املتوسط تشكل أحد أسباب املس بالحق يف الحياة .وقد سجلت
املنظمة الدولية للهجرة وفاة شخص واحد من بني كل  33شخصا يف محاولة عبور البحر
املتوسط يف عام  ،2019مقارنة بواحد من كل  35شخصا عام  ،2018وواحد من كل 51
شخصا عام  .2017كام أقرت يف أحدث إحصائيات لها كون الوفيات عىل الطرق الرئيسية
الثالث للبحر األبيض املتوسط حتى عام  ،2019بلغت نحو  1283حالة ،أي حوايل %44
من الوفيات املؤكدة ،والبالغ عددها  2299خالل الفرتة نفسها من عام .2018
• 28شتنرب  :2019ثم العثور عىل جثث  7ملواطنني مغاربة ،من بينهم امرأة ،لفظها البحر بالشاطئ املتواجد مبنطقة
عني حرودة قبالة ساحل املحمدية ،وذلك بعد جنوح الزورق املطاطي الذي كانوا يستقلونه بغرض الهجرة الرسية..
• 30شتنرب  :2019مواطن غيني يفقد حياته ،عىل منت طائرة تابعة للخطوط امللكية املغربية التي كانت تؤمن
الرحلة بني كوناكري والبيضاء ،حيث كان يختبئ مبخزن إحدى العجالت الرئيسية للطائرة ،وقد ثم انتشال جثته بعد
وصول الطائرة ملطار محمد الخامس واكتشافها من طرف موظفي الخدمات األرضية .وأوضحت املصادر ،أن ثالث
ساعات متواصلة من الطريان وعىل ارتفاع  11000مرت ،أدت إىل وفاته حيث تنخفض درجات الحرارة إىل ما دون
الصفر ،خاصة أن تجاويف العجالت غري مجهزة بالتدفئة أو األوكسجني.

◗  ◗المس بالحق في الحياة بسبب المعيقات المرتبطة بالولوج للخدمات
الصحية

ما يزال املس بالحق يف الحياة مستمرا بحدوث وفيات خالل سنة  ،2019لعدة أسباب
تتعلق باملنظومة الصحية عامة ويف مقدمتها املعيقات التي تحول دون تيسري الولوج
إىل الخدمات الصحية.
وألن الخصاص مرتاكم والتوزيع غري متكافئ عىل املستوى املجايل ،فإن الفئات التي
تعرف الهشاشة عىل مستوى الوضع االقتصادي واالجتامعي والنفيس كام تكون وبقوة
عرضة للمرض ،تكون محرومة أيضا من حقها يف فرص العالج وتقلص حظوظها يف
الوصول إليه .وهو ما يفرس توجه األمم املتحدة لتحديد الهدف الثالث من أهداف
التنمية املستدامة ( ،)2030-2015بكونه يتعلق بالصحة الجيدة والرفاه ،وهو الرتابط
الذي عىل معدي السياسات استحضاره خالل التعاطي مع الهدف الثالث الخاص
بضامن الصحة الجيدة .وبالرغم من التزام الحكومة بإعامله يف عالقة باملقاصد الثالثة
عرش( )13املتفرعة عنه ،فإن القطاع الويص عىل صحة املغاربة استمر فقط يف إعالن
النوايا بإعامل االلتزامات منذ املصادقة عىل أهداف التنمية املستدامة ،2030-2015
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فبعد  4سنوات من عمر الخطة ،وبينام تتحدد حصيلة منجز الحكومة من خالل وزارة
الصحة يف إطالق اإلسرتاتيجية الوطنية املتعددة القطاعات للوقاية ومراقبة األمراض
غري السارية ،)2029-2019( 33واعتامد امليثاق الوطني للوقاية منها ومكافحتها ،والذي
تم توقيعه يف أبريل  ،2019من طرف  13قطاع حكومي ،34فإن األمراض غري السارية ما
تزال تشكل السبب الرئييس للوفاة يف العامل ،وإذ متثل نسبة % 71من الوفيات%37 ،
منها تعترب وفيات مبكرة ،فإنها بالنسبة للمغرب ترتفع إىل  %80من الوفيات ،وهو ما
تؤكده نتائج املسح الوطني لعوامل الخطر املشرتكة لألمراض غري السارية.35
كام يرتفع عدد الوفيات بسبب الرسطان إىل  32962شخص من  36مليون مغريب
بسبب مختلف األمراض الناجمة عن اإلصابة مبختلف أنواعه ،ويسجل  40000حالة
إصابة جديدة سنويا ،36وألن نسبة  %70من الوفيات الناجمة عن الرسطان تقع
بالبلدان منخفضة الدخل ومتوسطته ،فإن تقاطع األسباب بخصوص ثلث هذه الوفيات
يرتبط بعوامل الخطر السلوكية والغذائية الخمسة ،37مبا يرتجم ضعف االسرتاتيجيات
التواصلية الوقائية تجاه املواطنات واملواطنني.
يف مقابل ذلك وبعد أن سجل املغرب تحسنا يف نسب ومؤرشات مواجهته والحد منه
خالل الثالثة عقود األخرية .يسجل اليوم بقلق بالغ عودة مرض السل ليقتل كل سنة
 3300شخص ،والذي أصيب به  37000مواطن ومواطنة خالل سنتي  2018و،2019
يف تناقض تام مع كل من أهداف املخطط الوطني لترسيع خفض نسبة اإلصابة بداء
السل ،والذي يهدف إىل تقليص تفيش املرض بنسبة  ،%40ومع الغايتني املحددتني لعام
 .33واملعروفة أيضاً باسم األمراض املزمنة ،والتي ال تنتقل بني البرش .وهي أمراض تدوم فرتات طويلة وتتط ّور ببطء عموماً.
وتنقسم هذه األمراض إىل أمناط رئيسية أربعة هي األمراض القلبية الوعائية (مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية)
والرسطانات ،واألمراض التنفسية املزمنة (مثل مرض الرئة االنسدادي املزمن والربو) والسكري .وتلتزم املنظمة بتقديم
التقرير العاملي كل ثالث سنوات عن وضع الوقاية من األمراض غري السارية وتتبع التقدم املحرز يف مكافحتها والوقاية منها.
 .34وهو اللقاء الذي ترأسه السيد رئيس الحكومة بحضور السيد املدير العام ملنظمة الصحة العاملية ،وليتم مع بداية
هذه السنة إطالق خطة العمل الوطنية للفرتة  ،2020-2021بحضور السيد الكاتب العام لوزارة الصحة وممثلني عن
وكاالت األمم املتحدة يف املغرب وممثلني عن مختلف القطاعات الوزارية واملنظامت غري الحكومية.
 .35وهو املسح الذي أجرته وزارة الصحة سنة  ،2018لدى فئة السكان الذين ترتاوح أعامرهم مابني  18سنة وأكرث،
وتتحدد نتائجه يف ماييل 29.3٪ :مصابون بارتفاع ضغط الدم،و 10.6٪مصابون مبرض السكري ،و 10.4٪لديهم أعراض ما
قبل مرض السكري ،و 53٪يعانون من زيادة الوزن من بينهم  20٪يعانون من السمنة ،و 10.5٪لديهم نسبة عالية من
الكولسرتول ،و 11.7٪يستعملون التبغ ،و 1.7٪يرشبون الكحول ،و 21.1٪يعانون من الخمول ،وأخريا  76.3٪يستهلكون
أقل من خمس حصص من الخضار والفواكه يوميا.
 .36وهو الرقم الذي كشفت عنه وزارة الصحة ،كام حدد عدد األشخاص املتكفل بعالجهم يف . 200000
 .37املحددة حسب منظمة الصحة العاملية يف السمنة وعدم تناول الفواكه والخرض بشكل كاف وقلة النشاط البدين
وتعاطي التبغ والكحول.
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 2030يف الحد بنسبة  %90من عدد الوفيات الناجمة عن السل والحد بنسبة  %80من
معدل اإلصابة به (الحاالت السنوية الجديدة لكل  100000نسمة) مقارنة باملستويات
املسجلة يف عام  .2015وتتمثل الغايتان املحددتان لعام  2020يف الحد بنسبة %35
من عدد الوفيات الناجمة عن السل والحد بنسبة  %20من معدل اإلصابة به .وتشمل
اإلسرتاتيجية أيضاً هدفاً مرحلياً لعام  2020يتمثل يف عدم تعرض أي مريض من املرىض
املصابني بالسل أو أرسته لتكاليف باهظة نتيجة ملرض السل ،وهي االلتزامات التي
يفرتض أن تقدم الحكومة تقريرها املرحيل بشأن مستويات إعاملها.
•إن النفاذ والنقص الحاد يف األدوية الخاصة بداء السل تم تسجيله أساسا يف مكناس وفاس والرباط والدار البيضاء.
وهذه كلها مدن كربى ،وخصوصا الدار البيضاء ،واألخطر من ذلك ،بأن هذا النفاذ ُسجل يف الجهات التي تعرف أكرب
نسبة من انتشار املرض ،واألمر يتعلق هنا أساسا بجهة الدار البيضاء سطات وجهة الرباط سال القنيطرة.
إن نفاذ هذا الدواء من شأنه أن يرفع من نسبة الوفيات ونسبة تفيش املرض خصوصا يف املناطق التي ينترش فيها
بكرثة ،وذلك لكونها كلها مدن كبرية ويسهل فيها للمرض أن يتنقل ويتفىش.
"عن حوار أجرته القناة الثانية مع رئيس الشبكة املغربية للدفاع عن الحق يف الصحة والحق يف الحياة"

•فندت الشبكة املغربية للدفاع عن الحق يف الصحة مضامني البالغ الصادر عن وزارة الصحة بشأن نفاذ دواء مرض
السل والسل املقاوم يف عدد من مناطق املغرب ،مجددة تأكيدها أن الدواء غري متوفر يف عدد من الصيدليات واملراكز
الصحية العمومية.
ويف ردها عىل وزارة الصحة ،كشفت الشبكة يف بالغ لها ،أن بعض مسؤويل املراكز الصحية التي تشكو من غياب
األدوية بها يحاولون تدبري األزمة عرب البحث عن األدوية لدى مراكز أخرى إن وجدت لتوزيعها عىل املرىض ،مشرية
إىل أنه “يف جهات فاس والرباط والدار البيضاء ،وطنجة ،أصبح نفاذ أدوية تتعلق بداء السل والسل املقاوم لألدوية
املتعددة والسكري ظاهرة مزمنة يشتيك منها املسؤولون الجهويون واملحليون واملهنيون واملرىض وأرسهم”.
وأضاف املصدر ذاته“ :فخالفا ملا جاء يف بالغ وزارة الصحة غري املوقع رسميا ،فقد عرف املغرب يف السنوات األخرية
ارتفاعا ملحوظا يف نسبة اإلصابة بداء السل والسل املقاوم لألدوية ونسبة الوفيات حيث تم تسجيل  25ألف حالة
إصابة بداء السل سنة  2013وأزيد من  28.000حالة سنة  2015وأكرث من  31ألف حالة سنة  ،2016و 37ألف حالة
جديدة سنتي .”2019-2018
الهيئة ذاتها ،اعتربت هذه األرقام "مناقضة ألهداف املخطط الوطني لترسيع خفض نسبة اإلصابة بداء السل بنسبة
 %40يف أفق  2021بست جهات حيث تتواجد نسب عالية من اإلصابة مبرض السل وهي جهة فاس-مكناس ،الرباط-
سال-القنيطرة ،الدار البيضاء-سطات ،طنجة-تطوان-الحسيمة ،مراكش-آسفي ،وسوس-ماسة".

أما بخصوص وفيات األمهات فاألرقام املرصح بها رسميا خالل سنة  ،2019تحيل عىل
 72.6حالة وفاة لكل  100ألف والدة حية ،38بينام يتحدد معدل وفيات األطفال دون
سن الخامسة يف نسبة  22.2يف األلف ،وعىل العموم ما تزال املؤرشات املتعلقة بالعرض
 .38تعزى منظمة الصحة العاملية يف معظم تقاريرها السنوية معظم وفيات األمهات إىل النزيف والعدوى واإلجهاض غري
اآلمن وتسمم الحمل (ارتفاع شديد يف ضغط الدم يؤدي إىل نوبات مرضية) ،أو إىل مضاعفات صحية أثناء الحمل .ويف
جميع هذه الحاالت ،كانت األسباب الرئيسية لوفيات األمومة هي عدم توفر الرعاية أو فرص الحصول عليها أو تكلفتها
الباهظة أو رداءتها .إن وفيات األمومة تقوض التنمية االجتامعية والرفاه حيث يفقد نحو مليون طفل أمهاتهم يف كل
عام .وهذا يضاعف عدد الذين ميوتون عىل األرجح يف غضون عامني عىل وفاة أمهاتهم.
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الصحي واستعامل املصالح العالجية ومستوى الخدمات تكشف عن الخصاص الكمي
والتوزيع غري املتكافئ بسبب التاميزات بني الفئات االجتامعية أوال ،وبني الوسط
القروي والحرضي ثانيا ،وبني الجهات ثالثا .وهو ما يتضح من خالل األرقام الرسمية
املعلن عنها ،فوفيات األمهات أثناء الوضع باملجال القروي تتحدد يف  111.1حالة وفاة
لكل  100.000والدة حية ،و 44.6باملجال الحرضي.39
غري أنه كلام طرح تقييم مدى ضامن الحق يف الحياة يف عالقة بالتقدم الحاصل عىل
مستوى خفض وفيات األمهات ،فإن الحكومة تظل تعرض لسنوات متتالية نفس األرقام،
فمثال  72.6حالة وفاة لكل  100000والدة حية ،ستتواتر يف ترصيحات أكرث من وزير خالل
سنوات  2017و 2018و ،2019وتظل املقارنة يف ذلك مع  ،1992حيث كانت نسبة الوفيات
تتحدد يف  332من كل  100000والدة حية .أو مقابل  112وفاة لألمهات حسب املسح
الوطني املنجز سنة  ،2010واعتبار ذلك إعامال لاللتزامات ذات الصلة.
• 21ماي  :2019صباح هذا اليوم توفيت سيدة حامل ،تنحدر من دوار الزاوية جامعة تسينت ،بعد وصولها
إىل املستشفى الجهوي الحسن الثاين بأكادير ،إثر إصابتها بنزيف حاد بعد والدة طبيعية باملركز الصحي لجامعة
تسينت ،وارتفاع ضغطها الدموي ،مشرية إىل أن الوليد الذي أنجبته ولد ميتا.
وحسب ما تواتر من إفادات فإن الفقيدة ،البالغة من العمر  20سنة ،وبعد تدهور حالتها الصحية ،تم نقلها يف
سيارة إسعاف مبارشة إىل املركز الصحي لجامعة تسينت وبعد عدم متكن املمرضتني من إيقاف النزيف تم نقلها
إىل املستشفى اإلقليمي ،بعد ذلك تم نقلها إىل املستشفى الجهوي ألكادير من أجل إخضاعها للعالجات الرضورية.
• 5شتنرب  :2019توفيت بعد زوال هذا اليوم امرأة حامل ،آتية من دوار أكينان عىل بعد  70كلم عن املركز الصحي
بطاطا ،بعد تفاقم حالتها الصحية ودخولها يف حالة غيبوبة.
ولقيت الفقيدة مرصعها ،بعد معاناة وآالم تكبدتها طيلة الطريق إىل املركز االستشفايئ اإلقليمي بطاطا ،الذي عمدت
أطره الطبية إىل إجراء عملية جراحية عاجلة للضحية بعد ارتفاع ضغطها الدموي .الفريق الطبي سارع إىل توجيه
املرأة الحامل إىل مستشفى الحسن الثاين بأكادير بعد استخراج الجنني ميتا ،وبعد تفاقم حالة األم الصحية لتفارق
الحياة مبنطقة إغرم وهي عىل منت سيارة اإلسعاف يف طريق الرحلة للعالج ذهابا لقسم اإلنعاش الغري املشيد بطاطا.
• 10نونرب  :2019بعد أن كانت الوالدة طبيعية باملستشفى اإلقليمي بتاونات ،وبعد أن غادرت األم ورضيعتها
املستشفى تدهورت صحة الرضيعة ولتعيدها األم من جديد للمستشفى ولتفقد الحياة يوم  13نونرب.
•...وندد منتدى أفوس للدميقراطية وحقوق اإلنسان ،باملستوى الهش للخدمات الطبية والصحية بإقليم طاطا
وغياب قسم اإلنعاش باملستشفى اإلقليمي.
واستنكر يف بيان عممه عىل وسائل اإلعالم غياب قسم اإلنعاش وضعف التجهيزات واألطر الطبية باملستشفى
اإلقليمي وأغلب الجامعات التابعة إلقليم طاطا ،منددا مبستوى الخدمات الطبية املقدمة إقليميا يف مجال الصحة
بسبب غياب العدالة املجالية.
وأكد املنتدى عىل خطورة الوضع الصحي باملنطقة ،وتوايل حاالت الوفيات بسبب غياب قسم اإلنعاش.
 .39ميكن الرجوع إىل آلية األسئلة الربملانية خالل سنة  2019وضمنها السؤال رقم  12626املطروح عىل وزير الصحة
مبجلس النواب بتاريخ  14يونيو .2019
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وبخصوص مستويات املساءلة الربملانية يف عالقة باملس بالحق يف الحياة فقد انتظمت
األسئلة الربملانية بشأنها عىل مستوى مجلس النواب يف  34سؤاال كتابيا و 17سؤاال
شفويا ،وغطت قضايا مختلفة كالوفيات بسبب اإلهامل الطبي ،وصعوبة النفاذ
إىل الخدمات الصحية ،خاصة وفيات األمهات أثناء الوالدة ووفيات األطفال الرضع،
كام لفتت االنتباه إىل تنامي الوفيات بسبب حوادث الطرق ،واالنتحار ،وإذ يالحظ
عىل بعض األسئلة تضمينها معطيات دقيقة بخصوص الحاالت التي شكلت موضوع
املساءلة ،عىل مستوى األسئلة الكتابية ،40فإن بعض األسئلة األخرى ال تتجاوز الصياغة
العامة واملتواترة كل سنة ،دون أن تفيد كثريا يف إضاءة اإلشكاالت املحيطة باملوضوع،
أو يف تطوير العمل الرقايب.
توصيات

ستظل مجهودات الحكومة املغربية لضامن الحق يف الحياة وحاميته محدودة وغري
مقنعة بالنظر إىل التفاوت القائم ما بني االلتزامات التي يتعهد بها املغرب عىل املستوى
الدويل وتجاهل تلك االلتزامات لحظة إعداد الحكومة لالسرتاتيجيات والسياسات
والخطط التي بواسطتها يتم بامتياز ضامن وحامية هذا الحق .وبناء عليه ،يتوجب
عىل الحكومة ما ييل:
•العمل عىل اعتبار مرحلة إعداد وتقديم الربنامج الحكومي موعدا حاسام لتضمني
توصيات اآلليات األممية التي قبلت بها الحكومة املغربية ،وملالءمة مختلف
االسرتاتيجيات والسياسات مع أهداف التنمية املستدامة  ،2030-2015التي اتخذت
من الحق يف الحياة مرتكزا أساسيا وناظام لباقي األهداف والغايات ،فقد أخلفت
الحكومة الحالية املوعد مع جعل تلك التوصيات واألهداف منطلقا ومحددا خالل
إعداد الربنامج الحكومي والسياسات القطاعية ،وما يزال التأخر يف تدارك ذلك قامئا
ومرتاكام خالل سنة  ،2019عىل مستوى املالءمة وعىل مستوى غياب اآللية الوطنية
ذات االختصاص يف تدبري اإلرشاف عىل تنفيذ أهداف التنمية املستدامة (،)2030-2015
 .40ميكن الرجوع مثال إىل السؤال رقم  ،13126حول موضوع تنفيذ التوصية املتعلقة بالحوار الوطني حول إلغاء عقوبة
اإلعدام ،وبالنظر إىل تاريخ وضع السؤال ( 12يوليوز  ،)2019وإىل مضمونه ،يبقى سؤاال عاما ،مل يستطع مناقشة حيثيات
تعطيل إطالق الحوار الوطني ،وال اإلحالة عىل اجتهادات اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان ضمن آخر تعليق لها ( )36ونفس
املالحظة ترسي عىل أكرث من  %60من األسئلة الكتابية والشفوية.
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ونظرا للتقاطع الحاصل بني اجتهادات وتوصيات اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان
وأهداف التنمية املستدامة مبا يعزز الحق يف الحياة ويوسع نطاقه ليشمل إىل جانب
إصالح ومالءمة الترشيعات ،مختلف السياسات غري املنصفة والتي ما تزال تؤدي
إىل املس بالحق يف الحياة بسبب حدوث وفيات مبكرة ،وهو ما يضاعف مسؤولية
الحكومة يف عالقة بضامن الحق يف الحياة وحاميته ،وبناء عليه تغدو مسؤوليتها ثابتة
بخصوص املس بالحق يف الحياة يف عالقة بحاالت اإلهامل الطبي وعدم تيسري النفاذ
إىل خدمات الصحة العمومية وعدم نجاعتها حتى يف حالة النفاذ إليها ،ومحدودية
السياسة الوقائية ذات الصلة ،وكذلك يف عالقة بتواتر حاالت االنتحار بني مختلف
الفئات العمرية ويف عالقة بالحوادث الطرقية.
•العمل عىل الترسيع بإصالح النظام اإلحصايئ الوطني ،حيث ما تزال مجهودات
الحكومة تتسم بالبطء وعدم التناسق بخصوص نظام جمع البيانات وقياس مؤرشات
أهداف التنمية املستدامة يف عالقة مبختلف السياسات الرامية لحامية الحق يف الحياة
يف مختلف متظهراته ،مبا يعكس استمرار التباطؤ يف إصالح النظام اإلحصايئ الوطني،
بالرغم من عرض مرشوع القانون رقم  109.14ذي الصلة يف اجتامع املجلس الحكومي
بتاريخ  27ماي  2015دون اعتامده حتى اليوم.
•الترسيع باملصادقة عىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل الخاص
بالحقوق املدنية والسياسية والهادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام ،والعمل عىل القطع مع
املنطق التربيري الرافض إللغائها ،والذي يتذرع بكونها قضية خالفية تحتاج لتعميق
النقاش املجتمعي ،ألنه ومنذ صياغة هذا الجواب للرد عىل توصيات اللجنة املعنية
بحقوق اإلنسان ،مل تقدم الحكومة حتى اليوم أية إسرتاتيجية أو برنامج عمل إلطالق
النقاش املجتمعي ذي الصلة بإلغاء عقوبة اإلعدام.
•العمل عىل التزام الحكومة ومختلف القطاعات واملؤسسات العمومية التي يقع
املس بالحق يف الحياة مبجالها ويف نطاق مسؤولياتها ،والتي تعلن عىل إجراء األبحاث
وفتح التحقيقات سواء اإلدارية أو القانونية ،بإعالن النتائج ذات الصلة وإطالع الرأي
العام عىل مآلها.

53

املحور الثاين :حرية اجلمعيات

بخصوص االلتزامات الدولية والوطنية للمغرب

بالرغم من تنصيص الدستور املغريب يف الفصل  12عىل حرية تأسيس الجمعيات ،إعامال
للامدة  22من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ،فام يزال إعامل هذا الحق
يعرف بعض التحديات عىل مستوى مامرسته ،من جهة ،وعىل مستوى مالءمة القانون
رقم  ،75.00املنظم لحرية تكوين الجمعيات مع املقتضيات الدستورية وااللتزامات
الدولية لحقوق اإلنسان ،من جهة ثانية.
ويف هذا اإلطار ،شكلت حرية تأسيس الجمعيات محورا هاما ضمن املالحظات الختامية
للجنة املعنية بحقوق اإلنسان ،1وهي املالحظات التي همت ترحيب اللجنة بتخفيف
اإلجراءات املتعلقة بتقديم ملفات الترصيح بتأسيس الجمعيات ،وتعبريها عن قلقها بشأن
حرمان العديد منها عمليا من حقها يف التسجيل .وعليه ،حثت اللجنة املغرب عىل اتخاذ
التدابري الالزمة لوضع حد النتهاكات حرية تكوين الجمعيات ،وللمامرسات التي تقيّد هذا
الحق بشكل يتجاوز القيود الصارمة التي تبيحها الفقرة  2من املادة  22من العهد.
ويف نفس اإلطار ،تضمنت توصيات االستعراض الدوري الشامل املوجهة للمغرب ،2الحرص
عىل ضامن احرتام األحكام الدستورية بشأن حرية تكوين الجمعيات ،والحرص عىل إزالة
العوائق التي تحول دون تسجيل الجمعيات واتخاذ جميع التدابري الرضورية بغية كفالة
متكني املدافعني عن حقوق اإلنسان من أداء مهامهم.
 .1املالحظات الختامية للجنة املعنية بحقوق اإلنسان ،املتعلقة بالتقرير الدوري السادس للمغرب بشأن إعامل مواد العهد الدويل
للحقوق املدنية والسياسية ،املعتمدة بتاريخ  2نونرب  ،2016خالل الدورة .118
 .2التوصيات املوجهة للمغرب عقب تقدميه لتقرير االستعراض الدوري الشامل لوضع حقوق اإلنسان ،أمام مجلس حقوق اإلنسان
بجنيف برسم الجولة الثالثة آللية االستعراض الدوري الشامل (.)2017

54

بخصوص حرية تكوين الجمعيات

بخصوص املعطيات املرتبطة بضامن مامرسة حرية الجمعيات ،فقد أورد السيد رئيس
الحكومة خالل الجلسة الشهرية املتعلقة بالسياسة العامة مبجلس املستشارين بتاريخ
 10دجنرب  ،2019معطيات إجاملية تفيد" :أن السلطات العمومية تحرص عىل التقيد
بأحكام دستور  2011الذي جعل الجمعيات واملنظامت غري الحكومية رشكاء حقيقيني
يف إعداد القرارات وبلورة املشاريع التي تروم النهوض بالعديد من القضايا ذات الصلة
بالتنمية االجتامعية واالقتصادية وحقوق اإلنسان والنهوض بالثقافة وغريها ،وذلك عرب
ضامن حرية تأسيس الجمعيات وحرية التجمع" .وأوضح بهذا الصدد أن:
"عدد الجمعيات املرصح بها لدى السلطات اإلدارية املحلية قد بلغ  209.657جمعية،3
مقابل حوايل  116ألف جمعية سنة  2014و 130ألف جمعية سنة  ،2016تنشط يف
مجاالت مختلفة ،ضمنها نحو  6500جمعية تعمل يف مختلف مجاالت حقوق اإلنسان".
جدول توزيع الجمعيات حسب الجهات والساكنة
الجهات

الدار البيضاء سطات
سوس ماسة
مراكش آسفي
فاس مكناس
الرباط سال القنيطرة
الرشق
درعة تافياللت
بني مالل خنيفرة
طنجة تطوان الحسيمة
كلميم واد نون
العيون الساقية الحمراء
الداخلة واد الذهب
المجموع

عدد الجمعيات

النسب المئوية

عدد السكان

209657

%100

33610084

%15
%12
%12
%12
%12
%8
%8
%7
%7
%3
%3
%1

31449
25160
25160
25160
25160
16773
16773
14676
14676
6290
6290
6290

6826773
2657906
4504767
4216957
4552585
2302182
1627269
2512375
3540012
414489
340748
114021

كام ذكر السيد رئيس الحكومة بأن السلطات العمومية تحرص عىل" :التقيد مبقتضيات
القانون الخاص بتأسيس الجمعيات والحرص عىل تفعيل الفصل  ،5بحيث يقترص دور
 .3هذا الرقم قد يثري بعض التساؤالت خاصة وأن كل األرقام التي سبق الترصيح بها يف ما قبل مل تقدم أي معطى عن
الجمعيات التي تنقرض أو تتوقف عن النشاط ،وعىل األرجح فإن هذا الرقم تراكمي أي أنه يقدم عدد الترصيحات
املودعة لدى السلطات املختصة عرب كل السنوات املاضية ،ورغم ذلك فإن هذا العدد ميثل حوايل  600جمعية فقط لكل
 100ألف نسمة وعىل سبيل املقارنة فإن عدد الجمعيات بفرنسا قد بلغ سنة  2019ما يناهز  1.500.000جمعية ،وأن
الفرتة املرتاوحة ما بني  2011و 2017شهدت إحداث  70.400جمعية كمعدل سنوي ،فيام سجل اختفاء  36.400جمعية
كمعدل سنوي برسم نفس الفرتة السالفة الذكر ،ويف فرنسا دامئا فمعدل الجمعيات باملقارنة مع الساكنة ميثل 2240
جمعية لكل  100ألف نسمة .أنظر."Les chiffres clés de la vie associative 2019-INJEP" :
55

السلطة اإلدارية عىل منح وصل اإليداع املؤقت حال تسلم الترصيح رشيطة استيفاء
ملفها التأسييس للوثائق املنصوص عليها قانونيا ووصل اإليـداع النهايئ داخل أجـل
 60يوما ،ويف حالة عدم تسليمه داخل هذا األجل ،يجوز للجمعية أن متارس نشاطها
وفق األهداف املسطرة يف قوانينها".
ووفقا ملا صدر عن األمانة العامة للحكومة من معطيات ،4فقد تم منح  21رخصة اللتامس
اإلحسان العمومي من أجل جمع التربعات ،خالل الفرتة املمتدة من فاتح يناير إىل 20
نونرب  ،2019دون الكشف عن حجم املبالغ املتحصل عليها ،وال هوية أصحاب املبادرة وال
املستفيدين من هذه التربعات .فيام تم برسم نفس الفرتة ،وفق نفس املصدر تقديم 768
ترصيحا من قبل  205جمعية تلقت مساعدات من جهات أجنبية ووصل املبلغ اإلجاميل
لهذه املساعدات  338.211.177,34درهم ،وتم أيضا متتيع  3جمعيات بصفة املنفعة
العامة ليصل بذلك عدد الجمعيات املتمتعة بهذه الصفة إىل  231جمعية.
5

جدول بشأن تلقي الجمعيات لمساعدات أجنبية ()2019-2012
السنوات

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

عدد التصريحات

786
725
691
1416
1077
768
706
718

عدد الجمعيات

205
198
188
229
219
156
149
154

المبلغ بالدرهم

338.211.177,34
267.000.000,00
178.586.063,54
911.473.496 ,80
314.540.175,33
202.792.046,62
222.364.254,52
244.775.296,65

وتنكب الحكومة اليوم ،عىل مراجعة اإلطار القانوين املنظم لحق تأسيس الجمعيات،
ملالءمته مع املقتضيات الدستورية الجديدة ،وكذا من أجل توضيح الرشوط وتبسيط
املساطر ورقمنتها ،ووضع آليات لتنسيق التتبع واملواكبة واملراقبة بني القطاعات
الوزارية املعنية بأنشطة الجمعيات.
 .4حصيلة نشاط األمانة العامة للحكومة برسم سنة  2019وأفاق عملها ،الصادرة يف  29نونرب  ،2019ومنشورة يف املوقع
الرسمي لألمانة العامة للحكومة www.sgg.gov.ma
 .5مصدر املعلومات :العروض املقدمة من طرف األمني العام للحكومة أمام لجنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان
مبناسبة تقديم امليزانيات الفرعية لألمانة العامة للحكومة يف التواريخ املشار إليها أعاله ( )2018-2012وحصيلة نشاط
األمانة العامة للحكومة لسنة  .2019مذكرة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان حول "التجمعات العمومية" ،الصادرة يف
نونرب  ،2015واملتوفرة عىل املوقع اإللكرتوين للمجلس.
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كام أعلن األمني العام للحكومة أيضا عن إعداد مرشوع قانون يتعلق بإحداث
املؤسسات الكفيلة ( ،)Les Fondationsيهدف إىل سد الفراغ فيام يتعلق بالنظام
القانوين للمؤسسات غري الحكومية ،سواء الخاصة أو املقاوالتية ومجال عملها ،كام
يروم تشجيع تنمية واستقالل هذه املؤسسات بناء عىل قواعد قانونية متينة ،وذلك
بوضع نظام مراقبة يضمن شفافية أكرث يف تسيريها وكذا حامية األعامل ذات النفع
العام بتمكينها من مصادر متويل جديدة.6
كام تم اإلعالن عن قرب عرض مرشوع قانون يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي
عىل مسطرة الترشيع ،ويهدف إىل سد النقص املوجود حاليا يف هذا املجال ،وذلك
بتوفري اإلطار القانوين املنظم للعمل التطوعي املتعاقد بشأنه مع الهيئات املعنية
بتنظيمه ،سواء فوق الرتاب الوطني أو بالخارج انطالقا من املغرب.
كام تم إيداع مرشوع قانون رقم  18.18املتعلق بتنظيم عمليات جمع التربعات من
العموم وتوزيع املساعدات ألغراض خريية لدى مكتب مجلس املستشارين خالل هذه
السنة ( 5فرباير.)2019
حرية الجمعيات وحجم االنشغال البرلماني

وقد وجدت قضايا حرية تأسيس الجمعيات صدى لها يف اهتاممات السلطة الترشيعية
برسم سنة  ،2019حيث بلغ مجموع األسئلة الربملانية املوجهة إىل الحكومة 100
سؤال ،موزعة عىل الشكل اآليت:
ـ ـمبجلس النواب تم وضع  93سؤاال موزعة ما بني  40سؤاال شفويا و 53سؤاال كتابيا.
ـ ـمبجلس املستشارين  7أسئلة  6منها شفوية وسؤال كتايب.
تبي انشغال املؤسسة الترشيعية مبوضوع حرية تأسيس
ومتكِّن هذه املعطيات من نُّ
الجمعيات ،وتعطي مواضيع األسئلة املطروحة وتواترها ،فكرة عن حجم املشاكل
والصعوبات واالكراهات التي ما تزال تعرتض متتع املواطنات واملواطنني بحرية تأسيس
الجمعيات ،كام تظهر أيضا محدودية اإلطار الترشيعي الحايل والحاجة امللحة إىل
تغيريه ،مبا يستجيب للمعايري الدولية ذات الصلة بحقوق اإلنسان.
 .6نفس املصدر.
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في تحديد مقاربة الحكومة وحدودها

تتحدد مقاربة الحكومة يف تقديم املعطيات الكمية من خالل الرتكيز عىل األرقام
للربهنة عىل عدم الرتاجع يف مجال حرية الجمعيات ،غري أن العديد من مكونات
الحركة الحقوقية ما فتئت تشري إىل وجود "نكوص" و"تراجعات" مستندة يف ذلك إىل
حاالت املنع املتواترة والتي كان جزء منها موضوعا لها ،واتخذت حاالت املنع التي
رصدها الوسيط خالل سنة  2019عدة أشكال وسمت تدخل ممثيل السلطات اإلدارية
لعدة سنوات ،واستمرت خالل سنة  2019وتتحدد فيام ييل:
•رفض تسلم وثائق الجمعيات (أو فروعها) وفقا ألحكام الفصل  5من ظهري 15
نونرب .1958
•تسلم الوثائق ورفض تسليم الوصل املؤقت وفقا ألحكام الفصل السابق الذكر.
•اشرتاط وثائق أخرى خارج ما هو منصوص عليه يف نفس الفصل.
•تسليم الوصل املؤقت ،واالمتناع عن تسليم الوصل النهايئ يف األجل املحدد قانونيا
يف  60يوما ،أو بعد انرصام هذا األجل وترك الجمعيات يف وضعية "معلقة" خاصة
بعد أن أصدر بنك املغرب 7تعليامت للبنوك بعدم القيام بأي عمليات بنكية لفائدة
الجمعيات ما مل تكن تتوفر عىل وصل اإليداع النهايئ ،مام يعطل أنشطة الجمعيات
وميثل حظرا عمليا عىل حرية نشاطها.
•عدم متكني الجمعيات من ولوج واستعامل مختلف الفضاءات واملقرات لتنظيم
بعض أنشطتها ،سواء تلك املوجهة إىل أعضائها ،أو تلك املوجهة للعموم ،مبا يف
ذلك الجموع العامة واملؤمترات املخصصة لتجديد هياكلها ،وفقا ألنظمتها األساسية
واملقتضيات القانونية الجاري بها العمل ،ويف ذلك مخالفة رصيحة للمنشور رقم
 ،899/28كام سبق للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان أن أوىص بتحويل هذا املنشور إىل
مرسوم وذلك ضمن املذكرة التي أصدرها سنة .92015
 .7املادة  6من املنشور رقم  G/2007/41بتاريخ  2غشت  2007الصادر عن وايل بنك املغرب املتعلق باليقظة الواجبة
عىل مؤسسات االئتامن.
 .8وهو املنشور الصادر عن الوزير األول عبد الرحامن اليوسفي بتاريخ  5نونرب  ،1999وتجدر اإلشارة إىل كون هذا املنشور
صدر إثر قيام وزير الداخلية ادريس البرصي بإصدار تعليامته إىل الوالة والعامل مبنع استعامل الجمعيات واألحزاب
والنقابات للقاعات العمومية لتنظيم أنشطتها.
 .9مذكرة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان حول "حرية الجمعيات باملغرب" ،وجهها لرئيس الحكومة يف نونرب .2015
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•وضع العراقيل أمام ولوج بعض الجمعيات إىل الدعم املايل بدون مصوغات
قانونية أو موضوعية.
•تغييب الجمعيات يف االستشارات والنقاشات العمومية ذات الصلة بالسياسات
القطاعية والسيام يف القضايا واملواضيع التي تنشغل بها أو تكون كأصحاب مصلحة
طرفا فيها ،وحتى يف حاالت إقدام بعض القطاعات الحكومية واملؤسسات العمومية
عىل إطالق مبادرات للحوار والتشاور ،فإن طريقة إعدادها واختيار الفرقاء تكون يف
الغالب ،غري شفافة وغري منصفة وغري منضبطة ملعايري موضوعية ،ويف حاالت أخرى
يتم إرشاك الجمعيات يف مسلسل املشاورات إرشاكا شكليا تفرضه حينا اإلكراهات
املتصلة باملامرسة االتفاقية للمغرب ،التي تستوجب بناء الرشكات وإجراء املشاورات
خالل إعداده للتقارير الوطنية للتفاعل مع تلك اآلليات ،وأحيانا تحت ضغط رشوط
رشكاء الحكومة واملانحني لدعم برامجها ،وليقع مبارشة بعد اإلرشاك الشكيل تجاهل
مقرتحات تلك الجمعيات لحظة بلورة االختيارات النهائية ،سواء تعلق األمر بإعداد
الترشيعات أو وضع السياسات العمومية والربامج واملخططات وطنيا وترابيا.
•تهميش العديد من الجمعيات يف الربامج الحوارية للقنوات العمومية وعدم
تغطية أنشطتها وهو خرق واضح لبنود دفاتر التحمالت ذات الصلة.
حالة حل جمعية جذور " :التحول" المقلق

بناء عىل ملتمس وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية املدنية بالدار البيضاء ،أصدرت
الهيئة القضائية بهذه املحكمة بتـاريخ  ،2018-12-26حكام ابتدائيا علنيا وحضوريا
تحت رقم  ،6109حيث قضت شكال بقبول امللتمس ،وموضوعا "بحل الجمعية املسامة
جمعية جذور مع تصفية ممتلكاتها" .ويف  16أبريل  ،2019أصدرت محكمة االستئناف
بالدار البيضاء حكام مؤيدا للحكم االبتدايئ.
استند حل جمعية جذور عىل اعتبارات نذكر منها باألساس:
•أن الجمعية املعنية قامت بأنشطة خارجة عن األهداف املبينة بقانونها األسايس.
•أن الفصل  7من الظهري الرشيف رقم  1.58.376املتعلق بتأسيس الجمعيات
يخول لوكيل امللك املطالبة بحل كل جمعية أصبحت يف وضعية غري قانونية.
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•أن طلب الحل مؤسس عىل قيام املدعى عليها بأنشطة ال تدخل يف إطار قانونها
األسايس.
•أن القانون األسايس للجمعية املؤرخ يف  2015/4/4حدد يف فصله الثالث أهداف
الجمعية يف تيسري الولوج إىل الثقافة وإقامة سياسة ثقافية باملغرب وحامية التنوع
الثقايف والنضال من أجل قانون أسايس للمهن الفنية وتنظيم أنشطة ثقافية عىل
املستوى الوطني والقاري والدويل.
أن محارض تفريغ األقراص املدرجة بامللف واملحررة من طرف مفوض قضايئ محلف،
تبني من خاللها أن أعضاء مسريين للجمعية ،وبصفتهم هذه ،نظموا أنشطة موجهة
لجمهور ضمنه قارصون ،من بينها وقائع مجاهرة بتعاطي مرشوبات كحولية بشكل
علني ،مع توجيه اتهامات بالفساد مجردة عن اإلثبات ملوظفني عموميني( .املقصود هنا
النشاط املنظم يف  5غشت  ،2018الذي يعترب الحلقة الثالثة التي حملت عنوان ملحمة
العدميني 10والتي تم تداولها عرب شبكات التواصل االجتامعي بالصوت والصورة).
•أن الجمعية ال تنكر عالقتها باألشخاص الظاهرين بهذه األنشطة واملبني اسمهم
كمسريين لها.
•أن قيام الجمعية بهذه األنشطة غري املضمنة بقانونها األسايس املؤرخ يف 2015/4/4
يشكل مخالفة للفصل  36املتعلق بتأسيس الجمعيات املشار إليه أعاله ويعد سببا
قانونيا لحل الجمعية.
وقد اعترب دفاع الجمعية" :أن قرار الحل مؤسس عىل ادعاءات غري صحيحة وال يتضمن
امللف ما يثبتها ،خاصة أن جمعية جذور ليست هي الجهة املنظمة لنشاط  5غشت
 2018املشار إليه ،كام أنه ليس هناك أي دليل يثبت بأنها هي التي نظمت هذا النشاط".
كام اعترب دفاع الجمعية أن "هذا الحكم ح ّرف الوقائع ونسب للجمعية ما مل تقم به،
ومل مييز بينها وبني أعضائها بصفتهم الشخصية وحكم عليها مبا ليس ثابتا يف حقها.
لقد أخل الحكم مبقتضيات الفصل  117من دستور  ،2011وأقام خلطا بني جمعية
جذور ،التي هي جمعية تم تأسيسها طبقا للظهري املتعلق بتأسيس الجمعيات ،وجهات
 .10وهي الحلقة التي تؤطر ضمن برنامج يبث عىل النت بعنوان "." dîner 2 cons
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أخرى نظمت أنشطة خاصة بها ،وعىل عهدتها ،...ومل يتم التأكد من كون نشاط 5
غشت  2018قد تم فعال تنظيمه أو نرش وقائعه من طرف جمعية جذور".
كام مل تتم االستجابة إىل طلب دفاع الجمعية الستدعاء أحد الشهود األساسيني الذي
من شأن شهادته أن تبينّ للمحكمة بعض املعطيات باعتباره املسؤول عن تنظيم
مختلف حلقات الربنامج الذي تضمن يف حلقته الثالثة "ملحمة العدميني" بتاريخ 5
غشت .2018
وعليه يعترب الوسيط ،قرار حل جمعية جذور الحدث األبرز يف سنة  ،2019ألنه يعكس
تحوال "نوعيا" يف التعاطي مع حرية الجمعيات باملغرب .فخالل السنوات املاضية عالج
القضاء املغريب العديد من امللفات ذات الصلة بحرية الجمعيات ،وكرست العديد
من األحكام يف محاكم مختلفة يف الدرجة والتوطني توجها غلب عليه حامية مامرسة
هذا الحق والتصدي لبعض مامرسات السلطة اإلدارية التي كانت توسم بالشطط أو
التعسف يف استعامل القانون ،أو سوء تأويل بعض املقتضيات ،أو معاكسة نية املرشع
التي تؤكد عىل أن النظام القانوين للجمعيات ليس نظام ترخيص بل نظام ترصيح.11
ويعترب الوسيط أنه يف "حالة جمعية جذور" قد تم ال ّز ّج بالقضاء 12الستصدار حكم بالحل
يفتقد إىل األسس القانونية والحقوقية املستوجبة للحل عىل األقل يف جانبني اثنني:
 .11ينبغي التنويه هنا بالقرارين الصادرين عن محكمة النقض :األول القرار  1/65املؤرخ يف  19يناير  2017ملف إداري
رقم  4483/4/1/2015الوكيل القضايئ للمحكمة ومن معه ضد املنظمة العلوية لرعاية املكفوفني فرع طنجة ،والثاين رقم
 1/173املؤرخ يف  02فرباير  2017ملف إداري رقم  1201/4/1/2015الوكيل القضايئ للمملكة ضد جمعية اإلمام مسلم
بكلميم ،حيث اعتربت محكمة النقض يف القرار األول أن املحكمة املختصة عندما أصدرت حكام ضد السلطة اإلدارية
بطنجة (امللحقة اإلدارية  16بطنجة) لرفضها تسلم ملف تجديد مكتب الجمعية ورفض تسليم وصل اإليداع واعتربت
املحكمة أن السلطة اإلدارية مبوجب املادة  5من ظهري  15نونرب  1958كام تم تعديله وتتميمه :ال يسمح لها بتقدير
مرشوعية االجتامع ،ألن الجهة املختصة بهذا التقدير هو القضاء وحده ...واعتربت السلطة اإلدارية متجاوزة الختصاصها،
خاصة وأن قانون الجمعيات مبني عىل نظام الترصيح" ويف هذه النازلة أكدت أن املحكمة املختصة بإلغائها للقرار
الصادر عن السلطة اإلدارية قد "بنت قرارها عىل أساس صحيح يف القانون وعللته ما يكفي وما أثري (من قبل السلطة
اإلدارية) عىل غري أساس" .ويف القرار الثاين أيدت محكمة النقض القرار الصادر عن املحكمة املختصة ضد السلطة اإلدارية
بأكادير لرفضها تسلم ملف تجديد مكتب الجمعية واعتربت أن الحكم بني عىل أساس قانوين صحيح ال سيام يف تفسري
املدلول القانوين للترصيح حيث اعتربت املحكمة "أن عملية تأسيس جمعية أو تجديد إدارتها يخضع وجوبا لترصيح يقدم
إىل السلطة املحلية ،التي تكون ملزمة بتسليم وصل مؤقت بذلك ،وتسلم هذا الوصل هو مجرد إشهاد بحصول عملية
إيداع الترصيح وال يرتتب أي مسؤولية عىل اإلدارة ...وأن القضاء يبقى هو املرجع الوحيد املختص وحده بشأن مراقبة
املرشوعية ومدى احرتام الجمعيات للقانون وااللتزام به".
 .12تحريك املتابعة تم من لدن السيد عامل عاملة مقاطعة الدار البيضاء آنفا ،الذي وجه رسالة بتاريخ 10/09/2018
إىل السيد وكيل امللك باململكة االبتدائية مطالبا بحل جمعية جذور.
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أوال :نفي الجمعية املعنية أية صلة لها بالنشاط الذي كان حجة النيابة العامة اللتامس
الحكم بالحل وعدم قدرتها (أي النيابة العامة) عىل تقديم دليل قاطع يثبت صلة
الجمعية بالنشاط.
وثانيا :استناد الحكم عىل مقتضيات الفصل  36الذي يحيل عىل الفصل السابع،
والذي بدوره يحيل عىل الفصل الثالث من القانون رقم  75.00الخاص بحق تأسيس
الجمعيات والذي ينص عىل ما ييل" :كل جمعية تؤسس لغاية أو لهدف غري مرشوع
يتناىف مع القوانني أو اآلداب العامة أو قد تهدف إىل املس بالدين اإلسالمي أو
بوحدة الرتاب الوطني أو بالنظام املليك أو تدعو إىل كافة أشكال التمييز تكون
باطلة ".وبالرجوع إىل وقائع وتفاصيل حل جمعية جذور نجد أن هذه الجمعية ال
ينطبق عليها هذا الفصل ،وقد قدمت ما يكفي من األدلة عىل ذلك ،مبا فيها التقارير
عن مختلف األنشطة التي سبق أن نظمتها وتحملت املسؤولية القانونية يف عملية
التنظيم مبا تتوفر عليه من أهلية قانونية ،باملقابل بينت بالحجج أن ال عالقة لها
بالنشاط الذي نظم يف  5غشت .2018
إن ما اعتربناه يف الوسيط ،تحوال "نوعيا" يشكل مصدر قلق كبري ،ومن شأنه أن يؤثر
عىل عملية مراجعة اإلطار الترشيعي للجمعيات الذي تعهدت به الحكومة خالل
الواليتني ( )2016-2012و(.13)2021-2017
وإذ يرى الوسيط بأن اللجوء إىل القضاء من قبل السلطة اإلدارية اللتامس الحكم بحل
جمعية ،وإن كان من الناحية الحقوقية املعيارية املجردة أمرا مستحبا ويكرس دولة
الحق والقانون ،فإن الحكم الصادر بحل جمعية جذور يبقى حكام غري عادل وغري
منصف ،ويتناىف مع الضامنات الدستورية املكرسة يف الفصلني  12و .29غري أن األمل
ما يزال ممكنا لتصحيح هذا الوضع من خالل مرحلة التقايض األخرية إثر تقديم دفاع
جمعية جذور لطعن يف الحكم االستئنايف أمام محكمة النقض (العريضة املودعة يف
 21يونيو .)2019

 .13من طرف السيد عبد اإلله بنكريان خالل الوالية األوىل وسعد الدين العثامين خالل الوالية الثانية.
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توصيات

وبناء عليه ،يتوجب عىل الحكومة ما ييل:
•العمل عىل مراجعة الظهري الرشيف رقم  1.58.376بشأن حق تأسيس الجمعيات،
مبا يتالءم مع الدستور واملامرسة االتفاقية وااللتزامات الدولية ذات الصلة بحرية
الجمعيات ،ومع توصيات املجلس الوطني لحقوق اإلنسان الواردة يف مذكرته بشأن
حرية الجمعيات ،وترسيع العمل مبا ييل:
ـ ـإلغاء العقوبات السالبة للحرية من النصوص الترشيعية بشأن حرية الجمعيات؛
ـ ـإنهاء منع السلطات اإلدارية من تحويل مبدأ الترصيح بتأسيس الجمعيات إىل
نظام الرتخيص؛
•الحرص عىل متكني جميع الجمعيات من ولوج واستعامل مختلف الفضاءات
واملقرات لتنظيم بعض أنشطتها ،سواء املوجهة إىل أعضائها ،أو املوجهة للعموم،
مبا يف ذلك الجموع العامة واملؤمترات املخصصة لتجديد هياكلها ،وفقا ألنظمتها
األساسية وللمقتضيات القانونية الجاري بها العمل؛
•الحرص عىل تطبيق السلطات اإلدارية ألحكام القضاء دون تباطؤ حني تكون
لفائدة الجمعيات.
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املحور الثالث :حرية التجمع والتظاهر ال�سلمي

بخصوص االلتزامات الدولية والوطنية للمغرب

بالرغم من تنصيص الدستور املغريب يف الفصل  29عىل ضامن حريات االجتامع
والتجمهر والتظاهر السلمي ،وذلك إعامال للامدة  21من العهد الدويل للحقوق املدنية
والسياسية ،غري أن متتع املواطنات واملواطنني بهذا الحق ما يزال يعرف مجموعة من
التحديات عىل مستوى املامرسة من جهة أوىل ،وعىل مستوى مالءمة القانون 1املنظم
للحق يف التجمع السلمي مع املقتضيات الدستورية وااللتزامات الدولية لحقوق
اإلنسان ،من جهة ثانية.
ويف هذا اإلطار ،عربت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان 2عن قلقها بخصوص فرض القانون
املغريب املنظم للتجمعات يف األماكن العامة ،الحصول عىل إذن مسبق ،وبأن هذا اإلذن
تعرتضه أحياناً عقبات ال مربر لها .كام عربت أيضا ،عن قلقها بشأن اإلفراط يف استخدام
القوة لتفريق التجمعات السلمية غري املرخص لها ،بالرغم من تعميم مرسوم وزارة
العدل والحريات يف أكتوبر  ،2015الذي يوضح أن تدخل الرشطة غري مربر إال يف حالة
االحتشاد املسلح ،أو يف الحالة التي قد يؤدي فيها االحتشاد إىل اإلخالل بالنظام العام
أو يف كلتا الحالتني معاً ( 7و 9و 19و.)21
 .1الفصل  19من الظهري رشيف رقم1.58.377بخصوص التجمعات العمومية لسنة  1958كام وقع تعديله وتتميمه
مبوجب القانون /76.00منشور وزير العدل بخصوص التجمهر يف الطريق العمومي بتاريخ  12أكتوبر .2015
 .2املالحظات الختامية للجنة املعنية بحقوق اإلنسان ،املتعلقة بالتقرير الدوري السادس للمغرب بشأن إعامل مواد
العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ،املعتمدة بتاريخ  2نونرب  ،2016خالل الدورة .118

64

ويف هذا الصدد ،أوصت اللجنة املغرب بالتأكد من كون القانون املتعلق باملظاهرات
السلمية ينفذ وفقاً ألحكام العهد ،وضامن عدم تقييد مامرسة هذا الحق إال بالقيود
التي يجيزها ،ورضورة األخذ بعني االعتبار املقرتحات التي قدمها املجلس الوطني
لحقوق اإلنسان يف نوفمرب  2015بشأن التجمعات العامة.
معطيات بخصوص ممارسة حرية التجمع والتظاهر السلمي

بخصوص املعطيات املرتبطة مبامرسة حرية التجمهر والتظاهر السلمي ،فقد أدىل
السيد رئيس الحكومة خالل الجلسة الشهرية املتعلقة بالسياسة العامة مبجلس
املستشارين يوم الثالثاء  10دجنرب  ،2019مبعطيات ذكر فيها ما ييل:
•خالل الفرتة املمتدة ما بني فاتح يناير  2017إىل غاية  31أكتوبر  ،2019تم تنظيم
ما مجموعه  48.407شكال احتجاجيا ،حشد  5.160.623مواطنة ومواطن ،ضمنها
 12.052تظاهرة احتجاجية خالل الفرتة املمتدة من فاتح يناير إىل غاية نهاية شهر
أكتوبر من سنة  ،2019شارك فيها  1.514.833مواطنة ومواطن؛
•خالل نفس الفرتة املشار إليها أعاله ،تم فض ما مجموعه  941شكال احتجاجيا،
ضم  38.257شخصا مشاركا ،مبربر إخاللها بالنظام العام وتهديدها لسالمة املمتلكات
وحرية السري والجوالن ،حسب ترصيح رئيس الحكومة ،3وهو ما ميثل أقل من  %2من
األشكال االحتجاجية ويهم حوايل  %0.7من مجموع املواطنات واملواطنني املشاركني يف
مجموع األشكال االحتجاجية.
كام أشار رئيس الحكومة إىل أن "خطة العمل الوطنية يف مجال الدميقراطية وحقوق
اإلنسان" ،قد نصت عىل وجوب توفري "آلية التوثيق السمعي البرصي للتدخالت
األمنية لفض التجمعات العمومية ،بهدف مراقبة مدى احرتام األجهزة األمنية للقانون
أثناء التعامل مع التجمعات العمومية" .غري أن املالحظ هو أن هذا اإلجراء مل يجد
بعد طريقه إىل التفعيل.
 .3وهو املربر الذي أدىل به رئيس الحكومة خالل الجلسة الشهرية املتعلقة بالسياسة العامة مبجلس املستشارين يوم
الثالثاء  10دجنرب .2019
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حرية التجمع السلمي وحجم االنشغال البرلماني

وجدت قضايا حرية التظاهر السلمي صدى محدودا يف اهتاممات السلطة الترشيعية
برسم سنة  ،2019حيث مل يتجاوز عدد األسئلة الربملانية 4املوجهة إىل الحكومة يف عالقة
بالتجمع السلمي  11سؤاال ،موزعة عىل الشكل اآليت:
ـ ـمبجلس النواب تم وضع  7أسئلة موزعة ما بني  3أسئلة شفوية  4أسئلة كتابية.
ـ ـمبجلس املستشارين  3أسئلة ،سؤالني ( )2شفويني وسؤال كتايب.
اختالالت التعاطي مع األشكال االحتجاجية

يسجل الوسيط كون الحكومة قد قاربت حرية التجمع والتظاهر السلمي باعتامدها
"لغة األرقام" للرد عىل ما يثار من أسئلة لدى الفاعلني حيث أوردت معطيات تفيد
بأن التظاهر بات مامرسة عادية ووقع التطبيع معه ،ومل يقع التدخل األمني لفض
املظاهرات إال يف  941شكال احتجاجيا من أصل  12.052برسم األشهر العرشة األوىل
من سنة  ،2019غري أن املغيب يف هذه املقاربة هو عدم الوقوف عند بعض املظاهر
والتحوالت املقلقة واملفارقة ،والتي نذكر منها ما ييل:
•اللجوء من حني آلخر إىل استعامل القوة غري املتناسبة خالل فك بعض األشكال
االحتجاجية وإىل التوقيف وتحريك املتابعة القضائية بتهم تتعلق "بالتظاهر غري
املرخص"؛
•عدم تعميم استثامر املهارات املهنية املكتسبة خالل التدريب وبرامج التكوين
عىل جميع عنارص القوات العمومية ،وما يرافق ذلك من توفري التجهيزات واملعدات
املالمئة للتعاطي مع مختلف أشكال االحتجاج والتظاهر يف الفضاء العام ،حيث نسجل
التفاوت مابني أشكال التدخل يف تعاطي القوات العمومية مع االحتجاجات؛
•محارصة أنشطة الجمعيات ببعض القيود التعسفية يؤدي إىل الرفع من منسوب
التوتر واالحتقان املؤدي إىل العنف والعنف املضاد ،يف سياقات يرتاجع فيها التأطري
والوساطة لدى الكثري من األشكال االحتجاجية ،والتي أصبح الداعون لها يكتفون فقط
 .4انظر املعطيات ذات الصلة عىل موقع القطاع املكلف بالعالقة مع الربملانmcrp.gov.ma :
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بالتعبئة إليها عىل شبكات التواصل االجتامعي .بينام تعزيز الحريات وضامن مامرستها
ال سيام الحق يف تأسيس الجمعيات وتجديد هياكلها ومامرسة أنشطتها بدون قيود
تعسفية ،من شأنه أن يساهم بفعالية يف تأطري وتوجيه وعقلنة الفعل االحتجاجي؛
•استمرار الفراغ القانوين أمام تعدد وانبثاق أمناط االحتجاج وأشكال التعبري،
ومحدودية املقتضيات القانونية وعدم مالءمتها مع مستجدات الواقع ،ومع الضامنات
الدستورية وااللتزامات الدولية للمغرب.
توصيات

وبناء عليه ،يتوجب عىل الحكومة ما ييل:
•العمل عىل مراجعة الظهري الرشيف رقم  1.58.377بشأن التجمعات العمومية ،مبا
يتالءم مع الدستور واملامرسة االتفاقية وااللتزامات الدولية وتوصيات املجلس الوطني
لحقوق اإلنسان ذات صلة بالحق يف التظاهر والتجمع السلمي؛
•العمل عىل إلغاء العقوبات السالبة للحرية من النصوص الترشيعية يف عالقة بالحق
يف التظاهر والتجمع السلمي؛
•التزام السلطات بتقديم تعليل قرارات املنع وتسليمها مكتوبة ملؤطري التظاهرات،
لتمكينهم من مامرسة حق الطعن أمام املحاكم ،والحرص خالل التدخل عىل إتباع
املسطرة املنصوص عليها يف القانون؛
•الحرص عىل إعامل بعض االجتهادات القضائية 5فيام يخص حرية التجمع (وتحديدا
الوقفة االحتجاجية) يف مكان عمومي محدد ولفرتة زمنية محددة ،مبا ال يستوجب أي
ترصيح مسبق ،حسب وجهة نظر القضاء.

 .5للوقوف عىل مناذج من هذه االجتهادات القضائية ،أنظر (ص  )6من مذكرة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان حول
"التجمعات العمومية ،الظهري الرشيف رقم ."1.58.377
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املحور الرابع :حرية الر�أي والتعبري

تعترب حرية الرأي والتعبري التجسيد الفعيل إلعامل الحق يف اعتناق وتبني اآلراء واألفكار
دون تدخل من أحد ،والتعبري عنها بأية وسيلة فردية أو جامعية ،شفهية أو كتابية أو
بأي شكل تعبريي آخر ،مع ما تتيحه من تقاطعات ممكنة بني مختلف هذه الوسائل
(التأليف والنرش ،املرسح ،السينام ،الرسم ،املسريات االحتجاجية ،املظاهرات ،العرائض،
البيانات ،حمل الشارة ،حمل األعالم ،)...وهي حريات وجب حاميتها من طرف الدولة
خالل مامرسة األفراد لها من دون أي متييز.
وقد يأخذ التعبري عن الرأي من حني آلخر ،وحسب السياقات ،أشكاال تنزاح نحو العنف
الرمزي مثل إحراق األعالم وجوازات السفر ،والعنف املادي الذي قد يصل أحيانا إىل املس
بالحق يف الحياة كام جرى يف حاالت إرضام النار يف الجسد احتجاجا عىل وضع ما ،ويف
إطار التدافع بني الحقوق ،كان البد من تغليب أحدهام عن اآلخر مبا يتيح أقىص حامية
للحقني مع أدىن حد من املس بهام .وهو ما يرتتب عنه إخضاع هذه الحرية بالنسبة
للجميع لتقييد مبقتىض القانون ،كام حددته الفقرة الثالثة من املادة  19من العهد الدويل
الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،1مبا يفيد كون حرية التعبري قد تحدها مجموعة من
الضوابط حتى ال يُستعمل هذا الحق لإلرضار بحقوق الغري (أفرادا أو جامعات) .وهو ما
يجعل من إقرار املسؤولية مالزما إلعامل الحريات.
وبناء عليه ،وألن الصحافة والنرش تعترب مؤرشا لقياس مدى إعامل الحقوق املتصلة بحرية
الرأي والتعبري ،يتضمن هذا املحور املحددات املعيارية والقانونية املؤطرة لحرية الرأي
 .1يجوز إخضاع مامرسة الحقوق لبعض القيود رشيطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون رضورية:
•الحرتام حقوق اآلخرين أو سمعتهم؛
•لحامية األمن القومي أو النظام العام أو اآلداب العامة.

68

والتعبري واالحتكاك بتحدياتها عىل مستوى مامرسة هذا الحق يف الواقع خالل سنة
 ،2019كام تتعزز املقارنة بعينة مام يعترب تجاوزا أو خرقا لهذه الحقوق.
اإلطار المعياري الدولي لحرية الرأي والتعبير

نصت املادة  19من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،عىل حق كل شخص يف "التمتع
بحرية الرأي والتعبري ،ويشمل هذا الحق حريته يف اعتناق اآلراء دون مضايقة ،ويف
التامس األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين ،بأية وسيلة ودومنا اعتبار للحدود" .كام
كرس العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية هذا الحق من خالل تأكيد املادة  19عىل
حق كل إنسان يف اعتناق آراء دون مضايقة ،وحقه يف حرية التعبري وحريته يف التامس
مختلف رضوب املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل آخرين دومنا اعتبار للحدود ،سواء
عىل شكل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
واستنادا إىل التعليق العام رقم  ،234فإن حرية الرأي وحرية التعبري تشكالن القاعدة
األساسية التي تسند التمتع الكامل بفئة من الحقوق األخرى ،وتعترب رشطا رضوريا
إلرساء مبادئ الشفافية واملساءلة التي متثل بدورها عامال أساسيا لتعزيز حقوق
اإلنسان وحاميتها ،وتعد جزءا ال يتجزأ من التمتع بالحق يف حرية التجمع وتكوين
الجمعيات ومامرسة الحق يف التصويت.
وقد نص نفس التعليق العام ،عىل أن التقيد باحرتام حرية الرأي والتعبري يعد ملزما
لكل الدول األطراف يف العهد ،ويرتتب عنه التزامهم بضامن حامية األشخاص من أي
أعامل يقوم بها أفراد بصفتهم الشخصية أو كيانات خاصة  ،من شأنها أن تعيق التمتع
بحرية الرأي وحرية التعبري.
كام أن حرية الرأي والتعبري ال يجيز العهد إخضاعهام لالستثناء أو التقييد إال مبقتىض
نص قانوين ،وعند الرضورة التي حددها العهد يف احرتام حقوق اآلخرين أو سمعتهم
وحامية األمن القومي والنظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة ،كام شدد
العهد أيضا عىل عدم جواز النيل من أي حق من حقوق الفرد املنصوص عليها يف العهد
 .2التعليق العام رقم  34الصادر عن اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان ،الدورة  ،102جنيف  29-11يوليوز .2011
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عىل أساس آرائه الفعلية أو املتصورة أو املفرتضة ،كام تخضع جميع أشكال التعبري عن
الرأي للحامية.
حرية الرأي والتعبير من خالل التشريعات والقوانين

تعزيزا ملا تضمنه الدستور يف تصديره من تأكيد والتزام بحامية منظومتي حقوق
اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين والنهوض بهام ،واإلسهام يف تطويرهام مع مراعاة
الطابع الكوين لتلك الحقوق ،وعدم قابليتهام للتجزيء ،وحظر ومكافحة كل أشكال
التمييز ،بسبب الجنس أو اللون أو املعتقد أو الثقافة أو االنتامء االجتامعي أو الجهوي
أو اللغة أو اإلعاقة أو أي وضع شخيص ،مهام كان.
وقد أفرد الدستور بابه الثاين ،3للحريات والحقوق األساسية ،املكفولة للرجل واملرأة عىل
قدم املساواة .حيث تم التنصيص عىل ضامن واحرتام حقوق اإلنسان باختالف أنواعها.
ومل يكتف بالتنصيص عليها فحسب ،بل حصن االختيار الدميقراطي واملكتسبات يف
مجال الحريات والحقوق األساسية املنصوص عليها يف الدستور ،وجعلها غري قابلة
للمراجعة الدستورية.4
كام نص الفصل  25عىل ضامن مامرسة حرية الفكر والرأي والتعبري بكل أشكالها ،إىل
جانب حرية اإلبداع والنرش والعرض يف مجاالت األدب والفن والبحث العلمي والتقني.
وألن مامرسة هذه الحقوق ال تستقيم دون دعامة أساسية متنح للمواطنات واملواطنني،
سندا دستوريا يف الولوج إىل املعلومات التي تكون يف حوزة اإلدارة العمومية واملؤسسات
املنتخبة والهيئات املكلفة مبهام املرفق العام ،وقد ضمن الفصل  27من الدستور هذا
الحق ،وجعل تقييده مبقتىض القانون حرصيا بهدف حامية كل ما يتعلق بالدفاع
الوطني ،وحامية أمن الدولة الداخيل والخارجي ،والحياة الخاصة لألفراد ،وكذا الوقاية
من املس بالحريات والحقوق األساسية املنصوص عليها دستوريا ،وحامية مصادر
املعلومات واملجاالت التي يحددها القانون بدقة.
 .3من الفصل  19إىل الفصل  40من الدستور.
 .4الفصل  175من الدستور.
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ويأيت الفصل  28ليضمن رصاحة حرية الصحافة ،ومينع تقييدها بأي شكل من أشكال
الرقابة القبلية ،ليكفل للجميع الحق يف التعبري ،ونرش األخبار واألفكار واآلراء ،بكل
حرية ،ومن غري قيد ،عدا ما ينص عليه القانون.
بخصوص مدونة الصحافة والنشر

تكتيس مدونة الصحافة والنرش ،5مكانة خاصة يف مسار مرشوع اإلصالح الدميقراطي
للمغرب .وهي تؤسس وألول مرة آلية التنظيم الذايت املستقل والدميقراطي للمهنة،
وتطوير منظومة أخالقيات املهنة ،مبا ينسجم والتزامات املغرب الدولية يف مجال
حقوق اإلنسان واملكتسبات ذات الصلة مبجاالت املامرسة املهنية ،وتتحدد املكتسبات
التي جاءت بها املدونة ،فيام ييل:
•تعزيز ضامنات الحرية يف املامرسة الصحفية والنرش والطباعة وإقرار الحق يف
حامية مصادر الخرب والحصول عىل املعلومة؛
•استفادة الصحفي من الحامية القانونية التي تضمنها االتفاقيات الدولية ذات
الصلة مبجال الصحافة والرأي والتعبري ..قصد متكينه من مامرسة مهنته بكل حرية؛
•حذف العقوبات السالبة للحرية ضد جرائم الصحافة؛
•تسقيف الغرامات املالية يف  500ألف درهم باستثناء حاالت العود؛
•التنصيص عىل مبدأ األخذ بحسن النية يف تقدير التعويض عن الرضر؛
•جعل القضاء سلطة حرصية يف قضايا الصحافة ،سواء فيام يتعلق بقرار إغالق
املؤسسات اإلعالمية أو برواج املطبوعات؛
•حامية الصحافة االلكرتونية من مسؤولية جرائم االخرتاق والقرصنة ،وتجريم
استنساخ املواد وحامية حقوق الطفل واملرأة من انتهاكات الصحافة ..وحامية الحياة
الخاصة والحق يف الصورة من االنتهاكات الصحافية؛
•التنصيص عىل منع التحريض عىل العنف والتمييز والكراهية..
 .5مدونة الصحافة والنرش تتشكل من ثالثة قوانني هي:
•القانون رقم  88.13املتعلق بالصحافة والنرش؛
•القانون رقم  89.13املتعلق بالنظام األسايس للصحافيني املهنيني؛
•والقانون رقم  90.13يقيض بإحداث املجلس الوطني للصحافة.
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ورغم حذف جميع العقوبات السالبة للحرية يف جرائم الصحافة ،فإن الصحايف مل
يحصن من تلك العقوبات بشكل كامل مام ترك الباب مفتوحا للجوء إىل قوانني أخرى،
خاصة القانون الجنايئ وقانون اإلرهاب يف متابعة مرتكبي تلك املخالفات ،إضافة إىل
استمرار الصعوبات أمام إعامل حق الصحفي وهيئات ومؤسسات الصحافة يف الولوج
إىل مصادر الخرب والحصول عىل املعلومات من مختلف املصادر ،وعدم التدقيق يف
االستثناءات الخاصة برسية مصادر الخرب ،باإلضافة إىل استمرار الغموض يف بعض مواد
قانون الصحافة والنرش.6
عينة من الحاالت ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير

وبالرغم من تكريس الدستور لحرية الرأي والتعبري وتعزيزها بالضامنات الالزمة،
واستجابة مدونة الصحافة والنرش للعديد من مطالب الحركة الحقوقية والصحفيني
املهنيني وإطاراتهم النقابية واملهنية ،إال أن املامرسة أبانت عن محدودية حامية حرية
الرأي والتعبري ،وهو ما يتضح من خالل الحاالت التالية:
◗   ◗بخصوص محاكمة الصحفيين األربعة

بتاريخ  23دجنرب  ،2019قضت محكمة االستئناف بالرباط بتأييد الحكم االبتدايئ
الصادر يف حق أربعة صحفيني ،القايض بستة أشهر موقوفة التنفيذ و 10آالف درهم
غرامة .ويتعلق األمر باستدعاء الرشطة القضائية يف يناير  ،2017ألربع صحفيني وهم:
محمد أحداد (جريدة املساء) ،كوثر زيك (موقع  ،)le site infoعبد الحق بلشكر
(جريدة أخبار اليوم) وعبد اإلله سخري (رئيس تحرير موقع "الجريدة .)24
باإلضافة إىل املستشار الربملاين عبد الحق حيسان عن املجموعة الكونفدرالية
الدميقراطية للشغل.
وليتم التحقيق معهم حول مصدر الخرب بشأن ما قاموا بنرشه يف املنشآت الصحفية
التي يشتغلون بها ،بخصوص لجنة تقيص الحقائق حول الصندوق الوطني للتقاعد،
بناء عىل شكاية رفعها ضدهم رئيس مجلس املستشارين ،ولتمتد املحاكمة ملدة سنتني
أدين فيها املتابعني ابتدائيا واستئنافيا بعقوبة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية.
 .6ونحيل عىل سبيل املثال عىل املادة  2واملادة  4من قانون الصحافة والنرش:
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وأبرزت هيئة دفاع املتابعني أن املحاكمة قد شابتها عدة عيوب ،من قبيل لجوء
الفرقة الوطنية إىل طلب الئحة اتصاالت املتهمني وإرفاقها باملحارض ،مام يشكل انتهاكا
لحرية املراسالت املنصوص عليها يف الفصل  24من الدستور ،7ويف خرق واضح للامدة
 5من قانون الصحافة والنرش الذي يضمن رسية مصادر الخرب إال يف حالتني عىل وجه
التحديد ،وهي "القضايا املتعلقة بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخيل أو الخارجي
وكذا الحياة الخاصة لألفراد ما مل تكن لها عالقة مبارشة بالحياة العامة".
وكان قد سبق ملمثل النيابة العامة لدى املحكمة االبتدائية أن التمس إدانة الصحفيني
بخمس سنوات سجنا نافذا وعرش سنوات بالنسبة للمستشار الربملاين ،وليعترب كمؤرش
مقلق عىل مستوى التضييق عىل حرية الصحافة ،ويف عالقة بوضع القيود عىل متابعة
عمل الربملان ،ويف تناقض مع سياق تعزيز البناء الدميقراطي وسيادة القانون .وقد
ظل الصحفيون متمسكون برباءتهم وبحقهم يف نرش األخبار التي تهم الجمهور ضمن
األدوار األساسية املنوطة بهم كصحفيني ،علام بأن املقاالت موضوع املتابعة ال تحتوي
أخبارا زائفة أو مضللة بل تتقدم كأخبار صحيحة ومتداولة وغري مشمولة بالرسية.
ورغم عدم تنصيص القانون رقم  88.13املتعلق بالصحافة والنرش عىل العقوبات
السالبة للحرية ،إال أن املادة  17يف فقرتها األخرية 8تركت املجال مفتوحا إلمكانية
اللجوء إىل قوانني أخرى ،مام فتح الباب أمام استعامل القانون الجنايئ وقانون مكافحة
اإلرهاب وقوانني أخرى يف عالقة بقضايا الصحافة والنرش.
وبناء عليه ،حوكم الصحفيون األربعة ومعهم الربملاين مبوجب املادة  914من القانون
التنظيمي  085.13املتعلق بطريقة تسيري اللجان النيابية لتقيص الحقائق .وبقراءة
متأنية لهذه املادة ،وبإعامل املرونة يف التأويل مبا ميتح من الدستور والقوانني
وفلسفتهام العامة ،فإن املعلومات موضوع املتابعة ال ميكن اعتبارها أرسارا إال يف حدود
 .7الفصل  24من الدستور )...( :ال تنتهك رسية االتصاالت الشخصية ،كيفام كان شكلها .وال ميكن الرتخيص باالطالع عىل
مضمونها أو نرشها ،كال أو بعضا ،أو باستعاملها ضد أي كان ،إال بأمر قضايئ ،ووفق الرشوط والكيفيات التي ينص عليها القانون.
 .8املادة  )...( :17ال ترسي أحكام القوانني األخرى عىل كل ما ورد فيه نص رصيح يف مدونة الصحافة والنرش.
 .9املادة  :14يعاقب بغرامة من  1.000إىل 10.000درهم وبالحبس من سنة واحدة إىل خمس سنوات أو بإحدى هاتني
العقوبتني فقط كل شخص قام ،مهام كانت الوسيلة املستعملة ،بنرش املعلومات التي تولت اللجنة جمعها ،وتضاعف
العقوبة يف حالة نرش املعلومات املتعلقة مبضمون شهادات األشخاص الذين تم االستامع إليهم ،وذلك دون اإلخالل ،عند
االقتضاء ،بالعقوبات األشد التي قد يتطلبها تكييف الفعل الجرمي.
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ما يهدد أمن البلد داخليا أو خارجياً فقط .وهي معلومات تدخل يف حكم املعروف
واملتداول ،وال يشكل نرشها رضرا جسيام مبصالح الدولة وال باملصالح املحمية ،وليتم
اللجوء إىل القضاء يف املتابعة عىل نرش معلومات تدخل يف نطاق املجال العمومي غري
مشمولة قانونا بالرسية.
◗   ◗بخصوص الصحفي عمر الراضي

بتاريخ  25دجنرب  ،2019سيتوصل الصحفي عمر الرايض باستدعاء من طرف الرشطة
القضائية قصد تبليغه أمرا يهمه .وليجري التحقيق معه عىل خلفية مضمون تغريدة
نرشها عىل موقع التواصل االجتامعي "تويرت" خالل شهر أبريل  ،2019يف موضوع
الحكم االستئنايف يف حق الصحفي حميد املهداوي ونشطاء حراك الريف ،وتم االستامع
إليه من طرف قسم الجرائم اإللكرتونية ،حيث تركز االستجواب حول ما تم اعتباره
إهانة لشخص القايض الذي ترأس جلسات االستئناف ونطق باألحكام يف املوضوع
املشار إليه أعاله .ليقرر وكيل امللك باملحكمة االبتدائية بعني السبع يوم  25دجنرب
 ،2019متابعته بفصول القانون الجنايئ خاصة الفصل  10263منه ،وإحالته عىل املحاكمة
يف حالة اعتقال.
وقد خلف األمر استياء وقلقا لدى الجمعيات الحقوقية واملهنية ،ونشطاء املجتمع
املدين ،وبتاريخ  31دجنرب  ،2019قررت املحكمة متابعة الصحفي عمر الرايض يف حالة
رساح بعدما تم إيداعه بسجن عكاشة يوم  26من نفس الشهر.
ويف سياق هذه النازلة ،نقف عند الحدود الفاصلة بني إعامل القانون الجنايئ من جهة،
وقانون الصحافة والنرش من جهة ثانية .مام يطرح إشكالية التطبيق القضايئ للنصوص
القانونية وتحديد نطاق إعامل كل من القانونني يف ظل وجود فصل من القانون
الجنايئ 11ينص رصاحة عىل املصلحة املثىل للمتهم يف اختيار القانون األصلح له يف
 .10الفصل  263من ق.ج "يعاقب بالحبس من شهر إىل سنة وغرامة من  250درهم إىل  5آالف درهم ،من أهان أحدا
من رجال القضاء أو من املوظفني العموميني أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم
بها ،بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها أو بكتابة أو رسوم غري علنية وذلك بقصد املساس برشفهم أو
بشعورهم أو االحرتام الواجب لسلطتهم (.")...
 .11الفصل  6من ق.ج "حالة وجود عدة قوانني سارية املفعول ،بني تاريخ ارتكاب الجرمية والحكم النهايئ بشأنها ،يتعني
تطبيق القانون األصلح للمتهم".
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حالة وجود عدة قوانني سارية املفعول .وعمال بأحكام هذا الفصل ،فالقانون الواجب
تطبيقه يف هذه النازلة هو قانون الصحافة والنرش 12الذي ينص عىل أداء الغرامة ،بدل
القانون الجنايئ الذي يعاقب بالحبس والغرامة.
◗   ◗بخصوص البيوت المشمعة

ترجع قضية تشميع البيوت لسنة  ،2006عقب إغالق وتشميع منزل السيد محمد
عبادي أمني عام جامعة العدل واإلحسان ،وليتكرر األمر بعد ذلك مع أعضاء من
نفس الجامعة ،ليصل مجموع عدد البيوت املشمعة إىل  14بيتا سنة  ،2019وقد
اعتربت السلطات السبب املوجب إلغالق وتشميع هذه البيوت هو "احتضانها
لتجمعات عمومية دون ترصيح ،متت خاللها مامرسة شعائر دينية ،إضافة لكون
بناء بعض هذه البيوت تضمن تغيريات غري مرخص بها ،يف إحالة عىل قانون البناء
والتعمري ذي الصلة". 13
وقد سبق للحكومة نفسها يف شخص وزير العدل والحريات أن اعتربت تشميع البيوت،
فعال غري مرشوع ينبغي رفعه ومتكني ماليك البيوت من اسرتجاع حيازتها واستعاملها
طبقا للقانون.14
ويعترب الوسيط تشميع البيوت إجراء يتعارض مع مقتضيات الفصل  35من الدستور
الذي يضمن حق امللكية ،والتي ال ميكن الحد من نطاقها ومامرستها إال بالقانون،
إذ اقتضت ذلك متطلبات التنمية االقتصادية واالجتامعية للبالد ،كام يعد إجراءا
مخالفا للفصل  24من الدستور الذي ينص عىل أن "لكل شخص الحق يف حامية حياته
الخاصة" ،حيث ال وجود لنص قانوين يؤطر عملية تشميع البيوت ،وال وجود أيضا
يف ظهري الحريات العامة وقانون التجمعات ملا يسمح بإغالق املساكن بدعوى عقد
تجمعات بها "غري مرخصة لها أو غري قانونية".
 .12املادة  72من قانون الصحافة والنرش "يعاقب بغرامة من  20ألف إل  100ألف درهم عن كل إهانة كام هي معرفة يف
الترشيع الجاري به العمل ،وترتكب بإحدى الوسائل الواردة يف الفقرة أعاله يف حق رجال ونساء القضاء واملوظفني العموميني "...؛
و املادة  84من نفس القانون تعالج القذف املرتكب يف حق املجالس أو الهيئات القضائية (.)...
 .13القانون رقم  12.66املتعلق مبراقبة وزجر املخالفات يف مجال التعمري والبناء.
 .14رسالة السيد مصطفى الرميد بصفته وزير العدل والحريات وجهها للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان بتاريخ 24
يونيو .2016
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وعليه يلتمس الوسيط 15إنهاء هذا اإلجراء ،إعامال وتعميام للتوجه الذي دعمته أحد
األحكام القضائية ذات الصلة ،16وألن املعنيون بقرارات اإلغالق والتشميع قد توجهوا
للقضاء إلنصافهم ،فإن القرارات الصادرة بهذا الخصوص قد حملت توجهني متعارضني،
فالحكم الصادر عن محكمة االستئناف بوجدة بتاريخ  29مارس  ،2007والذي تم
تأييده بقرار للمجلس األعىل (محكمة النقض) بتاريخ  21مارس  ،2017قد كرس واقع
إغالق بيت السيد محمد عبادي بوجدة وبيت السيد الحسن العطواين ببوعرفة ،فيام
ذهبت محكمة االستئناف بوجدة إىل تكريس عدم رشعية تشميع بيت السيد جامل
بوطيبي بالناظور حيث جاء يف قرارها رقم  271بتاريخ  22فرباير  2007يف امللف رقم
 :2007/1حيث إن الرشطة القضائية قامت بإغالق منزل املتهم وتشميع بابه بناء عىل
تعليامت الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف بالناظور وأن املتهم قام بفتح
املنزل بعد أن قام بكرس الختم ،وحيث إن إغالق املحل أو املؤسسة التي استغلت
يف ارتكاب الجرمية يعترب من التدابري الوقائية العينية طبقا للفصل  62من القانون
الجنايئ ويجب أن تقيض به املحكمة التي تصدر العقوبة األصلية والحال أن إغالق
منزل املتهم كان بأمر من الوكيل العام للملك وقبل صدور الحكم من أجل األفعال
املتابع بها املتهم".
"وحيث إنه مبراجعة ظهري  1958/11/15املتعلق بالتجمعات العمومية يتضح أنه ال
يتضمن كتدبري وقايئ إغالق املقرات أو املحالت التي تعقد فيها التجمعات العمومية
بدون ترصيح وعليه يبقى أمر إغالق منزل املتهم عمل غري مرشوع وبغض النظر عن
قيام املتهم بكرس الختم املوضوع عىل منزله أو عدم قيامه بذلك فإن الدخول إىل املنزل
بعد كرس الختم من طرف املتهم يبقى مربرا مادام أن وضع الختم بداية كان من جهة
غري مخولة قانونا للقيام بهذا التدبري وقبل صدور العقوبة األصلية".
 .15ميكن الرجوع للمذكرة التي أعدها الوسيط بتاريخ  21مارس  ،2018يف صلة باملوضوع ،وجهها لكل من رئاسة الحكومة،
ووزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان ،ومؤسسة وسيط اململكة ،واملجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،والنيابة العامة ،يبسط فيها
رأيه بشأن تشميع البيوت ،ويلتمس فيها إنهاء هذا اإلجراء.
 .16الحكم الصادر عن محكمة االستئناف بوجدة لفائدة السيد جامل بوطيبي بشأن تكريس عدم رشعية تشميع بيته
بالناظور يف فرباير .2007
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"وحيث إنه استنادا إىل ما ذكر تكون جنحة كرس أختام موضوعة بأمر من السلطة
العامة غري ثابتة يف حق املتهم وأن الحكم املستأنف عندما قىض بإدانته من أجلها كان
مجانبا للصواب ويتعني إلغاؤه يف هذا الجانب".
توصيات

ومن أجل اإلعامل الفعيل للدستور ولتوجهاته العامة فيام يتعلق بحرية الرأي والتعبري،
وااللتزام باملعايري الدولية ذات الصلة بالحقوق والحريات وتثمني وتعميم املامرسات
الفضىل باملغرب ،يتوجب عىل الحكومة ما ييل:
•الحرص عىل اإلعامل املرجعي لاللتزامات الدولية للمغرب وملقتضيات الدستور
كمرتكزات يف عالقة بقضايا الرأي والتعبري؛
•الحرص عىل إعامل ميثاق أخالقيات مهنة الصحافة وتفعيل دور املجلس الوطني
للصحافة يف مجال الوساطة والتحكيم يف النزاعات القامئة بني املهنيني؛
•حرص املتابعة بقانون الصحافة والنرش يف الجنح ذات الصلة ،والحد من السلطة
التقديرية للقضاة عىل مستوى التكييف مبا يعزز الحقوق والحريات املتعلقة
بالصحافة؛
•الحرص عىل حامية رسية مصادر الخرب؛
•التنصيص عىل مبدأ التناسب ما بني الرضر املحدث والتعويضات املحكوم بها يف
جنح القذف؛
•العمل عىل مراجعة قامئة االستثناءات املنصوص عليها يف القانون رقم 31.13
املتعلق بالحق يف الحصول عىل املعلومات؛
•العمل عىل تعميم اجتهادات القضاء املغريب يف عالقة بالصحافة والنرش ،لالسرتشاد
بها من أجل تجاوز الحكم بعقوبات سالبة أو بتعويضات غري متناسبة؛
•إعامل املقتضيات الدستورية يف عالقة بحامية حرمة املسكن وتقيد كل األطراف
بالتطبيق السليم للقانون ،واللجوء إىل القضاء يف كل مراحله.
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املحور اخلام�س :حرية املعتقد

تحيل حرية املعتقد عىل حرية الفرد يف اختيار األفكار والقيم واملبادئ والقناعات
واملعتقدات التي تحدد وتحكم عالقته بالحياة والوجود واآلخر ،وهي واحدة من
الحريات التي تعكس االستقالل الشخيص لوجود اإلنسان .وأي تحجيم لهذا الحق أو
تقييد له ،يعد محاولة لفرض الوصاية عىل البناء الذهني والعقدي والقيمي لألشخاص.
وانطالقا من األهمية التي متثلها حرية املعتقد ،وبناء عىل التجاوزات التي عرفتها
مامرسته عىل املستوى الدويل خالل العرشية األخرية فقد استعاد املنتظم الدويل مؤخرا
1
حرصه عىل حاميتها وتأطريها ،حيث شدد خالل سنة  ،2019يف قرار رقم 40/10
ملجلس حقوق اإلنسان ،ذي صلة بحرية الدين أو املعتقد عىل حق الفرد يف حرية
الفكر والوجدان والدين أو املعتقد ،مبا يشمل حريته يف أن يكون له دين أو معتقد أو
ال يكون ،أو يف أن يعتنق دينا أو معتقدا يختاره بنفسه ،وحريته يف املجاهرة بدينه أو
معتقده ،مبفرده أو يف جامعة ،علنا ورسا ،عن طريق التعليم واملامرسة والعبادة وإقامة
الشعائر مبا يف ذلك حقه يف تغيري دينه أو معتقده ،كام أكد نفس القرار عىل مسؤولية
الدول يف تعزيز حقوق اإلنسان وحاميتها وضمنها حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات
دينية ،ومبا يشمل حقهم يف مامرسة دينهم ومعتقدهم بحرية .وهو القرار الذي جاء
لتعزيز وإعامل ما نصت عليه املادة  18من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان واملادة 18
من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية.
كام أدان نفس القرار ..." ،جميع أشكال العنف والتعصب والتمييز عىل أساس الدين
واملعتقد أو بإسمهام ،وانتهاكات حرية الفكر أو الوجدان ،...وبأن كل دعوة إىل
 .1قرار  A/HRC/RES/40/10الذي اعتمده مجلس حقوق اإلنسان خالل دورته األربعون ،بتاريخ  21مارس .2019

78

الكراهية الدينية تشكل تحريضا عىل التمييز أو العداء أو العنف ،سواء باستخدام
الوسائل املطبوعة أو السمعية البرصية أو اإللكرتونية أو أي وسائل أخرى".
ويف هذا الصدد أطر التعليق العام 2رقم  22الحق يف حرية الفكر والوجدان والدين
باعتباره "حقا واسع النطاق وعميق االمتداد" ،وهو يشمل "حرية الفكر يف جميع
املسائل ،وحرية االقتناع الشخيص واعتناق دين أو عقيدة سواء جهر بها املرء مبفرده
أو مع جامعة" ،واعترب أن حرية الفكر وحرية الوجدان تتمتعان بنفس الحامية التي
تتمتع بها حرية الدين واملعتقد.
كام تحمي املادة " 18العقائد التوحيدية وغري التوحيدية واإللحادية وكذا عدم اعتناق
أي دين أو عقيدة مع تفسري كلمتي دين وعقيدة تفسريا واسعا" .وال يسمح بتقييد
هذه الحرية ،حسبام هو منصوص عليه يف املادة  19من العهد.
ورغم تنصيص الدستور رصاحة عىل العديد من الحقوق والحريات ،غري أنه مل يأت
عىل ذكر حرية الضمري أو املعتقد أو الوجدان رصاحة ،والتي ميكن استخالصها فقط
من التصدير الذي أكد التزام الدولة مبا ييل:
ـ ـحامية منظومتي حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين والنهوض بهام ،واإلسهام
يف تطويرهام ،مع مراعاة الطابع الكوين لتلك الحقوق ،وعدم قابليتها للتجزيء؛
ـ ـحظر ومكافحة كل أشكال التمييز ،بسبب الجنس أو اللون أو املعتقد أو الثقافة
أو االنتامء االجتامعي أو الجهوي أو اللغة أو اإلعاقة أو أي وضع شخيص ،مهام كان؛
ـ ـجعل االتفاقيات الدولية ،كام صادق عليها املغرب ،ويف نطاق أحكام الدستور،
وقوانني اململكة ،وهويتها الوطنية الراسخة ،تسمو ،فور نرشها ،عىل الترشيعات
الوطنية ،والعمل عىل مالءمة هذه الترشيعات ،مع ما تتطلبه تلك املصادقة.
ومبوازاة ذلك أكد الفصل  3عىل كون " ...الدولة تضمن لكل واحد حرية مامرسة
شؤونه الدينية" .والفصل  25عىل ضامن "حرية الفكر والرأي والتعبري بكل أشكالها".
 .2التعليق العام رقم  22بشأن املادة  ،18الذي اعتمدته اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان يف الدورة  48بتاريخ 30
يوليوز .1993
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بخصوص الحريات الدينية

تَعترب الدولة املغربية األقلية الدينية من اليهود املغاربة 3جزءا أصيال من النسيج
الديني واالجتامعي املغريب ،وبالتايل فهي ال تعرتف بها فحسب بل تضمن ملعتنقيها
حرية مامرسة شؤونهم الدينية 4وحامية دور عبادتهم ،ومتكينهم من نظام قضايئ خاص
يف مجال األحوال الشخصية .كام تضمن نفس الحق للمسيحيني األجانب 5يف إقامة
طقوسهم الدينية بالكنائس الرسمية 6والدفن عىل الطريقة املسيحية .يف املقابل ظلت
حرية مامرسة الشعائر الدينية من قبل األقليات األخرى (مغاربة يعتنقون ديانات
ومذاهب غري اإلسالم و غري املذهب املاليك أو مغاربة ال دينيون) 7مقيدة ،بحيث ال
يسمح للمواطن الذي ولد مسلام أن يغري دينه ،مام يضطر هؤالء إىل مامرسة شعائرهم
ومعتقداتهم يف رسية تامة ،ويف بيئة مجتمعية منغلقة وغري متسامحة.
وبغض النظر عن عدد معتنقي هذه الديانات واملعتقدات ،إن كانوا أقلية فعال أو
حاالت فردية معزولة انبثاقا وسياقا ،فقد بدأت يف السنوات األخرية تتسم بالظهور
العلني لبعض أعضائها ،وتأسيس إطارات مدنية خاصة بها مكنتها من الرتافع بشكل
قانوين وبسط مطالبها التي تتجىل باألساس يف الحرية يف إقامة الطقوس والشعائر
الدينية دون قيد ،وتوثيق الزواج ودفن املوىت وإقامة الصالة علنا ،وجعل التعليم
الديني للمغاربة اختياريا يف املدارس.
وإن كان الفصل الثالث من الدستور يضمن "...لكل واحد حرية مامرسة شؤونه
الدينية" ،فإن الواقع يؤكد بأن املسيحيني األجانب فقط هم املشمولون بهذه الحامية
الدستورية يف مامرسة تعبدهم وشؤونهم الدينية .كام أن بعض مقتضيات القانون
 .3حسب تقرير الخارجية األمريكية لسنة " : 2018يقدر بعض قادة الجالية اليهودية ،أن هناك ما بني  3000و 3500يهودي،
يعيش حوايل  2500منهم يف مدينة الدار البيضاء.
 .4يتوفر املغرب عىل  94معبدا يهوديا.
 .5حسب تقرير الخارجية األمريكية لسنة " : 2018يقدر بعض قادة الجالية املسيحية ،أن هناك ما بني  2000و 6000مواطن
مسيحي منترشين يف جميع أنحاء املغرب".
 .6يتوفر املغرب عىل  37كنيسة كاثوليكية.
 .7حسب تقرير الخارجية األمريكية لسنة  ،2018فإن الحكومة األمريكية تقدر عدد السكان املسيحيني واليهود والبهائيني
يف أقل من  ،%1واملسلمني الشيعيني يف أقل من .%0.1
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الجنايئ ،8ومدونة األرسة ،9ما تزال تتضمن بعض املواد غري املتالمئة مع مقتضيات
الدستور ،الذي كرس حرية الفكر والرأي والتعبري ،ومع االلتزامات الدولية ذات الصلة.
وإن مل تسجل أية متابعة مبوجب املادة  222من القانون الجنايئ املغريب ،خالل سنة
 ،2019فقد تم رصد حاالت ملواطنات ومواطنني تعرضوا للعنف بسبب اإلفطار العلني
خالل شهر رمضان ،نذكر منها حالة تلميذة تبلغ من العمر  14سنة ،تعرضت للرضب
والشتم من طرف سائق حافلة مخصصة للنقل املدريس بدعوى عدم صيامها وإفطارها
علنا ،10مام يكرس الحاجة إىل مراجعة هذه القوانني مبا يتالءم مع العهود واملواثيق
الدولية ،ومع الدستور ،ومع مقومات دولة الحق والقانون ،التي تضمن حرية األفراد
وحاميتهم من كل ما ميكن أن يهدد سالمتهم خالل مامرستهم لتلك الحريات.
بخصوص التحريض على العنف وإشاعة خطاب الكراهية

يتحدد التحريض عىل العنف وإشاعة خطاب الكراهية داخل املجتمع يف التمثالت
والسلوكات وأمناط الخطاب التي تعرب بعنف عن أشكال من التمييز بسبب الجنس
أو اللون أو العرق أو التعصب لدين واالزدراء بآخر ..كام يتخذ مظاهر عديدة منها
ادعاء التفاضل اللغوي ،أو مزاعم الرتاتبية االجتامعية ،وليصل إىل إلصاق مجموعة من
األوصاف والنعوت الجاهزة تجاه اآلخر املختلف.
إن ما طبع سنة  ،2019بشأن خطاب التحريض عىل الكراهية والعنف بسبب املعتقد،
وشكل وما يزال مصدرا للقلق هو ارتباط مضمون ومنطوق ذلك الخطاب بأشخاص
لهم وضعهم االعتباري ،وما يرتتب عن ذلك من تفاعل موسوم بالتطرف لدى متلقي
ذلك الخطاب .ولنحاول أن ندرج  4حاالت معنية بشكل مبارش بإنتاج أحد أنواع
الخطاب املحرض عىل الكراهية ،ولنتوقف عند منوذج ضمن هذه العينة لالطالع عىل
 .8املادة  220من القانون الجنايئ" :من استعمل العنف أو التهديد إلكراه شخص أو أكرث عىل مبارشة عبـادة ما أو عىل
حضورها ،أو ملنعهم من ذلك ،يعاقب بالحبس من ستة أشهر إىل ثالث سنوات وغرامة من مائة إىل خمسامئة درهم .ويعاقب
بنفس العقوبة كل من استعمل وسائل اإلغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إىل ديانة أخرى ،وذلك باستغالل ضعفه أو
حاجته إىل املساعدة أو استغالل مؤسسات التعليم أو الصحة أو املالجئ أو املياتم ،ويجوز يف حالة الحكم باملؤاخذة أن
يحكم بإغالق املؤسسة التي استعملت لهذا الغرض ،وذلك إما بصفة نهائية أو ملدة ال تزيد عىل ثالث سنوات .
املادة  222من القانون الجنايئ املغريب" :كل من عرف باعتناق الدين اإلسالمي وتجاهر باإلفطار يف نهار رمضان ،يف مكان
عمومي ،ودون عذر رشعي ،يعاقب بالحبس من شهر إىل ستة أشهر وغرامة مالية"..
 .9املادة  39من مدونة األرسة" :موانع الزواج املؤقتة هي ( )...زواج املسلمة بغري املسلم ،واملسلم بغري املسلمة ما مل تكن كتابية"..
املادة " :332ال توارث بني مسلم وغري املسلم ،وال بني من نفى الرشع نسبه".
 .10وذلك بتاريخ  17ماي  ،2019بالجامعة الرتابية املجاعرة بإقليم وزان.
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ما يولده مثل هذا الخطاب من تفاعل متطرف ،يوضح مدى تحمل كل من منتجي
مضامينه للمسؤولية يف إشاعة التطرف.
نماذج من خطاب التحريض على الكراهية
◗   ◗بشأن الحريات الفردية

شكل عرض مرشوع القانون الجنايئ عىل املؤسسة الترشيعية فرصة ملختلف الفرق
الربملانية إلبداء الرأي بشأنه ،ومبوازاة ذلك انخرط مختلف الفاعلني واألكادمييني يف
النقاش العمومي بشأن حيثياته ومضامني مواده ،ويف صلة بالنقاش الذي جرى حول
مرشوع القانون الجنايئ ،أثارت املقرتحات ذات الصلة بالحريات الفردية ،والتي كانت
موضوع ترافع بعض الفاعلني السياسيني واملدنيني ،ردود فعل متطرفة بواسطة خطاب
يحرض عىل الكراهية والعنف ،ويتخذ من الدين مرجعا يف ذلك .كام اتسمت بكونها
تصدر عن أشخاص ذوو وضع اعتباري ،مام يضاعف خطورة هذا الخطاب الذي يبدأ
بالتحريض عىل الكراهية وقد يصل إىل التطرف العنيف ،وقد اتخذت ردود الفعل هذه
من املقال والترصيح والتدوينة وسائط للتعبري ،حيث شكل العنف اللفظي واملعنوي
واإلهانة والحقد والحط من الكرامة القاسم املشرتك بينها.
•بخصوص ترصيح حميد العقرة" :11عمر بالفريج...شيطان اإلنس...مج ّرد نكرة...دنّس اسم عمر ،لو كان عمر ابن
الخطاب حيا القتص منه".

مبثل هذا املقطع من ترصيح لحميد العقرة استهدف هذا األخري ،النائب الربملاين عمر
بال فريج عىل خلفية املقرتحات التي قدمها للرأي العام ،12يف عالقة مبرشوع القانون
الجنايئ وضمنها املواد  489و 490و ،491املتعلقة بتجريم املثلية الجنسية والعالقات
الجنسية خارج إطار الزواج والخيانة الزوجية .وهي املقرتحات التي ستعرضه لحملة
من السب والقذف والتحريض عىل الكراهية والعنف تجاهه ،وتعميم استهدافه عىل
مواقع التواصل االجتامعي ،وهي الحملة التي بلغ مداها التكفري وتهديد سالمته
الجسدية ،كل ذلك مبربر االدعاء مبسه بالدين اإلسالمي .وهو نفس االتجاه الذي كرسته
التدوينة التالية:
 .11أستاذ للتعليم الثانوي التأهييل ،حاصل عىل الدكتوراه يف الفقه والحديث.
 .12عمر بالفريج نائب برملاين ،ينتمي لفدرالية اليسار الدميقراطي ،وقد ضمن ترصيحه بشأن الحريات الفردية يف الحلقة
 96من "البودكاست السيايس" الذي يعرضه عىل صفحته عىل الفاسبوك.
82

•تدوينة حسن الكتاين" :13بعدما كان سب الرجل بالشاذ أو ابن الشاذ ،يع ّد أقذر مسبة يدعونا الخبيث لنكون
جميعا شاذين نتقبل الشذوذ".
•بخصوص مقال ألحمد الريسوين..." :14حرصوا مسمى “الحريات الفردية” يف بعض املامرسات الشاذة واألفعال
الساقطة؛ كالزنا والشذوذ الجنيس والخيانة الزوجية .مبعنى أن حرياتهم الفردية ،وحمالتهم املسعورة ألجلها ،تنحرص
يف محرمات الفرج والدبر ..وبعضهم –حني يتوسعون– يضيفون إليها السكر العلني ،واإلفطار االستعرايض يف نهار
رمضان ...ولقد رأينا مؤخرا بعض النسوة الخارسات يرفعن الفتات ت ُرصح بأنهن ميارسن الجنس الحرام ويرتكنب
اإلجهاض الحرام .هكذا لقنوهن"...

ويف سياق النقاش الدائر حول الحريات الفردية ،خص أحمد الريسوين منارصي هذه
الحريات بخطاب مهني ينتقص من الكرامة ويحرض عىل الكراهية والعنف تجاه
مختلف الفئات واألقليات واألطياف املنارصة للحريات الفردية ،وهو ما تم تعميمه
بشكل واسع عىل املنابر اإللكرتونية ووسائل التواصل االجتامعي.
◗   ◗بشأن العضرية في اللجنة الخاصة بالنمودج التنموي

بعد يومني من التعيني املليك ل  35عضوا بـ"اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي" ،التي
تم تكليفها بإعداد منوذج تنموي بديل للمغرب واملغاربة .وبشأن تشكيلة أعضاء
اللجنة ،التي تضمنت أطرا مسؤولة مبؤسسات الدولة وخرباء أكادمييني وكفاءات
وخربات يف عالقة بالفعل املدين ،ويف صلة باملوضوع تم تداول ما ييل:
ترصيح عبد اإلله بن كريان 15بصفته السياسية خالل مؤمتر التنظيم النقايب املوازي 16لحزبه ،بكون اللجنة:
"تضم تيارا واحدا ،وأشخاصا يشككون يف الدين ،وال تحرتم التوازن املطلوب ...يجب عدم االستسالم أو الجلوس يف
البيوت ،يجب البقاء يف الساحة ،وإن اقتىض األمر العودة إىل املعارضة والتخيل عن الحكومة".

وبناء عليه ،سنحاول االقرتاب من عينة من ردود الفعل التي طبعت التفاعل مع ترصيحه،
وهو التفاعل الذي حرصنا التمثيل له مبنرب واحد ،17وبعينة عشوائية من  15فقط من
مجموع  ،104رد تفاعيل ،أبدى به القراء بنفس املنرب خالل يومي  15و 16دجنرب .2019
•"هل من املمكن إعطاء هذه الالئحة ومنهم الذين يشككون يف الدين"؟
•"ومباذا نفعتمونا انتم الغري املشككني يف الدين...ماذا قدمتم للمغرب ومباذا نفعنا تدينكم وشعاركم "االسالم هو
الحل" الذي لطاملا رفعتموه قبل ." 2011
 .13شيخ سلفي مغريب ،كان خطيبا بعدة مساجد.
 .14أحمد الريسوين ،رئيس سابق لحركة التوحيد واإلصالح باملغرب ،وعضو مؤسس والرئيس الحايل لالتحاد العاملي لعلامء املسلمني.
 .15رئيس حكومة سابق ،وأمني عام سابق لحزب العدالة والتنمية.
 .16خالل املؤمتر السابع لـ"نقابة االتحاد الوطني للشغل" .يومي  14و 15دجنرب .2019
https://www.hespress.com/politique/453404.html .17
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•"مللنا من أسطوانتك املرشوخة تدعي الدفاع عن الدين وأنت أبعدنا عنه".
•"نتا بعدا كتعرف يش إسالم أنت كرث منهم".
•"أنت وحزبك اغتنيتم باسم الدين وباراكا عليكم شبعو شوية ميكن هادوا اليل كتقول كيشككوا يف الدين يتقاوا
فينا الله كرث منكم".
•"كل املغاربة يكنون لك الكراهية".
•"بكل تأكيد لن يكونوا مثل تجار الدين الذين عتوا يف البالد إنهاكا للعباد".
•"لقد صدق الرجل فنحن مسلمون ،نلتزم بديننا وبأوامره ونواهيه ،وما حرمه الله ورسوله لن يحله أحد مهام كان
وما يسمونه حرية فردية هو الفساد بعينه ،وكله حرام فالزنا حرام ،واللواط حرام ،واإلجهاض حرام ،ومن أراد أن
يخرج عن تعاليم اإلسالم فليذهب إىل فرنسا التي أعطتهم الجائزة ،فاملغاربة مسلمون متمسكون بدينهم".
•"زعام انتوما الباجدة طفرتوها باإلسالم ديالكم .راك تلقى الخري والربح والربكة مع العلامنيني وامللحدين ،وما
تلقاهش مع املسلمني واملتأسلمني أمثالكم".
•"بنكريان دعا الذراع النقايب لحزب العدالة والتنمية إىل الدفاع عن مبادئ اإلسالم وكأن املغاربة مل يكونوا يعرفون
مبادئ اإلسالم إال بعد تسلم البيجيدي للحكومة" .
•"وهل من مبادئ اإلسالم يا بنكريان أن تتقاىض  7ماليني يف الشهر وأنت قابع يف بيتك ال تؤدي أي عمل مقابل ذلك".
•"املغرب دولة إسالمية ولكن يف هذه السنوات األخرية املغرب تغري كثريا كرث الفساد يف بالدنا العزيز ومن املسؤول عن
هذا الفساد أليس الحكومة املحكومة التي يرتأسها حزب العدالة والتنمية كفانا من هذه الخرجات التي ال تسمن من
جوع نريد الخري لبلدنا وأنتم املسؤولني عليه ألن حزبكم هو من يرتأس الحكومة أكرت من  8سنوات ومل نرى أي يشء
الفقري فقري والغني زاد غناؤه أما ما تقوله فكل واحد مسؤول عن نفسه فله حساب يوم القيامة وشكرا".
•"سيذكر التاريخ كل الجرائم التي ارتكبتها يف حق هذا البلد األمني .وال زلت تبحث عن خلق البلبلة"
•"...أنت تسرتزق بالدين .جميع الكوارث وقعت يف عهدك".
•"من كلفك أن تتكلم يف الدين وهو ليس من اختصاصك بل من اختصاص العلامء يكفيك أن تذهب إىل املسجد
القريب من منزلك مع بعض األميني من الشيوخ لعلهم يسمعون لخرافاتك".
•"التشكيك يف الدين هو ما تقوم به أنت اآلن  ،ألنك تتالعب بالدين".

من جهة أوىل ،إن مضامني الترصيحات التي أبدى بها األشخاص املشار إليهم أعاله
تثري الكثري من القلق من زاوية حجم االنزياح عن قيم التسامح ومستلزمات العيش
املشرتك وتقويض أسس التعدد باملجتمع ولدى تعبرياته؛
ومن جهة ثانية ،وبالنظر إىل املضمون املحرض عىل الكراهية تجاه أعضاء اللجنة
وتصنيفهم ووسمهمعىل أساس معيار الدين والتدين ،بعدم األهلية لعضوية اللجنة.
مبربر ادعاء السيد بنكريان بكونهم من الطيف الواحد املشكك يف الدين ،وبناء عىل
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هذا االدعاء التمييزي عىل أساس املعتقد والتحريض من خالله عىل الكراهية وإعامل
الوصاية دينيا ،يعمل بنكريان عىل تعبئة التابعني له ضمن حزبه بالتلويح باالستقالة
من الحكومة واالستعداد للتموقع ضمن املعارضة ،وليتوسل معجام حربيا( ،عدم
االستسالم ،البقاء يف الساحة وليس البيوت ،) ...وليقع الخلط وااللتباس بني ما يُفرتض
فيه شأنا عاما يتم تدبريه وفق السياسة والقوانني ذات الصلة ،وما يُعترب شأنا خاصا يف
عالقة بتدبري األفراد لقناعاتهم ومعتقداتهم التي ال تحتمل أية وصاية خارج القوانني
الضامنة لتلك الحريات.
ومن جهة ثالثة ،وبالرجوع إىل الردود التفاعلية التي أبدى بها القراء عىل هذا
الترصيح ،ميكن الوقوف عىل حجم االنفعال والتطرف والعنف الناظم ملجملها ،وهي
الردود التي يصبح معها هذا الترصيح مشتال لتوليد الكراهية والتطرف الحامل يف
بعضه ملالمح التطرف العنيف.
إن الترصيح املشار إليه أعاله ،كام يحرض عىل الكراهية تجاه أعضاء اللجنة ،فإن
الردود التفاعلية تحرض عىل نفس اليشء وبتواتر ضد صاحب هذا الترصيح ،مام
يجعل من خطاب التحريض عىل الكراهية قابال ألن يشتغل كخطاب متييزي يف
االتجاهني ،وقادر عىل توليد الكراهية والعنف والعنف املضاد واملقرون بالتطرف.
فأول رد تفاعيل ضمن العينة املستدل بها يطالب بنكريان مبده بالئحة مفصلة ألسامء
أعضاء اللجنة املشككني يف اإلسالم.
من هذا املنطلق يثري الوسيط االنتباه إىل حجم املسؤولية لألشخاص الذي ينتجون
بصفتهم االعتبارية أمناطا من هذا الخطاب ،ومدى املسؤولية املعنوية والسياسية
بخصوص التداعيات املرتتبة عن ذلك.
ومن جهة رابعة ،ما يزال الخصاص ملحوظا عىل مستوى الرصامة يف إعامل القانون
بخصوص خطاب التحريض عىل الكراهية والعنف والتطرف العنيف ،حيث ت ِ
ُالحق
املساءلة من حني آلخر مستويات التفاعل وردود الفعل عىل حساب مساءلة املشاتل
األصلية ،املسؤولة بشكل مبارش عىل إنتاج تلك األمناط من خطاب التحريض عىل
الكراهية والتطرف عىل أساس الدين تجاه مختلف تجليات التنوع املجتمعي.
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توصيات

وبناء عليه ،يتوجب عىل الحكومة ما ييل:
•مالءمة جميع القوانني مع الدستور ومع االتفاقيات الدولية وإعامل مبدأ سموها
عىل الترشيعات الوطنية؛
•رفع التجريم عن كل فعل قد يكون تعبريا عن حرية املعتقد والضمري كام وردت
ضمن معايري القانون الدويل لحقوق اإلنسان ،خاصة الفصلني  200و 222من مجموعة
القانون الجنايئ؛
•إعادة النظر يف أحكام مدونة األرسة ذات الصلة باملوضوع ،خاصة املادتني  39و332؛
•سن ترشيعات تجرم التكفري والتمييز عىل أساس املعتقد؛
•العمل عىل اعتامد الرتبية عىل القيم اإلنسانية الكونية كمرتكز بيداغوجي ملراجعة
مناهج وبرامج التعليم؛
•العمل عىل إعامل التوجهات املتضمنة يف تصدير الدستور بشأن "قيم االنفتاح
والتسامح واالعتدال والحوار والتفاهم املتبادل بني الثقافات والحضارات اإلنسانية
جمعاء" ،والحث عىل نبذ التعصب الديني واملذهبي وخطاب الكراهية ،وما يتطلبه
ذلك عىل مستوى وضع السياسات وبرامج التكوين والتكوين املستمر يف عالقة بالتعليم
والثقافة وتدبري الشأن الديني.
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املحور ال�ساد�س :احلقوق الإن�سانية للن�ساء
وامل�ساواة بني اجلن�سني

يعترب تحقيق املساواة بني النساء والرجال بهدف القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد
املرأة من الحقوق األساسية التي تندرج ضمن القيم التي ينص عليها ميثاق الجمعية
العامة لألمم املتحدة ،ويقتيض تحقيقها الفعيل فهام شامال للطرق التي تتعرض فيها
النساء للتمييز وتحرم فيها من املساواة ،حتى يتسنى إعداد وتنفيذ اسرتاتيجيات مالمئة
وفعالة من أجل القضاء عىل التمييز وترسيع وثرية الحد من الفجوة ما بني الجنسني
عىل مستوى التمتع بالحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية
وضمن مختلف مجاالت الحياة.
وإذ عرفت الحقوق اإلنسانية للنساء خالل العقود األخرية تقدما ملحوظا عىل مستوى
التزام املجتمع الدويل بالنهوض بها ،حيث شكل إقرار الدول األعضاء باألمم املتحدة
باملساواة بني الجنسني كهدف أسايس 1ضمن أهداف التنمية املستدامة  ،22030التزاما
طوعيا للدول والحكومات للنهوض بالحقوق اإلنسانية للنساء والسعي إىل تحقيق
املساواة بني الجنسني ،فإن حصيلة مؤرش املساواة بني الجنسني لقياس أهداف التنمية
املستدامة  ،2030أكدت أن وعد املساواة بني الجنسني مل يتم تحقيقه يف أي بلد بالعامل
خالل سنة  ،2019حيث شغلت مجموع بلدان منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا
الدرجة ما قبل األخرية يف سلم الرتتيب.
لقد أصبح إعامل الحقوق اإلنسانية للنساء وتحقيق املساواة بني الجنسني معيارا
أساسيا معتمدا لقياس مدى تقدم البلدان ،ومؤرشا عىل توازن املجتمع وانتقاله إىل
مصاف املجتمعات الدميقراطية ،غري أن النهوض بالحقوق اإلنسانية للنساء والقضاء
 .1الهدف الخامس من أجندة التنمية املستدامة  ،2030الخاص باملساواة بني الجنسني.
 .2قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  70/1بخصوص اعتامد خطة التنمية املستدامة  ،2030الصادر بتاريخ  25دجنرب .2015
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عىل جميع أشكال التمييز تجاههن والعمل عىل نرش وتعميم ثقافة وقيم املساواة بني
الجنسني ،وتحقيق التمكني السيايس واالجتامعي واالقتصادي ،ما يزال يعرف الكثري من
التحديات التي جعلت املغرب يحتل املرتبة  88من أصل  129دولة ضمن مؤرش قياس
املساواة بني الجنسني ،3بينام احتل املرتبة  143من أصل  153دولة عىل مستوى املؤرش
العاملي للفجوة الجندرية ،4وهي املرتبة التي تؤرش عىل الرتاجع املسجل بشأن حصيلة
عمل الحكومة لتقليص الفجوة الجندرية خالل العقد األخري.
مبيان :بشأن موقع المغرب ضمن ترتيب المؤشر العالمي للفجوة الجندرية
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حيث يؤرش املبيان أعاله ،عىل الرتاجع املسجل بخصوص ترتيب املغرب ضمن املؤرش
العاملي للفجوة الجندرية 5خالل العرشية األخرية ،حيث احتل املغرب سنة ،2010
املرتبة  ،127وليرتاجع إىل املرتبة  143خالل سنة  ،2019بناء عىل املؤرشات الفرعية
األربعة لقياس الفجوة ما بني الجنسني ،والتي تهم الفرص االقتصادية يف سوق العمل
وإتاحة التعليم والصحة والتمكني السيايس.
 .3تقرير مؤرش املساواة يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة ،ملنظمة تدابري متساوية "Equal Measures 2030" 2030
 .4تقرير املنتدى االقتصادي العاملي بخصوص املؤرش العاملي للفجوة الجندرية .2020
 .5تقارير املنتدى االقتصادي العاملي بخصوص املؤرش العاملي للفجوة الجندرية خالل الفرتة ما بني  2010و.2019
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المساواة ومستويات إعمال االلتزامات الدولية والوطنية

•صادق املغرب عىل اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة سنة ،1993
كام صادق الربملان عىل الربتوكول االختياري امللحق باالتفاقية سنة  ،2015غري أن أوراق
االعتامد مل يتم وضعها بعد لدى األمم املتحدة ،كام تم رفع التحفظات الواردة عىل
البندين  1و 2من الفقرة "بـ" والفقرة  2من املادة  9املتعلقة بقانون الجنسية واملادة
 16من اتفاقية سيداو سنة  ،2011يف حني مل يلغ املغرب اإلعالن التفسريي بشأن الفقرة
 4من املادة  15من االتفاقية املتعلقة مبنح نفس الحقوق للرجل واملرأة فيام يتعلق
بالقانون املتصل بحركة األشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
•مل يف املغرب بالتزامه بتقديم تقريره الدوري الخامس 6للجنة املعنية بالقضاء
عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة ،خالل اآلجال املحددة يف  21يوليوز ،2014
وليقدم بتاريخ  16يناير  ،2020تقريرا جامعا للتقرير الدوري الرابع والخامس ،ولتتأخر
الحكومة عن املوعد املحدد لذلك بست سنوات مبا يفرس محدودية اإلرادة السياسية
للحكومة بشأن إعاملها لاللتزامات ذات الصلة بتحقيق املساواة والنهوض بالحقوق
اإلنسانية للنساء.
•وإعامال لاللتزامات الطوعية للمغرب بالقضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد
النساء ،نص الدستور يف تصديره عىل حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب
الجنس .كام ألزم يف فصله السادس السلطات العمومية عىل توفري الظروف التي
متكن من تعميم الطابع الفعيل لحرية املواطنات واملواطنني ،واملساواة بينهم ،ومن
مشاركتهم يف الحياة السياسية ،وكرس مبدأ املساواة يف الفصل  19والذي مبوجبه نص
الدستور عىل إحداث هيئة مكلفة باملناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز .ومبوازاة
ذلك يحيل الفصل  164عىل الهيئة املحدثة مبوجب الفصل  ،19كام أقر الفصل 30
رصاحة برضورة سن مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بني النساء والرجال يف
ولوج الوظائف االنتخابية.
 .6إعامال للامدة  18من اتفاقية سيداو ،التي تنص عىل تعهد الدول األطراف يف االتفاقية بتقديم تقرير دوري كل  4سنوات
يرصد التدابري الترشيعية والقضائية واإلدارية ،والتقدم املحرز بشأن تنفيذ االتفاقية.
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غري أن القوانني ما تزال تعرف خصاصا كبريا عىل مستوى املالءمة مع الدستور7؛ ومع
االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة؛ ومع املادة  26من
العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية بشأن عدم التمييز؛ ومع مضامني
التعليقات والتوصيات العامة ذات الصلة ،وما يتطلبه ذلك من الحكومة عىل مستوى
8
املالءمة بوضع مقتضيات قانونية لحظر التمييز ،تهم مراجعة القوانني والترشيعات
مبا يضمن العدالة الجندرية ومنع التمييز الجنيس والجنساين ضمن القانون املغريب.
وإذ عربت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان ،9عن ترحيبها "بتكريس الدستور املغريب ملبدأ
املساواة" ،فقد أبدت قلقها بشأن استمرار وجود أحكام ترشيعية تنطوي عىل متييز يف
حق النساء ،ال سيام يف نظام ممتلكات الزوجني ،ألن القانون ما يزال يبيح تعدد الزوجات؛
وحضانة األطفال؛ والوصاية القانونية؛ واإلرث؛ ونقل الجنسية إىل الزوج األجنبي؛ والعدد
الكبري للمتزوجني من أكرث من امرأة؛ وتزايد حاالت الزواج املبكر ،انطالقا من املواد  2و3
و 23و 24و ،26وبناء عليها كام تضمنتها توصيات اللجنة.
وقد أوصت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان املغرب بإلغاء أو تعديل جميع األحكام
التي تنطوي عىل متييز تجاه النساء من أجل إعامل مبدأ املساواة الذي يكرسه
الدستور إعامالً تاماً؛ واتخاذ التدابري املناسبة للحد من تعدد الزوجات قصد إلغاء
هذه املامرسة؛ وتنقيح األحكام القانونية التي تجيز االستثناءات يف عالقة بالحد األدىن
لسن الزواج ،وهي التوصيات التي التزم املغرب طوعيا بإعاملها مبوجب تطبيقه لبنود
العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية خالل الفرتة الفاصلة ما بني  2016و.2021
وبخصوص البيئة القانونية للمغرب من زاوية مدى ضامنها للعدالة الجندرية ،فيمكن
اعتامد مجموعة من الترشيعات والقوانني ذات الصلة ،من خالل رصد املؤرشات التالية:

 .7الفصل  19من الدستور.
 .8قانون األرسة ،وقانون الجنسية ،ومدونة الشغل ،والقانون واملسطرة الجنائيني ،وقانون العقار وقانون الحالة املدنية
وقانون الوظيفة العمومية والترشيعات الرضيبية ،والقوانني املؤطرة للمشاركة السياسية للنساء.
 .9املالحظات الختامية للجنة املعنية بحقوق اإلنسان ،املتعلقة بالتقرير الدوري السادس للمغرب بشأن إعامل مواد العهد
الدويل للحقوق املدنية والسياسية ،املعتمدة بتاريخ  2نونرب  ،2016خالل الدورة .118
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مؤشرات بشأن مدى ضمان البيئة القانونية للعدالة الجندرية

االتفاقيات الدولية والدستور
يضمن الدستور املساواة بني الجنسني وعدم التمييز
املصادقة عىل اتفاقية سيداو من دون تحفظات
املصادقة عىل الربتوكول االختياري امللحق باتفاقية سيداو
القانون الجنايئ
يجرم االغتصاب
يجرم االغتصاب الزوجي
يضمن أحكام عقابية وحامئية ووقائية من االتجار بالبرش
ال يسقط العقوبة عن املغتصب إذا تزوج من الضحية
يسمح باإلجهاض يف حالة االغتصاب
يجرم العنف ضد النساء
يجرم التحرش الجنيس
ال يجرم العالقات الرضائية
ال يجرم العاملة الجنسية
ال يجرم املثلية الجنسية
قانون الجنسية10
يضمن حقوق متساوية لنقل الجنسية لألطفال ن الجنسية10
يضمن حقوق متساوية لنقل الجنسية للزوج
مدونة األرسة11
يحدد السن األدىن للزواج يف  18سنة  /القانون يسمح بتزويج األطفال
ال يشرتط القانون حضور ويل األمر خالل زواج النساء
مينع تعدد الزوجات
يضمن حقوق متساوية يف الزواج والطالق
ضمن حقوق متساوية يف الحضانة
يضمن حقوق متساوية يف اإلرث
قانون الشغل12
يضمن حقوق متساوية يف األجر وقيمة األجر مقارنة بالعمل
ال يسمح بفصل العاملة عن عملها بسبب الحمل
عطلة األمومة محددة قانونيا يف  14أسبوعا حسب معايري منظمة العمل
يضمن الحامية القانونية للعامل املنزليني
ال يتضمن أي عراقيل قانونية بشأن عمل النساء عىل أساس الجنس

مستوى االلتزام

نعم

جزيئ

ال

A A A

12 11 10

 .10قانون رقم  62.06املتعلق بالجنسية املغربية ،محني بتاريخ  26أكتوبر .2011
 .11القانون رقم  70.03الذي يعترب مبثابة مدونة األرسة ،القانون رقم  102.15الرامي إىل تعديل املادة  16من القانون رقم
 70.03مبثابة مدونة األرسة ،الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم  1.16.2بتاريخ فاتح ربيع اآلخر  12( 1437يناير )2016؛
الجريدة الرسمية عدد  6433بتاريخ  14ربيع اآلخر  25( 1437يناير  ،)2016ص .420
 .12قانون رقم  65.90املتعلق مبدونة الشغل ،محني بتاريخ  26أكتوبر.2011
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بعد أن انطلق املغرب خالل عرشية  ،2010-1999يف سن ترشيعات تدعم املساواة
وتسعى إلعامل التزاماته ذات الصلة باتفاقية سيداو التي صادق عليها املغرب سنة
 ،1993وذلك من خالل استبدال قانون "األحوال الشخصية" بـ"مدونة األرسة" سنة
 ،2004والتي شكلت تحوال عىل مستوى االعرتاف باملساواة يف العالقات بني الجنسني
داخل األرسة ،وانعكست إيجابا عىل مسار اإلصالحات ذات الصلة بالحقوق اإلنسانية
للنساء عىل مستوى النظام القانوين للمغرب ،من قبيل القانون الجنايئ ،وقانون الشغل،
وقانون الجنسية ،والقانون االنتخايب ،وقانون األحزاب السياسية ،سيالحظ خالل
العرشية الثانية  ،2020-2011املنحى الرتاجعي عن هذا التوجه لدى معدي السياسات
العمومية وصناع القرار الحكومي ،وميكن رصد ذلك من خالل املؤرشات التالية:
•يحيل املؤرش الخاص باستثناء تزويج األطفال ،املحدد يف املادة  20من مدونة األرسة،
والذي يهم الفتيات بنسبة  %99.46من مجموع الطلبات ،عىل التمييز ضد الفتيات
وانتهاك حقوق الطفل وعدم مراعاة املصلحة الفضىل ،13فقد تضاعفت نسبة تزويج
األطفال ،لتنتقل من  ،%7.75بـ 18341حالة سنة  ،2004إىل  %9.13بـ  26.240حالة
سنة  ،2018دون أن تشمل هذه النسب املقلقة الزواج غري القانوين الذي يعرف بزواج
"الفاتحة" أو زواج "الكونطرا" ،وتظل املعطيات بشأن الزواج غري القانوين غري معروفة
وغري محددة ،14كام يؤكد عدم وفاء الحكومة بتنفيذ التزاماتها املتعلقة بالغاية  3من
الهدف  5من خطة التنمية املستدامة  ،2030الذي يهم "القضاء عىل جميع املامرسات
الضارة من قبيل زواج األطفال والزواج املبكر والزواج القرسي .14"،...
•ومن جهة أخرى ،ما يزال العنف املبني عىل النوع يشكل تحديا كبريا ،حيث أظهرت
النتائج األولية للبحث الوطني الثاين حول انتشار العنف ضد النساء خالل  ،2019أنه
من بني  13.4مليون امرأة ترتاوح أعامرهن بني  15و 74سنة ،أزيد من  7.6مليون من
النساء تعرضن ،لنوع واحد من العنف عىل األقل ،وذلك كيفام كانت أشكاله ومجاالته،
وهو ما ميثل  %57من النساء .ويبلغ معدل انتشار العنف ضد املرأة  %58يف الوسط
الحرضي و %55يف الوسط القروي.15
 .13املادة  3من اتفاقية حقوق الطفل.
 .14رأي املجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي ،ما العمل أمام استمرار تزويج الطفالت باملغرب؟ ،إحالة ذاتية رقم 41/2019
 .15بالغ املندوبية السامية للتخطيط مبناسبة  8مارس .2020
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•وما يزال انتشار العنف املبني عىل النوع وتواتر حاالته التي تصل إىل درجة ارتكاب جرائم
قتل النساء ،16يؤرش عىل محدودية القانون  13.103املتعلق مبحاربة العنف ضد النساء ،وعدم
ضامنه لحاميتهن منه ،وهو ما يعزز الحاجة إىل إعامل توصيات املجلس الوطني لحقوق
اإلنسان ،واملطالب ذات الصلة للمنظامت العاملة يف مجال الدفاع عن الحقوق اإلنسانية
للنساء ،واملتعلقة باعتامد قانون شامل ،يوفر الحامية القانونية ملختلف فئات النساء من
ضمنها النساء يف وضعية إعاقة ،واألمهات العازبات واملهاجرات ،ويعزز آليات التكفل بالنساء
الناجيات من العنف ،ويجرم االغتصاب الزوجي والعنف النفيس واالقتصادي.
المساواة ومستويات إعمال التعهدات والسياسات

شكل إعامل املساواة بني الجنسني أحد التعهدات الحكومية ضمن الربنامج الحكومي،17
وخطة املساواة "إكرام 18"2وخطة العمل الوطنية يف مجال الدميقراطية وحقوق
اإلنسان ،19وهي التعهدات التي تحددت كام ييل:
◗   ◗بخصوص البرنامج الحكومي
•تعزيز قيم حقوق اإلنسان واملساواة واإلنصاف وفق مضامني األرضية املواطنة للنهوض بثقافة حقوق اإلنسان مبا
20
يتالءم مع دستور البالد واالتفاقيات الدولية التي صادق عليها املغرب أو انضم إليها".
•تعزيز حقوق املرأة وتفعيل مبدأ املساواة ،وإرساء وتفعيل هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ،وإطالق
سياسة وطنية ملناهضة العنف ضد النساء ،واعتامد خطة حكومية ثانية للمساواة :إكرام  ،2وتقوية برنامج اإلدماج
21
االقتصادي للمرأة والتمكني لها يف الحقل التنموي.
22
•تعزيز املشاركة االنتخابية وتوسيع نطاق االستشارات العمومية ،وتقوية مبادرة تشجيع متثيلية النساء.
23
•تجويد ظروف التكفل بالنساء واألطفال ضحايا العنف وباألشخاص الحاملني لفريوس داء فقدان املناعة املكتسبة
 .16يوم  11يونيو  ،2019توفيت الشابة حنان يومني بعد تعرضها العتداء جسدي وهتك عرضها ،وقد قدم الفاعل يف نفس
اليوم أمام وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بالرباط ،ومتت متابعته يف حالة اعتقال من أجل جنح العنف والرضب
والجرح والسكر العلني .لكن وبعد التداول وبشكل واسع لفيديو مروع يوثق لألفعال اإلجرامية ،تحركت السلطات
وأوقفت مثانية أشخاص آخرين إىل جانب الفاعل الرئييس ،وواجهتهم بتهم  ثقيلة؛ من بينها القتل العمد مع سبق
اإلرصار ،واستعامل وسائل التعذيب ،وارتكاب أعامل وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية ،وهتك العرض عنفاً.
•يوم  11شتنرب   ،2019شهد حي مسنانة بطنجة جرمية قتل بشعة كانت ضحيتها زوجة شابة يف العرشينات من
عمرها  بسبب تلقيها طعنات متفرقة بجسدها من طرف زوجها بواسطة سكني من الحجم الكبري.
•يوم  21أكتوبر ،2019أقدم زوج بحي الكورس مبدينة آسفي عىل ذبح زوجته ،وقد متت الجرمية البشعة أمام أعني أطفالهام الثالثة  .
•يوم  22أكتوبر   ،2019وتحديدا مبنطقة الدشرية بإقليم انزكان أيت ملول ،أقدم رجل يف األربعينات من عمره عىل قتل
زوجته الحامل بواسطة  آلة حادة.
 .17بالغ املندوبية السامية للتخطيط مبناسبة  8مارس .2020
 .18خطة املساواة إكرام  ،)2021-2016( 2اعتمدها املجلس الحكومي بتاريخ  3غشت 2017؛
 .19خطة العمل الوطنية يف مجال الدميقراطية وحقوق اإلنسان ( ،)2021-2018الصادرة يف دجنرب ( ،2017مل يتم نرشها
بعد يف الجريدة الرسمية).
 .20انظر الربنامج الحكومي للوالية الترشيعية العارشة ( )2021 - 2016ص .17
 .21انظر الربنامج الحكومي للوالية الترشيعية العارشة ( )2021 - 2016ص .18
 .22انظر الربنامج الحكومي للوالية الترشيعية العارشة ( )2021 - 2016ص .19
 .23انظر الربنامج الحكومي للوالية الترشيعية العارشة ( )2021 - 2016ص .61
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◗   ◗بخصوص خطة المساواة "إكرام "2
تتضمن خطة "إكرام  "2أربعة محاور موضوعاتية تهم :تقوية فرص عمل النساء ومتكينهن اقتصاديا؛ تعزيز حقوق
النساء يف عالقتها باألرسة؛ مشاركة النساء يف اتخاذ القرار ؛ حامية النساء وتعزيز حقوقهن.
باإلضافة إىل ثالثة محاور عرضانية تتضمن :نرش مبادئ املساواة ومحاربة التمييز والصور النمطية املبنية عىل النوع
االجتامعي؛ إدماج مقاربة النوع يف جميع السياسات والربامج الحكومية؛ التنزيل الرتايب للخطة باإلضافة إىل محور خاص
مبستلزمات التتبع والدعم لتنفيذ الخطة.

◗   ◗بخصوص خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق
اإلنسان
شكلت املساواة واملناصفة وتكافؤ الفرص ،محورا أساسيا ضمن محاور الخطة ،وتتحدد يف أربعة أهداف :مواصلة
مأسسة املناصفة وتفعيلها؛ ضامن تكافؤ الفرص بني الجنسني بشأن فرص الولوج إىل العمل ومحاربة جميع أشكال
التمييز؛ تحسني نسبة ولوج الخدمات والتمتع بالحقوق السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية واللغوية؛ وترشيد
اآلليات التضامنية الكفيلة مبعالجة االختالالت املجالية ذات الصلة بتكافؤ الفرص واالستفادة من الرثوات الطبيعية.
وإلعامل هذه األهداف األربعة ،حددت الخطة ستة تدابري تهم ما ييل:
تفعيـل مقتضيـات القانـون التنظيمـي لقانـون املاليـة املتعلـق باإلدماج العرضانـي ملقاربـة النـوع يف السياسـات
العموميـة؛ تفعيــل هيئــة املناصفــة ومكافحــة جميــع أشــكال التمييــز؛ تفعيل مقاربة النوع يف كافة املجالس
املنتخبة وطنيا وجهويا ومحليا؛ تجويـد عمـل آليـات الحوار والتشـاور الكفيلـة بإعمـال املسـاواة وتكافـؤ الفـرص
علــى نحــو أفضــل يف كافــة دوائــر اتخــاذ القــرار يف القطاعــات العموميــة الوطنيــة واملحليــة ويف القطــاع
الخــاص واملنظمــات غيــر الحكوميــة؛ وضـع برامـج فعالـة للتوعيـة والتحسـيس والرتبيـة علـى قيـم ومبـادئ
املسـاواة وتكافـؤ الفــرص واملناصفــة لفائــدة أطــر وموظفــي اإلدارات واملؤسســات العموميــة والجامعــات
الرتابيـة؛ تعزيـز دور وسـائل اإلعالم يف نشـر قيـم ومبـادئ املسـاواة واملناصفـة وتكافـؤ الفـرص ومحاربـة التمييز.

•وبناء عليه ،ميكن مساءلة مدى إعامل الحكومة ملا تعهدت به من التزامات
وأهداف وتدابري يف كل من برنامجها وسياستها وخططها القطاعية والوطنية ،حيث
مل تستطع الحكومة خالل إعدادها لخطة املساواة "إكرام  "2أن تنطلق يف بناء
التصورات الخلفية إلعدادها من املرجعية الدولية للحقوق اإلنسانية للنساء .مام
سيجعل املقاربة مرتبكة وهجينة ما بني توجه حقوقي يؤسس لالستدامة يف ضامن
الحقوق ،وبني توجيهات إحسانية يؤطرها النفس االنتقايئ واملؤقت ،حيث ال ترقى
لسن سياسة عمومية منصفة تجاه جميع النساء ويف مختلف املجاالت ،وهو ما يربر
تغييب الحكومة لتحديد السياق املؤطر لخطة املساواة "إكرام  ،"2واالكتفاء بجرد
األهداف والتدابري غري املؤطرة مرجعيا.
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•كام يالحظ عجز الحكومة عن االلتزام بنرش وتعميم التقرير املرحيل ملدى إعاملها
لألهداف املتضمنة يف الخطة لسنة  ،2019واعتامدها من خالل القطاع الويص عىل إعداد
وتنفيذ الخطة عىل مؤرشات قياس عامة وغري فعالة من حيث مدى قدرتها عىل رصد
درجة التقدم املنجز يف عالقة بتحقيق األهداف املسطرة.
•كام تظل التدابري الستة لخطة العمل الوطنية يف مجال الدميقراطية وحقوق اإلنسان
يف عالقة بإعامل املساواة واملناصفة وتكافؤ الفرص ،تتسم بالتعميم لتبدو كتوصيات
بالرغم من توصيفها بالتدابري ،حيث يتم تغييب املخططات التنفيذية ومؤرشات
القياس ذات الصلة ،مام يجعلها كتوجهات قد تسند الحكومة خالل إعداد السياسات،
وليس كتدابري قابلة للتفعيل.
•ومن جهة أخرى ،اعتربت خطة العمل الوطنية يف مجال الدميقراطية وحقوق اإلنسان
من املطالب األساسية للحركة النسائية والحقوقية بشأن إعامل املساواة الفعلية من
خالل مراجعة مدونة األرسة ،نقطة خالفية تم إدراجها ضمن التوصية العارشة للخطة،
والتي تعهدت من خاللها الحكومة بفتح حوار وطني مجتمعي بشأنها ،وهو الحوار
الذي مل تتحمل الحكومة مسؤولية إدارته وتعميم مخرجاته إىل حدود هذه اللحظة.
•وبخصوص مؤرشات مستويات مشاركة النساء يف مراكز القرار السيايس ،وبالرغم
من الدينامية التي تم إطالقها مع بداية سنة  ،2007حيث تم تعيني سبع وزيرات يف
الحكومة ،24وبينام يتنامى أفق االنتظار لتعزيز أكرب لتمثيلية النساء ضمن تشكيالت
الحكومات الالحقة وضمن مختلف مراكز القرار ،فإن الواقع يؤرش عىل عكس ذلك
بخصوص متثيلية النساء يف مراكز القرار ،حيث مل يتم ترشيح أي امرأة لعضوية املحكمة
الدستورية رغم وجود كفاءات نسائية مشهود لها يف مجال القانون مبختلف فروعه.
•وقد شكلت متثيلية النساء خالل الوالية الحكومية  ،2021-2016وتحديدا خالل نصفها
األول  %23 ،2019-2017مبا مجموعه  8نساء من أصل  39عضوا ،لترتاجع هذه النسبة
بعد التعديل الحكومي  ،2021-2019إىل  %17مبا مجموعه  4نساء من أصل  24عضوا.
 .24حكومة السيد عباس الفايس ( ،)2011-2007والتي ضمت  7نساء 5 ،وزيرات وكاتبتني للدولة ،وهم :أمينة بنخرضا،
ياسمينة بادو ،نوال املتوكل ،نزهة سقيل ،ثريا جربان ،لطيفة العابدة ولطيفة أخرباش.
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مبيان مقارن بخصوص تمثيلية

مبيان مقارن بخصوص تمثيلية

النساء في الحكومة ()2019– 2017
%77

النساء في الحكومة
%23

()2021-2019

%83
%17

اﻟﺮﺟﺎل

اﻟﺮﺟﺎل

اﻟﻨﺴﺎء

اﻟﻨﺴﺎء

•بينام مل تتجاوز متثيلية النساء مبجلس النواب  ،%21ليشغلن  81من أصل 395
مقعدا ،وحيث إن نسبة النساء اللوايت تم انتخابهن عرب اللوائح املحلية مل تتعدى
 %0.3أي  10نساء مقابل  71إمرأة تم انتخابها عرب اللوائح الوطنية ،يف حني تحددت
نسبة متثيلية النساء مبجلس املستشارين يف  ،%10وهي النسب التي تعكس من جهة
محدودية متثيلية النساء يف املؤسسة الترشيعية ،ومن جهة ثانية ،محدودية أثر تدبري
التمييز اإليجايب عىل مشاركة النساء ،مبا يؤرش عامة عىل محدودية الجهود املبذولة
لتمكني النساء من املشاركة يف الحياة السياسية والحياة العامة.
مجلس النوا ب

%79

مجلس المستشارين
%90

%21

اﻟﺮﺟﺎل

اﻟﻨﺴﺎء

%10

اﻟﺮﺟﺎل

اﻟﻨﺴﺎء

•أما عىل مستوى متثيلية النساء ضمن تركيبة التعيينات يف املناصب العليا ،فبالرغم
من كون املادة  4من القانون التنظيمي رقم  02.12الخاص بالتعيينات يف املناصب
العليا ،25تنص عىل تكافؤ الفرص واالستحقاق والشفافية واملساواة وعدم التمييز بجميع
أشكاله واملناصفة بني النساء والرجال ،إال أن املرسوم 26رقم  2.12.412الصادر بتنفيذ
 .25ظهري رشيف رقم  1.12.20صادر يف  17يوليو  ،2012بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  02.12املتعلق بالتعيني يف املناصب
العليا تطبيقا ألحكام الفصلني  49و  92من الدستور.
 .26مرسوم رقم  2.12.412صادر يف  11أكتوبر  2012بتطبيق أحكام املادتني  4و 5من القانون التنظيمي رقم  02.12فيام
يتعلق مبسطرة التعيني يف املناصب العليا.
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القانون ال يشري إىل أي تدبري أو آلية لضامن تعزيز متثيلية النساء .وعليه فإن حضور
النساء عىل مستوى التعيينات يف املناصب العليا برسم سنة  ،2019يظل محدودا ،حيث
مل تتجاوز متثيلية النساء  ،%11مبا مجموعه  18من أصل  143منصبا.
•أما فيام يخص التعيينات ذات الصلة باملؤسسات الوطنية ومؤسسات الحكامة ،فقد
شكلت نسبة متثيلية النساء  %17مبا مجموعه امرأتني من أصل  12منصبا خالل سنة
 ،2019بينام تغيب متثيلية النساء بشكل كامل ضمن قامئة التعيينات الخاصة بالوالة
والعامل خالل نفس السنة.
تعيينات خاصة بالوالة والعمال
برسم سنة 2019

تعيينات في المناصب العليا
برسم سنة 2019

%87

%13

اﻟﺮﺟﺎل

%0

%100

اﻟﻨﺴﺎء

اﻟﺮﺟﺎل

اﻟﻨﺴﺎء

تعيينات خاصة بالمؤسسات الوطنية ومؤسسات الحكامة برسم سنة 2019
%83
%17

اﻟﺮﺟﺎل

اﻟﻨﺴﺎء

وبناء عىل املؤرشات أعاله ،تبدو الهوة متنامية ما بني الجنسني عىل مستوى املشاركة
السياسية والحياة العامة ،كام تحيل أيضا عىل محدودية جهود الحكومة يف الوفاء
بااللتزامات الطوعية للمغرب بإعامل أهداف التنمية املستدامة واالتفاقيات واإلعالنات
التي تعد إطارا للمعايري الدولية للمساواة والتي يعد املغرب طرفا فيها ،كام هو الشأن
بالنسبة التفاقية سيداو وتوصياتها العامة ،وإعالن فيينا ،والفقرة  13من إعالن منهاج
عمل بيجني ،والتعليق العام رقم  25الذي اعتمدته اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان.
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توصيات

بناء عىل الخصاص املسجل من خالل عينة من مؤرشات قياس مدى استحضار املساواة
بني الجنسني إلعامل الحقوق اإلنسانية للنساء عىل مستوى البيئة القانونية وعىل
مستوى االسرتاتيجيات والسياسات ،يتوجب عىل الحكومة ما ييل:
•العمل عىل الترسيع مبراجعة مدونة األرسة وتحديدا األحكام التمييزية التي تعطل
مسار تحقيق املساواة بني الجنسني ،والتي تهم أساسا :إلغاء وتجريم االستثناء الخاص
بتزويج األطفال ،والذي يهم بالدرجة األوىل الفتيات ،ويشكل متييزا ضدهن وانتهاكا
رصيحا للمصلحة الفضىل للطفل؛ مراجعة املسائل التمييزية املتصلة بالطالق من
قبيل اقتسام املمتلكات التي متت حيازتها خالل الزواج؛ واملساواة يف حضانة األطفال؛
واملساواة يف الوصاية القانونية عىل األطفال؛ إعامل املساواة يف اإلرث؛
•العمل عىل ترسيع مالءمة القوانني مع الدستور ومع االتفاقيات الدولية ،والترسيع
مبواصلة انضامم املغرب إىل االتفاقيات ذات الصلة بالحقوق اإلنسانية للنساء؛ خاصة
اتفاقية الرضا بالزواج؛ والحد األدىن لسن الزواج؛ وتسجيل عقود الزواج وكذا االتفاقية
املتعلقة بجنسية املرأة املتزوجة ،واالتفاقية رقم  156ملنظمة العمل الدولية بشأن
املعاملة املتساوية للعامل من الرجال والنساء من ذوي املسؤولية العائلية؛
•الترسيع باعتامد وإعامل إسرتاتيجية وطنية من أجل تحقيق املساواة بني الجنسني
وضامن الحقوق اإلنسانية للنساء ،تتجاوز الزمن االنتخايب وتتأسس عىل املقاربة
الحقوقية ،وتسعى إلعامل التزامات املغرب الطوعية ذات الصلة باملساواة بني الجنسني
مبختلف املجاالت؛
•العمل عىل مراجعة املنظومة الترشيعية ذات الصلة باإلنتخابات مبا يعزز إعامل
مقاربة النوع االجتامعي عىل مستوى كافة مراحل العملية االنتخابية يف أبعادها
املحلية والجهوية والوطنية لضامن ولوج النساء ملواقع املسؤولية.
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اإلطار المعياري الدولي

تنص املادة  10من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ،1عىل ضامن متتع املحرومني
من الحرية مبعاملة إنسانية تحرتم الكرامة اإلنسانية ،وتحدد التدابري التي ينبغي احرتامها
ملراعاة ظروف سجن األشخاص املتهمني واملدانني ،كام تلزم الدول األطراف برضورة إعادة
التأهيل االجتامعي للسجناء.
وتنص كل من االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،2والربوتوكول االختياري 3امللحق بها ،عىل حظر التعذيب
والوقاية منه عن طريق إنشاء آلية وطنية مستقلة تتمتع بالنزاهة والشفافية ،تقوم
باملراقبة وزيارة أماكن االحتجاز بصورة مفاجئة مع تقديم تقارير بشأنها إىل السلطات.
كام تعد القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء 4إطارا دوليا أساسيا مؤطرا إلعاملها
بحيادية عىل جميع السجناء من دون أي متييز من أي نوع .5ومبوازاتها ركز إعالن قواعد
 .1العهد الدويل للحقوق السياسية واملدنية املعتمد من طرف الجمعية العامة واملعروض للتوقيع والتصديق واالنضامم
بقرارها  2200املؤرخ يف  26دجنرب  1966واملنفذ يف  23مارس  1976طبقا للامدة  49وقع من طرف املغرب بتاريخ 19
يناير  1977ومتت املصادقة عليه بتاريخ  3ماي .1979
 .2اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو ال إنسانية أو املهينة اعتمدت وعرضت للتوقيع
والتصديق واالنضامم مبوجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  39/46املؤرخ يف دجنرب  :1984دخلت حيز التنفيذ يف  26يونيو
 1987وفقا ألحكام املادة  )1(27وقعت من طرف املغرب بتاريخ  08يناير  ،1986ومتت املصادقة عليها بتاريخ  21يونيو . 1993
 .3دخل حيز النفاذ يف  22يونيو  ،2006وقد صادقة عليه املغرب يف  14نونرب .2014
 .4اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة األول ملنع الجرمية ومعاملة املجرمني املنعقد يف جنيف عام  1955وأقرها املجلس
االقتصادي واالجتامعي بقراريه  663جيم (دـ )24املؤرخ يف  31يوليو  1957و(2076دـ )62املؤرخ يف  13مايو .1977
 .5كالتمييز عىل أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السيايس أو غريه ،أو املنشأ الوطني أو االجتامعي،
أو املمتلكات أو املولد ،أو أي مركز آخر .وتتضمن القواعد األساسية ملعاملة السجناء ،الرشوط الواجب توفرها فيام يخص
إيواء نزالء السجون ،ومنها املساحة األرضية املخصصة لكل نزيل ،ويف هذا اإلطار جاء يف القاعدة  10منها "يجب أن تلبي
جميع الغرف املعدة الستخدام املسجونني والسيام حجرات النوم ليال جميع الرشوط الصحية ،مع الحرص عىل مراعاة
الظروف املناخية ،خصوصا من حيث حجم الهواء ،واملساحة الدنيا املخصصة لكل سجني ،واإلضاءة ،والتدفئة ،والتهوية"
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بانكوك ملعاملة السجينات 6عىل االحتياجات واملتطلبات الخاصة بالنساء مثل التدابري
الرامية إىل حامية الحوامل واألمهات املرضعات.
اإلطار المعياري الوطني وااللتزامات الطوعية ذات الصلة

ينص الدستور املغريب يف الفصلني  22و 23عىل ضامن حق املواطنني يف عدم التعرض
لسوء املعاملة تحت أي ظرف كان ،وضامن متتع املعتقلني بالحقوق األساسية وبظروف
اعتقال إنسانية.
كام ينص الفصل  71عىل إدراج نظام السجون ضمن مجال الترشيع الذي يختص به الربملان.
يف حني يؤطر القانون رقم  23.98املتعلق بتنظيم وتسيري املؤسسات السجنية 7هذا
املجال ،حيث يجب أن يتم االعتقال يف ظروف مالمئة للصحة والسالمة ،سواء فيام
يتعلق بتهيئة البنايات ،أو صيانتها ."...وأن تستجيب ملتطلبات الصحة ،والنظافة مع
األخذ بعني االعتبار نوع املناخ ،والحيز الهوايئ ،واملساحة الدنيا املخصصة لكل معتقل،
والتدفئة ،واإلنارة ،والتهوية.8"...
ويف نفس السياق التزمت الحكومة من خالل برنامجها  2021-2016مبا ييل:
ـ ـتعزيز استفادة السجناء من الحقوق االقتصادية واالجتامعية والبيئية؛ وتقوية
استفادتهم من التكوين املهني؛ وتأهيل املؤسسات السجنية وتطوير الربامج الرتبوية
وتوسيع دائرة املستفيدين من السجناء والسجينات ،وذلك عرب وضع سياسة متكاملة تعمل
عىل تحسني رشوط إيواء السجناء والحد من مشكل االكتظاظ وتعزز إعادة اإلدماج،
ـ ـإحداث املجلس الوطني لحقوق اإلنسان اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب
التي تختص ضمن ما تختص به بدراسة أوضاع ومعاملة األشخاص يف أماكن سلب
الحرية .إضافة ملا يتوفر عليه املجلس من صالحيات لزيارة أماكن االعتقال واملؤسسات
السجنية ومراقبة أحوال السجناء..
9

 .6إعالن قواعد بانكوك ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) ،املعتمدة من لدن الجمعية
العامة لألمم املتحدة مبوجب قرارها رقم () RES/A/56/229بتاريخ  16مارس .2011
 .7ظهري رشيف رقم  1.99.200صادر يف  13من جامدى األوىل  25( 1420أغسطس  )1999بتنفيذ القانون رقم 23.98
املتعلق بتنظيم  وتسيري املؤسسات السجنية.
 .8وهو ما تضمنته املادتني  113و 114من القانون املشار إليه أعاله.
 .9القانون رقم  15.76املتعلق بإعادة تنظيم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،املادة " 12تحدث لدى املجلس الوطني
لحقوق اإلنسان ( )...اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب"...
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وقد هيأت املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 10مسودة مرشوع القانون
املنظم للسجون ،11حيث استلهم مرشوع املسودة يف العديد من مواده ،قواعد األمم
املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء (قواعد مانديال) ،بينام ابتعدت مسودة
املرشوع عن هذه القواعد يف مواد أخرى.
كام حثت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان املغرب عقب افتحاصها لتقريره الوطني
السادس ،بشأن مدى إعامله ملواد العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ،12عىل
بذل املزيد من الجهود لحل مشكل االكتظاظ يف السجون ،وتأكيدها عىل وضع سياسة
للعقوبات البديلة لسلب الحرية.
ويف نفس السياق ،تضمنت توصيات االستعراض الدوري الشامل ،يف عالقة بظروف
السجن والسجناء وتحديدا التوصيات الخمسة التالية 102 :و 103و 104و 105و،13106
والتي حظيت بتأييد املغرب ،التأكيد عىل رضورة الحد من االكتظاظ ،بوضع سياسة
للعقوبات البديلة لسلب الحرية .واتخاذ تدابري صارمة الستئصال التعذيب واملعاملة
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،وإجراء الفحوص الطبية الفورية يف جميع ادعاءات
التعذيب وسوء املعاملة ،فضال عن مراجعة اإلطار القانوين املنظم للسجون واملسطرة
الجنائية ،وتنفيذ الربامج ذات الصلة بإعادة اإلدماج.
مبوازاة ذلك ،وجد محور السجون ووضع السجناء صدى له يف اهتاممات السلطة
الترشيعية 14برسم سنة  ،2019حيث بلغ مجموع األسئلة الربملانية املوجهة إىل الحكومة
 21سؤاال 15لتغطي موضوعات ذات صلة بوضعية السجون والسجناء واالكتظاظ
واإلعتامدات املرصودة ،ووضعية املوظفني باملؤسسات السجنية...
 .10هيأت املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج بتاريخ  21ماي  ،2016مسودة القانون املنظم للسجون.
 .11أنظر مالحظات الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،بشأن مسودة مرشوع القانون املنظم للسجون عىل
ضوء قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء الصادر بتاريخ  20يوليوز .2016
 .12املالحظات الختامية للجنة املعنية بحقوق اإلنسان ،املتعلقة بالتقرير الدوري السادس للمغرب بشأن إعامل مواد
العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ،املعتمدة بتاريخ  2نونرب  ،2016خالل الدورة .118
 .13من مجموع التوصيات  ،191التي قبلها املغرب خالل الجولة الثالثة لالستعراض الدويل الشامل لسنة .2017
 .14انظر كل املعطيات الخام عىل موقع الربملان /http://www.parlement.ma
 .15مجموع األسئلة املطروحة مبجليس الربملان ،هي:
•مبجلس النواب تم وضع  14سؤاال موزعا ما بني  5أسئلة شفوية و 9أسئلة كتابية.
•مبجلس املستشارين  7أسئلة  3منها شفوية و 4كتابية
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معطيات إحصائية ونوعية بخصوص ديمغرافية السجون وتركيبة
16

السجناء

بلغ عدد املؤسسات السجنية خالل سنة  2019ما مجموعه  77مؤسسة سجنية منها 66
سجنا محليا و 6سجون فالحية و 3مراكز لإلصالح والتهذيب وسجنان مركزيان ،وتتحدد
الساكنة السجنية برسم نفس السنة يف ما مجموعه  85.756سجينة وسجني ،منهم
 34.698من السجينات والسجناء االحتياطيني ،بنسبة تفوق  33.659 ،%40.46ذكور
و 1039إناث ،مقابل  83.757سجينة وسجني سنة  ،2018ضمنهم  32.732إحتياطيون
بنسبة  ،%39.08أما عدد السجينات خالل سنة  ،2019فقد بلغ  1982سجينة بنسبة
 ،%2.31مقابل  83.783سجني أي بنسبة  .%97.69ويتحدد عدد األطفال املرافقني
ألمهاتهم يف  ،86منهم  53ذكورا و 33إناثا ،بينام عدد السجناء األحداث يتحدد يف 1395
حدث بنسبة  %1.63من مجموع الساكنة السجنية ،أما بالنسبة لعدد السجناء الذين
يتحدد عمرهم يف  60عاما فام فوق ،فقد بلغ  ،1369بنسبة .%1.6
ويتحدد عدد السجناء األجانب يف  ،1127سجينة وسجني منهم  1025سجني و102
سجينة أغلبهم من بلدان إفريقيا مبا مجموعه  ،754مقابل  193سجينة وسجني من
بلدان أوروبا و 31من بلدان عربية.
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 .16مجموع املعطيات الواردة ضمنه مستقاة من عرض السيد املندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج الذي ألقاه
مبناسبة تقديم امليزانية الفرعية للمندوبية أمام أعضاء مجلس النواب بتاريخ  08نونرب  ،2019وهي معطيات إىل غاية متم
شهر شتنرب 2019
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ويتوزع السجناء حسب مدة العقوبة إىل ما ييل:
• املحكومون بسنتني أو أقل ،بلغ عددهم  ،40023بنسبة %46.66؛
•املحكومون ما بني سنتني و 5سنوات ،بلغ عددهم  ،16.139بنسبة %18.82؛
•املحكومون ما بني  5و 10سنوات ،بلغ عددهم  ،8168بنسبة %9.52؛
•املحكومون ما بني  10سنوات و 30سنة ،بلغ عددهم  ،6403بنسبة %7.46؛
•املحكومون باملؤبد بلغ عددهم  ،485بنسبة %0.57؛
•املحكومون باإلعدام بلغ عددهم  64بنسبة %0.08؛
•يف حني بلغ الذين مل يصدر يف حقهم أي قرار  14.483بنسبة .%16.89
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أما من حيث تطور عدد السجناء املستفيدين من اإلفراج املقيد برشوط ،فقد بلغت
امللفات الجاهزة املحالة عىل مديرية الشؤون الجنائية والعفو  147ملفا استفاد منها
 31سجينة وسجني فقط.
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وبناء عىل املعطيات أعاله ،فإن الطاقة اإليوائية اإلجاملية للمؤسسات السجنية
باملغرب ،وإىل حدود شتنرب  ،2019تتحدد يف  159.505مرت مربع.
مشكل اإلكتظاظ

بالرغم من الجهود املبذولة لتحسني الطاقة االستيعابية يف الوسط السجني ،ومحاولة
الرفع من معدل املساحة املخصصة لكل نزيل ،ما يزال االكتظاظ داخل الزنازن تحديا
قامئا أمام أغلبية السجون ،إذ ال يتعدى متوسط املساحة املخصصة لكل نزيل 1.86
مرت مربع ،يف حني املعايري املعرتف بها دوليا تقدر بحوايل أربعة ( )4أمتار مربعة لكل
سجني ،وتبلغ يف بعض دول االتحاد األورويب ستة ( )6أمتار مربعة دون احتساب
مساحات املرافق الصحية ،يف حني ال تتجاوز هذه املساحة يف سجون الدار البيضاء
وسطات  1.2مرت مربع.
وهو الوضع الذي يؤثر عىل نفسية السجناء ويعرضهم بسهولة لإلصابة باألمراض،
وينمي إيقاع االصطدامات واالحتجاج ،كام يؤثر بشكل سلبي عىل ظروف ومردودية
عمل موظفات وموظفي املؤسسات السجنية .وألن االكتظاظ يجعل من ظروف اإلقامة
وتقديم الخدمات والتطبيب تحديا يعيق إعامل كل االسرتاتيجيات والخطط ذات
الصلة بالنهوض بأوضاع الساكنة السجنية ،فإنه يؤكد أيضا الهوة عىل مستوى املالءمة
مع املعايري الدولية واملقتضيات القانونية ذات الصلة؛
من جهة أخرى ،سيظل عدد موظفي املؤسسات السجنية يحتاج إىل تعزيز للحد من
ضعف وهشاشة التأطري ،حيث ال يتعدى املعدل الوطني موظف ( )1لكل  11سجينا،17
ويتحدد بالنسبة لبعض املؤسسات يف موظف ( )1لكل  40سجينا نهارا ،وموظف ()1
لكل  300سجني ليال ،بينام املعدل الدويل موظف ( )1لكل  3سجناء.
وتتأكد حدة هذه التحديات أيضا مع استحضار الجوانب املتصلة بالرعاية الصحية ،إذ ال
يتعدى عدد األطباء  ،102مبا يقابل طبيبا واحدا لكل  841نزيل ونزيلة و 71طبيب أسنان
لكل  1200نزيل ونزيلة ،ويبلغ عدد املمرضني  ،478مبعدل ممرض لكل  179نزيل ونزيلة،
كام تصل نسبة األخصائيني النفسانيني ،أخصايئ واحد ( )1لكل  1649نزيل ونزيلة.
 .17عدد املوظفني العاملني مبختلف مصالح املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج  10.969موظف وموظفة.
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أما بخصوص معدل الوفيات فقد بلغ  169حالة وفاة برسم سنة  ،2019مبعدل %1.95
من كل  1000نزيل ونزيلة ،وبانخفاض بنسبة  %11.7مقارنة بسنة  ،2018حيث كان
قد بلغ عدد الوفيات  %2.21من كل  1000نزيل ونزيلة.
حاالت ذات الصلة بوضع السجون والسجناء

انطالقا من التعليق العام رقم  1821بشأن املادة  10من العهد الدويل للحقوق املدنية
والسياسية ،يحدد "السجن يف كل شخص محروم من حريته ،مبوجب قوانني وسلطة
الدولة ،"...وبناء عىل العينة التي تم رصدها برسم سنة  ،2019بشأن ادعاءات وإفادات يف
عالقة بوضع السجون والسجناء باملغرب ،نشري إىل ما ييل:
◗   ◗ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة
حاالت ذات صلة بسجن راس املا بفاس:
• 04نونرب  :2019أصدرت املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج ،بعد ترسيب تسجيل صويت 19لنارص
الزفزايف بشأن ادعاءات التعذيب والتضييق عىل حقه يف الفسحة ،بالغا 20للرد عىل االتهامات املتعلقة بالتعذيب،
حيث نفتها ،وأقرت أن موظفيها "مل يسيئوا إطالقاً معاملة أي من السجناء املعنيني ومل يعرضوا أيا منهم ملا قيل أنه
تعذيب" ،كام قامت بفتح تحقيق إداري يف املوضوع ،خلصت نتائجه إىل ما ييل ":تأكيد وجود تقصري مهني جسيم
من طرف مدير السجن وعدد من املوظفني ،والذين اتخذت يف حقهم إجراءات تأديبية .وثبوت قيام مجموعة
من السجناء بالتمرد والتنطع يف وجه املوظفني واالعتداء عليهم ورفض تنفيذ األوامر ،حيث قامت بتوزيعهم عىل
مؤسسات سجنية متفرقة ،ووضعهم يف زنازن التأديب االنفرادية (الكاشو) ومنعهم من الزيارة العائلية ومن التواصل
عرب الهاتف ملدة  45يوما ،وذلك تطبيقا للقانون وحفاظا عىل أمن املؤسسة وسالمة نزالئها.
• 8- 7نونرب  :2019قام املجلس الوطني لحقوق اإلنسان بإيفاد فريق عمل يتكون من عضو من املجلس الوطني
لحقوق اإلنسان وطبيب مختص يف الطب الرشعي وبتنسيق مع رئيس اللجنة الدامئة املكلفة برصد انتهاكات حقوق
اإلنسان وحاميتها ،للمؤسسات السجنية تيفلت  2وتوالل ( 2مكناس) ورأس املاء (فاس) وعني عائشة (تاونات)
وسجني تازة وكرسيف ،وأكد املجلس يف بالغ له 21أصدره يوم  13نونرب ما ييل:
" .1تحقق وفد املجلس بعد معاينته لتسجيالت الفيديو من رفض ستة معتقلني بتاريخ  31أكتوبر  ،2019مغادرة
الفناء املجاور ملركز املراقبة وااللتحاق بزنازنهم ،واستمر ذلك ألكرث من ساعتني ،وهو ما أكده املعتقلون خالل
 .18التعليق العام رقم  21بخصوص املعاملة اإلنسانية لألشخاص املحرومني من حريتهم ،الذي اعتمدته اللجنة املعنية
بحقوق اإلنسان ،خالل الدورة  ،44وذلك بتاريخ  10أبريل .1992
 .19رابط الفيديو الصويت للسجني (ن.ز) من سجن راس املا بفاسhttps://www.youtube.com/watch?v=FzOtQP__D48 :
 .20بالغ املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماجhttps://bit.ly/2RJzUSL :
 .21وهو البالغ الذي أصدره املجلس الوطني لحقوق اإلنسان بتاريخ  13نونرب  ،2019وميكن الرجوع إليه عرب الرابط التايل:
https://bit.ly/37kJ5Qn
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املقابالت الفردية؛  .2وقوع مشادات بالفعل بني حراس السجن واثنني من املعتقلني ،أسفرت عن بعض الكدمات
بالنسبة للمعتقلني االثنني وشهادات توقف عن العمل بالنسبة للحراس؛  .3مل يتم مالحظة أي أثر للتعذيب يف حق
املعتقلني؛  .4خالل الزيارات التي قام بها وفد املجلس الوطني لحقوق اإلنسان إىل سجني توالل 2وعني عائشة ،وقف
املجلس عىل الظروف املزرية للزنازن التأديبية ،التي ال تتوفر فيها اإلنارة والتهوية ،بشكل ال يحرتم مقتضيات املقتىض
 13من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء".

يف الوقت الذي ينفي املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ادعاءات املعتقلني بشأن
التعذيب ،ويقر بوجود كدمات عىل اثنني منهم ،ويؤكد اطالعه عىل شهادات توقف
عن العمل بالنسبة للحراس ،فقد ظلت بعض األسئلة بدون جواب ،ويتعلق األمر،
بالخصوص ،باألسباب التي جعلت واحدا من املعتقلني الستة مل يخضع للفحص الطبي
بعد نقلهم للمؤسسات السجنية التي تم ترحيلهم إليها ،وتلك التي حالت دون
االستامع للحراس ومعاينة الحاالت املعنية كطرف يف املوضوع ،وإطالع الرأي العام عىل
مضمون الشهادات الطبية املسلمة لهم وما يرتتب عنه.
وإضافة إىل ذلك ،مل تؤطر اإلصابة بالكدمات بالنسبة الثنني من املعتقلني باملحددات
املعيارية ذات الصلة .ويف املقابل ،يؤكد بالغ املجلس الوطني أن ظروف االعتقال يف
الزنازن االنفرادية ال تستجيب للقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء.
◗   ◗وفاة سجين بسبب اإلضراب عن الطعام
• 12غشت  :2019السجني يوسف األشقري ،البالغ من العمر  36سنة ،يفارق الحياة مبستشفى لال مريم بالعرائش،
بعد أن دخل يف إرضاب عن الطعام ملدة تقارب  50يوما ،ووفق ترصيحات األرسة ،فإن الضحية الذي كان يتواجد
بسجن القرص الكبري قد خاض اإلرضاب عن الطعام لشعوره بالظلم ،بعد عدم االستجابة لطلبه بشأن مواجهة الرشطة
القضائية له مع الطرف الذي اتهمه باالتجار يف املخدرات ،وقناعته برباءته من التهمة املوجهة إليه.

وبالنظر إىل ما طرحه الضحية من أسباب لخوضه إرضابه عن الطعام ،وبالنظر إىل
تاريخ بداية خوضه هذا اإلرضاب ( 21يونيو) ،وتاريخ وفاته ( 12غشت) ،وبالنظر
لطبيعة املبادرات املؤسساتية املتخذة من طرف املندوبية العامة إلدارة السجون
واملجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،وبالنظر لطبيعة التدخل الطبي ،وانطالقا من
مستوى إيقاع التدخل وطبيعته وزمنه يف عالقة مبختلف املؤسسات املشار إليها أعاله،
ميكن تحديد املسؤولية التقصريية بشأن عدم حامية الحق يف الحياة يف عالقة بهذه
الحالة.
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◗   ◗تواتر حالة االنتحار داخل المؤسسات السجنية

22

• 18أبريل  :2019أفادت إدارة السجن املحيل بتطوان بأن السجني (أ.ب) قد أقدم عىل االنتحار بلف رشيط من
القامش حول عنقه ،وتثبيته يف نافذة التهوية الخاصة مبرحاض الغرفة التي يقيم بها .وأوضح بالغ لإلدارة أنه تم
اكتشاف حالة االنتحار من طرف أحد السجناء املقيمني بنفس الغرفة ،وذلك حوايل الساعة  05:30صباحا حينام كان
يهم باستعامل املرحاض.
•وأضاف أن الهالك كان يقيض عقوبة بالسجن ملدة سنتني صدرت يف حقه ابتدائيا من أجل حيازة واالتجار يف
املخدرات ومواد معتربة مخدرات واستهالكها.
• 03ماي  :2019أفادت إدارة السجن املحيل بتطوان بأن السجني (ن.ح) قد أقدم عىل االنتحار بلف حزام حذاء حول
عنقه ،وتثبيته يف نافذة التهوية الخاصة مبرحاض الغرفة التي يقيم بها .وذلك حوايل الساعة السادسة صباحا ،وهو ما
تم اكتشافه من طرف السجناء املقيمني بنفس الغرفة.
وكان الهالك يقيض عقوبة بالسجن ملدة  16شهرا صدرت يف حقه ابتدائيا من أجل حيازة املخدرات واالتجار فيها،
وحيازة املخدرات داخل دائرة جمركية بدون ترصيح وال ترخيص ،وحيازة دراجة نارية دون سند صحيح".
• 16ماي  :2019أفادت مصادر إعالمية أن معتقال ثالثيني أقدم عىل االنتحار بلف قميصه حول عنقه ،وتثبيته يف
نافذة وذلك داخل الغرفة الخاصة باملعتقلني مبحكمة االستئناف بوجدة.
وكان الهالك الذي يبلغ من العمر  34سنة ،متابعا بتهمة اغتصاب ابنة أخيه ،بعدما قدمت عائلة الضحية أدلتها
بشأن مالبسات ذلك ،أمام أنظار القايض مام أدخله يف نوبة عصبية ليلجأ مبارشة بعد ذلك لالنتحار داخل قاعة
املعتقلني باملحكمة.
• 14أكتوبر  :2019أقدم سجني يف عقده الثاين من العمر ،عىل االنتحار شنقا بالسجن الفالحي بتارودانت.

وبناء عليه وإذا كانت املادة  8من القانون رقم  2323.98قد حددت أهداف املؤسسات
السجنية يف "تأمني وتطوير سبل إعادة إدماج املدانني يف املجتمع" ،فإنها تصطدم مع
واقع االكتظاظ الشديد وضعف التأطري والرعاية الصحية وشبه غياب املرافقة النفسية
مام يعيق تحقيق األهداف املتوخاة.
فبسبب االكتظاظ وعدم قدرة البنيات املتاحة عىل تحمل األعداد املتنامية لنزالء
املؤسسات السجنية فإن الفصل بني النزالء حسب الصنف الجنايئ (معتقلون مدانون،
احتياطيون ،مكرهون بدنيا ألسباب مدنية ،)...وتخصيص أماكن منفصلة للمعتقلني
املرىض ،كام ورد يف مقتضيات املادة  6من القانون  23.98الهادفة إىل تعزيز أمن
املعتقلني ما يزال يطرح تحديا أساسيا يعيق إعامل أي سياسة إصالحية .وهي السياسة
 .22وهي الحاالت التي تواترت يف اإلعالم وتؤكد توصلها ببالغات من املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج بشأنها.
 .23القانون رقم  23.98املتعلق بتنظيم وتسيري املؤسسات السجنية ،الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم  1.99.200بتاريخ
 13من جامدى األوىل  25( 1420أغسطس .)1999
107

التي ينبغي استحضارها قبل وخالل املحاكمة ،خاصة وأن املحاكم املغربية يتجه أغلبها
إىل الحكم بعقوبات حبسية سالبة للحرية ،أو بغرامات مالية ،أو بهام معا ،دون أن
تتجه إىل تفعيل مقتضيات الفصل  61من القانون الجنايئ ،24ليبلغ مجموع املعتقلني
عىل ذمة االعتقال االحتياطي رقام مقلقا وصل سنة  2019إىل  %40.46جلهم تنتهي
قضاياهم بالرباءة أو الحبس املوقوف التنفيذ أو الحكم عليهم مبا قضوا داخل السجن،
ودون اعتبار ملبدأ قرينة الرباءة املنصوص عليه يف املادة األوىل من قانون املسطرة
الجنائية ،25ودون األخذ بعني االعتبار الوضع الخاص بالسجون.
وعليه ستظل مواكبة املغرب لاللتزامات الوطنية والدولية ذات الصلة بحامية وتعزيز
حقوق نزالء املؤسسات السجنية ،تتطلب تعبئة موارد مالية وبرشية تستجيب لهديف
أنسنة ظروف االعتقال ،وتأهيل السجناء إلعادة اإلدماج ،وهي األهداف والربامج التي
ما يزال يعرتضها محدودية اإلمكانات املرصودة للمندوبية لتدبري هذا القطاع .فبالرغم
من التزايد املقلق لعدد الساكنة السجنية ،مل يواكب ذلك أية زيادة يف االعتامدات
املخصصة لها ،مام ينعكس سلبا عىل مؤرشات تأطري السجناء ،وعىل مستوى الخدمات
املقدمة لهم .ولتخضع امليزانية ذاتها للتحويل التلقايئ لجزء من االعتامدات املخصصة
لربنامج التأهيل إلدماج املعتقلني ،لصالح بنود أخرى من امليزانية ،لسد الخصاص
املرتاكم عىل حساب برنامج يفرتض أن يشكل أحد األولويات.26

 .24الفصل  61من القانون الجنايئ :التدابري الوقائية الشخصية هي :اإلقصاء؛ اإلجبار عىل اإلقامة مبكان معني؛ املنع
من اإلقامة؛ اإليداع القضايئ داخل مؤسسة لعالج األمراض العقلية؛ لوضع القضايئ داخل مؤسسة للعالج؛ الوضع القضايئ
يف مؤسسة فالحية؛ عدم األهلية ملزاولة جميع الوظائف أو الخدمات العمومية؛ املنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن
سواء كان ذلك خاضعا لرتخيص إداري أم ال؛سقوط الحق يف الوالية الرشعية عىل األبناء؛ منع املحكوم عليه من االتصال
بالضحية؛ إخضاع املحكوم عليه لعالج نفيس مالئم.
 .25املادة  1من قانون املسطرة الجنائية " :كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جرمية يعترب بريئا إىل أن تثبت إدانته قانوناً مبقرر
مكتسب لقوة اليشء املقيض به بناء عىل محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضامنات القانونية .يفرس الشك لفائدة املتهم".
 .26سبق وأن رصد" املجلس األعىل للحسابات" يف تقريره السنوي برسم سنة  ،2018عدم استخدام االعتامدات املالية
املفتوحة من أجل تأهيل املعتقلني إلدماجهم .والتي بلغت سنة  2017ما مجموعه  20.02مليون درهام .إذ إن " %55من
هذه االعتامدات يتم تحويلها بصفة منتظمة منذ  5سنوات لتغطية مصاريف أخرى ،أما املبلغ املتبقي وهو  %45أي حوايل
 10.04مليون درهم فيستخدم بشكل أسايس لدفع مكافئة للسجناء الذين ميارسون خدمة معينة" ويتم إجراء "التحويالت
لصالح بنود امليزانية األخرى ،مثل األمن والغذاء والتي تعتربها اإلدارة السجنية أولوية يف ضوء القيود املالية التي تواجهها.
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توصيات

وبناء عليه ،يتوجب عىل الحكومة ما ييل:
•االلتزام بإعامل القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء ،والحرص عىل تنفيذ
التوصيات الصادرة عن هيئات املعاهدات ،واستحضارها خالل إعدادها للسياسات
ذات الصلة ،واعتامدها ملا تضمنه إعالن الدوحة الصادر عن املؤمتر  13لألمم املتحدة
بشأن منع الجرمية والعدالة الجنائية .مبا يعزز جميعه تحقيق الكرامة والتأهيل لنزالء
املؤسسات السجنية؛
•مراجعة السياسة الجنائية ومالءمة املنظومة القانونية مبا يعزز التدابري ذات الصلة
بقرينة الرباءة ،ويؤسس للعقوبات البديلة لسلب الحرية ،وترسيع اعتامد آلية الحراسة
اإللكرتونية ،وتدابري الحرية املقيدة بالنسبة لألحداث والنساء والشيوخ ،مبوازاة إعامل
املقتضيات القانونية املتعلقة باإلفراج املقيد ،ذات الصلة باالستفادة من العفو ،يف
إطار سياسة عمومية إدماجية تؤكد عىل اإلجراءات التيسريية لفائدة املفرج عنهم من
السجناء وتعزز مناهضة التمييز واإلقصاء والوصم املوجهة ضد هذه الفئة؛
•الحرص عىل تفعيل اختصاصات ومهام اللجان اإلقليمية ملراقبة السجون؛
•تحسني رشوط وظروف عمل موظفي إنفاذ القانون باملؤسسات السجنية والنهوض
بأوضاعهم املادية واملعنوية ،مبا يحفزهم عىل الرفع من مستوى األداء ومردوديته خالل
أدائهم ملهامهم.
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املحور الثامن :حقوق الأ�شخا�ص يف و�ضعية �إعاقة

االلتزامات الدولية والوطنية ذات الصلة بحقوق األشخاص في
وضعية إعاقة

يبلغ عدد األشخاص يف وضعية إعاقة 1.703.424 ،شخصا من مجموع السكان،
 975.591منهم يف الوسط الحرضي ،و 727.833يف الوسط القروي ،ويصل عدد النساء
1
إىل  859.965بينام يتحدد عدد الرجال يف .843.459
ويعد املغرب طرفا يف االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 2والربوتوكول
االختياري امللحق بها ،3كام نص الدستور يف ديباجته عىل "حظر ومكافحة كل أشكال
التمييز ،بسبب ...اإلعاقة أو أي وضع شخيص ،"...ويف الفصل  34حدد مسؤولية
السلطات العمومية يف "وضع وتفعيل سياسات موجهة إىل األشخاص والفئات من
ذوي االحتياجات الخاصة" من خالل" إعادة تأهيل األشخاص الذين يعانون من إعاقة
جسدية ،أو حسية حركية ،أو عقلية ،وإدماجهم يف الحياة االجتامعية واملدنية ،وتيسري
متتعهم بالحقوق والحريات املعرتف بها للجميع".
وإعامال اللتزامات املغرب ذات الصلة بحامية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة ،تعهدت
الحكومة يف برنامجها للوالية الترشيعية  ،2021-2016بـ"وضع مخطط عمل للنهوض
بحقوق هذه الفئة" ،و"املالءمة مع مقتضيات االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص يف
وضعية إعاقة" ،و"وضع إطار تنظيمي إلزامي من أجل تعزيز مختلف بدائل اإلدماج
املدريس لألطفال يف وضعية إعاقة" ،و"مراعاة الولوجيات عند أي تصميم جديد أو
 .1حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  ،2014يتحدد عدد األشخاص يف وضعية إعاقة ممن يبلغ عمره 60
سنة فأكرث ( )791264بنسبة  ،%46.5ومن يبلغ عمرهم ما بني  15و 59سنة ( )776778بنسبة %45.6؛ أما  %7.9منهم
فيقل سنهم عن  15سنة (.)135382
 .2صادق عليها املغرب يف مارس .2007
 .3صادق عليه املغرب يف أبريل .2009
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بناء عمومي قائم" ،و"تنظيم وتقنني املراكز املتخصصة يف اإلعاقة" ،و"النهوض بحقوق
األشخاص يف وضعية إعاقة ،وذلك بإقرار برامج تواصلية لتغيري التمثالت االجتامعية
السلبية املنترشة عن اإلعاقة" ،و"دمج بعد اإلعاقة يف املخططات الوطنية والربامج
الرتابية للتنمية وإدراجه يف امليزانيات القطاعية" ،و"تأهيل وتكوين املوارد البرشية يف
مجاالت النهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة" .إىل جانب "إيالء عناية خاصة
لتمدرس األطفال يف وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة" ،و"تقوية أنظمة الرعاية
االجتامعية ودعم األرس والطفولة والفئات الهشة" .وكذا "تفعيل حصة  %7من مناصب
الشغل لفائدة األشخاص يف وضعية إعاقة" ،يف إطار الرعاية االجتامعية ،إىل جانب
"البدء يف تفعيل مقتضيات القانون اإلطار املتعلق بحامية األشخاص يف وضعية إعاقة
والنهوض بها ،ال سيام وضع نظام للدعم االجتامعي والتشجيع واملساندة لفائدتهم".
وكام اعتمد املغرب ،منذ التصديق عىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،تدابري
ترشيعية وخاصة القانون اإلطار  97.13ذي الصلة ،4فقد أحدث آلية وطنية لدى
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان مكلفة بحامية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة.5
ويهدف القانون اإلطار إىل ضامن حامية فعالة لحقوق وحريات األشخاص يف
وضعية إعاقة ،والوقاية من أسبابها ،وتأهيلهم من أجل ضامن استقالليتهم ،وتيسري
اندماجهم االجتامعي ومشاركتهم يف الحياة العامة ،6غري أنه وبعد ست سنوات عىل
 .4صدر القانون اإلطار رقم  97.13املتعلق بحامية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة والنهوض بها يف الجريدة الرسمية
عدد  6466بتاريخ  19ماي .2016
 .5تنص املادة  12من القانون املنظم للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان رقم ( 76-15الصادر يف الجريدة الرسمية عدد  6652بتاريخ 1
مارس )2018عىل أن املجلس يتوىل حامية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة ،وألجل ذلك يحدث لديه "اآللية الوطنية الخاصة بحامية
حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة" .وتحدد املادة  19مهام وصالحيات هذه اآللية :تلقي الشكايات ،والقيام بالتحريات حولها ،وتنظيم
جلسات االستامع للمشتكني ،وإعداد التوصيات واالقرتاحات والخالصات حول أشغالها ،وإعداد تقرير سنوي للمجلس.
 .6جاء هذا القانون ،حسب مادته األوىل" ،تطبيقا ألحكام الفصلني  34و 71من الدستور ،وأحكام االتفاقيات الدولية املتعلقة
بحقوق اإلنسان ،والسيام منها االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري امللحق بها".
ويعد القانون اإلطار جزءا من ترسانة القوانني واملراسيم والقرارات املتعلقة باألشخاص يف وضعية إعاقة ،ومنها :القانون رقم
 05.81املتعلق بالرعاية االجتامعية للمكفوفني وضعاف البرص؛ والقانون رقم  07.92املتعلق بالرعاية االجتامعية لألشخاص
املعاقني؛ والقانون رقم  03.10املتعلق بالولوجيات؛ والقانون رقم  65.00مبثابة مدونة التغطية الصحية األساسية؛ والقانون رقم
 77.03املتعلق باالتصال السمعي البرصي؛ واملرسوم رقم  2.01.409صادر يف  14من محرم  29( 1423مارس  )2002يقيض
بتحديد رشوط وكيفية استخدام االعتامدات املخصصة لتغطية بعض مصاريف اآلليات واألجهزة البديلة املقدمة لألشخاص
املعاقني املحتاجني؛ واملرسوم رقم  2.04.682صادر يف  16من ذي القعدة  29( 1425دجنرب  ،)2004بتحديد الئحة األشغال
املمنوعة عىل األحداث دون الثامنة عرش والنساء واألجراء املعاقني؛ وقرار الوزير األول رقم  3.130.00صادر يف  7ربيع األول
 10(1421يوليوز  ،)2000بتحديد قامئة املناصب املمكن إسنادها إىل األشخاص يف وضعية إعاقة باألولوية وكذا النسبة املئوية
لهذه املناصب بإدارات الدولة والهيئات التابعة لها؛ وقرار وزير الصحة رقم  1977.98صادر يف  2رجب  23(1419أكتوبر ،)1998
بشأن املقاييس الطبية والفنية املعتمدة من أجل تحديد صفة شخص يف وضعية إعاقة؛ ومنشور الوزير األول رقم  16/96املتعلق
بولوجيات األشخاص يف وضعية إعاقة؛ ومنشور وزير الداخلية رقم  98املتعلق بولوجيات األشخاص يف وضعية إعاقة.
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صدور القانون اإلطار يف الجريدة الرسمية ،ما تزال الحكومة تتباطأ يف إصدار النصوص
التنظيمية التي نص عليها القانون اإلطار يف املادة  ،26مام أفرغه من حمولته وعطل مفعول
كل مقتضياته .7وضمنها اللجنة الوطنية التي ينبغي أن تحدث و"يعهد إليها بتتبع تنفيذ
مختلف االسرتاتيجيات والربامج املتعلقة بالنهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة التي
تعدها الحكومة وإعداد تقرير سنوي" .مام يستلزم ترسيع إخراج النصوص التنظيمية،
بعد تعديل القانون اإلطار يك يتالءم فعليا مع االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة ،والتي كانت موضوع توصيات لكل من املجلس الوطني لحقوق اإلنسان واملجلس
االقتصادي واالجتامعي والبيئي ،وجمعيات املجتمع املدين املختصة ،أثناء مناقشته يف
الربملان ،كام تم تقديم مجموعة من تعديالت الفرق الربملانية والتي تتوخى نفس الغاية،
لكنها اصطدمت برفض جزيئ لها من قبل الحكومة .وتتلخص فيام ييل:
ـ ـتخصيص مواد ذات صلة تأخذ بعني االعتبار معطى الجنس والعمر بالنسبة
للنساء واألطفال؛
ـ ـتوسيع مجال الولوجيات ليشمل املباين والطرق ووسائل النقل واملعلومات واالتصاالت
والخدمات األخرى؛
ـ ـإقرار مساواة األشخاص يف وضعية إعاقة مع الجميع أمام القانون عرب متكينهم من
األهلية القانونية ودعمهم ملامرسة هذه األهلية ،لضامن الحق يف امللكية واإلراثة
واللجوء إىل القضاء ،وضامن العيش املستقل؛
ـ ـإلغاء أي متييز بني األشخاص يف وضعية إعاقة بسبب البطاقة؛
ـ ـإقرار الترشيعات الوطنية للحرمان من الرتتيبات التيسريية املعقولة بسبب اإلعاقة
شكال من أشكال التمييز ؛
ـ ـتعميم مراعاة حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة من النساء والفتيات من زاوية
املساواة بني الجنسني يف الترشيعات والسياسات؛
 .7ينص القانون يف مواده من  4إىل  21عىل عدد من الحقوق :الحامية االجتامعية والتغطية الصحية ،والرتبية والتعليم،
والتشغيل وإعادة التأهيل املهني ،واملشاركة يف األنشطة الثقافية والرياضية وأنشطة الرتفيه ،واملشاركة يف الحياة املدنية
والسياسية ،وحقوق األولوية وتكافؤ الفرص ،والولوجيات.
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ـ ـتعديل القانون املنظم للسجون مبا يراعي حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة داخل
املؤسسات السجنية.
ومن جهة أخرى تكشف املادة  15من القانون  31.13املتعلق بالحق يف الولوج إىل
املعلومات ،8عن عدم تضمينه ألي مقتىض أو إجراء يضمن هذا الحق لهذه الفئة ،حيث
يؤكد مضمونها بأن الحصول عىل املعلومات يتم "إما باالطالع املبارش عليها مبقر املؤسسة
أو الهيئة املعنية خالل أوقات العمل الرسمية ،إما عن طريق الربيد اإللكرتوين عندما
يكون املستند أو الوثيقة املتضمنة للمعلومات املطلوبة متاحة عىل حامل إلكرتوين ،وإما
عىل أي حامل آخر متوفر لدى املؤسسة أو الهيئة املعنية ".وهو ما يؤرش عىل إقصاء فئة
املكفوفني وحاميل اإلعاقة الجسدية من الولوج إىل املعلومات وفق الرتتيبات التيسريية
املعقولة من قبيل توفري املؤسسات واإلدارات للحوامل ذات الصلة.
حاالت ووضعيات ذات صلة

يتعرض األشخاص يف وضعية إعاقة ألشكال مختلفة من العنف واالنتهاكات ،وتتواتر
حاالت العنف واالحتجاز واالغتصاب ضمن الحاالت املسجلة خالل سنة  ،2019والتي
تتحدد كام ييل:
• 4يناير  :2019مبنطقة الحاجب بضواحي مكناس ،تم اعتقال أحد ممتهني الرقية داوم عىل اغتصاب فتاة يف وضعية
إعاقة ذهنية ،تأيت إليه من أجل الرقية الرشعية ،وتم عرض الراقي عىل أنظار وكيل امللك مبحكمة االستئناف ،بعد اعتقاله
من طرف املصالح األمنية وذلك بتهمة االستغالل الجنيس للفتاة.
وقد تم الكشف عن ذلك بعدما الحظ والدي الضحية تردد ابنتهام املريضة ذهنيا عىل املسجد بعد صالة العشاء،
ليكتشفا أن الفقيه يستدرج ابنتهام بدعوى الرقية الرشعية ،بينام كان يعطيها مرشوبا منوما عىل أساس أنه دواء ،ليرشع
يف استغاللها جنسيا طيلة أسابيع.
• 24يناير  :2019أوقفت مصالح مركز الدرك املليك لتلوات ،التابعة للقيادة اإلقليمية بورزازات ،شابا ،يبلغ من
العمر  29سنة ،لالشتباه يف تورطه يف قضية تتعلق باغتصاب وهتك عرض شابة يف وضعية إعاقة "ف.ا" ،نتج عنه
حمل يف شهره السابع.
وتقطن الضحية ،بدوار "أمونني" الواقع بالنفوذ الرتايب لجامعة تلوات ،إقليم ورزازات ،وقد اعرتفت ألرستها بكونها وقعت
ضحية اغتصاب من قبل املدعو "م.ا" ،وتم وضع الشكاية لدى مصالح الدرك املليك بتلوات ،والتي ألقت القبض عىل
املتهم ،ووضعت الضحية يف املستشفى بورزازات لتتبع حالتها الصحية والنفسية.
• 21فرباير  :2019تعرض شخص يف وضعية إعاقة حركية وذهنية يبلغ من العمر  17سنة لالغتصاب من طرف رجل
يف  50من عمره  ،وذلك بعد أن استدرجه تحت التهديد بالسالح إىل جنبات نهر أم الربيع قرب الجامعة الرتابية الربج.
وبعد إخبار أهله من طرف شاهد عيان ،تم تتبع الضحية الذي مأمأ بأن املغتصب الذي قام بفعلته تحت التهديد،
حسب ما أفاده والد الضحية ،وكذا إثباتات الطبيب املختص عرب شهادة طبية تثبت الفعل .حيث سارع والد الضحية
 .8القانون  31.13املتعلق بالحق يف الولوج إىل املعلومات ،الصادر بالجريدة الرسمية عدد  6655بتاريخ  12مارس .2018
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إىل إخبار املصالح االجتامعية بثكنة خنيفرة ،والذين تابعوا القضية منذ بدايتها حتى اعتقال الجاين وبأمر من وكيل امللك
بخنيفرة تم فتح تحقيق معمق يف النازلة ،من طرف درك خنيفرة ،وبالتايل إحالة القضية عىل قايض التحقيق ببني مالل.
• 12أبريل  :2019تعرض طفل يف وضعية إعاقة لالغتصاب الجامعي املتكرر وملدة طويلة ،حيث يتم استدراج الضحية
إىل بعض املحالت املجاورة لسكنى املشتبه بهم بقرية املعازيز ،وتم اعتقال املشتبه بهم بعد أن تقدمت عائلة الضحية
بشكاية إىل مصالح الدرك املليك ،وبعد حصولها عىل شهادة طبية تؤكد تعرض ابنها لالغتصاب.
• 18ماي  :2019تعرضت طفلة قارص يف وضعية إعاقة تبلغ من العمر  16سنة للعنف واالغتصاب من طرف شخص يف
 40من عمره ،وكانت عائلة الضحية قد تقدمت بشكاية يف املوضوع ،ولتتمكن فرقة الرشطة القضائية باملنطقة اإلقليمية
لألمن بكلميم بتاريخ  24ماي  ،2019من إيقاف الشخص املتهم باالغتصاب ،بعد تكثيف األبحاث والتحريات واستغالل
تسجيالت الكامريات باملسار الذي اتخذه املشتبه فيه مرفوقا بالضحية ،وإخضاعه لتدابري الحراسة النظرية لفائدة البحث
والتقديم أمام النيابة العامة لدى محكمة االستئناف.
• 25نونرب  :2019وبعد أن توصلت املصالح األمنية مبدينة تطوان بشكاية يف موضوع تعرض طفل يبلغ من العمر 16
سنة ،يف وضعية إعاقة ذهنية ،مبقر جمعية خاصة باألطفال يف وضعية إعاقة إىل االغتصاب وهتك العرض من طرف أحد
أطر الجمعية ،وبعد أن أظهر الفحص الطبي الذي أُّجري عىل الضحية يف مستشفى سانية الرمل ،تعرضه لالغتصاب ،متت
مبارشة فتح التحقيق يف عالقة باملوضوع.

بالرغم من تواتر حاالت العنف واالعتداء الجنيس عىل األشخاص يف وضعية إعاقة
ال سيام النساء والفتيات واألطفال ،غري أن القانون اإلطار  97.13مل يتطرق للتدابري
الرضورية للحامية من العنف عىل أساس النوع ،والتمييز املركب الذي تتعرض له
الفتيات والنساء يف وضعية إعاقة ،هذا إىل جانب غياب التدابري القانونية للتعويض عن
الرضر وإعادة تأهيل األشخاص يف وضعية إعاقة ضحايا االستغالل والعنف واالعتداء.
ويف هذا اإلطار أعربت اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 9عن قلقها بشأن
مامرسة العنف واالعتداء عىل هذه الفئة ،وأوصت املغرب باعتامد تدابري ملموسة
وفعالة لضامن إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة ،وال سيام النساء والفتيات ذوات
اإلعاقة من ضحايا العنف الجنساين واألطفال ذوي اإلعاقة من ضحايا سوء املعاملة ،إىل
الخدمات واملعلومات ،مبا يف ذلك خطوط االتصال املبارش ومراكز اإليواء وخدمات دعم
الضحايا ،واملشورة والنصح ،وإىل آليات تقديم الشكاوى املخولة ،وتقديم تعويضات
وفرض جزاءات عىل الجناة؛
يف املقابل ،وبالرغم من التزامها بإعامل مضامني املادة  8من االتفاقية الدولية لحقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة ،مل تعمل الحكومة عىل اتخاذ تدابري لـ"إذكاء الوعي يف املجتمع
بأرسه بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة ،مبا يف ذلك عىل مستوى األرسة ،وتعزيز احرتام
 .9املالحظات الختامية للجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،الصادرة بتاريخ  28غشت  ،2017عقب افتحاص اللجنة
للتقرير األويل للمغرب.
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حقـوق األشخاص ذوي اإلعاقة وكرامتهم"10؛ كام مل تعمل عىل توسيع اختصاصات
مراكز الحامية من العنف ،التي تم إحداثها عىل مستوى املحاكم لتشمل حامية
األشخاص يف وضعية إعاقة.
◗   ◗بخصوص الولوجيات

استمرت الحكومة والسلطات العمومية واملنتخبة ،عىل املستوى الوطني والجهوي
واملحيل ،يف منح رخص البناء والسكن وإبرام عقود التدبري املفوض لقطاع النقل من
دون الحرص عىل مدى تفعيل التدابري القانونية املتعلقة بالولوجيات الواردة يف قوانني
البناء ،ويف القانون اإلطار .حيث ما يزال توفري النقل اآلمن واملستدام وسهل الولوج يف
القطاع العام أو يف القطاع الخاص بالنسبة لهاته الفئة يعرف تحديات تعطل تيسري
النفاذ لهذه الحقوق ذات الصلة بااللتزامات الطوعية للمغرب ،خاصة الفقرة أ من
املادة  9من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،واملقاصد  11-2و 11-7من خطة
أهداف التنمية املستدامة .2030
◗   ◗بخصوص الولوج إلى التعليم

مل يتمكن أزيد من  % 66من األشخاص يف وضعية إعاقة من الولوج إىل التعليم ،حيث
تتحدد نسبة متدرسهم يف  ،% 35.5ولتبقى أقل بكثري من نسبة التمدرس لدى باقي فئات
األطفال التي بلغت  %98عىل الصعيد الوطني.11
وما تزال الحكومة تساهم يف تعطيل نفاذ األشخاص يف وضعية إعاقة بشكل مبكر إىل
الحق يف التمدرس ،بسبب التباطؤ يف تحديد االحتياجات البيداغوجية الخاصة مبختلف
أمناط اإلعاقة ،وما يتطلبه كل منط من مالءمات لتيسري التعليم الدامج بالنسبة لهذه
الفئة مبختلف أسالك التعليم العمومي ،ويظل األشخاص يف وضعية إعاقة وأرسهم
والهيئات املدنية ذات الصلة هم مصدر مختلف املناشدات املعززة لهذا االتجاه.
لكنها تبقى مجرد تصورات ومقاربات ال ميكنها أن تكون بديال عن مسؤولية الحكومة
يف إعداد سياسة عمومية قادرة عىل ضامن وحامية حقوق هذه الفئة يف التعليم.
 .10املادة  8من االتفاقية الدولية املتعلقة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
 .11حوايل  )1.133.615( %66.5من األشخاص يف وضعية إعاقة ليس لديهم أي مستوى تعليمي .ويتعلق هذا الوضع أساسا
بالنساء ( )%79.5مقارنة بالذكور ( .)%53.4حيث حقق التعليم االبتدايئ  ،%17.1والتعليم الثانوي  ،%9.8والتعليم العايل ،%1.5
مقابل  %28.6و %25.1و %6.4عىل التوايل ضمن األشخاص غري املعاقني (اإلحصاء العام للسكان والسكنى  – 2014املندوبية
السامية للتخطيط).
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ففي سياسة الحكومة لن نجد مثال ما يحيل عىل االنشغال بتيسري ولوج فئة املكفوفني
للتعليم العمومي عند بلوغ الطفل الكفيف وضعيف البرص سن التمدرس ،ولتظل
هذه املهمة وألزيد من خمسة عقود منوطة باملنظمة العلوية للمكفوفني ،12وألن هذه
املؤسسة تتوفر فقط عىل  13فرعا عىل امتداد املغرب ،فإن األطفال يف سن التمدرس
سيجدون أنفسهم يف حالة عدم وجود فروع مبحيط سكناهم ،ملزمون بالتضحية
بحقهم يف التعليم ،أو التضحية بالرعاية األرسية يف مرحلة الطفولة لاللتحاق بأحد
فروع الجمعية للتمدرس ،وهي اإلشكالية التي مافتئ الوسيط يلفت االنتباه إليها يف
مختلف مرافعاته.
وإذ نسجل خالل سنة  ،2019إيجابية مبادرة املنظمة العلوية للمكفوفني بشأن وضعها
لربنامج التعليم الدامج ،ملا سيكون له من أثر يف تيسري ولوج هذه الفئة لحقها يف التعليم،
والذي يشمل إلحاق التالميذ املكفوفني وضعاف البرص مبتابعة دراستهم مع زمالئهم
املبرصين يف مؤسسات التعليم العمومي ،ضمن برنامج مشرتك بني املنظمة التي ستتكفل
باملواكبة واإلقامة والتغذية وتهييء الكتاب املدريس واألدوات التعليمية والدعم واألنشطة
املوازية ،واألكادمييات الجهوية للرتبية والتعليم ،التي ستتكفل بالجانب الرتبوي ،وهو ما
يتطلب اليقظة تجاه مدى إعامل هذه االلتزامات ذات الصلة.
◗   ◗بخصوص الولوج إلى اإلعالم العمومي:

ما يزال حضور ومشاركة األشخاص يف وضعية إعاقة يف وسائل اإلعالم العمومي جد
محدود ،سواء تعلق األمر بتقديم األخبار أو الربامج الرتفيهية والثقافية ،أو من خالل
املشاركة الفعلية يف الربامج الحوارية أو االلتحاق كمهنيني باملجال ،وهي التدابري التي
ما تزال دفاتر التحمالت يف املجال السمعي البرصي تعرف خصاصا عىل مستواها.
مبوازاة ذلك ما يزال تحفيز االنخراط املهني لألشخاص يف وضعية إعاقة من طرف
املتعهدين العموميني والخواص جد محدود يف هذا املجال ،حيث ال نرى إدماجا
للمكفوفني وذوي اإلعاقة الجسدية من الصحفيني يف اإلعالم املريئ ،يف مقابل ذلك يظل
الحضور بنسبة ضئيلة يف اإلعالم السمعي.13
 .12تأسست املنظمة العلوية لرعاية املكفوفني باملغرب سنة  ،1967وهي هيئة اجتامعية معرتف لها بصفة املنفعة العامة ،تعنى
برعاية املكفوفني وضعاف البرص ،من خالل تكفلها باحتضان هذه الرشيحة االجتامعية بالرتبية والتعليم يف مؤسساتها التعليمية
الثالث عرشة عىل الصعيد الوطني منذ سن التمدرس إىل غاية الحصول عىل شهادة الباكلوريا.
 .13يف غياب معطيات وإحصاءات ذات صلة يتم الرصد بناء عىل املعاينة ملا يجري من خالل مقدمي نرشات األخبار
والربامج الحوارية والرياضية بوسائل اإلعالم السمعي البرصي (القناة األوىل ،القناة الثانية .ميدي.)...1TV
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◗   ◗بخصوص الحق في الشغل

يتجاوز معدل البطالة املعدل الوطني بسبع مرات .حيث  8من بني  10أشخاص يف
وضعية إعاقة ال يتوفرون عىل عمل ،مام يجعل  %86.6غري نشطني ،مقابل  %10.7من
األشخاص النشيطني ويعزى هذا الوضع إىل عدم الحرص عىل إعامل وتيسري الولوج
إىل الحق يف التعليم وتعزيز التكوين ،وتعطيل إعامل التدابري القانونية ذات الصلة
بتوظيف هذه الفئة.14
◗   ◗بخصوص الحق في المشاركة

أحدثت الحكومة عددا من املؤسسات الدستورية ذات الصفة االستشارية لضامن
مشاركة املواطنات واملواطنني يف صياغة القرار العمومي .وشكل قانون  89.15املتعلق
باملجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي أحد هذه اآلليات .غري أن هذا القانون
مل يتضمن نصا رصيحا يضمن متثيلية األشخاص يف وضعية إعاقة ،عىل مستوى تركيبته
املحال عليها يف الفقرة  4من املادة .5
وعىل الرغم من التقدم الذي تم إحرازه بصدور القانون  76.15املتعلق بإعادة تنظيم
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،وتنصيص مادته ( )19عىل إحداث اآللية الوطنية
15
الخاصة بحامية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة ،فإن اإلعالن عن تركيبة املجلس
يف  19يوليوز  ،2019قد أثار قلق ورفض الجمعيات العاملة يف هذا املجال ،بسبب ما
اعتربته إقصاء ملمثيل هذه الفئة من تركيبة املجلس.
 .14أنظر املادة  3من املرسوم رقم  2.16.145صادر  12يوليوز  ،2016بتغيري وتتميم املرسوم  2.97.218بتاريخ 19
دجنرب  ،1997بتطبيق القانون رقم  05.81املتعلق بالرعاية االجتامعية للمكفوفني وضعاف البرص ،الصادر بتنفيذ الظهري
الرشيف رقم  1.82.246بتاريخ  06ماي  ،1982والقانون رقم  07.92املتعلق بالرعاية االجتامعية لألشخاص املعاقني
الصادر بتنفيذ الظهري الرشيف رقم  1.92.30بتاريخ  10شتنرب .1993
 .15تنص املادة  12من القانون املنظم للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان (رقم  76.15الصادر يف الجريدة الرسمية عدد
 6652بتاريخ  1مارس )2018عىل أن املجلس يتوىل حامية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة ،وألجل ذلك يحدث لديه "اآللية
الوطنية الخاصة بحامية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة" .وتحدد املادة  19مهام وصالحيات هذه اآللية :تلقي الشكايات،
والقيام بالتحريات حولها ،وتنظيم جلسات االستامع للمشتكني ،وإعداد التوصيات واالقرتاحات والخالصات حول أشغالها،
وإعداد تقرير سنوي حول حصيلة عملها يدرج كامال ضمن التقرير السنوي للمجلس .يف املقابل ،أثرت التعيينات التي قامت
بها السلطات التي مينحها القانون صالحية التعيني يف املجلس (امللك ،رئيس الحكومية ورئيسا الغرفتني بالربملان) ردود فعل
الجمعيات العاملة يف مجال اإلعاقة واعتربت خلو قامئة أعضاء الجمعية العامة للمجلس الوطني من أشخاص يف وضعية
إعاقة ،وممثلني للجمعيات ،إقصاء يتناقض مع مبادئ باريس.
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◗   ◗حقوق األشخاص في وضعية إعاقة وحجم االنشغال البرلماني

استأثر موضوع األشخاص يف وضعية إعاقة باهتامم مجليس الربملان ،إذ بلغ عدد
األسئلة ذات الصلة بالنواب الربملانيني ما مجموعه  120سؤاال ،منهم  80سؤاال كتابيا
و 40شفويا .بينام وجه النواب مبجلس املستشارين  21سؤاال 3 ،أسئلة كتابية و18
سؤاال شفويا .وهي األسئلة التي تطرح قضايا ذات صلة مبحدودية الولوجيات باملرافق
العامة؛ وبتمكني األشخاص يف وضعية إعاقة من املساواة يف الولوج للخدمات الصحية؛
وحصيلة برامج الرتبية الدامجة؛ والدعم االجتامعي واالقتصادي؛ ومدى إعامل التدابري
ذات الصلة بتشغيل األشخاص يف وضعية إعاقة يف عالقة باملناصب املالية.
توصيات
وبناء عليه ،يتوجب عىل الحكومة ما ييل:
•العمل عىل الترسيع بإخراج النصوص التنظيمية الخاصة بالقانون اإلطار 97.13
املتعلق بحامية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة والنهوض بها ،ومالءمة الترشيعات
والقوانني مبا يجعل الحرمان من الرتتيبات التيسريية املعقولة شكال من أشكال التمييز؛
•العمل عىل توسيع مجال الولوجيات ليشمل املباين والطرق ووسائل النقل
واملعلومات واالتصاالت والخدمات األخرى والحرص عىل إلزامية تفعيل الخدمات
املتصلة بها ،وترتيب الجزاء يف حاالت تعطيل تيسريها؛
•العمل عىل إقرار االعرتاف مبساواة األشخاص يف وضعية إعاقة مع الجميع أمام
القانون عرب متكينهم من األهلية القانونية ودعم مامرستها ،لضامن الحق يف امللكية
واإلراثة واللجوء إىل القضاء ،وضامن العيش املستقل؛
•العمل عىل تعديل القانون املنظم للسجون مبا يراعي حقوق األشخاص يف وضعية
إعاقة داخل املؤسسات السجنية؛
•العمل عىل تعديل قانون  89.15املتعلق باملجلس االستشاري للشباب والعمل
الجمعوي مبا يضمن تعزيز التمثيلية لألشخاص يف وضعية اإلعاقة؛
•العمل عىل الترسيع باعتامد وتنفيذ مخطط عمل شامل ومندمج لتوفري تعليم
دامج ،يف جميع املناطق والجهات ،وتخصيص املوارد البرشية املؤهلة لتنفيذ الجوانب
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البيداغوجية ،وضامن توفري الرتتيبات التيسريية املعقولة يف املدارس واملعاهد
واملؤسسات التعليمية يف مختلف املستويات واألسالك؛
•الحرص عىل تفعيل التدابري القانونية ذات الصلة بتوظيف األشخاص يف وضعية إعاقة؛
•مبارشة الحكومة بإعامل املالحظات الختامية للجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة التي وجهتها للمغرب ،يف غشت 2017؛
•العمل عىل مراجعة القانون  31.13يف اتجاه تجاوز القيود التي يفرضها بطريقة
غري مبارشة عىل األشخاص يف وضعية إعاقة ،مبا يحرمهم من الولوج إىل املعلومات من
خالل حرص وتضييق قامئة الحوامل املعتمدة يف تقديم املعلومات.
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املحور التا�سع :حقوق املهاجرين والالجئني

االلتزامات الدولية والوطنية ذات الصلة

عرف املغرب تحوال ملحوظا يف مسارات الهجرة الدولية ،ابتداء من سنة  ،2000بعد
تحوله من بلد عبور ،يقصده املهاجرون أساسا من دول غرب إفريقيا وبلدان أخرى يف
طريقهم إىل أوروبا ،إىل بلد إقامة ،وهو األمر الذي أدى إىل تنامي عدد املهاجرين يف
وضعية غري نظامية ،1حيث بلغ عدد األجانب املقيمني باملغرب بشكل نظامي أزيد من
 86ألف شخص ينتمون إىل جنسيات مختلفة %45.9( 2أوروبيون %23.9 ،مغاربيون،
 %11.5من الرشق األوسط %10.4 ،أفارقة من جنوب الصحراء عموما %8.3 ،دول
أخرى ،آسيا أمريكا وأسرتاليا).
ويعد املغرب طرفا يف االتفاقية الدولية املتعلقة بالقضاء عىل جميع أشكال التمييز
العنرصي ،3واالتفاقية املتعلقة بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم،4
واالتفاقية الدولية للقضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة ،5واالتفاقية الدولية
املتعلقة بحقوق الطفل ،6واالتفاقية الدولية الخاصة بوضع الالجئني والربوتوكول الخاص
 .1قام املغرب خالل سنوات  2014و 2016و 2017بتنظيم عمليتني استثنائيتني لتسوية الوضعية اإلدارية للمهاجرين يف
وضعية غري نظامية .وبلغ عدد األشخاص الذين متت تسوية وضعيتهم أزيد من  50.000شخص من جنسيات مختلفة.
 .2النتائج النهائية لإلحصاء العام للسكان والسكنى .وهذا العدد يقارب العدد اإلجاميل لبطاقات اإلقامة التي سلمت يف
سنة  2013والبالغ ،حينها77.548 ،
(Capital Consulting, Rapport d’État des lieux et diagnostic. Élaboration de la stratégie nationale de
l’immigration et de l’asile, qui indique (p21) que le nombre d’étrangers avec titre de séjour a augmenté de
)2005 à 2010 de %19 et de %4,35 entre 2010 et 2013
 .3صادق عليها املغرب بتاريخ  18دجنرب .1970
 .4صادق عليها املغرب بتاريخ  21يونيو .1993
 .5صادق عليها املغرب بتاريخ  21يونيو .1993
 .6صادق عليها املغرب بتاريخ  21يونيو .1993
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بوضع الالجئني ،7واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية 8والربوتوكول
امللحق بها ،9وكذلك الربوتوكول املكمل لالتفاقية املتعلق مبكافحة تهريب املهاجرين عن
طريق الرب والبحر والجو.
غري أن املغرب مل يصادق بعد عىل أربع اتفاقيات ملنظمة العمل الدولية والتي تتحدد يف
كل من االتفاقية رقم  87الخاصة بالحرية النقابية وحامية حق التنظيم النقايب؛ واالتفاقية
رقم  118الخاصة مبنظمة العمل الدولية بشأن املساواة يف املعاملة (الضامن االجتامعي)؛
واالتفاقية رقم  143الخاصة مبنظمة العمل الدولية بشأن العامل املهاجرين (أحكام
تكميلية)؛ واالتفاقية رقم  189الخاصة بالعمل الالئق للعامل املنزليني.
وإعامال اللتزاماته الطوعية املتعلقة بحامية حقوق املهاجرين والالجئني ،اعتمد املغرب
القانون رقم  03.02املتعلق بدخول وإقامة األجانب يف املغرب ،والقانون رقم 37.99
املتعلق بالحالة املدنية 10الذي يتيح التمتع بالحق يف التعليم والتكوين املهني ،والحصول
عىل بعض العالجات (التلقيح) والتمتع بالنسب الذي ميكن من حقوق أخرى (العيش
داخل األرسة ،الجنسية ،الثقافة ،)..والقانون املتعلق بالجنسية.11
الهجرة واللجوء في السياسات العمومية

يعترب إلغاء القطاع املكلف بتدبري سياسة الهجرة خالل التعديل الحكومي بتاريخ 09
أكتوبر  ،2019أهم ما وسم سلبا تدبري السياسة العمومية ذات الصلة.
وكانت الحكومة قد عملت عىل تدبري الهجرة واللجوء انطالقا من اإلسرتاتيجية
الوطنية يف مجال الهجرة واللجوء ،12باعتبارها اإلطار الناظم للربامج واملشاريع والتدابري
املتعلقة بالهجرة واللجوء .وتعد اإلسرتاتيجية إعامال سياسيا لخالصات وتوصيات تقرير
"األجانب وحقوق اإلنسان باملغرب" .13وتقوم اإلسرتاتيجية الوطنية عىل الرهان اإلنساين
 .7الذي انضم إليه املغرب يف  20أبريل .1971
 .8صادق عليها املغرب بتاريخ  19شتنرب .2002
 .9الربوتوكول امللحق باالتفاقية املتعلق مبنع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال ،والذي صادق
عليه املغرب بتاريخ  05مارس .2011
 .10املادة  3عىل ":يخضع لنظام الحالة املدنية بصفة إلزامية جميع املغاربة ،كام يرسي نفس النظام عىل األجانب
بالنسبة للوالدات والوفيات التي تقع فوق الرتاب الوطني".
 .11قانون رقم  62.06املتعلق بالجنسية املغربية ،محني بتاريخ  26أكتوبر .2011
 .12وهو التدبري الذي انطلق بشأن هذه اإلسرتاتيجية سنة .2014
 .13وهو التقرير الذي أنجزه املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،حول "األجانب وحقوق اإلنسان باملغرب :من أجل سياسة
جديدة يف مجال حقوق اإلنسان والهجرة " ،والذي أصدره سنة .2013
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الذي يشمل احرتام حقوق اإلنسان ومحاربة امليز وتدبري تدفقات املهاجرين ومحاربة
االتجار يف البرش ،ورهان االندماج الذي يشمل تسهيل الولوج إىل النظام الصحي
والرتبية والتكوين والسكن ومناصب الشغل .كام تشمل أهدافا تتمثل يف تسهيل
اندماج املهاجرين غري النظاميني وتأهيل اإلطار القانوين ووضع إطار مؤسسايت مالئم
وتدبري تدفق املهاجرين يف إطار احرتام حقوق اإلنسان.14
وخالل بداية هذه الوالية ،كانت الحكومة قد تعهدت بـ"مواصلة تفعيل اإلسرتاتيجية
الوطنية للهجرة واللجوء ،ودعم اإلجراءات املتخذة ،من أجل متتيع املهاجرين املقيمني
باملغرب بكافة حقوقهم املتضمنة يف املواثيق الدولية كام صادقت عليها املغرب،
وإطالق حمالت التوعية لفائدة املهاجرين ،وإيجاد مصادر متويل إلنشاء مراكز
الستقبال الالجئني ومتكينهم من التمدرس والتطبيب يف إطار رشاكة مع املفوضية
السامية لالجئني ،ومتكني أبناء املهاجرين املقيمني باملغرب من الولوج إىل املدرسة
العمومية" ،وكذا "اإلنصاف وتكافؤ الفرص يف ولوج الرتبية والتكوين" ،وعىل العمل
عىل "إيالء عناية خاصة لتمدرس األطفال يف ..وضعيات خاصة" ،و"تحسني الخدمات
الصحية املسداة للمهاجرين".15
◗   ◗بخصوص مجال التربية والتعليم

أصدرت وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني مذكرة وزارية 16تتعلق بـ"إدماج التالميذ
املنحدرين من بلدان الساحل وجنوب الصحراء يف املنظومة الرتبوية املغربية .كام
أصدرت مذكرة ثانية 17تعد مبثابة استدراك لألوىل التي ميزت بني األطفال من حيث
انتامئهم حني منحت الحق يف التعليم فقط "للمنحدرين من بلدان الساحل جنوب
الصحراء" دون غريهم.
 .14تتضمن اإلسرتاتيجية أهداف خاصا ،يف مجال اإلدماج ،ويتعلق األمر بـ"إدماج املهاجرين والالجئني يف نظام التعليم
النظامي غري النظامي ،وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف ،وتكوين املهاجرين والالجئني يف اللغات والثقافات املغربية،
وإدماج املهاجرين الرشعيني والالجئني يف الربامج الرياضية والرتفيهية املوجهة للشباب ،وضامن الولوج إىل العالج بنفس
الرشوط املتوفرة للمغاربة وتنسيق عمل الجمعيات يف مجال الصحة ،وتشجيع الحق يف السكن للمهاجرين ،وتقديم
املساعدة القانونية واإلدماج يف برامج التضامن والتنمية االجتامعية وضامن الولوج إىل للتكوين املهني وتيسري االندماج
املهني للمهاجرين الرشعيني".
 .15الربنامج الحكومي – الوالية الترشيعية .2021-2016
 .16املذكرة الوزارية رقم  487/13الصادرة يف  9أكتوبر .2013
 .17بتاريخ  5أكتوبر .2018
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◗   ◗بخصوص مجال الصحة

صدرت الدورية رقم  18108املتعلقة مبجانية تتبع حالة الحمل والتي تحيل عىل قرار
الوزارة ،19كام اعتمدت الوزارة مخطط عمل ثاليث إلدماج املهاجرين يف املنظومة
الصحية ،ثم مخططا عاما يتعلق بالوقاية والتكفل باملصابني باإليدز بني املهاجرين يف
وضعية غري نظامية .ووقعت وزارة الصحة يف سنة  2017عىل "االتفاقية اإلطار للرشاكة
والتعاون" مع وزارة الداخلية ووزارة االقتصاد واملالية والوزارة املكلفة باملغاربة
املقيمني بالخارج وشؤون الهجرة يستفيد مبوجبها املهاجرون والالجئون باملغرب بصفة
قانونية من الرعاية الصحية األولية والخدمات االستشفائية املامثلة لسلة عالجات
نظام املساعدة الطبية "راميد" ،كام وقعت اتفاقية 20بني الوكالة الوطنية للتأمني
الصحي والوزارة املكلفة بالهجرة تتوىل مبوجبها الوكالة "إحداث البطاقات وتسليمها
للمهاجرين -املستفيدين من نظام املساعدة الطبية".
اختالالت ذات صلة بحقوق المهاجرين والالجئين

•ارتفعت وثرية توقيف املهاجرين املنحدرين من دول جنوب الصحراء ،بصفة خاصة،
يف مركز إركامن بالناظور وإبعادهم من مدن الشامل ،وخاصة من وجدة والناظور
وطنجة ونقلهم نحو مراكش وتزنيت وبني مالل .21حيث ساهم اإلبعاد من املدن
واملناطق الحدودية يف تعميق الهشاشة لدى األفراد الذين شملهم هذا التدبري ،وذلك
بإعادة مسار اندماجهم االجتامعي إىل نقطة الصفر ،وإجبارهم عىل االنطالق من
جديد يف املدن واملناطق التي تم إبعادهم إليها ،22مبا يجعل تدبري السياسة العمومية
يف مجال الهجرة واللجوء موضوعا للتأرجح والتقلبات وعدم االنسجام مع األهداف
املعلنة يف االسرتاتيجيات والربامج.
 .18الصادرة بتاريخ  12دجنرب .2008
 .19تحت رقم  11-456بتاريخ  6يوليوز  2010مبثابة النظام الداخيل للمستشفيات.
 .20بتاريخ  28مارس .2017
 .21بلغ العدد  5000حالة إىل حدود دجنرب  .2019حسب يومية "ليبرياسيون"  Libérationالصادرة يف  20مارس .2019
Sofia El Arabi: “La politique de dispersion des migrants prolonge leur précarité” (INTERVIEW), .22
 .Le HuffPost Maroc 25 Octobre 2019صوفيا العريب ،طالبة دكتوراه يف جامعة السوربون يف مخترب أبحاث  ،ENECاهتمت
بتحليل التدبري الذي وصفته بـ"التشتيت" والعالقات بني املهاجرين واملدن متوسطة الحجم ،بالتعاون مع جمعية "أمودو" بتازة.
وأجرت الباحثة عدة مقابالت مع السلطات العمومية والجمعيات الفاعلة املحلية واملهاجرين مبدينتي تازة وتزنيت .وقدمت
صوفيا العريب عنارص بحثها خالل الطبعة الثالثة من "مفرتق طرق الهجرة داخل إفريقيا" بتاريخ  19أكتوبر  2019يف الرباط.
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•ميكن لألشخاص الحاصلني عىل صفة الجئ 23النفاذ إىل الخدمات االجتامعية ،وخاصة
الصحية منها والقضائية .وإذا كان من حق املهاجرين يف وضعية غري نظامية الولوج إىل
الخدمات الصحية األساسية ،استنادا إىل التزام القطاع املعني بتوفري العالج بغض النظر
عن الوضع اإلداري للمعنيني باألمر ،فإن بعض الصعوبات ما تزال قامئة ،منها ما يرتبط
بنواقص املنظومة الصحية باملغرب عموما ،كنقص املوارد البرشية ،والتكاليف املالية
املرتفعة لبعض العالجات .كام متتنع بعض املؤسسات الصحية عن تقديم العالجات
الرضورية بسبب عدم تفعيل االتفاقية املتعلقة بالتغطية الصحية األساسية يف هذا
املجال .مام ينبغي معه إدماج املهاجرين والالجئني ضمن الساكنة التي يحق لها قانونيا
االستفادة من نظام املساعدة الطبية "راميد".
•ما تزال بعض املؤسسات االستشفائية ترفض تسليم شهادة الوالدة وتقرير الوضع
ما مل تؤد األرسة تكاليف املستشفى ،مام يتناقض مع مضمون دورية الوزارة رقم 108
التي تتعلق مبجانية الوضع والعمليات القيرصية ،ومع القانون رقم  37.80املتعلق
باملراكز االستشفائية باعتبارها مؤسسات عمومية تابعة للدولة تضمن االستفادة بنفس
الرشوط للمغاربة واألجانب .وينعكس عدم التسجيل يف الحالة املدنية عىل حرمان
هؤالء املواليد من امتالك إسم ونسب ومن الحق يف التمدرس.
•بالرغم من التدابري التي تم اتخاذها لتفعيل املبدأ الرابع ضمن اإلسرتاتيجية الوطنية
حول الهجرة واللجوء ،ما يزال الحق يف التعليم 24يصطدم ببعض العراقيل يف عدد
من املديريات اإلقليمية التي متتنع عن تسجيل أبناء املهاجرين بسبب عدم توفرهم
عىل عقود االزدياد؛ وعدم مالءمة اللغات التي يتم اجتياز االمتحانات بها مع قدرات
التالميذ؛ وعدم متكني بعض التالميذ من اإلعفاء من الدروس واالمتحانات املتعلقة
مبادة الرتبية اإلسالمية؛ يف إطار املالءمة مع الخصوصيات الدينية ألبناء املهاجرين
 .23تفيد النرشة الخاصة باملفوضية السامية لشؤون الالجئني باملغرب أن عدد الالجئني املسجلني يف املغرب إىل غاية غشت
من سنة  ،2019يصل ما مجموعه  9056الجئة والجئ ( 6244حصلوا عىل الصفة ،و 2812تقدموا بطلبات الحصول عىل
الحامية الدولية) 3445( .سوريا 873 ،اليمن 772 ،كامريون 713 ،ساحل العاج 636 ،غينيا 497 ،إفريقيا الوسطى294 ،
الكونغو 280 ،السنغال 161 ،فلسطني 144 ،العراق 1241 ،من جنسيات أخرى).
 .24بلغ عدد التالميذ املسجلني يف برنامج اليقظة الرتبوية بأسالكه الثالث ابتدايئ إعدادي وثانوي ما مجموعه 453( 972
قبل سنة) تلميذة وتلميذ .كام بلغ عدد املستفيدات واملستفيدين من برنامج مدرسة الفرصة الثانية ما مجموعه 382( 219
قبل سنة) تلميذة وتلميذ.
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والالجئني ،وتخصيص جزء من أنشطة االستثامر واألنشطة املوازية للخصوصيات الثقافية
للبلدان التي تنحدر منها أرس هؤالء األطفال من التالميذ والتلميذات.
وقد سجلت املقررة الخاصة املعنية باألشكال املعارصة للعنرصية والتمييز العنرصي
وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ،خالل زيارتها للمغرب ،25مجموعة من
التجاوزات املتعلقة بحقوق املهاجرين والالجئني والتي حددتها يف استمرار املواقف
التمييزية تجاه املهاجرين من أصل جنوب الصحراء26؛ ومحدودية التحقيق يف الشكاوى
وعدم تحديد املسؤوليات يف حالة إجراء تحقيقات بسبب نقص األدلة؛ وعدم إتاحة
وتعميم مستلزمات املساعدة القانونية يف ما يتصل باللغة؛ وعدم نرش وزارة العدل أي
إحصاءات عن عدد األحكام الصادرة عن املحاكم الوطنية للجنح والجرائم العنرصية
لفائدة الضحايا؛ وعدم ضامن اإلطار القانوين لإلجراءات املتعلقة بحالة األشخاص الذين
يستوفون معايري منح صفة الجئ دون القدرة عىل التامس اللجوء بالحدود؛ وعدم
مالءمة برامج التدريب والتكوين املهني بالنسبة للنساء املهاجرات مع احتياجات
سوق العمل.27
وبخصوص تعاطي املؤسسة الترشيعية مع قضايا الهجرة واللجوء برسم سنة ،2019
فتبدو أصداؤها محدودة يف اهتامماتها ،حيث مل يتجاوز عدد األسئلة الربملانية 28املوجهة
إىل الحكومة  18سؤاال 14 ،سؤاال شفويا و 4أسئلة كتابية وجميعها كانت موجهة من
طرف مجلس النواب ،وتتمحور حول مآل مشاريع القوانني املتعلقة بالهجرة واللجوء،
والسياسة الحكومية ذات الصلة ،وقضايا الهجرة يف اإلعالم العمومي والهجرة غري
النظامية ،واملواكبة األكادميية لقضايا الهجرة.

 .25أجرت املقررة الخاصة املعنية باألشكال املعارصة للعنرصية والتمييز العنرصي وكره األجانب وما يتصل بذلك من
تعصب بزيارة قطرية للمغرب ،خالل الفرتة املمتدة من  13إىل  21دجنرب  ،2018وأصدرت تقرير بهذا الخصوص بتاريخ
 28ماي .2019
 .26والتي حددتها يف رفض االستئجار والشتائم والبصق ورمي الحجارة واالعتداءات الجسدية يف بعض األحيان.
 .27وقد تم االعتامد يف هذه املالحظة عىل الربامج املدعمة من طرف االتحاد األورويب ،والتي سجلت بشأنه محدودية املوارد
املخصصة من طرف هذه املؤسسة لحامية الحقوق ومكافحة التمييز تجاه النساء املهاجرات.
 .28انظر كل املعطيات الخام عىل موقع القطاع املكلف بالعالقة مع الربملانmcrp.gov.ma :
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توصيات

وبناء عليه ،يتوجب عىل الحكومة ما ييل:
•العمل عىل تجاوز االلتباس املؤسسايت الذي يطبع تدبري سياسة الهجرة بعد إلغاء
القطاع الذي كان مكلفا بذلك إىل حدود التعديل الحكومي بتاريخ  09أكتوبر ،2019
وذلك من أجل ضامن استكامل مسار اإلصالحات ذات الصلة بهذا املجال؛
•مواصلة العمل من أجل تجاوز العوائق التدبريية عىل مستوى اإلدارات الرتابية التي
يرتتب عليها حرمان املهاجرين من الحق يف الصحة والتعليم وتجديد وثائق اإلقامة؛
•العمل عىل مالءمة القانون  03.02املتعلق بدخول وإقامة األجانب باملغرب مع
املقتضيات الدستورية وااللتزامات الدولية ذات الصلة؛
•والترسيع باملصادقة عىل مرشوع القانون رقم  14.26املتعلق باللجوء وإحداث
منظومة قانونية ومؤسساتية وطنية لتدبري اللجوء؛
•الترسيع بتقديم املغرب لتقريره الدوري الثاين بشأن مدى إعامله لالتفاقية الدولية
لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم؛
•تعزيز إعامل املغرب الختياره بخصوص االنفتاح والتعاون مع اإلجراءات الخاصة.
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املحور العا�شر :احلق يف حماية احلياة اخلا�صة
واملعطيات ذات الطابع ال�شخ�صي

اإلطار المعياري الدولي

أوىل النظام االتفاقي الدويل أهمية خاصة لحامية املعطيات الشخصية والحق يف الحياة
الخاصة ،كام تظافرت العديد من املبادرات الدولية واإلقليمية لتعزيز هذا الحق ،وتنميته،
حتى يتالءم مع تطورات العرص الرقمي ،بكل متظهراته وتعقيداته.
وقد شكل اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 1املنطلق الدويل األول لكفالة الحق يف الحياة
الخاصة ،إذ نصت املادة  12منه عىل أنه" :ال يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي يف حياته
الخاصة ،أو يف شؤون أرسته أو مسكنه ،أو مراسالته ،وال لحمالت متس رشفه وسمعته،
ولكل شخص الحق يف أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحمالت".
ويف االتجاه نفسه ،نص العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية 2من خالل املادة
 17عىل أنه" :ال يجوز تعريض أي شخص ،عىل نحو تعسفي أو غري قانوين ،للتدخل يف
خصوصياته أو شؤون أرسته أو بيته أو مراسالته ،وال ألي حمالت غري قانونية متس رشفه
أو سمعته ،من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو املساس".
كام اعرتفت العديد من االتفاقيات الدولية التي صادق عليها املغرب بالحق يف الخصوصية،
كام هو الشأن بالنسبة التفاقية حقوق الطفل 3حني نصت يف املادة  16عىل أنه "ال يجوز
أن يجرى أي تعريض تعسفي أو غري قانوين للطفل يف حياته الخاصة أو أرسته أو منزله أو
مراسالته ،وال أي مساس غري قانوين برشفه أو سمعته .للطفل الحق يف أن يحميه القانون
 .1تم اعتامد ونرش اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان مبوجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ 10ديسمرب 1948
 .2املصادقة عىل العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية بتاريخ  03ماي . 1979
 .3املصادقة عىل اتفاقية حقوق الطفل بتاريخ 21يونيو .1993
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من مثل هذا التعرض أو املساس" .ونفس املقتىض تم التشديد عليه يف اتفاقيات دولية
أخرى مثل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .وملنح املعطيات ذات الطابع الشخيص
مزيدا من الحامية ،عمدت األمم املتحدة إىل إقرار ما يعرف باملبادئ التوجيهية التي
تهدف إىل توسيع نطاق حامية املعطيات الشخصية لتشمل املجال االفرتايض.4
وتعترب بعض االتفاقيات اإلقليمية التي اعتمدها مجلس أوروبا مرجعية بالنسبة للحق يف
حامية املعطيات ذات الطابع الشخيص ،ال سيام االتفاقية  108املتعلقة بحامية األشخاص
اتجاه املعالجة اآللية للمعطيات ذات الطابع الشخيص ،وأيضا بروتوكول االتفاقية املتعلق
بسلطات املراقبة والتدفقات عرب الحدود.
ويف مستوى آخر عملت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ( )OCDEعىل توطيد
احرتام الحق يف الخصوصية ،بإقرارها لعدد من التوجيهات املتعلقة بحامية الحياة
الخاصة والتبادل الدويل للمعطيات ذات الطابع الشخيص.5
وإذ يالحظ تراكم الجهود الدولية واإلقليمية لتنظيم هذا الحق وإحاطته مبجموعة من
الضامنات ذات الطبيعة القانونية واملؤسساتية .فإن إعامل تلك املبادئ والتوجيهات وتطبيق
املقتضيات ما يزال يواجه العديد من التحديات ،كام أن تواتر انتهاك هذا الحق واختالف
مستويات املعالجة غري القانونية للمعطيات ذات الطابع الشخيص يف العديد من البلدان،
يحيل أساسا عىل افتقاده إىل نظام فعال للحامية وإىل الحاجة لبذل املزيد من الجهود.
وإذا كان املغرب قد صادق عىل االتفاقيات الدولية املشار إليها أعاله ،وكذا االتفاقية
اإلقليمية ملجلس أوروبا وبرتوكولها اإلضايف ،6فهو مدعو أيضا إىل اتخاذ تدابري واعتامد
 .4انظر تقرير مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان املقدم إىل مجلس حقوق اإلنسان يف دورته السابعة و العرشون
 A/HCR/27/37املتعلق بـ"الحق يف الخصوصية يف العرص الرقمي"https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/ :
RegularSessions/Session27/Documents/A.HRC.27.37_en.pdf
 .5وهي التوجيهات التي أصدرتها بتاريخ  23شتنرب .1980
 .6عالوة عىل املقتضيات الواردة يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية،
صادق املغرب عىل االتفاقية  108الخاصة بحامية األشخاص اتجاه املعالجة اآللية للمعطيات ذات الطابع الشخيص وأيضا
الربتوكول اإلضايف املتعلق بسلطات املراقبة والتدفقات عرب الحدود.أنظر يف ذلك:
•ظهري رشيف رقم  1.14.150صادر يف  25من شوال  22(1435أغسطس  )2014بتنفيذ القانون رقم  46.13املوافق
مبوجبه عىل االتفاقية األوروبية رقم  108املتعلقة بحامية األشخاص الذاتيني تجاه املعالجة اآللية للمعطيات ذات الطابع
الشخيص املوقعة بسرتاسبورغ يف  28يناير  ،1981الجريدة الرسمية عدد  ،6292ص.6914 :
•ظهري رشيف رقم  1.14.136صادر يف 3من شوال  31(1435يوليوز  )2014بتنفيذ القانون رقم 132.13املوافق مبوجبه
عىل الربوتوكول اإلضايف لالتفاقية ألوروبية رقم  108حول حامية األشخاص الذاتيني تجاه املعالجة اآللية للمعطيات ذات
الطابع الشخيص املتعلق بسلطات املراقبة والتبادل الدويل للمعطيات ،املوقع بسرتاسبورغ يف  8نوفمرب  ،2001الجريدة
الرسمية عدد ،6284ص6468 :
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سياسات عملية تنحو نحو إيالء الحياة الخاصة واملعطيات ذات الطابع الشخيص لألفراد
الذاتيني والحقوق املرتبطة بها ،حامية أكرب داخل النظام القانوين واملؤسسايت للدولة.
اإلطار الدستوري والقانوني

شكل إقرار دستور  ،2011لحامية الحياة الخاصة للمواطنات واملواطنني تحوال مهام يف
مسار دسرتة حقوق اإلنسان ،بفضل ما تضمنه من حقوق ذات صلة ،وعالقة بحامية
املعطيات ذات الطابع الشخيص ،أكد الدستور املغريب يف الفصل  24منه عىل أنه" :لكل
شخص الحق يف حامية حياته الخاصة" ،ومبقتىض الفصل  27فإنه" :ال ميكن تقييد الحق
يف املعلومة إال مبقتىض القانون ،بهدف حامية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني ،وحامية
أمن الدولة الداخيل والخارجي ،والحياة الخاصة لألفراد ،وكذا الوقاية من املس بالحريات
والحقوق األساسية املنصوص عليها يف هذا الدستور".
كام أورد الدستور أحكاما إضافية تكفل الحق يف حامية الحياة الخاصة ،كحرمة املنزل،
ورسية االتصاالت الشخصية كيفام كان شكلها ،ومنع الرتخيص باالطالع عىل مضمونها أو
نرشها أو استعاملها ضد أي كان ،إال بأمر قضايئ و وفق الرشوط والكيفيات التي ينص
عليها القانون .وترتيبا عليه ،فإن دسرتة الحق يف حامية الحياة الخاصة وإدراجه ضمن
القواعد الدستورية يعد ضامنة قانونية تحيل من جهة عىل األهمية البالغة التي يكتسيها
هذا الحق ،والخطورة املرتتبة عن انتهاكه من خالل املس بالحريات الفردية التي كفلها
الدستور للمواطنات واملواطنني من جهة ثانية.
وحرصا من املغرب عىل انخراطه يف مسايرة التوجهات الدولية يف مجال حامية املعطيات
ذات الطابع الشخيص ،فقد رشع قانون يؤطر استعامل املعطيات ذات الطابع الشخيص
ويقنن معالجتها من قبل املؤسسات العمومية والخاصة ،وذلك من أجل حامية الحياة
الخاصة لألفراد ،7عىل غرار ما هو معمول به يف كثري من التجارب املقارنة.8
حيث أقر القانون رقم  09.08ونصوصه التطبيقية ،جملة من املقتضيات القانونية
التي ترمي إىل حامية األشخاص الذاتيني تجاه معالجة املعطيات ذات الطابع الشخيص
 .7أنظر يف ذلك ،القانون رقم " ،09.08إصدارات اللجنة الوطنية ملراقبة حامية املعطيات الشخصية" ،منشور باملوقع
الرسمي للجنة.https://www.cndp ،
 .8تم وضع إطار ترشيعي لحامية املعطيات الشخصية يف عديد من التجارب الدولية ،فرنسا ،السويد...
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والتطبيق املالئم لحاميتها ،وكذا وضع الضوابط التي تحكم معالجتها ،9حتى ال تشكل
هذه العملية من حيث إجراءاتها أي انتهاك بالنسبة لحقوق الشخص املعني ،وأن
تظل املعلوميات يف خدمة املواطن دومنا أي مساس بالهوية والحقوق والحريات
الجامعية أو الفردية لإلنسان.10
كام أقر القانون عددا من الجزاءات والعقوبات بشأن أفعال تهم معالجة املعطيات
ذات الطابع الشخيص بطريقة تدليسية أو غري نزيهة أو غري مرشوعة ،وخرق املقتضيات
القانونية املنصوص عليها ،أو الرشوع يف معالجة دون الحصول عىل ترصيح ،أو إذن
مسبق من قبل اللجنة الوطنية ملراقبة حامية املعطيات ذات الطابع الشخيص ،أو يف حالة
عرقلة مامرسة هذه اللجنة ملهامها أو تطبيق قراراتها.11
وتعد اللجنة يف الحالة التي يتبني فيها أن هناك خرقا ملقتضيات القانون ملفا بهذا الشأن
يتضمن أوجه االنتهاك ،ترسله إىل النيابة العامة لتقدير املتابعة من عدمها ،وقد سبق
للجنة أن عقدت اجتامعا تنسيقيا بتاريخ  21يناير  122019مع النيابة العامة لتدارس
بعض القضايا املتصلة مبوضوع التتبع واليقظة الالزمني للتطبيق الفعيل ملقتضيات قانون
 ،09.08وقد توج ذلك بوضع خارطة طريق أولية إلحداث آلية تكفل تتبع امللفات املحالة
عىل النيابة العامة وكذا إحداث وحدة مختصة داخل النيابة العامة تعنى باستقبال
ومعالجة امللفات املحالة عىل املحاكم من طرف اللجنة الوطنية ملراقبة حامية املعطيات
ذات الطابع الشخيص.13
 .9أنظر يف ذلك ،القانون رقم09.08املتعلق بحامية األشخاص الذاتيني تجاه معالجة املعطيات ذات الطابع
الشخيص،الصادر يف تنفيذه الظهري رشيف رقم  1.09.15صادر يف  22من صفر  18(1430فرباير  ،)2009الجريدة الرسمية
عدد  23( 5711فرباير.)2009
 .10تنص املادة األوىل من القانون رقم  09.08ما ييل":املعلوميات يف خدمة املواطن ،وتتطور يف إطار التعاون الدويل .ويجب أال
متس بالهوية والحقوق والحريات الجامعية أو الفردية لإلنسان .وينبغي أال تكون أداة إلفشاء أرسار الحياة الخاصة للمواطنني".
 .11للتفصيل أكرث يف العقوبات ،انظر الباب السابع من القانون رقم09.08املتعلق بحامية األشخاص الذاتيني تجاه معالجة
املعطيات ذات الطابع الشخيص ،الصادر يف تنفيذه الظهري رشيف رقم  1.09.15صادر يف  22من صفر  18(1430فرباير
 ،)2009الجريدة الرسمية عدد  23( 5711فرباير.)2009
 .12أنظر يف ذلك أنشطة اللجنة برسم سنة " ،2019لقاء مع رئيس النيابة العامة" ،منشور يف املوقع الرسمي منشور
باملوقع الرسمي للجنة/https://www.cndp.ma ،
 .13عالوة عىل ذلك تناول االجتامع جوانب أخرى لتعزيز سبل التعاون بني املؤسستني ،وال سيام:
•تنظيم دورات تكوينية لفائدة مختلف املتدخلني يف منظومة حامية الحياة الخاصة لضامن التطبيق الفعال ملقتضيات
القانون .08.09
•مواكبة النيابة العامة يف مالءمة عملها مع أحكام القانون .08.09
•مواكبة مصالح اللجنة الوطنية من طرف مصالح رئاسة النيابة العامة قصد مالءمة محارض وتقارير اللجنة مع قواعد اإلجراءات الجنائية.
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وال يقترص التأطري القانوين لحامية املعطيات ذات الطابع الشخيص عىل القانون رقم
 ،09.08بل متت اإلشارة إىل هذه الحامية يف مقتضيات أخرى متفرقة ،مثل القانون رقم
 31-08القايض بتحديد تدابري لحامية املستهلك ،والقانون رقم  53-05املتعلق بالتبادل
اإللكرتوين للمعطيات القانونية وكذا القانون رقم   24-96املتعلق بالربيد واملواصالت.
وسيظل مطلوبا تعديل القانون رقم  09.08ومالءمته مع مستجدات االتفاقيات الدولية
التي صادق عليها املغرب وكذا أحكام دستور  2011لضامن استقاللية اللجنة الوطنية
املنصوص عىل إحداثها لدى رئيس الحكومة (الوزير األول سابقا) مبقتىض املادة ،27
وإعطائها وضعا قانونيا متميزا ومامثال لهيئات الحكامة املنصوص عليها من الفصل 161
إىل  ،170ومتكينها من أساس قانوين متطور لتوسيع نطاق مامرستها ملهامها.
آلية مؤسساتية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

يعترب املغرب من بني البلدان التي نصت داخل نظامها القانوين عىل هيئة يناط بها
حامية املعطيات ذات الطابع الشخيص طبقا ملا هو معمول به يف العديد من التجارب
املقارنة ،وقد أحدثت هذه اللجنة مبوجب املادة  27من القانون  09.08باعتبارها آلية
مؤسساتية ،تتوىل السهر عىل احرتام وتطبيق أحكام هذا القانون ،متاشيا مع أهداف
املرشع الذي توخى فرض احرتام الحياة الخاصة.
وإذا كان املرسوم التطبيقي للقانون ذي الصلة ،14قد نص عىل أن تضع اللجنة نظامها
الداخيل الذي يحدد رشوط عملها وتنظيمها ،فإنه ال يتخذ صيغته النهائية إال بعد
إحالته عىل رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي يحددها قصد املوافقة عليه
ونرشه بالجريدة الرسمية.
وعليه ،فإن توجه املرشع املغريب يف تنظيم سري عمل هذه املؤسسة مل يتأسس وفق
رشوط خاصة ،تضمن استقالليتها عن السلطة التنفيذية بنيويا ووظيفيا.
ففي عدد من التجارب املقارنة ،تم الحرص عىل منح استقاللية أكرث لهذه املؤسسة،
15
حيث يتم يف فرنسا مثال ،انتخاب رئيس اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات ونائبه
 .14مرسوم رقم  2.09.165صادر يف  25من جامدي األوىل  21(1430ماي  )2009لتطبيق القانون رقم  08.09املتعلق بحامية
األشخاص الذاتيني تجاه معالجة املعطيات ذات الطابع الشخيص ،الجريدة الرسمية عدد  18 5744يونيو  ،2009ص3571 :
 .15يف التجربة املغربية تم اعتامد نظام التعيني ،حيث يعن امللك الرئيس وباقي األعضاء الستة باقرتاح من لدن رئيس
الحكومة ،رئيس مجلس النواب ،رئيس مجلس املستشارين ،انظر املادة  32من القانون  09.08املتعلق بحامية األشخاص
الذاتيني تجاه معالجة املعطيات ذات الطابع الشخيص.
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من قبل أعضاء اللجنة ،وعىل مستواها يتم اعتامد النظام الداخيل من دون العودة
إىل الوزير األول أو أي جهة أخرى ،وقد تم التأكيد عىل رشط االستقاللية بالتنصيص
الرصيح عىل أن هذه اللجنة جهة إدارية مستقلة.16
وطبقا ألحكام القانون رقم  09.08تتنوع املهام املسندة للجنة الوطنية يف إطار حامية
معالجة املعطيات ذات الطابع الشخيص ،حيث خول لها صالحية إبداء الرأي أمام
الحكومة والربملان بشأن مقرتحات ومشاريع القوانني ذات الصلة مبعالجة املعطيات
ذات الطابع الشخيص التي تعرض عليها ،وأن تتلقى الترصيحات ومتنح األذون.
كام تتوىل اللجنة يف إطار املهام املوكولة إليها سلطة اتخاذ القرار يف بعض املواضيع
املعينة ،ومتثل عالوة عىل ذلك جهة اختصاص لتلقي الشكايات والقيام بعمليات
التحري واملراقبة.
ويف عالقة بالتزاماتها اإلقليمية والدولية ،تسعى اللجنة إىل اعتامد إجراءات جديدة
للمواكبة قصد املالءمة مع اإلطار العام األورويب لحامية املعطيات التي أقرها الربملان
األورويب  ،17RGPDال سيام يف إطار العالقة مع الرشكات ،حيث يقتيض أن تكون هذه
األخرية شفافة يف معالجتها للمعطيات ذات الطابع الشخيص ،مثل االسم الكامل
أو عنوان املنزل أو بيانات املوقع أو عنوان "آي يب" الذي يتتبع استخدام الويب
والتطبيقات عىل الهواتف الذكية.
ويف إطار النهوض مبهامها يف حامية املعطيات الشخصية والحقوق املرتبطة بها اتخذت
اللجنة بعض اإلجراءات الرامية إىل مواجهة بعض التحديات الناتجة عن استعامل
تكنولوجيا التواصل واالتصاالت ،حيث عقدت بتاريخ  23أبريل  2019اجتامعا ملناقشة
االستقراء التجاري املبارش عرب الرسائل القصرية مع ممثلني عن ثالثة مشغلني لشبكات
Voir à ce propos: L’article 11 de la Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des .16
personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
 )RGPD .17بالفرنسية و  GDPRباإلنجليزية) هو اإلطار القانوين الجديد الذي يضبط مبوجبه حامية البيانات الشخصية
يف أوروبا ،صادر بتاريخ  27أبريل  2016ودخل حيز التطبيق بتاريخ  25ماي ،2018يغري وينسخ التوجيه  CE /95/46الصادر
عن الربملان األورويب واملجلس بتاريخ  24أكتوبر  1995بشأن حامية األفراد فيام يتعلق مبعالجة البيانات الشخصية وحرية
حركة هذه البيانات .ينظر يف ذلكhttps://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/3e485e15-11bd-11e6- :
ba9a-01aa75ed71a1/language-fr
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االتصاالت يف املغرب ،18من أجل تعزيز حامية املعطيات ذات الطابع الشخيص للمواطنني
يف مواجهة أي أثر سلبي.19
وقد تم التأكيد من جانب الرشكات عىل التزامها باحرتام القانون رقم  09.08والتعاون
مع أي إجراء يهدف إىل تعزيز حامية املعطيات ذات الطابع الشخيص ،خصوصا أنه
قد تم االتفاق من أجل إحداث آليات مراقبة للرشكات ،التي تعمل يف مجال إرسال
الرسائل النصية القصرية لالستكشاف التجاري ،بهدف تعزيز حامية املعطيات ذات الطابع
الشخيص للمواطنات وللمواطنني ضد أية آثار غري مرغوب فيها.
كام عقدت اللجنة الوطنية ملراقبة حامية املعطيات ذات الطابع الشخيص بتاريخ 11
أبريل  2019اجتامعا مع ممثيل رشكة فيسبوك ركز بصفة رئيسية عىل حامية البيانات
ذات الطابع الشخيص للمواطنني واملقيمني يف املغرب ،20وقد عربت خالل هذا االجتامع
عن رضورة تواجد مراكز املعطيات ( ،)Data Centersالتي تستضيف املعطيات
الشخصية للمواطنني واملقيمني يف املغرب ببلدان لها ما يكفي من الضامنات لتوفري
هذه الحامية ،كام طالبت بوضع آليات للتعامل بفعالية مع الشكايات املوجهة إىل
اللجنة الوطنية واملتعلقة باملساس بالحياة الخاصة وبالسمعة أو األخالقيات أو بانتحال
الصفة وبالحق يف النسيان وبتحديد املوقع الجغرايف وبالتنميط من قبل الشبكات
االجتامعية لرشكة فيسبوك.
وتفاعال مع طلب اللجنة لوضع آليات تسمح لرشكة فيسبوك بالتعامل بفعالية مع الشكايات
املقدمة إىل اللجنة الوطنية فقد اقرتحت هاته األخرية إنشاء جهاز "Data Protection
 "Authority Caseworkواملعروف أيضا باسم " ،21"équipe DPA Caseworkيهدف
إىل تقديم مساعدة متخصصة وخاصة بالسلطات املسؤولة عن حامية املعطيات ،وقد تم
اإلعالن عن تفعيل هذا اإلجراء يف بالغ صادر عن اللجنة الوطنية.22
 .18يتعلق األمر باتصاالت املغرب ،ورشكة ميدي تليكوم ورشكة وانا.
 .19أنظر يف ذلك أنشطة اللجنة برسم سنة " ،2019اللجنة الوطنية والوكالة الوطنية ومشغيل شبكات االتصاالت يناقشون االستقراء
التجاري املبارش عرب الرسائل القصرية" ،منشور يف املوقع الرسمي منشور باملوقع الرسمي للجنة/https://www.cndp.ma ،
 .20أنظر نشاط اللجنة بشأن "لقاء مع ممثيل رشكة فايسبوك" ،بتاريخ  11أبريل  ،2019عىل الرابط التايل:
 .21أنظر نشاط اللجنة بشأن "اجتامع عمل مع ممثلني لرشكة فيسبوك" ،املنشور بتاريخ  30ماي  ، 2019عىل الرابط التايل:
https://www.cndp.ma/ar/activites/577-rdv-30-05-2019.html
 .22أنظر "الرد األول لفيسبوك عىل اللجنة الوطنية ملراقبة وحامية املعطيات ذات الطابع الشخيص" املنشور بتاريخ  20نونرب
 ،2019عىل الرابط التايلhttps://www.cndp.ma/ar/activites/615-rdv-20-11-2019.html :
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إن العمل عىل اتخاذ اإلجراءات والتدابري الرامية لحامية املعطيات الشخصية والحياة
الخاصة لألفراد والحرص عىل إعاملها ،مبا يتوافق مع االلتزامات الدولية للمغرب ،بقدر
ما يشكل أساسا لتنمية الحقوق والحريات ،بقدر ما ميثل رافعة الستقطاب وتحفيز
االستثامرات واملشاريع األجنبية التي أصبحت تتوجه أكرث نحو البلدان التي تضمن
الحامية للمعطيات الشخصية لألفراد.
وضعيات وحاالت ذات صلة بانتهاك الحياة الخاصة والمعطيات
ذات الطابع الشخصي

إن توفري إطار قانوين وآلية مؤسساتية لحامية املعطيات ذات الطابع الشخيص عىل
أهميته ،ال يعني القطع مع تواتر الحاالت التي تعرف تجاوز القانون ،وانتهاك حرمة
الحياة الخاصة ،سواء من قبل مؤسسات رسمية ،عمومية أو خاصة أو من قبل األفراد.
وهو ما يتضح من خالل رصدنا للحاالت التالية:
 01يناير  / 2019مراكش :شكلت حالة السيد "ش.ف" ،خرقا مقلقا بشأن املس
بالحق يف الحياة الخاصة واإلخالل بواجب حامية املعطيات الشخصية لألفراد ،وذلك
من خالل ترسيب عدد من الصور التي تخص عملية توقيفه وتعريضه لحملة تشهري
واسعة يف وسائل التواصل االجتامعي باعتباره مثليا ،عىل نحو ميس بالحق يف الحياة
الشخصية ويف خرق للقوانني ذات الصلة .وليتم الكشف من جديد خالل خضوعه
للبحث التمهيدي عن معطياته الشخصية ،وهو ما ترتب عنه فتح تحقيق أعقبه اتخاذ
إجراءات تأديبية شملت أربعة مسؤولني من جهاز األمن ،متايزت ما بني التوقيف
املؤقت عن العمل والتوبيخ واإلنذار .23وكام يطرح هذا االنتهاك الصادر عن جهة
مسؤولة عىل حامية الحياة الخاصة لألفراد واتخاذ التدابري الالزمة للمحافظة عىل
املعطيات الشخصية ،تحديات أساسية عىل مستوى الهيئات الخاصة بإنفاذ القانون،
وبالربامج ذات الصلة بالتكوين وبالتكوين املستمر ،بقدر ما يطرح نفس التحديات
عىل األفراد داخل املجتمع من خالل الخصاص املرتاكم عىل مستوى الوعي املرتبط
 .23أنظر نص البالغ املنشور باملوقع االلكرتوين لجريدة أخبار اليوم املغربيةhttps://www.alyaoum24. :
com/1195376.h
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بحامية الحياة الخاصة لألفراد واحرتام املعطيات ذات الطابع الشخيص ،وما تعرفه من
انتهاكات عىل مستوى اإلعالم ووسائل التواصل االجتامعي.
 31غشت  / 2019الرباط :تعكس حالة السيدة "ه.ر" ،مثاال مقلقا للمس باملعطيات
الشخصية وملتقى التقاطع للتدليل عىل انتهاك مختلف األطراف لهذا الحق ،من
مؤسسات وهيئات وأفراد ،فمنذ توقيفها بعيادة طبية خاصة ،عىل خلفية إدعاء
إقدامها عىل اإلجهاض ،24تم تصويرها بعني املكان من طرف الجهة التي أقدمت
عىل توقيفها ،وليتم الرتويج ملحتوى ما تم تصويره بشكل واسع عىل مستوى مواقع
إلكرتونية ومنصات التواصل االجتامعي يف استغالل غري مربر ملوقعها املهني كصحفية.
ويف مرحلة ثانية ،وبعد اعتقالها ،تم ترسيب نسخ من محارض الرشطة قبل إحالتها عىل
املتابعة .ويف مرحلة ثالثة ،تم تضمني البالغ الصادر عن وكيل امللك ،25ملعطيات شخصية
تعترب تفاصيل دقيقة وخاصة مبلفها الطبي.
ومبوازاة ذلك ،ستشكل هذه املعطيات ذات الطابع الشخيص ،بالنسبة لبعض املواقع
االلكرتونية ،وبالنسبة لبعض األفراد مبواقع التواصل االجتامعي ،مادة متواترة للتشهري
بالحياة الخاصة للسيدة "ه.ر".
توصيات

وبناء عليه ،يتوجب عىل الحكومة ما ييل:
•رضورة تجويد اإلطار القانوين ومالءمته مع أحكام الدستور واالتفاقيات الدولية،
فيام يتعلق باألشخاص الذاتيني عند معالجة املعطيات ذات الطابع الشخيص؛
•تأهيل اللجنة الوطنية لحامية املعطيات الشخصية واالرتقاء بها إىل مصاف املؤسسات
املستقلة املحدثة بقانون طبقا ملا هو منصوص عليه يف الفصل  159من الدستور؛
•وضع الضامنات القانونية واإلجرائية الالزمة لضامن أن تكون معالجة املعطيات
ذات الطابع الشخيص متالمئة مع مضامني االتفاقيات الدولية واإلقليمية التي صادق
عليها املغرب؛
 .24أنظر نص البالغ منشور باملوقع اإللكرتوين لقناة  2Mاملغربيةhttps://frama.link/83xeQ6rG :
 .25أنظر يف ذلك البالغ الصادر عن وكيل املحكمة االبتدائية بالرباط عبد السالم العيامين ،بتاريخ  5شتنرب .2019
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•اتخاذ جميع اإلجراءات التي من شأنها االستجابة ملقتضيات النظام العام األورويب
لحامية املعطيات  RGPDالتي دخلت حيز التنفيذ سنة 2018؛
•تأهيل آليات حامية املعطيات الشخصية للمواطنات واملواطنني مبا يضمن تناسبها
مع مستجدات املنظومة الرقمية؛
•تعزيز وتقوية قدرات مختلف الفاعلني واملتدخلني رسميني وغري رسميني يف عالقة
مبنظومة حامية املعطيات الشخصية والحياة الخاصة؛
•إدماج التحسيس بخطورة انتهاك الحياة الخاصة وأهمية التوعية بذلك ضمن
مناهج وبرامج التعليم واإلعالم؛
•اتخاذ التدابري الكفيلة بتكريس وترسيخ الوعي بحامية املعطيات ذات الطابع
الشخيص داخل املجتمع.
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شكر خاص

يتقدم "الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق االنسان" بخالص الشكر إىل كل
املساهامت واملساهمني يف إنجاز هذا التقرير ،ويخص بالشكر األستاذة خديجة
مروازي واألستاذ عبد الرزاق الحنويش عىل مجهوداتهام القيمة يف مراجعة
وتدقيق الصياغة ،ولألستاذ سعيد بنيس واالستاذة مريم مروازي عىل الرتجمة
الفرنسية ،والشكر موصول للسيدة برشى الترب ملجهودها يف التصميم واالخراج.

الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان
رقم اإليداع القانوين2020MO1872 :
ردمك978-9920-731-04-1 :
اإلخراج الفني :برشى الترب
املطبعةRABAT SHIFT :

contact@mediateurddh.org.ma / mediateurddh@gmail.com
www.mediateurddh.org.ma

