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  <Ý^Â<Üè‚Ïi< <

 

<Ùø}<h†Ç¹]<»<á^ŠÞý]<ÑçÏu<íéÃ•æ<íß‰2015H<<‚è‚ÃÖ]<àÂ<ì�fÒ<l^Ãq]†i
<íéÎçÏ£]<l^fŠjÓ¹]<àÚ< <

، يف س&ياق 2015ي§ٔيت هذا التقر¥ر الس&نوي حول وضعية حقوق إال�سان ببالد¤، £رمس س&نة 
ديد من املك¬س&بات احلقوق�ة، وطين *ام، ي¬سم برتاجعات zبرية ملحوظة a©و� املغربية عن الع

اليت حققهتا احلركة احلقوق�ة والقوى اVميقراطية واحلراكت GحKاج�ة واملطلبية، *رب نضاالت 
وقد مشلت هذه الرتاجعات، تقريبا ومع بعض . مر¥رة لكفت الك±ري من اNهودات ومن التضحيات

 .Gس&ت¸�اءات، مجيع جماالت حقوق إال�سان

aلتقر¥ر، *رب مجيع حماوره، qٔن وضعية حقوق إال�سان ببالد¤ ½زداد ) ة(وس&يالحظ qٔي مKصفح
½رد� وتدهورا Âشلك تصا*دي، جراء الس&ياسات العموم�ة املتبعة، اليت من Àاللها ½متلص اVو� 
املغربية من الزتاماهتا اVولية يف جمال حامية حقوق إال�سان واÇهنوض هبا، ل�س فقط، ÂسÃب *دم 

ت االتفاق�ات والعهود اVولية اليت وقعهتا وصدقت *لهيا وqٔلزمت نفسها، دوليا، ٕاعاملها ملقKضيا
kٕقرارها وا�رتاÎا، qٔو ن¬�ة لعدم اكرتاÍا بتوصيات اaلجن التعاهدية واملقرر¥ن اخلاصني واخلرباء 

ٕامنا وqٔفرقة العمل، وجتاهلها لتقار¥ر ومالحظات املنظامت احلقوق�ة اVولية وإالقلميية والوطنية، و 
qٔيضا بفعل تصعيدها لهجوÎا *ىل حقوق إال�سان واحلر�ت العامة والفردية، و*ىل املدافعات 
واملدافعني عن حقوق إال�سان، و*ىل املنظامت احلقوق�ة اVولية وإالقلميية والوطنية، لث^هيا عن qٔداء 

قوم به من اÕهتااكت ترضب يف رساÇهتا احلقوق�ة املمتث| يف لفت ان¬Óاه اVو� ٕاىل الزتاماهتا، وٕاىل ما ت
  .الصممي هذه Gلزتامات

اس&مترار اVو� يف هنجها التحمكي من  *ىل املس&توى احلقويق، هو 2015ٕان qٔمه ما مزي س&نة 
Àالل ٕاعامل مقار£هتا السلطوية aلرتاجع عن املك¬س&بات، و*دم الزتاÎا kلقانون وسعهيا ٕالخضاع 

الش&بكة  –هيومن راي¬ش ووÞش  –م�ظمة العفو اVولية (احلركة احلقوق�ة اVولية وإالقلميية 
واحلركة احلقوق�ة الوطنية، ٔ]ج�دهتا بدل تغيري س&ياس&هتا ...) أ]ورومKوسطية حلقوق إال�سان

  .العدائية والتعاطي ٕاجيابيا مع تقار¥ر هذه املنظامت
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Õزو*ا قو� وقد جسلت امجلعية املغربية حلقوق إال�سان، من بني ما جسلته Àالل هذه الس&نة، 
a©و� يف ٕاعامل املقاربة أ]م�ية القمعية ملصادرة احلر�ت واحلقوق أ]ساس&ية aلمواطنات 
واملواطنني، بواسطة Þشديد رقا£هتا *ىل احلركة احلقوق�ة املناض| و*ىل خمتلف القوى اVميقراطية 

هتا يف الفضاءات وفرض حظر معيل،�ري قانوين، *ىل امجلعية املغربية حلقوق إال�سان وم�ع �qٔشط
العموم�ة، وممارسة حظر تعسفي *ىل �qٔشطة العديد من امجلعيات الوطنية واVولية وإالقلميية، 
وجلوهئا ٕاىل طرد بعض ممثيل الهيئات اVولية ببالد¤ يف جتاوز æم لBٔعراف والقوانني اVولية 

  .وتعهدات اVو� نفسها

 -العدل وGحسان (ت املمنو*ة تعسف�ا ببالد¤ ويبدو qٔن اVو� ماضية يف توس&يع داêرة احلراك
 -امجلعية الوطنية حلاميل الشهادات املعطلني kملغرب -مجعية qٔطاك  -ش&ب�Óة اÇهنج اVميقراطي

امجلعية املغربية  -مجعية احلرية ا]ٓن  -مجعية احلقوق الرمقية -احلركة من îqٔل أ]مة -البديل احلضاري
لثقايف، ومجعيات ثقاف�ة وف�ية و½منوية حملية *ديدة ال ي¬سع جمال مجعية البديل ا-لص<افة التحق�ق

؛ كام qٔهنا مEدية، بتعنت، يف  تنف�ذ س&ياس&هتا التصفوية aلحراكت ...)هذا التقر¥ر جلردها مجيعا
املناض|، من Àالل الرفع من وترية املنع والقمع، وGس&تعامل اNاين واملفرط aلقوة، واaلجوء ٕاىل 

التعسف�ة، وتوظيف القضاء التابع و�ري الزنيه لالنتقام من  املناضالت واملناضلني، Gعتقاالت 
الس&õ املدافعات واملدافعني عن حقوق إال�سان، والنقابيات والنقابيني، وم�اضالت وم�اضيل 

  .احلركة الطالبية، ومجعيات املعطلني ومجيع احلراكت املطالبة kلع�ش الكرمي

يت حتاول qٔن تظهر qٔمام املنتظم اVويل  مكدافعة عن حقوق إال�سان، من ٕان اVو� املغربية ال
Àالل ٕارصارها *ىل اس&تصدار توصية من Vن اNلس اVويل حلقوق �Gسان، Àاصة حبامية 
املدافعني عن حقوق �Gسان، يه نفسها اVو� اليت ال تعري qٔي اهEم ملا يصدر عن ا]ٓليات 

 ٔq ولية، التعاقدية مهناVهنا مل اqٔ رتام حقوق إال�سان؛ كام�k اÎري التعاقدية، من توصيات تلز�و 
تت�ذ بعد إالجراءات القانونية الالزمة لالنضامم ٕاىل بعض االتفاق�ات والربوتوzوالت GخKيارية، 

  .Àاصة يف جمال احلقوق GقKصادية وGجEعية والثقاف�ة واحلقوق املدنية والس&ياس&ية

، نلمس تلكؤ اVو� يف 2015الوضع ال¬رشيعي والقانوين، Àالل س&نة ومن Àالل اس&تقراء 
؛ ويتعلق أ]مر kلقانون 2011ٕاخراج العديد من القوانني التنظميية املنصوص *لهيا يف دس&تور

التنظميي حول أ]مازيغية، والقانون التنظميي حول السلطة القضائية، والقانون التنظميي حول هيئة 
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فة qٔشاكل اÇمتيزي ضد املرqٔة، والقانون التنظميي حول احلق يف الوصول aلمعلومة املناصفة وماكحفة اك
  .و�ريها

qٔما مشاريع القوانني اليت qٔ*دهتا احلكومة، فقد هي§ٔهتا يف الك±ري من أ]ح�ان، Âشلك انفرادي ومل 
 تفKح فهيا qٔي نقاش معويم واسع ٔ]رشاك املنظامت الس&ياس&ية والنقابية واحلقوق�ة وال^سائية
والش&ب�Óية وخمتلف الفعاليات املهمتة يف هذا النقاش، لالس&Eع ٕاىل و4ات نظرها وأ]Àذ بعني 
Gعتبار ما تطر�ه من مقرت�ات، بل ٕاهنا سعت ٕاىل هتم�ش حىت الربملان يف ٕا*داد البعض مهنا، 

وهبذا إالقصاء املمهنج aلجميع، . رمغ qٔن هذا أ]Àري هو صاحب GخKصاص يف جمال ال¬رشيع
هي§ٔت اVو� *دة قوانني ½راجعية، ل�س فقط ٔ]هنا �ري مKالمئة مع املرجعية اVولية حلقوق 

  .�Gسان، وٕامنا qٔيضا لكوهنا تنص *ىل ٕاجراءات وتدابري Õكوصية حىت مقارنة مبا اكن قامئا

  :ويف هذا إالطار، Þسل امجلعية 

ون القضايئ بني الب©¥ن، وا�ي مصادقة املغرب وفر�سا *ىل الربوتوzول امللحق kتفاق�ة التعا -
يؤمن رشوط إالفالت من العقاب يف اجلرامئ الس&ياس&ية، رمغ معارضة مكو¤ت احلركة احلقوق�ة 

  .�� يف لك من الب©¥ن

املصادقة *ىل قانون ماكحفة Gجتار kلÃرش، يتضمن مقKضيات خمالفة اللزتامات املغرب اVولية،  -
  .من هذه الظاهرةوÀاصة يف جمال امحلاية والوقاية 

املصادقة *ىل قانون *امالت وعامل البيوت سمح ب¬شغيل الطفالت وأ]طفال دون سن الثام�ة  -
  .عرشة، ضدا *ىل مطالب احلركة احلقوق�ة وم�ظمة اليو�س&يف

صيا�ة مسودة aلقانون اجلنايئ يتعارض من ح�ث رو�ه وجوهره مع املرجعية الكونية حلقوق  -
يف العمل بعقوبة إال*دام، وجيرم العديد من احلر�ت الفردية واحلق  إال�سان، و¥كرس Gس&مترار

  .النقايب يف إالرضاب

وضع مرشوع ¥روم تعديل قانون الص<افة، حيافظ يف مضمونه *ىل العقوkت السالبة aلحرية  -
  .�kٕاالته *ىل القانون اجلنايئ، و*دم تنصيصه *ىل qٔن احلرية يه أ]صل يف ممارسة الص<افة

 ٕا*داد قوانني تنظميية aلسلطة القضائية يف تغي�ب ملطالب ومقرت�ات القاضيات السعي ٕاىل -
والقضاة ومجعياهتم املهنية، مع Gس&مترار يف معاقÓة ا�¥ن يعربون مهنم عن qٓراهئم Âش§ٔن اس&تقالل 

 .القضاء
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qٔو هذا فõ معدت اVو� ٕاىل جتميد بعض مشاريع القوانني، Àاصة املتعلقة kلعنف ضد ال^ساء، 
  .هت� مقرت�ات Âش§ٔهنا، مبن§ٔى عن املقاربة ال¬شارzية مع اNمتع املدين

من îانب qٓخر ما زالت اVو� تتعامل مع املهاجر¥ن املتواîد¥ن ببالد¤ مكواطنني من درîة 
qٔن أ]4زة أ]م�ية مل تتوقف عن مطاردة املهاجر¥ن �ري النظام�ني و½رح�لهم جامعيا �نية، ح�ث 

خيلو من عنف ومن اعتداءات مش��ة يف كثري من أ]ح�ان، وÞشمل هذه Âشلك قرسي ال 
املطاردات القارص¥ن وال^ساء، مبن فهين احلوامل، وأ]طفال وأ]ش�اص ا�¥ن يتوفرون *ىل و�ئق 
إالقامة kملغرب واجلر�، وتمت هذه املطاردات يف ظروف ال ٕا�سانية قاس&ية وÎينة و�اطة 

  .ن اVور ا�ي تقوم به امجلعيات احلقوق�ة اليت Þش&تغل يف جمال الهجرةkلكرامة، وبتعتمي ممهنج ع

  :س&ن¬�اول يف هذا التقر¥ر احملاور الكربى التالية
  

  .احلقوق املدنية والس&ياس&ية/ 1
  .لمهينةqٔو انسانية إ لالqٔوالقاسية العقوبة qٔو المعاملة التعذيب و�ريه من رضوب ا/ 2
  . �ساناملدافعات واملدافعون عن حقوق االٕ / 3

حرية الرqٔي والتعبري والتنظمي والتظاهر السلمي، حرية الص<افة وإال*الم (احلر�ت العامة / 4
  ).حرية املعتقد –وGنرتنت 

  .qٔوضاع السجون والسجينات والسجناء/ 5
احلق يف التعلمي -امحلاية GجEعية -احلقوق الشغلية(احلقوق GقKصادية وGجEعية والثقاف�ة /6

احلق يف -وضعية احلقوق الثقاف�ة واaلغوية -مس&توى املع�شة و�ا� الفقر -لمي العايل التع-
  )الص<ة

  . حقوق املرqٔة/7
  .حقوق الطفل/ 8
  .حقوق أ]ش�اص يف وضعية ٕا*اقة/ 9

  .قضا� الهجرة واaلجوء/ 10
  .احلق يف ب�¡ة سلمية/11

< <
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  ê‰^éŠÖ]<Ù^ÏjÂ÷]V< <
  

لالعتقال الس&يايس *ىل مرجعيهتا اVولية ممث| يف املواثيق اVولية حلقوق إال�سان، و*ىل qٓراء املقرر¥ن أ]مميني تعريف امجلعية س¬�د 
يايس، مبا فهيا اaلجوء لك فرد اعتقل ÂسÃب ممارساته السلمية املعارضة aلنظام الس& " اخلاصني، ح�ث تعرف املعتقل الس&يايس ب§ٔنه 

aلتظاهر السلمي، وخوض إالرضاب عن العمل qٔو تنظمي اعتصام qٔو ٕارضاب عن الطعام qٔو عصيان مدين، qٔو qٔي صيغ qٔخرى ½روم 
التعبري عن رفض qٔوضاع qٔو تدابري qٔو س&ياسات هتم خمتلف جماالت احلياة الس&ياس&ية وGقKصادية وGجEعية والثقاف�ة والبي��ة، واليت 

لك فرد اعتقل ÂسÃب تعبريه عن رqٔيه يف qٔي موضوع اكن، سواء qٔاكن "؛ qٔما معتقل الرqٔي فهو "كن qٔن ميارسها ا]ٔفراد كام امجلا*اتمي
  ".املوضوع س&ياس&يا qٔو اقKصاد� qٔو اجEعيا qٔو ثقاف�ا qٔو دي^�ا qٔو �ريه من جماالت الفكر ا]ٔخرى

وقت معتقل رqٔي، ٔ]نه يتعرض aلحجز والتوق�ف ÂسÃب انEئه qٔو qٓرائه وامجلعية تعترب qٔن املعتقل الس&يايس، هو يف نفس ال
ولهذه Gعتبارات فٕان . الس&ياس&ية qٔو ممارساته السلمية املعارضة اليت يعرب عهنا، وkلتايل فل�س مثة فرق بني االثنني *ىل هذا املس&توى

�ا، يؤدي ٕاىل احلرمان من احلرية، و¥ك¬يس صبغة تعسف�ة اعتقال qٔي خشص يف ٕاطار هذ¥ن الصنفني من املعتقلني، يعترب اعتقاال تعسف 
  .لكام مت Àارج أ]حوال وأ]شاكل املنصوص *لهيا يف املواثيق اVولية حلقوق إال�سان

يف qٓراء صادرة عنه حول بعض احملاكامت ذات الصبغة  1991وتف�د Àالصات فريق العمل امللكف kالعتقال التعسفي احملدث س&نة 
عتقال فرد، حىت لو اكن بناء *ىل قرار قضايئ، ¥كون تعسف�ا ٕاذا Àqٔل Âرشوط احملامكة العاد�، اليت ½ر½كز *ىل *دة الس&ياس&ية، qٔن ا

  .من العهد اVويل اخلاص kحلقوق املدنية والس&ياس&ية 9ضام¤ت م�صوص *لهيا يف املادة 
¤، البد من إالشارة ٕاىل إالطار املرجعي ا�ي تعمتده وقÓل جرد ÕGهتااكت اليت رصدهتا امجلعية يف جمال Gعتقال الس&يايس ببالد

  .امجلعية يف هذا اNال
  : املرجعية اVولية حلقوق إال�سان   
  

  :إالطار املعياري اVويل •
  

 :م�طوق املادة :املادة :االتفاق�ة

إالع الن العاملــــي 
حلقــــــــــــوق 

 إال�ســـــــــــــــــــان

7 
ء qٔمام القانون، ومه ي¬ساوون يف حق اÇمتتع حبامية القانون دومنا متيزي، كام ي¬ساوون يف حق اÇمتتع kمحلاية الناس مجيعا سوا

 .من qٔي متيزي ي^هتك هذا إال*الن ومن qٔي حتريض *ىل م±ل هذا اÇمتيزي
 .ال جيوز اعتقال qٔي ٕا�سان qٔو جحزه qٔو نف�ه تعسفا 9

10 
ة مع ا]ٓخر¥ن، احلق يف qٔن تنظر قضيته حممكة مس&تق| وحمايدة، نظرا م�صفا و*لنيا، للك ٕا�سان، *ىل قدم املساواة التام

 .aلفصل يف حقوقه والزتاماته ويف qٔية هتمة جزائية توîه ٕاليه

11 

لك خشص مهتم جبرمية يعترب £ريئا ٕاىل qٔن يثÃت ار½اكبه لها قانو¤ يف حمامكة *لنية ½كون قد وفرت # فهيا مجيع        -1
  . ¤ت الالزمة a©فاع عن نفسهالضام

ال يدان qٔي خشص جبرمية ÂسÃب qٔي معل qٔو امKناع عن معل مل ¥كن يف ح�نه شلك جرما مبقKىض القانون الوطين        -2
 . qٔو اVويل، كام ال توقع *ليه qٔية عقوبة qٔشد من ت& اليت اكنت سارية يف الوقت ا�ي ار½كب ف�ه الفعل اجلريم

13 
  .فرد حق يف حرية التنقل ويف اخKيار حمل ٕاقامKه داÀل �دود اVو�للك        -1
 .للك فرد حق يف مغادرة qٔي ب©، مبا يف ذ� ب©ه، ويف العودة ٕاىل ب©ه       -2

14 
  . للك فرد حق الEس مل§ٔ يف ب©ان qٔخرى واÇمتتع به Àالصا من Gضطهاد       -1
نت هناك مالحقة ¤ش&ئة kلفعل عن جرمية �ري س&ياس&ية qٔو عن qٔعامل تناقض ال ميكن التذرع هبذا احلق ٕاذا اك       -2



14 

 

�ل �����ب ����ن �	ق  و���� 	ل  ا��
	ي  ا����������
�2015 

 . مقاصد أ]مم املت<دة ومÓادهئا

18 
للك خشص حق يف حرية الفكر والوîدان واV¥ن، وشمل هذا احلق حريته يف تغيري دينه qٔو معتقده، وحريته يف ٕاظهار 

 .التعلمي، مبفرده qٔو مع جام*ة، وqٔما املqٔ Bٔو *ىل �دةدينه qٔو معتقده kلتعبد وٕاقامة الشعاêر واملامرسة و 

19 
للك خشص حق اÇمتتع حبرية الرqٔي والتعبري، وشمل هذا احلق حريته يف اعتناق ا]ٓراء دون مضايقة، ويف الEس أ]نباء 

 . وأ]فاكر وتلقهيا ونقلها ٕاىل ا]ٓخر¥ن، ب§ٔية وس&ي| ودومنا اعتبار aل<دود

20 
  . ص حق يف حرية Gشرتاك يف GجE*ات وامجلعيات السلميةللك خش       -1
 . ال جيوز ٕار�ام �qٔد *ىل GنEء ٕاىل مجعية ما       -2

21 

  . للك خشص حق املشاركة يف ٕادارة الشؤون العامة لب©ه، ٕاما مÓارشة وٕاما بواسطة ممثلني خيتارون يف حرية       -1
  . ن، حق تق© الوظائف العامة يف ب©هللك خشص، kل¬ساوي مع ا]ٓخر¥       -2
ٕارادة الشعب يه م�اط سلطة احلمك، وجيب qٔن تتىل هذه إالرادة من Àالل انت�اkت Õزهية جتري دور� kالقرتاع        -3

 العام و*ىل قدم املساواة بني الناخÓني وkلتصويت الرسي qٔو kٕجراء ماك( من ح�ث ضامن حرية التصويت

اص العهد اVويل اخل
kحلقوق املدنية 

 .والس&ياس&ية

9 

وال جيوز حرمان �qٔد من . وال جيوز توق�ف �qٔد qٔو اعتقا# تعسفا. للك فرد حق يف احلرية ويف أ]مان *ىل خشصه       -1
  . حريته ٕاال ٔ]س&باب ينص *لهيا القانون وطبقا لٕالجراء املقرر ف�ه

وق�ف Vى وقو*ه كام يتوجب ٕابال�ه رسيعا ب§ٔية هتمة توîه يتوجب ٕابالغ qٔي خشص يمت توق�فه ب§ٔس&باب هذا الت       -2
  . ٕاليه
يقدم املوقوف qٔو العتقل £هتمة جزائية، رسيعا، ٕاىل �qٔد القضاة qٔو qٔ�د املوظفني ا,ولني قانو¤ مÓارشة وظائف        -3

أ]ش�اص ا�¥ن  وال جيوز qٔن ¥كون احKازا. قضائية، و¥كون من حقه qٔن حيامك Àالل Î| معقو� qٔو يفرج عنه
ي^Kظرون احملامكة هو القا*دة العامة، ولكن من اجلاêز تعليق إالفراج عهنم *ىل ضام¤ت لكفا� حضورمه احملامكة يف qٔية 

  . مر�| qٔخرى من مرا�ل إالجراءات القضائية، ولكفا� احلمك عند GقKضاء
ىل حممكة ليك تفصل دون ٕابطاء يف قانونية للك خشص حرم من حريته kلتوق�ف qٔو Gعتقال حق الرجوع إ        -4

  . اعتقا#، وت§ٔمر kٕالفراج عنه ٕاذا اكن Gعتقال �ري قانوين
 .للك خشص اكن حضية توق�ف qٔو اعتقال �ري قانوين حق يف احلصول *ىل تعويض       -5

12 

  .حرية اخKيار ماكن ٕاقامKهللك فرد يوîد *ىل حنو قانوين داÀل ٕاقلمي qٔو دو� ما حق حرية التنقل ف�ه و        -1
  . للك فرد حرية مغادرة qٔي ب©، مبا يف ذ� ب©ه       -2
ال جيوز تق�يد احلقوق املذzورة qٔ*اله ب§ٔية ق�ود �ري ت& اليت ينص *لهيا القانون، و½كون رضورية محلاية أ]من        -3

]ٓخر¥ن وحر�هتم، و½كون ممتش&ية مع احلقوق القويم qٔو النظام العام qٔو الص<ة العامة qٔو ا]ٓداب العامة qٔو حقوق ا
  . أ]خرى املعرتف هبا يف هذا العهد

 . ال جيوز حرمان �qٔد، تعسفا، من حق اVخول ٕاىل ب©ه       -4

14 

ومن حق لك فرد، Vى الفصل يف qٔية هتمة جزائية توîه ٕاليه qٔو يف حقوقه . الناس مجيعا سواء qٔمام القضاء       -1
 ٔq ل حممكة خمتصة مس&تق| ح�ادية، م^ش§ٔة والزتاماته يفÓصف و*لين من ق�ن ½كون قضيته حمل نظر مqٔ ،ية دعوى مدنية
وجيوز م�ع الص<افة وامجلهور من حضور احملامكة لكها qٔو بعضها Vواعي ا]ٓداب العامة qٔو النظام العام qٔو . حبمك القانون

اخلاصة ٔ]طراف اVعوى، qٔو يف qٔدىن احلدود اليت ½راها أ]من القويم يف جممتع دميقراطي، qٔو ملقKضيات حرمة احلياة 
احملمكة رضورية �ني ¥كون من ش§ٔن العلنية يف بعض الظروف Gس&ت¸�ائية qٔن ختل مبصل<ة العدا�، ٕاال qٔن qٔي حمك يف 
قضية جزائية qٔو دعوى مدنية جيب qٔن يصدر بصورة *لنية، ٕاال ٕاذا اكن أ]مر يتصل ب§ٔ�داث تقKيض مصلحهتم Àالف 

  . ذ� qٔو اكنت اVعوى ت¬�اول Àالفات بني زوîني qٔو تتعلق kلوصاية *ىل qٔطفال
  . من حق لك مهتم kر½اكب جرمية qٔن يعترب £ريئا ٕاىل qٔن يثÃت *ليه اجلوم قانو¤       -2
  : تاليةللك مهتم جبرمية qٔن ¥متتع qٔثناء النظر يف قضيته، و*ىل قدم املساواة التامة، kلضام¤ت اVنيا ال        -3
 ٔq (          س&باهبا؛qٔهتمة املو4ة ٕاليه وÇلتفصيل، وبلغة يفهمها، بطبيعة اkن يمت ٕا*المه رسيعا وqٔ  
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  qٔن يعطى من الوقت ومن ال¬سهيالت ما ¥كف�ه ٕال*داد دفا*ه ولالتصال مب<ام خيتاره بنفسه؛      ) ب
  qٔن حيامك دون ت§Àٔري ال مربر #؛      ) ت
ن يدافع عن نفسه Âشخصه qٔو بواسطة حمام من اخKياره، وqٔن خيطر حبقه يف وجود من يدافع qٔن حيامك حضور� وqٔ      ) ث

عنه ٕاذا مل ¥كن # من يدافع عنه، وqٔن ½زوده احملمكة حكام، لكام اكنت مصل<ة العدا� تقKيض ذ�، مب<ام يدافع عنه، 
  جر؛ دون حتميqٔ 6جرا *ىل ذ� ٕاذا اكن ال مي& الوسائل الاكف�ة Vفع هذا ا]ٔ 

qٔن يناقش شهود االهتام، بنفسه qٔو من قÓل �ريه، وqٔن حيصل *ىل املوافقة *ىل اس&تد*اء شهود النفي بذات       ) ج
  الرشوط املطبقة يف �ا� شهود االهتام؛ 

  qٔن ¥زود جما¤ برتجامن ٕاذا اكن ال يفهم qٔو ال يتلكم اaلغة املس&ت�دمة يف احملمكة؛       ) ح
  . شهادة ضد نفسه qٔو *ىل G*رتاف بذنبqٔال ¥كره *ىل ال       ) خ
  . يف �ا� أ]�داث، ¥راعى جعل إالجراءات م�اس&بة لس&هنم ومواتية لرضورة العمل *ىل ٕا*ادة ت§ٔهيلهم       -4
للك خشص qٔد¥ن جبرمية حق اaلجوء، وفقا aلقانون، ٕاىل حممكة qٔ*ىل يك تعيد النظر     يف قرار ٕادانته ويف العقاب        -5

  . به *ليه ا�ي حمك
�ني ¥كون قد صدر *ىل خشص ما حمك هنايئ يدينه جبرمية، مث qٔبطل هذا احلمك qٔو صدر عفو Àاص عنه *ىل        -6

qٔساس واقعة îديدة qٔو واقعة �ديثة Gك¬شاف حتمل اVليل القاطع *ىل وقوع خط§ٔ قضايئ، يتوجب تعويض الشخص 
انون، ما مل يثÃت qٔنه يتحمل، لكيا qٔو جزئيا، املسؤولية عن *دم ٕافشاء ا�ي Õqٔزل به العقاب ن¬�ة ت& إالدانة، وفقا aلق

  . الواقعة اNهو� يف الوقت املناسب
ال جيوز تعريض �qٔد جمددا aلم<امكة qٔو aلعقاب *ىل جرمية س&بق qٔن qٔد¥ن هبا qٔو qٔ£رئ مهنا حبمك هنايئ وفقا aلقانون        -7

 . ولٕالجراءات اجلنائية يف لك ب©

18 

وشمل ذ� حريته يف qٔن يد¥ن بد¥ن ما، وحريته يف اعتناق . للك ٕا�سان حق يف حرية الفكر والوîدان واV¥ن       -1
qٔي د¥ن qٔو معتقد خيتاره، وحريته ٕاظهار دينه qٔو معتقده kلتعبد وٕاقامة الشعاêر واملامرسة والتعلمي، مبفرده qٔو مع جام*ة، 

  .وqٔمام املqٔ Bٔو *ىل �دة
تعريض qٔ�د ٕالzراه من ش§ٔنه qٔن خيل حبريته يف qٔن يد¥ن بد¥ن ما، qٔو حبريته يف اعتناق qٔي د¥ن qٔو معتقد  ال جيوز       -2

  . خيتاره
ال جيوز ٕاخضاع حرية إال�سان يف ٕاظهار دينه qٔو معتقده، ٕاال aلق�ود اليت يفرضها القانون واليت ½كون رضورية محلاية        -3

  . لص<ة العامة qٔو ا]ٓداب العامة qٔو حقوق ا]ٓخر¥ن وحر�هتم أ]ساس&يةالسالمة العامة qٔو النظام العام qٔو ا
تتعهد اVول أ]طراف يف هذا العهد �kرتام حرية ا]kٓء، qٔو أ]وصياء عند وجودمه، يف ت§ٔمني ½ربية qٔوالدمه دي^�ا        -4

 .وÀلق�ا وفقا لق�ا*اهتم اخلاصة

19 

  .ضايقةللك ٕا�سان حق يف اعتناق qٓراء دون م       -1
وشمل هذا احلق حريته يف الEس خمتلف رضوب املعلومات وأ]فاكر وتلقهيا . للك ٕا�سان حق يف حرية التعبري       -2

  .ونقلها لBٓخر¥ن دومنا اعتبار aل<دود، سواء *ىل شلك مكKوب qٔو مطبوع qٔو يف قالب فين qٔو ب§ٔية وس&ي| qٔخرى خيتارها
و*ىل ذ� جيوز . من هذه املادة واجÓات ومسؤوليات Àاصة 2ص *لهيا يف الفقرةÞس&ت¬Óع ممارسة احلقوق املنصو        -3

  : ٕاخضاعها لبعض الق�ود ولكن رشيطة qٔن ½كون حمددة بنص القانون وqٔن ½كون رضورية
 ٔq (          و مسعهتم؛qٔ ال�رتام حقوق ا]ٓخر¥ن  

 . ب العامةمحلاية أ]من القويم qٔو النظام العام qٔو الص<ة العامة qٔو ا]ٓدا     ) ب

21 
وال جيوز qٔن يوضع من الق�ود *ىل ممارسة هذا احلق ٕاال ت& اليت تفرض طبقا . ¥كون احلق يف التجمع السلمي معرتفا به

aلقانون وÞشلك تدابري رضورية، يف جممتع دميقراطي، لصيانة أ]من القويم qٔو السالمة العامة qٔو النظام العام qٔو حامية 
 . ب العامة qٔو حامية حقوق ا]ٓخر¥ن وحر�هتمالص<ة العامة qٔو ا]ٓدا

22 

للك فرد حق يف حرية ½كو¥ن امجلعيات مع qٓخر¥ن، مبا يف ذ� حق ٕا�شاء النقاkت وGنضامم ٕاÇهيا من îٔqل حامية        -1
  .مصاحله

تدابري رضورية، يف ال جيوز qٔن يوضع من الق�ود *ىل ممارسة هذا احلق ٕاال ت& اليت ينص *لهيا القانون وÞشلك        -2
جممتع دميقراطي، لصيانة أ]من القويم qٔو السالمة العامة qٔو النظام العام qٔو حامية الص<ة العامة qٔو ا]ٓداب العامة qٔو حامية 
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وال حتول هذه املادة دون ٕاخضاع qٔفراد القوات املسل<ة ورîال الرشطة لق�ود قانونية *ىل . حقوق ا]ٓخر¥ن وحر�هتم
    .ممارسة هذا احلق

Âش§ٔن احلرية النقابية  1948ل�س يف هذه املادة qٔي حمك جيزي a©ول أ]طراف يف اتفاق�ة م�ظمة العمل اVولية *ام        -3
وحامية حق التنظمي النقايب اختاذ تدابري Þرشيعية من ش§ٔهنا، qٔو تطبيق القانون بطريقة من ش§ٔهنا qٔن ختل kلضام¤ت 

 .املنصوص *لهيا يف ت& االتفاق�ة

  25 

، احلقوق التالية، اليت جيب qٔن تتاح # فرصة 6¥كون للك مواطن، دون qٔي وîه من وجوه اÇمتيزي املذzور يف املادة 
  : اÇمتتع هبا دون ق�ود �ري معقو�

 ٔq (          ارشة وٕاما بواسطة ممثلني خيتارون يف حرية؛Óشارك يف ٕادارة الشؤون العامة، ٕاما م  qٔن 
ب، يف انت�اkت Õزهية جتري دور� kالقرتاع العام و*ىل قدم املساواة بني الناخÓني وkلتصويت qٔن ي^Kخب وي^Kخ     ) ب

  . الرسي، تضمن التعبري احلر عن ٕارادة الناخÓني
 . qٔن تتاح #، *ىل قدم املساواة معوما مع سواه، فرصة تق© الوظائف العامة يف ب©ه     ) ت

  26 

ويف هذا الصدد جيب qٔن حيظر . ¥متتعون دون qٔي متيزي حبق م¬ساو يف اÇمتتع حباميتهالناس مجيعا سواء qٔمام القانون و 
القانون qٔي متيزي وqٔن ¥كفل مجليع أ]ش�اص *ىل السواء حامية فعا� من اÇمتيزي ٔ]ي سÃب، اكلعرق qٔو اaلون qٔو اجل^س 

EجG وqٔ و أ]صل القويمqٔ ،ري س&يايس�عي، qٔو الثورة qٔو ال^سب، qٔو �ري ذ� qٔو اaلغة qٔواV¥ن qٔو الرqٔي س&ياس&يا qٔو 
 . من أ]س&باب

  27 
ال جيوز، يف اVول اليت توîد فهيا qٔقليات ٕاث^�ة qٔو دي^�ة qٔو لغوية، qٔن حيرم أ]ش�اص املن¬س&بون ٕاىل أ]قليات املذzورة 

مع أ]عضاء ا]ٓخر¥ن يف  من حق اÇمتتع بثقافهتم اخلاصة qٔو اNاهرة بد¥هنم وٕاقامة شعاêره qٔو اس&ت�دام لغهتم، kالشرتاك
 .جامعهتم

مرشوع مجمو*ة 
املبادئ املتعلقة 
حبامية مجيع 
أ]ش�اص ا�¥ن 
يتعرضون ٔ]ي 
شلك من qٔشاكل 

 . GحKاز

 1من 
ٕاىل 
39 

، املتعلق �kٕداث فريق معل مفKوح العضوية 1980دسمرب  15املؤرخ يف  35/177قرار امجلعية العامة لBٔمم املت<دة 
 . ع أ]ش�اص ا�¥ن يتعرضون ٔ]ي شلك من qٔشاكل GحKاز qٔو السجنلغرض حامية مجي

    

 :القوانني الوطنية •

  
 :م�طوق املادة :الفصل :القانون

  اVس&تور
 2011فاحت يوليوز 

23 

ال جيوز ٕالقاء القÓض *ىل qٔي خشص qٔو اعتقا# qٔو مKابعته qٔو ٕادانته، ٕاال يف احلاالت وطبقا لٕالجراءات اليت ينص *لهيا 
  . نونالقا

  .Gعتقال التعسفي qٔو الرسي وGخKفاء القرسي من qٔخطر اجلرامئ، وتعرض مقرتفهيا ٔ]قىس العقوkت
. جيب ٕاخÓار لك خشص مت اعتقا#، *ىل الفور و£ك�ف�ة يفهمها، يدواعي اعتقا# وحبقوقه، ومن ب�هنا حقه يف الزتام الصمت

  . ونية، ومن ٕاماكنية االتصال ب§ٔقرkئه، طبقا aلقانونوحيق # Gس&تفادة يف qٔقرب وقت ممكن، من مسا*دة قان
  . قرينة الرباءة واحلق يف حمامكة *اد� مضمو¤ن

وميك�ه qٔن س&تف�د من £ر¤مج aلتكو¥ن وٕا*ادة . ¥متتع لك خشص معتقل حبقوق qٔساس&ية، وبظروف اعتقال ٕا�سانية
  .إالدماج

  . حيظر لك حتريض *ىل العنرصية qٔو الكراهية qٔو العنف
اقب القانون *ىل جرمية إالkدة و�ريها من اجلرامئ ضد إال�سانية، وجرامئ احلرب، واكفة ÕGهتااكت اجلس&مية واملمهنة يع

 . حلقوق إال�سان
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القانون اجلنايئ 
بتارخي 

26/11/1962 
: ظهري رمق

1.59.413 

225 

ي§ٔمر qٔو يبارش بنفسه معال حتمكيا،  لك قاض qٔو موظف معويم، qٔو �qٔد رîال qٔو مفويض السلطة qٔو القوة العموم�ة"
  . ماسا kحلر�ت الشخصية qٔو احلقوق الوطنية ملواطن qٔو qٔكرث يعاقب kلتجريد من احلقوق الوطنية

لكن ٕاذا qٔثÃت qٔنه ترصف بناء *ىل qٔمر صادر من رؤسائه يف مادة تدÀل يف نطاق اخKصاصهم ويوجب *ليه طاعهتم، 
 ".  هذه احلا� تطبق العقوبة *ىل الرئ�س ا�ي qٔصدر أ]مر و�دهويف. فٕانه ¥متتع بعذر معف من العقاب

228 

لك مرشف qٔو �ارس يف جسن qٔو يف ماكن خمصص ٕالقامة املعتقلني Þسمل معتقال بدون الو�ئق القانونية املربرة �� "
ش�اص ا�¥ن هلم احلق من املسطرة اجلنائية، qٔو رفض تقدمي املعتقل ٕاىل السلطات qٔو ا]ٔ  553طبقا ملقKضيات الفصل 

من املسطرة اجلنائية، وذ� دون وجود qٔمر من قايض التحق�ق مبنع  662ٕاىل  660يف رؤيته طبقا ٔ]حاكم الفصول 
االتصال kملعتقل qٔو رفض تقدمي جسالته ٕاىل من هلم احلق يف Gطالع *لهيا، يعد مر½كÓا جلرمية Gعتقال التحمكي 

 ". درمه 500ٕاىل  100¬ني وغرامة من qٔشهر ٕاىل س&ن  6ويعاقب kحلÃس من 
  املسطرة اجلنائية
الظهري الرشيف 

 1.02.255رمق 
qٔكتو£ر  3بتارخي 
املتعلق  2002

ب¬�ف�ذ القانون رمق 
22.01 

1 

لك مهتم qٔو مش¬Óه ف�ه kر½اكب جرمية يعترب £ريئا ٕاىل qٔن تثÃت ٕادانته قانو¤ مبقرر مك¬سب لقوة اليشء املقيض به، بناء 
  . ة *اد� تتوفر فهيا لك الضام¤ت القانونية*ىل حمامك

 . يفرس الشك لفائدة املهتم

   

رمغ جترمي اVس&تور لالعتقال التعسفي وGخKفاء القرسي وÕGهتااكت اجلس&مية حلقوق إال�سان، فٕان ال¬رشيع املغريب ¥متزي بوجود 
qٔما Gعتقال التعسفي ÂسÃب الرqٔي . ارسة GخKفاء القرسينقص من ح�ث انعدام الضام¤ت القانونية، اليت من ش§ٔهنا امحلاية ضد مم

الس&يايس qٔو �ري الس&يايس، ف�غيب من القاموس القانوين املغريب؛ مما يصعب معه حتديد مفهومه ومضمونه يف ال¬رشيع املغريب، ومرد 
qٔو ت& اليت ¥ر½كهبا امللكفون مبهمة رمسية، يف  ذ� ٕاىل حماو� القانون اجلنايئ املغريب جترمي أ]فعال، اليت ¥ر½كهبا اخلواص Âشلك تعسفي

ومع ذ�، ميكن اس&تكشاف وجود Gعتقال الس&يايس qٔو . ٕاطار الشطط يف اس&تعامل السلطة دون qٔن تطال املسؤولية اVو� و4qٔزهتا
املس "، "VاÀيل واخلارJاملس ب§ٔمن اVو� ا"التعسفي من Àالل بعض اÇهتم املنصوص *لهيا يف القانون اجلنايئ املغريب؛ من قÓيل 

زعز*ة والء املوطنني ''، "GنEء اىل م�ظمة �ري مرخص لها"، "التجمهر املسلح و�ري املسلح"، "التظاهر �ري املرخص"، "بثوابت أ]مة
  ...''زعز*ة عق�دة مسمل''qٔو '' a©و�

ا دوليا، فٕان اVو� املغربية ما انفكت تثÃت معليا و*ىل الرمغ من تنصيصها دس&تور� *ىل ÞشÃهثا حبقوق إال�سان كام يه مKعارف *لهي
، ½رد� و½راجعا؛ مما يعكس البون الشاسع بني 2015امعاهنا يف اÕهتاMها وطنيا؛ ح�ث شهدت احلقوق املدنية والس&ياس&ية، Àالل س&نة 

املقاربة أ]م�ية عند التعاطي مع GحKاîات  اخلطاب الرمسي واملامرسات االقمعية السلطوية، املتلية يف اaلجوء ٕاىل GعEد املزتايد *ىل
  .السلمية، ومÓارشة Gعتقاالت واحملاكامت، ومصادرة حرية الرqٔي والتعبري

وهبذا اخلصوص Þسل امجلعية، حسب مKابعهتا ورصدها لقضا� Gعتقال الس&يايس والتعسفي، اÞساع داêرته ل¬شمل املدافعات 
فربا¥ر، وم�اضالت وم�اضيل Gحتاد الوطين لطلبة املغرب، واحلاملني  20ف�ني، و�شطاء حركة واملدافعني عن حقوق إال�سان، والصح 

ملعتقدات دي^�ة خمالفة a©¥ن الرمسي a©و�، وال^شطاء احلقوق�ني الصحراويني، و�شطاء حركة املعطلني �اميل الشهادات، و�شطاء 
  .ابيني و�ريمهاحلراكت GحKاج�ة aلمواطنني واملواطنات، والعامل النق

كام æبعت امجلعية، £ك±ري من �Gشغال، اس&مترار معا¤ة حضا� س&نوات الرصاص احملرومني من حق إالدماج GجEعي، والتغطية 
الصحية، qٔو من ال¬سوية املنصفة لوضعياهتم إالدارية، ÂسÃب جتاهل qٔو متاطل اجلهات املعنية بتفعيل التوصيات الصادرة عن هيئة 

مذzرات مطلبية، (املصاحلة؛ وهو ما دفعهم، *دة مرات، ٕاىل خوض صيغ نضالية مKعددة محلل اVو� *ىل الوفاء kلزتاماهتا إالنصاف و 
qٔمام مقر اNلس الوطين حلقوق �Gسان، kعتباره اجلهة املوzو� لها رمسيا مKابعة Þسوية ملف ...) ٕارضاkت عن الطعام، اعتصامات

  .الض<ا�
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، *ىل شن اعتقاالت واسعة وسط اVا*ني ملقاطعة Gنت�اkت امجلاعية، اليت جرت بتارخي À ،2015الل س&نة وقد qٔقدمت اVو�
؛ ح�ث ٌم�عوا من حقهم يف التعبري عن qٓراهئم الس&ياس&ية £لك حرية، وصودرت م^شوراهتم، وفرقوا *دة مرة kلقوة 2015ش&ت^رب 04

  .حملامكةوqٔجنزت هلم حمارض دون تقدميهم، *ىل ٕاOرها، ٕاىل ا
  :يف هذا إالطار ندرج، فõ ييل، مناذج من لواحئ ب§ٔسامء املعتقلني واملتابعني

  :2015ــ الحئة املعتقلني الس&ياس&يني واملتابعني لس&نة 

�ري qٔن ملفه ظل مطرو�ا Àاللها2015بعضهم اعتقل qٔو توبع قÓل س&نة ( ،.( 
 :امل§ٓل :الصفة :التارخي وماكن Gعتقال :إالمس الاكمل

 .مراMش 2/09/2014 ز اخللفاوي عز¥
فربا¥ر تبع مب<ارض تعود ل  qٔ20وطم و

20/2/2011  
  16/4/2015الرباءة 
 qٔشهر ونصف kلسجن 7قىض 

 .مراMش 2/09/2014 رضوان العظميي 
فربا¥ر تبع مب<ارض تعود ل  qٔ20وطم و

20/2/2011 
  16/4/2015الرباءة 
 qٔشهر ونصف kلسجن 7قىض 

 .مراMش 3/2015 *الء اVرkيل 
فربا¥ر توبع مب<ارض تعود ل  qٔ20وطم و

20/2/2011 
qٔشهر رهن  8حمك kلرباءة بعد قضاء 

 Gعتقال GحKياطي

 عبد الفKاح الهادي 
مراMش، kحلي  26/5/2015

 .اجلامعي
 .GحKاج *ىل ت§ٔخر رصف املن<ة

qٔشهر موقوفة التنف�ذ يوم  6ب  احلمك
11/6/2015 

 يوسف البوعز¥زي 
مراMش، kحلي  2015/ 26/5

 .اجلامعي
 .GحKاج *ىل ت§ٔخر رصف املن<ة

qٔشهر موقوفة التنف�ذ يوم  6ب  احلمك
11/6/2015 

 طارق العايت 
مراMش، kحلي  26/5/2015

 .اجلامعي
 .GحKاج *ىل ت§ٔخر رصف املن<ة

qٔشهر موقوفة التنف�ذ يوم  6ب  احلمك
11/6/2015 

 عامد احلريف
مراMش، kحلي  26/5/2015
 .امعياجل

 .GحKاج *ىل ت§ٔخر رصف املن<ة
qٔشهر موقوفة التنف�ذ يوم  6ب  احلمك
11/6/2015 

 .، القرص الكÓريqٔ 20/5/2015سامة £ن مسعود
عضو kمجلعية .التظاهر السلمي ودمع الفراشة

 . فربا¥ر وم�اضل س&يايس 20وحركة 
 .مKابعة يف �ا� رساح

 qٔمحد البو*ادي 
 �د qٔوالد فرج، 2014/ 30/10

 .اجلديدة
فربا¥ر، حركة املعطلني،  20عضو امجلعية، حركة 

 .¤شط س&يايس
  احلمك Âس&ن¬ني جسنا ¤فذا 

 .ابتدائيا واس¬�اف�ا

 بوشعيب الرzيب 
�د qٔوالد فرج،  30/10/2014

  . اجلديدة
 

 .فربا¥ر 20حركة املعطلني، حركة 
  احلمك Âس&ن¬ني جسنا ¤فذا 

 .ابتدائيا واس¬�اف�ا

 qٔشهر ¤فذة £هتمة ٕاهانة موظف معويم 6 . ¤شط يف qٔوطم، معتقل س&يايس سابق .الق�يطرة 21/3/2015 زzر�ء الرقاص 

 .¤شط يف qٔوطم .الق�يطرة qٔ 21/3/2015يوب qٔعز¥ز 
qٔشهر موقوفة التنف�ذ £هتمة ٕاهانة  3

 .موظف معويم
 .¤شط يف qٔوطم .وîدة 12/2014 مميون ز¤ي 

 
 .شط qٔوطم¤ .وîدة 12/2014 عبد الكرمي qٔشعل 

 
 .¤شط qٔوطم وîدة 12/2014 يوسف qٔرقايد 

 
 .¤شط qٔوطم . وîدة 12/2014 ٕادرس *الل 

 

 . قلعة الرساغنة 9/5/2015 جواد الز�ين 
تلميذ قارص، �ادر املؤسسة بعدما رفض ت§ٔدية 
 .ال^ش&يد الوطين ٕاىل îانب العديد من التالم�ذ

 3يوما داÀل السجن حمك ب  20قىض 
التنف�ذ، £هتمة Gعتداء *ىل  qٔشهر موقوفة

 ).املد¥ر(موظف 
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  :2015ــ الحئة املعتقلني الس&ياس&يني بفاس لس&نة 

 :إالمس الاكمل :æرخي وماكن Gعتقال  :امل§ٓل
 .من داÀل تظاهرة فاحت ماي بفاس 2015/ 05/  01  

"      "      "        "         "          "  
"        "         "          "      "      "  

"      "      "        "         "          "  
"      "      "        "         "          "  
"      "      "        "         "          "  

 

  توف�ق بود� -
  حسام جÓور -
  املهدي بيوط -
  عبد الرحمي البايه -
  محمد الك�وين  -
 zرمي qٔزغـر -

  21/05/2015  
"    "  "  
"    "  "  
"    "  "  
"    "  " 

  اب¬سام عزاد¥ن -
  هند qٔفراح -
  رضوان qٔمدي -
  عبد اNيد العكيب -
 محمد الهداج -

 qٔيوب الهراق - 25/05/2015  
 *اWشة البوش - 12/08/2015  

 محمد اجلنايت إالدريس  - 04/10/2015  

 بدر حبري - 22/10/2015  

  ايشمحمد القشق -  21/12/2015  

  24/12/2015  
"    "  "  
"    "  "  

  محزة اختريفة -
  �سني الرحوين -
  نعمي الشفاين -

   :ــ الحئة ال^شطاء احلقوق�ني والنقابيني املتابعني

 :امل§ٓل :الصفة :التارخي وماكن Gعتقال :إالمس الاكمل
  معر qٔبوهو 

  حلسان qٔقرقاب 
  عبد اNيد بومليك 

  محمد اجلاميل 
 امد عبد هللا ع

ورزازات، املتابعة kلتجمهر والعصيان 
وٕاهانة رîال القضاء وموظفني 
معوم�ني وهي§ٔة م�ظمة واملشاركة يف 

 .التظاهر �ري املرخص #

  .كدش وامجلعية
  .كدش وامجلعية
  .كدش وامجلعية

  . معطل
 . نقايب

شهر¥ن جسنا موقوفة  21/4/2015احلمك 
 . درمه للك وا�د 4000التنف�ذ و

  محيد جمدي 
  محمد مودود 

  احلسني qٔحشمي 
  محمد وحامن

  النايق £ن حيس مدن 
  احلسان اعز¥زي 
  ا¥ن اد¥ر مرزاق 
  احلسني ارهان 

احملامكة بعد ما مت طرد : ورزازات
املكKب النقايب لف�دق دار الضيف 
ح�ث *رب Gحتاد احمليل لـ كدش عن 

 . النقايبتضام�ه مع املكKب 

  .كدش وامجلعية
 

شهرا �Ãسا  28/05/2015احلمك 
موقوفة التنف�ذ وشهران aلتايق £ن حسن 

درمه  100.00املودن مع غرامة مالية 
 a52000.00لجميع وتعويض الرشكة ب 

  . درمه تضام�ا
 .مت احلجز *ىل ممتلاكت �qٔد احملكومني
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  احلسني احسايين 
  حلسن zس�س 

 ا£راهمي ب�شا 

 بنارص اسامعييل 
السب والقذف ٕاOر تغطية : ورزازات

ة جلريدة املساء لندوة حول حصف�
 .القروض الصغرى بورزازات

عضو امجلعية وم^سق ش&بكة 
 .القروض الصغرى

امللف معروض *ىل القضاء بعد مرور 
 .*دة îلسات

 . جماز معطل جرادة 4/5/2015 محمد قامس
 

 الربنويص، البيضاء qٔ 16/5/2015محد qٔرموش
أ]طر العليا املعط|، اعتقل ٕاOر 

 .ةمساندته aلفراش
ٕاهانة القائد والعامل، مKابعته يف �ا� 

 .اعتقال، مث مت إالفراج عنه

 .ا الربنويص، البيضاء 12/5/2015 حمجوب حمفوظ 
عضو kمجلعية، ¤شط س&يايس اعتقل 
*ىل Àلف�ة مساندته لض<ا� 

 .ÕGهتااكت

امللف معروض *ىل القضاءوقد مرت 
 .*دة îلسات

 .عضو مبكKب الربنويص aلجمعية .نويص، البيضاءا الرب  16/5/2015 عبد الكرمي qٔمر¥ر 
  .توبع يف �ا� اعتقال، مث qٔفرج عنه

  

 . البيضاء نور اV¥ن الر�يض
  رئ�س فرع امجلعية kلربنويص

 .و¤شط س&يايس

حتريك املتابعة يف حقه بعد جتميدها 
لس&نوات، وٕاغفال حتريك شاكيته ضد 

 .قائد الربنويص يف مارسه *ليه من عنف

 :حئة معتقيل مجمو*ة طلبة مك�اســ ال
 Gمس الاكمل æرخي وماكن Gعتقال أ]حاكم املال

 سف�ان الصغري - 2012دج�رب  17  
 حسن امهوش - 2012دج�رب  17  
 محمد الوليك - 2012دج�رب  17  
 م�ري ايت Àافو - 2012دج�رب  17  
 حسن zوzو - 2012دج�رب  17  

  :ط|ــ الحئة معتقيل أ]طر العليا املع

 Gمس æرخي وماكن Gعتقال احلمك املال

، مهنا س&تة qٔشهر 2015مارس  10حمك اس&ت��ايف يف 
�ادروا السجن. ¤فذة، وم±لها موقوفة التنف�ذ. 

qٔشهر ¤فذة وس&نة موقوفة  4ابتدائيا س&نة و
 .التنف�ذ

 الرkط 2014ا£ريل 03

 امحد النبوي -

 عبد احلق احلر -

 مف�د امخليس -

 *اليلمحمد  -

 عز¥ز الزيتوين -

 مصطفى ابو ز¥ر -

 سلõن بنريو -

 يوسف حمفوظ -

  رش&يد بنحمو -
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  :فربا¥ر 20ــ الحئة معتقيل 

 :Gمس الاكمل :æرخي وماكن Gعتقال :احلمك :امل§ٓل
 طارق حامين - .2012فربا¥ر  æ27زة  س&نوات 6 .رهن Gعتقال
 محمد اهباش - .2012ي بين بوعياش ما س&نوات 3 .�ادر السجن

 الÃشري ب^شعيب - .بين بوعياش 2012مارس  8 س&نة 12 .رهن Gعتقال
 عبد اجلليل بوسكوت - .، احلس&مية2012مارس  8 س&نوات 3 .�ادر

 احامد املوسوي - .احلس&مية qٔ2012£ريل  س&نوات 3 
 عبد العظمي £ن شعيب - .احلس&مية 2012مارس  08 س&نوات 4 .رهن Gعتقال

 محمد îلول - .ميةاحلس&  س&نوات 5 
  م�ري شهاب - .احلس&مية 2011فربا¥ر  20 س&نوات 4 

  
 الحئة املعتقلني الواردة qٔسامؤمه يف املقررات الصادرة عن الفريق Gممي املعين kالعتقال التعسفي 

 *يل qٔعراس  -

 محمد �اج�ب  -

 محمد اVهاين  -

 عبد الصامد بطار  -

  مصطفى حس&ناوي   -
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  :لصحراوينيالحئة املعتقلني الس&ياس&يني ا ــ

 :إالمس الاكمل :æرخي وماكن إالعتقال :املدة احلÃس&ية  :السجن  :مالحظات
 ا£راهمي اسامعييل - kلعيون 2010نونرب  10 السجن املؤبد سال  .عضو فرع امجلعية املغربية حلقوق إال�سان kلعيون

 qٔمحد الس&باعي - kلعيون 2010دسمرب  08 السجن املؤبد سال  
 س&يد qٔمحد Nيد - kلعيون 2010دسمرب  26 السجن املؤبد سال  
 محمد kين - kلعيون 2010نونرب  08 السجن املؤبد سال  
 عبد هللا خلفاوين - kلعيون 2010نونرب  12 السجن املؤبد سال  
 لعرويص عبد اجلليل ملغميص - ببوîدور 2010نونرب  12 السجن املؤبد سال  
 د بوتنكزيةمحم - kلعيون 2010نونرب  17 السجن املؤبد سال  
 عبد هللا qٔهباه - kلعيون 2010نونرب  17 السجن املؤبد سال  
 النعمة qٔسفاري - kلعيون 2010نونرب 07 س&نة جسنا ¤فذة 30 سال 

 الش&يخ بناك - kلعيون 2010نونرب 08 س&نة جسنا ¤فذة 30 سال .عضو فرع امجلعية املغربية حلقوق إال�سان ب§ٓسا
 محمد بور�ل - kلعيون 2010ونرب ن 08 س&نة جسنا ¤فذة 30 سال 
 حسن اVاه - kلعيون 2010دسمرب  05 س&نة جسنا ¤فذة 30 سال 
 هدي محمد ملني - kلعيون 2010نونرب  21 س&نة جسنا ¤فذة 25 سال 
 عبد هللا التوkيل - kلعيون 2010دسمرب  02 س&نة جسنا ¤فذة 25 سال 
 احلسني الزاوي - ونkلعي 2010دسمرب  03 س&نة جسنا ¤فذة 25 سال 
ش - kلعيون 2010دسمرب  03 س&نة جسنا ¤فذة 25 سال Vدايف ا 
  محمد خو¤ kب�ت -  kلعيون 2011غشت  15  س&نة جسنا ¤فذة 25  سال 
 محمد امÓارك لفقري - ببوîدور 2010نونرب  12 س&نة جسنا ¤فذة 25 سال 
 باكيالعريب ال  - VkاÀ| 2012سÃمترب  09 س&نة جسنا ¤فذة 25 سال 
 الÃشري Àدة - kلعيون 2010دسمرب  05 س&نة جسنا ¤فذة 20 سال 
 محمد اÇهتليل - kلعيون 2010دسمرب  05 س&نة جسنا ¤فذة 20 سال 

 ٕاعزة حيىي - طانطان 2008مارس  01 س&نة جسنا ¤فذة 15 أ]وداية مراMش .عضو فرع امجلعية املغربية حلقوق إال�سان بطانطان
 صاحل بصريي - kلعيون 2015يونيو  06 س&نوات جسنا ¤فذة 04 السجن لك<ل kلعيون 
 qٔمÓارك اVاودي - £لكممي 2013ش&ت^رب  28 س&نوات جسنا ¤فذة qٔ 05يت ملول 
 الرkس الرشقاوي - ب§ٔسا 2014دسمرب  25 س&نوات جسنا ¤فذة qٔ 05يت ملول 
 شكراد Àاليد - ب§ٔسا 2014دسمرب  25 س&نوات جسنا ¤فذة qٔ 05يت ملول 
 حيضيه شكراد - ب§ٔسا 2013سÃمترب  29 س&ن¬ني جسنا ¤فذا 02 ملولqٔيت  
 الشويعر حسن - ب§ٔسا qٔ2013كتو£ر  01 س&نوات جسنا ¤فذة qٔ 05يت ملول 
 بومجعة احل�سن ٕا¥زة - ب§ٔسا qٔ2013كتو£ر  04 س&ن¬ني جسنا ¤فذا qٔ 02يت ملول 
 محمد غزواين - £لكممي 2013سÃمترب  27 س&نوات جسنا ¤فذا qٔ 03يت ملول 
  *يل اكش - £لكممي 2013يونيو    16 س&نوات جسنا ¤فذا qٔ 04يت ملول 
  الزاوي نور اV¥ن - £لكممي 2014ماي     20 س&نة جسنا ¤فذا qٔ 01يت ملول 
  محمد الور�اوي - £لكممي 2015فربا¥ر  18 س&نة جسنا ¤فذا qٔ 01يت ملول 
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  محمد �سني - £لكممي 2015فربا¥ر  18 س&نة جسنا ¤فذا qٔ 01يت ملول 
  هيبة موالي رس - ب§ٔسا qٔ2013كتو£ر  07 س&نوات جسنا ¤فذة 05 ½زن�ت 
  محمد اVاودي - £لكممي 2013دسمرب  29 س&ن¬ني جسنا ¤فذا 02 ½زن�ت 
  بوzيوض عبد هللا - £لكممي qٔ2013كتو£ر  27 س&نوات جسنا ¤فذا 04 ½زن�ت 

  عبد اخلالق املرb - £لكممي qٔ2014£ريل  29 ا ¤فذاس&نوات جسن 04 ½زن�ت .عضو فرع امجلعية املغربية حلقوق إال�سان ب§ٓسا
  س&يدي بومعود - بطانطان 2012نونرب  09 س&نوات جسنا ¤فذا æ 04رودانت 
 |ÀاV2015غشت  29 س&نوات جسنا ¤فذا 06 ا |ÀاVk - مبباريÇمحمد ا  
  ا£راهمي موحيت -  £لكممي 2015فربا¥ر  18  س&نة جسنا ¤فذة 01  فاس 

  

 بلعريج  الحئة مقKقيل ملف 

 س&نة جسنا 30عبد اaلطيف خبيت         -

 املؤبد : عبد القادر بلعريج  -

 س&نة  30عبد الصمد بنوح  -

 س&نة  30جامل الباي  -

 س&نة  30احلسني £ريغش  -

 س&نة  30رضوان اخلليدي  -

 س&نة  30عبد هللا الرماش  -

 س&نة  30محمد اليوسفي  -

 س&نة  15عبد العيل ش&يغنو  -

 س&نة  15خمتار لقامن  -

 س&نوات  10النايض  عبد الر�ني -

 س&نوات  10عبد الرحمي qٔبو الرÀا  -
  

  
وaل¬سرت عن الطابع التعسفي لالعتقال، و*دم ٕاضفاء الصبغة الس&ياس&ية، *ليه تف�نت اVو� يف تلف�ق هتم احلق العام aلمعتقلني جلل 

املواطنني a©و�، وعرق| الطريق العموم�ة، هؤالء املعتقلني؛ ٕاذ معدت ٕاىل مKابعة العديد مهنم £هتم التحريض *ىل إالرهاب وزعز*ة والء 
وGعتداء *ىل موظفني معوم�ني qٔثناء مزاوÇهتم لعملهم qٔو ٕاهاÕهتم، وختريب م^ش§ٓت خمصصة aلمنفعة العامة، وGعتداء *ىل م& الغري، 

ت ٕاما ÂسÃب qٓراهئم qٔو مواقفهم من وح�ازة ومحل qٔسل<ة بيضاء؛ ويه هتم ينفهيا املعتقلون مج| وتفصيال، ويرصون *ىل qٔن اعتقاالهتم مت
  .الس&ياسات العموم�ة، qٔو ÂسÃب مطالبهتم kٕقرار حقوقهم الس&ياس&ية وGقKصادية وGجEعية والثقاف�ة والبي��ة

ومل يقKرص اÕهتاك اVو� aلحر�ت العامة، *ىل مKابعة وحمامكة وجسن املعارضني qٔو املنتقد¥ن لس&ياساهتا وخطاkهتا، بل واصلت 
ات، ال س&õ م�اضيل امجلعية، يف خرق سافر ٔ]Âسط قوا*د القانون اVويل حلقوق إال�سان، /داف ال^شطاء وال^ش&يطات احلقوق�نياس&هت

  . ، املتعلق حبامية املدافعني عن حقوق إال�سان1998دج�رب  9وÀاصة ٕا*الن أ]مم املت<دة الصادر يف 
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  : اخلالصات�
، تظل �س�Ãة Âشلك ملحوظ، ٔ]هنا Þشمل فقط احلاالت اليت 2015ياس&يني، عن س&نة ٕان اaلواحئ امل^شورة حول املعتقلني الس&  -

æبعهتا امجلعية Àالل الس&نة، qٔو اليت تتوفر *ىل معطيات Âش§ٔهنا؛ مما جيعل حرص اaلواحئ Âشلك دق�ق واكمل qٔمرا صعبا، *ىل اعتبار qٔن 
ق�فه دون إال�ا� *ىل القضاء، qٔو qٔن بعضهم مل تفKح يف حقه qٔية *ددا من املتابعني يتابعون يف �ا� رساح مؤقت، qٔو qٔن بعضهم مت تو 

، مسطرة بعد اÕهتاء مدة احلراسة النظرية؛ كام qٔن هذه اaلواحئ ال Þشمل معتقيل ما سمى kلسلف�ة اجلهادية املرتبطني بق�ا*اهتم الفكرية
 .س&يةوا�¥ن ال *القة هلم  kجلرامئ إالرهابية املس&هتدفة حلقوق إال�سان أ]سا

، وتوصيات هيئة إالنصاف واملصاحلة، وانت�اهبا عضوا يف جملس حقوق 2011ٕان اVو� املغربية، رمغ دس&تور فاحت يوليوز  -
إال�سان جبنيف، وٕا*الهنا Gنضامم ٕاىل بعض االتفاق�ات اVولية حلقوق إال�سان وجترميها دس&تور� لالعتقال الس&يايس ولٕالخKفاء 

ة تعرض مقرتفهيا aلمساء� و]ٔقىس العقوkت، فٕان الواقع يؤكد غياب إالرادة احلق�ق�ة aلقطع مع Gعتقال القرسي، بوصفها جرامئ خطري 
    .الس&يايس والشطط يف اس&تعامل السلطة ومصادرة احلر�ت

  : التوصيات �
  : �� فٕان امجلعية تويص خبصوص ملف Gعتقال الس&يايس ب

  . ورا ٔ]ن اعتقاهلم يعترب اعتقاال تعسف�إاطالق رساح اكفة املعتقلني الس&ياس&يني ف   -
وقف مجيع املتابعات واملضايقات اليت يتعرض لها املدافعات واملدافعون عن حقوق إال�سان، والصحف�ون واملثقفون، و�شطاء حركة    -

ا*ات اVي^�ة، اليت فربا¥ر، وم�اضالت وم�اضلو Gحتاد الوطين لطلبة املغرب، و�ش&يطات و�شطاء بعض أ]حزاب الس&ياس&ية وامجل 20
مل يتÃث qٔهنا مارست العنف qٔو حرضت *ليه، وكذ� احلاملون ملعتقدات دي^�ة خمالفة a©¥ن الرمسي اVو�، وم�اضالت وم�اضلو حركة 
 املعطلني �اميل الشهادات، و�ش&يطات و�شطاءاحلراكت GحKاج�ة، والعامل وÀاصة النقابيني مهنم، وال^ش&يطات وال^شطاء احلقوق�ون

  . الصحراويون
ا�رتام حق املدافعني عن حقوق إال�سان يف ممارسة ÎاÎم، وتوفري امحلاية هلم كام هو م�صوص *ىل ذ� يف ٕا*الن أ]مم املت<دة    -

  . 1998دج�رب  09الصادر يف 
  . من اVس&تور 23مKابعة لك املسؤولني عن Gعتقال التعسفي طبقا aلفقرة الثالثة من الفصل    -
  . Þسوية شام| و*اد� ٔ]وضاع اكفة املعتقلني الس&ياس&يني املفرج عهنم حتق�ق   -
تنف�ذ اكفة توصيات هيئة Gنصاف واملصاحلة، Àاصة ما يتعلق مهنا بتوفري الضام¤ت اVس&تورية والقانونية لعدم التكرار، وجعل �د    -

  .لالفالت من العقاب
  . ٕاىل ا]ٓن 1956ملرتبطة kالعتقال التعسفي م�ذ ٕالغاء اكفة أ]حاكم واملتابعات وما ½رتب عهنا ا   -
½مثني لك اجلهود املتعلقة حبشد الطاقات و½كKل احلركة احلقوق�ة والقوى اVميقراطية لالس&مترار يف النضال لوضع �د لالعتقال    -

  . الس&يايس، وحتق�ق مغرب بدون اعتقال س&يايس
  : عراض اVوري الشامل وÀاصة التوصيات التاليةتنف�ذ التوصيات اليت صدق *لهيا املغرب Àالل Gس&ت   -

  .املتعلقة kلتنصيص القانوين الرصحي *ىل جترمي GخKفاء القرسي وحظر قانون التقادم 1التوصية رمق  •

املتعلقة kلنظام أ]سايس aلمحمكة  5اخلاصة kالنضامم ٕاىل العديد من الربوتوzوالت GخKيارية، والتوصية رمق  2التوصية رمق  •
  . اجلنائية اVولية

اليت تنص *ىل التحق�ق يف مجيع Gد*اءات املتعلقة مبارسة التعذيب من طرف بعض رîال الرشطة، وحمامكة مجيع  48التوصية  •
  . qٔفراد أ]من املهتمني kملعام| القاس&ية
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 .املتعلقKني kٕلغاء عقوبة إال*دام، والوقف GخKياري لتطبيقه 50و 49التوصيتني  •

  . Âش§ٔن تعز¥ز ماكحفة التعذيب وفقا aلقانون اVويل 56التوصية  •

املتعلقKني بتدريب قوات أ]من لضامن ا�رتام حقوق إال�سان، ووضع £ر¤مج aلتدريب *ىل حقوق إال�سان  73و 67التوصيتني  •
  .لفائدة املوظفني امللكفني kٕنفاذ القانون
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  <gè„ÃjÖ]íé‰^ÏÖ]<íeçÏÃÖ]<æ_<í×Ú^Ã¹]<hæ†•<àÚ<å�Ææ<<

íßéã¹]<æ_<íéÞ^ŠÞcøÖ]<æ_V<< <

 :إالطار املرجعي

  :إالطار املعياري اVويل •
  

 :م�طوق املادة :االتفاق�ة
  .اليعرض qٔي ٕا�سان aلتعذيب وال aلعقوkت qٔو املعامالت القاس&ية qٔو الوحش&ية qٔو احلاطة kلكرامة: 5املادة   .إال*الن العاملي حلقوق إال�سان

املدنية العهد اVويل اخلاص kحلقوق 
  .والس&ياس&ية

و*ىل وîه . ال جيوز ٕاخضاع �qٔد aلتعذيب وال aلمعام| qٔو العقوبة القاس&ية qٔو الالٕا�سانية qٔو احلاطة kلكرامة: 7املادة 
  .اخلصوص، ال جيوز ٕاجراء qٔية جتربة طبية qٔو *لمية *ىل �qٔد دون رضاه احلر

اتفاق�ة م�اهضة التعذيب و�ريه من 
ة القاس&ية qٔو رضوب املعام| qٔو العقوب

  .الالٕا�سانية qٔو املهينة
  .اVيباîة، واجلزء أ]ول من االتفاق�ة

     

 :القوانني الوطنية •

  
 :م�طوق املادة :القانون

  اVس&تور
 

ال جيوز املس kلسالمة اجلسدية qٔو املعنوية ٔ]ي خشص، يف qٔي ظرف، ومن قÓل qٔي 4ة اكنت، Àاصة : 22املادة 
  .qٔو *امة

  .مل الغري، حتت qٔي ذريعة، معام| قاس&ية qٔو ال ٕا�سانية qٔو �اطة من kلكرامة إال�سانيةالجيوز ٔ]�د qٔن يعا
  .ممارسة التعذيب £اكفة qٔشاك#، ومن قÓل qٔي �qٔد، جرمية يعاقب *لهيا القانون

  .231-8ٕاىل  231-1الفصول من  القانون اجلنايئ

 

شار # اخKصارا يف هذا التقر¥ر £لكمة (لمهينة qٔو انسانية إ لالqٔواية لقاسالعقوبة qٔو المعاملة يظل  ملف التعذيب و�ريه من رضوب ا
؛ ح�ث تتابع �االت التعذيب 1979يونيو  24، مطرو�ا يف اش&تغال امجلعية املغربية حلقوق إال�سان، م�ذ ت§ٔس�سها بتارخي )التعذيب

 التعذيب، مبراكز الرشطة واVرك والقوات من طرف فروعها، qٔو من Àالل ما تتوصل به من شاك�ت من طرف حضا� املعروضة *لهيا
املسا*دة qٔو kملراكز ا,ا£راتية، qٔو من طرف املعتقالت واملعتقلني kلسجون النظام�ة qٔو من طرف *ائالهتم، qٔو مما ت^رشه وسائل 

 حامية حقوق إال�سان ومؤازرة إال*الم الورق�ة وإاللكرتونية؛ ويه هبذا حترتم وتنفذ ما ينص *ليه قانوهنا أ]سايس، من ح�ث العمل *ىل
  :حضا� اÕهتاMها، وذ� من Àالل

  .الق�ام kلتحر�ت املتا�ة aلتوفر *ىل املعطيات، اليت متكهنا من تÃين امللف وٕاجراء املسطرة بصدده  -

اءات kلتعرض مراس| اجلهات املعنية حباالت التعذيب، من سلطات qٔم�ية وقضائية ومؤسسات وطنية، لالس&تفسار خبصوص Gد* -  
  .aلتعذيب، وطلب فKح التحق�ق واختاذ مجيع إالجراءات القانونية وإالدارية و�ريها الكف�| حبامية وٕانصاف الض<ا�
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مرشوع "ربط االتصال kلض<ا� و*ائالهتم، قصد عرض ملف تعرضهم aلتعذيب aلمتابعة من طرف حماميي امجلعية املش&تغلني يف ٕاطار  -
  ".مؤازرة 

عية بواجهبا يف مKابعة تطور قضا� التعذيب، وتذكري املؤسسات اليت متت مراسلهتا، قصد إالîابة عن مراسالهتا ق�ام امجل   -
وqٔمام *دم GهEم، ا�ي �البا ما تعامل به اجلهات ا,تصة مراسالت واتصالت . واس&تفساراهتا ومطاÇهبا يف ٕاطار حتميلها املسؤولية

ل إال*الم الطالعها *ىل احلاالت املرصودة، وتعمل *ىل مطالبهتا بلعب دورها يف ٕا�رة ان¬Óاه املسؤولني، امجلعية، فٕاهنا تتوîه ٕاىل وسائ
*دة وف�ات يف السجون ويف خمافر 4qٔزة أ]من (والرqٔي العام معوما، ٕاىل qٓفة التعذيب وما Þشلكه من اعتداء رصحي *ىل احلق يف احلياة 

  .ٔ]مان الشخيص املنصوص *ىل وجوب ا�رتاÎا يف القانون اVويل حلقوق إال�سانواحلق يف السالمة البدنية وا) واVرك

توثيق امللفات املتعلقة kلتعذيب اليت æبعهتا امجلعية، من îqٔل تضميهنا يف تقار¥رها الس&نوية واس&تعاملها يف الرتافع من îqٔل وضع �د   -
ر املوازية اليت تقدÎا امجلعية qٔمام اaلجنة أ]ممية ا,تصة kلتعذيب Vى لهذه الظاهرة املتفش&ية يف بالد¤، خصوصا عند صيا�ة التقار¥

  .م�ظمة أ]مم املت<دة جبنيف

ٕان ما س&بق التقدم به يوحض مصداق�ة العمل ا�ي ½هنض به امجلعية يف امللفات املرتبطة kلتعذيب *ىل غرار ما تقوم به يف مجيع 
  .ملت¬Óعات ٔ]وضاع حقوق إال�سان يلتجئون ٕاÇهيا طلبا aلمعلومةامللفات أ]خرى، وهو ما جيعل املت¬Óعني وا

�� فامجلعية املغربية حلقوق إال�سان، ٕاك�دى املكو¤ت الرئ�س&ية حلركة املدافعات واملدافعني عن حقوق إال�سان kملغرب، تواصل 
قدم qٔمام qٓلياته ا,تصة تقار¥رها اVورية الزتاما مهنا مبا ت¬Óعها امليداين ملدى ا�رتام اVو� لتعهداهتا، سواء qٔمام املنتظم اVويل ا�ي تُ 

تقKضيه االتفاق�ات والعهود اVولية اليت صدقت *لهيا، qٔو qٔمام جملس حقوق إال�سان اليت يه عضو ف�ه، qٔو تفعيال مهنا ملا تضمنه 
، qٔو ما نصت *ليه ديباجKه من 23ٕاىل  20من  يف  kبه الثاين املتعلق kحلر�ت واحلقوق أ]ساس&ية، يف الفصول  2011دس&تور يوليوز 

  .zون اململكة املغربية ملزتمة �kرتام حقوق إال�سان كام يه مKعارف *لهيا *امليا

حول ) التقر¥ر الرابع(ومما يؤسف # حقا qٔن اVو� املغربية الزالت ½متلص من تنف�ذ اخلالصات والتوصيات املرتبطة ب§ٓخر تقر¥ر لها 
، رمغ مرور ما ¥زيد *ىل qٔربع س&نوات *ىل 2011، املقدم qٔمام اaلجنة املعنية kلتعذيب، يف نونرب من س&نة لتعذيباتفاق�ة م�اهضة ا

  .صدور هذه اخلالصات والتوصيات، وهو ما تعتربه امجلعية مظهرا qٓخر من مظاهر *دم ا�رتام اVو� لتعهداهتا اVولية

لعقوبة qٔو المعاملة وب امن ضراتفاق�ة م�اهضة التعذيب و�ريه "*ىل  ،1993تصديق املغرب،  س&نة  qٔن وٕاذا اكن من ا]zٔيد
َُسل 1984دج�رب  10، امعمتدة من طرف امجلعية العامة لBٔمم املت<دة يف "qٔو احلاطة من الكرامةلمهينة qٔو انسانية إ لالqٔوالقاسية ا  ،

ة والقوى اVميقراطية مع مطلع ال¬سعي^�ات من القرن املايض، مككسب من بني املك¬س&بات اجلزئية، اليت رامكهتا احلركة احلقوق�ة املغربي
*ىل مس&توى احلقوق املدنية والس&ياس&ية، فٕان هذا التصديق يظل فار�ا من qٔي حمتوى معيل مادام املوظفون امللكفون kنفاذ القوانني 

ن حتق�ق qٔو ردع؛ أ]مر ا�ي Þشهد *ليه ممارسة التعذيب Âش&ىت رضوبه، دو واملرشفني *ىل مراكز Gعتقال وGحKاز، مEد¥ن يف 
  .تقار¥ر املنظامت الوطنية واVولية، وما ت^رشه اجلرائد الوطنية واملواقع إاللكرتونية بب©¤

ملواص| نضالها يف التصدي امجلعية املغربية حلقوق إال�سان، ٕان هذا الواقع دفع ويدفع، بقوة qٔكرب، احلركة احلقوق�ة املغربية، ومضهنا 
رسة التعذيب، *ىل اكفة أ]صعدة؛ سواء من Àالل توج�ه مراسالت aلمسؤولني ومرافقة الض<ا� qٔمام احملامك مؤازرة qٔو مراقÓة، qٔو ملام

واملؤسسات الوطنية واVولية، qٔو *رب تنظمي qٔشاكل احKاج سلمية aلتن�Ãه خلطورة qٓفة اجلهات خمتلف  kلعمل التحس�يس والرتافعي qٔمام
ه بغاية  وضع �د هنايئ لها، وم�اهضة ٕافالت مر½كÓيه من العقاب، وفرض الق�ام  kٕصال�ات Þرشيعية ومؤسساتية التعذيب، وذ� لك

  .تEىش مع qٔحاكم اتفاق�ة م�اهضة التعذيب و�ريها من املواثيق اVولية ذات الص|
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، خطوة ٕاجيابية *ىل مسار 2006ٕاىل مطلع  2004بداية  منوميكن اعتبار ٕا�شاء هيئة إالنصاف واملصاحلة، اليت اش&تغلت 
سان، اNهودات الكÓرية املبذو� من قÓل احلركة احلقوق�ة املغربية، اليت توجت بعقد املناظرة الوطنية حول ÕGهتااكت اجلس&مية حلقوق إال� 

G ىن *لهيا مسلسل النضال احلقويق، ٕالجياد �ل مللفÃهتااكت اجلس&مية حلقوق واليت شلكت التوصيات املمتخضة عهنا أ]رضية اليت انÕ
وkلنظر ٕاىل qٔن التعذيب موِرس طوال س&نوات الرصاص £ك�ف�ة . إال�سان، اليت عرفها æرخي املغرب احلديث *ىل امKداد عقود £اكملها

ا ممهنة و*ىل نطاق واسع، فٕان هيئة إالنصاف واملصاحلة جعلته من بني القضا� أ]ساس&ية وذات أ]ولوية اليت اÕكÓت *ىل دراس&هت
والكشف عهنا؛ ٕاال qٔن توصياهتا، الواردة يف تقر¥رها اخلتايم، ظلت، لBٔسف، يف جزهئا ا]ٔكرب معلقة ومل تعرف طريقها ٕاىل التطبيق *ىل 

جية qٔرض الواقع، وqٔساسا مهنا إالصال�ات ال¬رشيعية واملؤسساتية، مبا فهيا ت& املتعلقة kلقطع اÇهنايئ مع ممارسة التعذيب، ووضع اسرتاتي 
  .وطنية ملناهضة إالفالت من العقاب

وقد اضطر املغرب يف أ]Àري qٔمام دينام�ة اNمتع املدين وضغوط اaلجنة أ]ممية ملناهضة التعذيب ٕاىل سن قانون جيرم التعذيب *ام 
وkلرمغ من . يف االتفاق�ة ، æراك ثغرة zبرية ميكن qٔن ت¬رسب مهنا هذه ا]ٓفة ح�p وضع تعريفا aلتعذيب �ري م¬سق مع تعريفه احملدد2005

هذا، اس&مترت ممارسة التعذيب شائعة يف *دد من مراكز GحKاز، Þش&تد وتريهتا لكام عرفت السا�ة املغربية �qٔدا� qٔو هزات 
فربا¥ر، واحKاîات ال^شطاء  20حKاîات السلمية حلركة اجEعية؛ سواء يف ٕاطار محالت ماكحفة إالرهاب، qٔو qٔثناء التصدي لالٕ 

  .ل^ش&يطات الصحراويني و�شطاء إالحتاد الوطين لطلبة املغرب، qٔو يف موا4ة احلراكت إالجEعية مبختلف املدن والقرى املغربيةوا

و*ىل هذه اخللف�ة تواصلت معلية ½رافع احلركة احلقوق�ة، ويف قلهبا امجلعية املغربية حلقوق إال�سان من îqٔل تصديق املغرب *ىل  
، وقد qٔمثر ذ� اجلهد تصويت  الربملان kملوافقة لمعاملةوب سوءامن ضرامللحق kتفاق�ة م�اهضة التعذيب و�ريه  الربوتوzول إالخKياري

، قÓل qٔن يمت ٕايداع qٔوراق 2013الحقا يف  اجلريدة الرمسية يف شهر يوليوز *ام  و�رشالظهري اخلاص بذ�  2013*ليه يف فربا¥ر 
؛ وهو ما جعل امجلعية واحلركة احلقوق�ة ترتافع من îqٔل إالرساع �kٕداث ا]ٓلية 2014ن س&نة التصديق Vى أ]مم املت<دة يف نونرب م

الوطنية aلوقاية من التعذيب، لتقوم kٔ]دوار الهامة اليت ميكن qٔن تولك ٕاÇهيا، ومهنا ز�رة qٔماzن GحKاز، والوقوف *ىل وضعية 
  .احملتجز¥ن وzيف�ة تعامل 4qٔزة GحKاز معهم

اس&مترار ٕافالت مر½كÓيه و  الاكف�ة a©و�، امجلعية qٔن اس&مترار ممارسة التعذيب يف بالد¤ مرده ٕاىل *دم توفر إالرادة الس&ياس&يةوتعترب 
اس&تقاللية aلقضاء، بوصفه �ايم aلحقوق واحلر�ت، و�اîة القانون املغريب نفسه ٕاىل ٕاصالح من qٔي مساء� qٔو عقاب، وغياب qٔية 

  .�ات اVولية حلقوق إال�سان هبذا اخلصوصîذري ليتالءم مع االتفاق 

ولعل ما ¥زيد الوضع سوء، qٔن وسائل إال*الم الرمسية ال تقوم بتاk æ]ٔدوار اليت من املفرتض qٔهنا م�وطة هبا يف التحس�س والتوعوية 
امج الرتبية *ىل ثقافة حقوق £ر ، مع Þسجيل الضعف الكÓري يف تضمني املناجه اVراس&ية لمعاملةوب سوء امن ضرالتعذيب و�ريه بظاهرة 

  .إال�سان، تعلق أ]مر kملدارس واملراكز الرتبوية واجلامعات، qٔو kملؤسسات امللكفة بتكو¥ن املوظفني املسؤولني عن ٕانفاذ القانون

 ٓ q داث�kٕ |روسط الفا*لني احلقوق�ني ينصب راهنا *ىل ٕانضاج الرشوط الكف�êاVلية وطنية لهذه إالعتبارات لكها، فٕان النقاش ا
، والقطع اÇهنايئ مع aلوقاية من التعذيب، تتوفر لها اكفة الضام¤ت الالزمة ٕالجناح معلها واÇهنوض مبسؤولياهتا يف احلد من ممارسة التعذيب

س&تدعي ٕافالت مر½كÓيه من املساء� والعقاب؛ وهو ما : 

ن التعذيب، واملمتث| يف حامية احلق يف احلياة واحلق يف وجوب الوضوح يف أ]هداف املتوÀاة من ٕا�داث ا]ٓلية الوطنية aلوقاية م -1
سريفع عهنم اخلوف من ممارسة حقوقهم أ]ساس&ية اليت تصون  السالمة البدنية وأ]مان الشخيص aلمواطنني واملواطنات، وهو ما

  .ٕا�سان�هتم وzرامهتم
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ا مع املعايري اVولية كام وردت يف اتفاق�ة م�اهضة تعديل ال¬رشيعات اليت جترم التعذيب و�ريه من رضوب سوء املعام|، ملالءمهت -2
 .التعذيب

3-  qٔدÓمرا*اة م �ويل حلقوق إال�سان، مبا يف ذVو تعديل أ]حاكم القانونية املتعلقة جبرامئ إالرهاب، اليت ت^هتك القانون اqٔ ٕالغاء
  .القانونية تالف�ا الس&ت�دام تعاريف فضفاضة و�امضة لٕالرهاب

اجلنائية لضامن مالءمة مواده مع القوانني واملعايري اVولية Âش§ٔن تطبيق العدا� وحامية املعتقلني، والس&õ فõ  تعديل قانون املسطرة -4
 يتعلق kالتصال kحملامني وبعائالهتم وkٕجراء حفوصات طبية مس&تق| والت§ٔكد، يف املامرسة، من ا�رتام الضام¤ت القانونية املوجودة يف

  .اهضة التعذيب اليت الزتم املغرب kٕعامل qٔحاكÎااالتفاق�ة أ]ممية ملن

ٕا�شاء جسل وطين ملراكز Gعتقال ولBٔش�اص املعتقلني ميكن aلجميع Gطالع *ليه، خصوصا من قÓل *ائالت املعتقلني  -5
  .وحمامهيم

 من يتقدمون Âشاكوى ضد لضامن *دم توج�ه م±ل هذه اÇهتم ٕاىل" الوشاية الاكذبة"و" التبليغ الاكذب"ٕالغاء qٔو تعديل حمك جترمي  -6
؛ وٕاذا ما مت إالبقاء *ىل م±ل هذه )منوذج املعتق| الس&ياس&ية وفاء رشف واملعتقل الس&يايس qٔسامة حسن(التعذيب وÕGهتااكت أ]خرى 

م فقط أ]قوال الاكذبة اليت يمت إالدالء هبا Âسوء نية وتؤدي ٕاىل ٕاحلاق أ]ذى *ىل حنو يتاوز  مسعة املبلsغ عنه، أ]حاكم، ي^Óغي qٔن جتّرِ
ومن ا]ٔ�سب التعامل مع qٔي جرمية تتعلق kٕالدالء ببالغ اكذب qٔمام السلطة . *ىل qٔن ختضع م±ل هذه ا,الفة لقانون aلمقاضاة املدنية

  ".مجمو*ة القانون اجلنايئ"، مبوجب أ]حاكم املتعلقة Âشهادة الزور يف 264القضائية، كام هو مKضمن �اليًا يف املادة 

ار Þرشيع جيرم إالعتداد ب§ٔية qٔقوال يثÃت qٔهنا انزتعت حتت وط§ٔة التعذيب qٔو سوء املعام| uٔداة يف qٔية ٕاجراءات، ٕاال ضد ٕاقر   -7
  .خشص مهتم مبامرسة التعذيب qٔو �ريه من رضوب سوء املعام|

وواحضة الصالح�ات مع  ٕان توفري هذه الرشوط هو املدÀل الصحيح ٕال�داث qٓلية وطنية aلوقاية من التعذيب، فعا� ومس&تق|
  .توفري احلصانة الالزمة ]ٔعضاهئا ملامرسة ÎاÎا دون توج�ه qٔو ضغوط مÓارشة qٔو �ري مÓارشة من qٔية 4ة اكنت

و¥رتبط هبذا، رضورة ٕاعطاء مضمون فعيل الس&تقالل القضاء عن طريق مالءمة ال¬رشيع واملامرسة احلاليني مع القانون واملعايري 
، و£ك�ف�ة Àاصة عن طريق ٕابعاد qٔي دور qٔو "مÓادئ أ]مم املت<دة أ]ساس&ية Âش§ٔن اس&تقالل السلطة القضائية"� اVوليني، مبا يف ذ

تدÀل aلسلطة التنف�ذية يف رشوط العمل اخلاصة kجلسم القضايئ؛ ٔ]ن القضاء *ىل إالفالت من العقاب، واعامل مÓدqٔ املساء� هام 
  .ب و�ريه من رضوب سوء املعام|أ]داة القوية والوح�دة ملوا4ة التعذي

كذ�  ، ونوحضتفاق�ة اVولية ملناهضة التعذيبمن اال 1وحىت نوحض aلرqٔي العام اس&مترار ممارسة التعذيب، كام هو حمدد يف املادة 
من هذه إالتفاق�ة، املنصوص *لهيا يف qٔحاكم qٔخرى لمهينة qٔو انسانية إ لالqٔوالقاسية ات العقوب�ريه من رضوب سوء املعام| املمتث| يف ا

  .) ي اجلداول qٔد¤ه/راجع (.س&نورد qٔد¤ه îداول حباالت مواطنني اكنوا حضية aلتعذيب

و�Mالصة، فٕان امجلعية Þسل qٔنه £رمغ تصديق املغرب *ىل الربوتوzول امللحق kتفاق�ة م�اهضة التعذيب، فٕان الواقع الفعيل يؤكد 
لتعذيب  يظلون بعيد¥ن عن qٔية مساء� qٔو عقاب؛ حىت qٔن *ددا من رموز التعذيب اس&متراره يف املامرسة؛ كام يبني qٔن مر½كيب ا

وîالدي ا,افر الرسية، ويف خروج ا*اليم ملفت، رشعوا يف كتابة مذzراهتم اليت تقطر مهنا معا¤ة املايض واحلارض، بل وجترqٔ بعضهم، 
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وى قضائية، بدمع من اVو� املغربية طبعا، ضد حمايم املهدي ممن تورطوا يف اخKطاف واغتيال الشهيد املهدي بنربكة، *ىل رفع دع
ويف نفس الس&ياق مازالت اVو�  !!!qٓخر *ىل Þشك�ل مؤسسة حقوق�ة   قدمابنربكة مورس بوæن ؟؟؟، ويف اس&تفزار الم±يل # 

بعض أ]ح�ان، يف ال¬سرت عن املسؤولني املغربية مس&مترة، رمغ التقار¥رالوطنية واVولية ومات^رشه وسائل إال*الم kلصوت والصورة يف 
ومهنم من يدفع به لت§ٔس�س عن التعذيب، القداىم مهنم qٔو اجلدد، ويف ضامن حام¥هتم من qٔية مساء�، ح�ث مهنم من ينعم kلرتق�ة، 

 .حزب qٔو الرتحش aلربملان

  :التوصيات

  :انطالقا مما تقدم، تويص امجلعية مبا ييل

 ة aلوقاية من التعذيبإالرساع �kٕداث ا]ٓلية الوطني .1

وضع ا]ٓليات القانونية والتق�ية ملراقÓة مراكزGعتقال النظام�ة، وجعل �د هنايئ لٕالفالت من العقاب يف اجلرامئ املر½كÓة يف  .2
 .املايض كام يف احلارض

 .ٕالغاء عقوبة إال*دام من القانون اجلنايئ، kعتبارها جتس&يد أ]قىس العقوkت الالٕا�سانية .3

 .انون املغريب مع املنظومة الكونية حلقوق إال�سان، وا�رتام السلطات aلقانون املتعلق بتجرمي التعذيبمالءمة الق .4

سن ٕاجراءات فعلية ¤جعة اكلتحق�ق القضايئ الفوري، والتحق�ق إالداري املوازي، وٕا�شاء qٓلية دامئة ومس&تقرة تقوم بفحص  .5
 .مجيع مزامع التعذيب

  .القوانني، والتعاون اVامئ مع املنظامت �ري احلكوم�ة اليت Þش&تغل *ىل التعذيب½كو¥ن املوظفني امللكفني بنفاذ  .6
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Àاض ٕارضاk مفKو�ا عن الطعام واملاء بتارخي 

من îqٔل متك�نه من حقه  2016ينا¥ر  04
 .يف العالج

مجمو*ة من موظفي جسن  .ربعاءجسن سوق ا]ٔ 
 . سوق أ]ربعاء

املعتقل يف ٕاطار ملف ما سمى السلف�ة اجلهادية 
 .الشعرة qٔمحد

اÇهتديد من îqٔل qٔن يتوقف عن إالرضاب 
 .ٕالهامل الطيب املفKوح عن الطعام ÂسÃب

 2015ينا¥ر 

  

  

Àاضوا qٔشاكال احKاج�ة مKنو*ة؛ بدءا 
ض بتوج�ه شاك�ت aلمسؤولني، مرورا خبو 

عن الطعام،  ٕارضاkت ال حمدودة qٔو ٕانذاريه
اعتصام Âشلك جامعي   يف / والق�ام kجللوس

مراسالت  3ماكن وا�د مع Þسلمي إالدارة 
ُمو4ّة للك من وز¥ر العدل واحلر�ت 
واNلس الوطين حلقوق إال�سان واملندوبيّة 
العامة ٕالدارة السجون، qٔو kٕقدام البعض 

qٔو رشب سائل  مهنم *ىل خ�اطة qٔفواههم،
  ".îاف�ل"التنظيف 

  

  

  

  

  

  .السجن احمليل ب¬�فلت

  

  

  

  

  

السجن احمليل  ٕادارة
  .ب¬�فلت

مثانية عرش من معتقيل ماسمى kلسلف�ة اجلهادية 
  : ومه

 3352هشام الطاليب  3357العمراوي محمد  ⋅
   3309امخلل�يش عبد الوا�د 

  3354العري�Ãة عبد العز¥ز  ⋅

 3362عامد سدرايت  ⋅

  3318د الهسكوين محم  ⋅

  2451اسامعيل ملهيدي  ⋅

  3541الكر*اوي بدر  ⋅

  qٔ3595يوب الوهايب  ⋅

  3310له�شو هشام  ⋅

  3359مصطفى ش&توان  ⋅

  3132اليوسفي محمد  ⋅

 3292سعيد اÇهبلويل  ⋅

  3313سعيد احلطوين   ⋅

  3594عبد هللا qٔدzوش  ⋅

  3560ن�Ãل شداد  ⋅

⋅  z3315عبد العز¥ز فر   
  3596السحنوين اليعقويب qٔمحد 

اليوم�ة مع السّب املتكرر واملس&تفز  املعا¤ة
a}ات إاللهية، وكرثة الرواحئ اخلانقة ÂسÃب 
التدÀني، وممارسات qٔخرى متسهم يف 
معتقدمه ÂسÃب وجودمه وسط جسناء احلق 

  .العام

  2015ينا¥ر 
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  .لربيكجسن مول ا

  

¤ئب رئ�س معقل جسن 
  .مول الربيك

  
  

املعتقل يف ٕاطار ملف ما سمى السلف�ة اجلهادية 
  .زzر�ء بوzرشة

Gعتداء kلرضب املربح، *ىل املعتقل 
السلفي زzر�ء بوzرشة، من طرف ¤ئب 

qٔدىم  رئ�س معقل جسن مول الربيك، حىت
حقه يف   عن  و4ه، وذ� ÂسÃب دفا*ه

    .ملعقلطلب اaلقاء £رئ�س ا

  2015ينا¥ر 

، "الراديو"ابتلع ثالث بطار�ت Àاصة ب 
احKاîا *ىل الضغوطات وGس&تفزازات 

  .وÕGهتااكت اليت يتعرض لها

  

  .جسن مول الربيك

  

  .جسن مول الربيك مد¥ر

  
  

املعتقل يف ٕاطار ملف ما سمى السلف�ة اجلهادية 
   .عبد الصمد الرشدودي

ل qٔن الش&مت والسّب والرضب وعندما �او 
ش&تيك ّمت تعريضه aلتعنيف ومت تعليقه من 
الصباح ٕاىل املساء، وهو ُمق�ّد *ىل 
  .مس&توى اليد¥ن والرîلني من طرف املد¥ر

  2015ينا¥ر 

مد¥ر جسن مول الربيك   .جسن مول الربيك  
  ".مصطفى امحلري"

عبد الّصمد البطار املعتقل يف ٕاطار ملف ما سمى 
  .السلف�ة اجلهادية

س| ٕاجراءات انتقام�ة اعتداءات وسل 
  .واس&تفزازية

  

الطعام   عن  دخول املعتقل يف ٕارضاب مفKوح
احKاîا *ىل تعذيبه،  2015- 08- 25م�ذ 

وaلمطالبة بفKح حتق�ق يف معلية التعذيب 
هذه اليت تعّرض لها، وٕالخضا*ه خلربة طبية 
*اÀ |îاصة qٔن qٓ�ر التعذيب الزالت kدية 

   *ىل جسده

 .السجن احمليل ب¬�فلت
رئ�س معقل جسن تيفلت 

 ". يو�س البوعز¥زي"
املعتقل يف ٕاطار ملف ما سمى السلف�ة اجلهادية 

 .عبد الوا�د امخلل�يش

التكÓيل ٕاىل اخللف وإالش&باع لكام ولطام 
وس&با وش&E وٕاهانة *ىل مرqٔى ومسمع من 

 .معوم السجناء

 

 2015غشت  24

مت حرشه يف زÕزانة ضيقة وسط جسناء احلق 
# فهيا ماكن aلنوم ٕاال بباب العام ل�س 

 .املر�اض
 .مد¥ر السجن املركزي .السجن املركزي kلق�يطرة

املعتقل يف ٕاطار ملف ما سمى السلف�ة اجلهادية 
 .ادرس £ر*دي

 48إالهانة وGحKا يف ماكن kٕالدارة ملدة 
سا*ة مصفد اليد¥ن ÂسÃب مطالبته بلقاء 

 .املد¥ر من îٔqل نق6 ٕاىل زÕزانة qٔخرى
 2015ت غش

  .إالنتقام ÂسÃب شاك�هتم به

 

 z - ٔq -   
  .السجن احمليل ب¬�فلت

  
  
 

رئ�س معقل جسن تيفلت 
 .يو�س البوعز¥زي

 z جسناء–  ٔq- هتوية *ىل السجناءÇبواب اqٔ الق� 2015غشت  .ٕا
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 48الطعام ملدة  عن ٕانذاري Àاضوا ٕارضاب

 2015-09- 01و  2015-08- 31سا*ة يويم 
وذ� احKاîا *ىل ٕايداعهم وسط جسناء 
احلق العام و*ىل Gعتداءات املتكررة يف 

 .حقهم

 .السجن املركزي kلق�يطرة
ٕادارة السجن املركزي 

 .kلق�يطرة

  :  املعتقلون يف ٕاطار ملف ما سمى السلف�ة اجلهادية

 29015ق معاذ الربا ⋅

  29013عبد هللا الغرييب  ⋅

  29037ادرس £ر*دي  ⋅

  29171عبد الغين الرشاش  ⋅

  29167ن�Ãل الغابة  ⋅

  29177عبد القادر الصغري  ⋅

  28592ا£راهمي العرايش  ⋅

  29024يو�س kلغيجو  ⋅

  29022عبد هللا ادzوش  ⋅

  29027فرحية جامل  ⋅

  28962شعاع مصطفى  ⋅

  À29006اV قامسي  ⋅

  29026فليلح مصطفى  ⋅

  29029والد ز�د عبد هللا ا ⋅

  29028ا�س اوالد ز�د  ⋅

  29030معاذ مس&تعد  ⋅

  29031حيىي £راشد  ⋅

  29008شف�ق Àليدي  ⋅

 29025ا�دودو رش&يد  ⋅
  
  
 

ٕايداعهم وسط جسناء احلق العام 
 .وGعتداءات املتكررة يف حقهم

 2015غشت 
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مطالبهتم بتوفري ماكن هلم aلنوم Àارج ز¤زن 
وقد  احلق العام اليت �اولوا الزج هبم فهيا،

الطعام يف نفس  مفKوح عن دÀلوا يف ٕارضاب
 .اليوم

 .السجن املركزي kلق�يطرة
ٕادارة السجن املركزي 

 .kلق�يطرة

املعتقالن يف ٕاطار ملف ماسمى ملف   السلف�ة 
الزبري  �2ا من جسن سال املر�لني تعسف   اجلهادية  

 .مس&تعد ون�Ãل شداد ومحمد بورش

املعتقلني يف ٕاطار ملف ما  الزّج £لك من
املر�لني تعسف�ا  سمى السلف�ة اجلهادية  

الزبري مس&تعد ون�Ãل  2من جسن سال 
شداد ومحمد بورش يف الزÕزانة العقابية 

مكÓيل أ]يدي طوال " الاكشو"Gنفرادية 
- 09-08وصوهلم بتارخي اليوم واaليل فور 

2015 

 2015ش&ت^رب 

اكن مرضk عن الطعام م�ذ مدة طوي|   
  îدا وا�ي حتول لبقا� عظام

 .وجسن تيفلت  2جسن سال 
ٕاداريت جسن سال 

 وجسن تيفلت 2
املعتقل يف ٕاطار ملف ما سمى السلف�ة اجلهادية 

 .زzر�ء بوغرارة
التعنيف وGعتداء اجلسدي والسب 

 والش&مت
 2015ش&ت^رب 

وضعت qٔرسة الضحية شاكية مبوضوع تعذيب 
ا�ي قام £ز�رة  ا£هنا بني يدي وzيل امل&
 .السجن وGس&Eع aلجميع

 .السجن الفالk zلّرّماين
رئ�س معقل السجن 

 .الفالk zلّرّماين
 2015ش&ت^رب  . التعذيب .معتقل احلق العام حسن املباريك

 الطعام بتارخي عن دÀل يف ٕارضاب مفKوح
احKاîا *ىل ½رح�6 تعسف�ا  11-2015- 30

يذzر qٔن qٔرسته قامت £ز�رته  من جسن وîدة
فوîدت qٓ�ر التعذيب  2015-12-02بتارخي 

kدية *ىل و4ه وعيونه م�تف�ة، فعمدت 
ٕادارة السجن ٕاىل اس&تفزاز qٔمه وqٔخKه برضب 
املعتقل إالساليم محمد اجلرودي qٔمام qٔعيهنام 

  " رةامحلا"وّمت نعت ا]ٔم بـ 

 .2ٕادارة جسن سال  .2جسن سال 
املعتقل يف ٕاطار ملف ما سمى السلف�ة محمد 

 .اجلرودي

مبك�اس الرضب والتعذيب  2جسن توالل 
 .وإالهانة بدون سÃب

   

 

 2015نونرب 

املعتقلون يف ٕاطار ملف ما سمى : املصدر
املتواîدون    ملف   السلف�ة اجلهادية  

  .فلتوسط معتقيل احلق العام Âسجن تي
  
  
  
 

 .السجن احمليل ب¬�فلت
رئ�س معقل جسن تيفلت 

  .يو�س البوعز¥زي
 .*دد من املعتقلني

التق�يد k]ٔصفاد ليل هنار ملعتقلني عراة 
حمرومون من أ]لÃسة وأ]غطية ال يقدم هلم 

  .سوى املاء
 2015نونرب 
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املعتقلون يف ٕاطار ملف ماسمى : املصدر
املتواîدون    ملف   السلف�ة اجلهادية  

 .وسط معتقيل احلق العام Âسجن تيفلت
 .السجن احمليل ب¬�فلت

رئ�س معقل جسن تيفلت 
 .يو�س البوعز¥زي

معتقلون من دول ٕافريق�ة، �qٔدهام نيريي وا]ٓخر 
   .من �ا¤ والثالث من غي^�ا

 G ى ومسمعqٔعتداء £لك وحش&ية *ىل مر
من لك السجناء والاكمريات إاللكرتونية، 

عنرصية ممزوîة  وذ� ب§ٔلفاظ بذيئة وش&تامئ
ب§ٔنواع من الرضب والرلك والرفس يف مجيع 
qٔحناء qٔجساÎم وهذا لكه qٔمام مسمع ومرqٔى 

  .املوظفني وم^ّسقي املندوبية

 2015دج�رب 

  
 

 .السجن احمليل ب¬�فلت
ن تيفلت ورئ�س مد¥ر جس

  .معق6 يو�س البوعز¥زي

املعتقل اسامعيل املهيدي املعتقل يف ٕاطار ملف ما 
سمى السلف�ة اجلهادية    

  . و*دد من جسناء احلق العام

الرضب يف لك qٔحناء اجلسد التق�يد 
k]ٔصفاد، يف الوضع ا�ي ال س&تطيع معه 
إال�سان qٔن حيرك ساكنا، مع املنع من 

لفKات واملنع كذ� من الطعام ٕاال من ا
املر�اض وهو ما جيعل إال�سان يقيض 

  .�اجKه يف ماكنه *ار� ال ثياب #

  2015دج�رب 

 2مد¥ر سال  2سال  
املعتقلون يف ٕاطار ملف ما سمى السلف�ة اجلهادية 
qٔمحد حمجوب ونرص اV¥ن بوطويل وعبد الوا�د 

Jٔرشف الناqاملعمة و. 

ز¥ن الرضب والش&مت والزج هبم يف ز¤
 ".الاكشو"العقاب إالنفرادية 

 2015دج�رب 

أ]رسة *رب شاكية يف املوضوع aلمندوب العام 
  .ٕالدارة السجون

 .السجن احمليل ب¬�فلت
رئ�س معقل جسن تيفلت 

 .يو�س البوعز¥زي
املعتقل يف ٕاطار ملف ما سمى السلف�ة  ن�Ãل �ابة
   .اجلهادية

مت واÇّهتديدا  2015رب دج�  .الس&تفزاز والسّب والش&ّ
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من  2016ينا¥ر  À04اض ٕارضاk مفKو�ا عن الطعام واملاء بتارخي 

 .îqٔل متك�نه من حقه يف العالج

مجمو*ة من موظفي  .جسن سوق أ]ربعاء
 . جسن سوق أ]ربعاء

ا سمى السلف�ة اجلهادية املعتقل يف ٕاطار ملف م

 .الشعرة qٔمحد

اÇهتديد من îٔqل qٔن يتوقف عن إالرضاب 

 .ٕالهامل الطيب املفKوح عن الطعام ÂسÃب

 2015ينا¥ر 

  

  

Àاضوا qٔشاكال احKاج�ة مKنو*ة؛ بدءا بتوج�ه شاك�ت 

عن  aلمسؤولني، مرورا خبوض ٕارضاkت ال حمدودة qٔو ٕانذاريه

م Âشلك جامعي   يف ماكن وا�د اعتصا/ الطعام، والق�ام kجللوس

مراسالت ُمو4ّة للك من وز¥ر العدل  3مع Þسلمي إالدارة 

واحلر�ت واNلس الوطين حلقوق إال�سان واملندوبيّة العامة ٕالدارة 

السجون، qٔو kٕقدام البعض مهنم *ىل خ�اطة qٔفواههم، qٔو رشب 

  ".îاف�ل"سائل التنظيف 

  

  

  

  

  

  .السجن احمليل ب¬�فلت

  

  

  

  

  

السجن احمليل  رةٕادا

  .ب¬�فلت

  : مثانية عرش من معتقيل ماسمى kلسلف�ة اجلهادية ومه

 3352هشام الطاليب  3357العمراوي محمد  ⋅
   3309امخلل�يش عبد الوا�د 

  3354العري�Ãة عبد العز¥ز  ⋅

 3362عامد سدرايت  ⋅

  3318الهسكوين محمد   ⋅

  2451اسامعيل ملهيدي  ⋅

  3541الكر*اوي بدر  ⋅

  qٔ5953يوب الوهايب  ⋅

  3310له�شو هشام  ⋅

  3359مصطفى ش&توان  ⋅

  3132اليوسفي محمد  ⋅

 3292سعيد اÇهبلويل  ⋅

  3313سعيد احلطوين   ⋅

  3594عبد هللا qٔدzوش  ⋅

  3560ن�Ãل شداد  ⋅

⋅  z3315عبد العز¥ز فر   
  3596السحنوين اليعقويب qٔمحد 

املعا¤ة اليوم�ة مع السّب املتكرر واملس&تفز 

اخلانقة ÂسÃب a}ات إاللهية، وكرثة الرواحئ 

التدÀني، وممارسات qٔخرى متسهم يف 

معتقدمه ÂسÃب وجودمه وسط جسناء احلق 

  .العام

  2015ينا¥ر 
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  .جسن مول الربيك

  

¤ئب رئ�س معقل 

  .جسن مول الربيك

  
  

سمى السلف�ة اجلهادية زzر�ء املعتقل يف ٕاطار ملف ما 
  .بوzرشة

Gعتداء kلرضب املربح، *ىل املعتقل 

السلفي زzر�ء بوzرشة، من طرف ¤ئب 

qٔدىم  رئ�س معقل جسن مول الربيك، حىت

حقه يف  عن و4ه، وذ� ÂسÃب دفا*ه

    .طلب اaلقاء £رئ�س املعقل

  2015ينا¥ر 

*ىل  ، احKاîا"الراديو"ابتلع ثالث بطار�ت Àاصة ب 

  .الضغوطات وGس&تفزازات وÕGهتااكت اليت يتعرض لها

  

  .جسن مول الربيك

  

جسن مول  مد¥ر

  .الربيك

  
  

املعتقل يف ٕاطار ملف ما سمى السلف�ة اجلهادية عبد 
   .الصمد الرشدودي

الش&مت والسّب والرضب وعندما �اول qٔن 

ش&تيك ّمت تعريضه aلتعنيف ومت تعليقه من 
هو ُمق�ّد *ىل الصباح ٕاىل املساء، و 

  .مس&توى اليد¥ن والرîلني من طرف املد¥ر

  2015ينا¥ر 

مد¥ر جسن مول الربيك   .جسن مول الربيك  

  ".مصطفى امحلري"

عبد الّصمد البطار املعتقل يف ٕاطار ملف ما سمى 
  .السلف�ة اجلهادية

اعتداءات وسلس| ٕاجراءات انتقام�ة 

  .واس&تفزازية

  

 2015- 08-25الطعام م�ذ   نع دخول املعتقل يف ٕارضاب مفKوح
احKاîا *ىل تعذيبه، وaلمطالبة بفKح حتق�ق يف معلية التعذيب 
هذه اليت تعّرض لها، وٕالخضا*ه خلربة طبية *اÀ |îاصة qٔن qٓ�ر 

   التعذيب الزالت kدية *ىل جسده

 .السجن احمليل ب¬�فلت
رئ�س معقل جسن 

يو�س "تيفلت 
 ". البوعز¥زي

 سمى السلف�ة اجلهادية عبد املعتقل يف ٕاطار ملف ما 
 .الوا�د امخلل�يش

التكÓيل ٕاىل اخللف وإالش&باع لكام ولطام 
وس&با وش&E وٕاهانة *ىل مرqٔى ومسمع من 

 .معوم السجناء

 

غشت  24
2015 

مت حرشه يف زÕزانة ضيقة وسط جسناء احلق العام ل�س # فهيا 
 .ماكن aلنوم ٕاال بباب املر�اض

 .¥ر السجن املركزيمد .السجن املركزي kلق�يطرة
املعتقل يف ٕاطار ملف ما سمى السلف�ة اجلهادية 

 .ادرس £ر*دي

 48إالهانة وGحKا يف ماكن kٕالدارة ملدة 
سا*ة مصفد اليد¥ن ÂسÃب مطالبته بلقاء 

 .املد¥ر من îٔqل نق6 ٕاىل زÕزانة qٔخرى
 2015غشت 

  .إالنتقام ÂسÃب شاك�هتم به

 

 z - ٔq -   
 .السجن احمليل ب¬�فلت

رئ�س معقل جسن 
تيفلت يو�س 

 .البوعز¥زي
 z جسناء–  ٔq- هتوية *ىل السجناءÇبواب اqٔ الق� 2015غشت  .ٕا
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-08-31سا*ة يويم  48الطعام ملدة  عن Àاضوا ٕارضاب ٕانذاري

Kاîا *ىل ٕايداعهم وسط وذ� اح  2015-09-01و  2015
 .جسناء احلق العام و*ىل Gعتداءات املتكررة يف حقهم

 .السجن املركزي kلق�يطرة
ٕادارة السجن املركزي 

 .kلق�يطرة

  :  املعتقلون يف ٕاطار ملف ما سمى السلف�ة اجلهادية
 29015معاذ الرباق 

  29013عبد هللا الغرييب 
  29037ادرس £ر*دي 

  91712عبد الغين الرشاش 
  29167ن�Ãل الغابة 

  29177عبد القادر الصغري 
  28592ا£راهمي العرايش 
  29024يو�س kلغيجو 

  29022عبد هللا ادzوش 
  29027فرحية جامل 

  28962شعاع مصطفى 
  À29006اV قامسي 

  29026فليلح مصطفى 
  29029عبد هللا اوالد ز�د 

  29028ا�س اوالد ز�د 
  29030معاذ مس&تعد 
  03129حيىي £راشد 

  29008شف�ق Àليدي 
 29025ا�دودو رش&يد 

ٕايداعهم وسط جسناء احلق العام 
 .وGعتداءات املتكررة يف حقهم

 2015غشت 

مطالبهتم بتوفري ماكن هلم aلنوم Àارج ز¤زن احلق العام اليت �اولوا 
الطعام يف نفس  مفKوح عن وقد دÀلوا يف ٕارضاب الزج هبم فهيا،

 .اليوم
 .يطرةالسجن املركزي kلق� 

ٕادارة السجن املركزي 
 .kلق�يطرة

املعتقالن يف ٕاطار ملف ماسمى ملف   السلف�ة 
الزبري  2املر�لني تعسف�ا من جسن سال   اجلهادية  

 .مس&تعد ون�Ãل شداد ومحمد بورش

املعتقلني يف ٕاطار ملف ما  الزّج £لك من
املر�لني تعسف�ا   سمى السلف�ة اجلهادية  

س&تعد ون�Ãل الزبري م  2من جسن سال 
شداد ومحمد بورش يف الزÕزانة العقابية 

مكÓيل ا]ٔيدي طوال " الاكشو"Gنفرادية 
-09- 08اليوم واaليل فور وصوهلم بتارخي 

2015 

 2015ش&ت^رب 
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 .وجسن تيفلت 2جسن سال   | îدا وا�ي حتول لبقا� عظاماكن مرضk عن الطعام م�ذ مدة طوي  
ٕاداريت جسن سال 

 وجسن تيفلت  2
املعتقل يف ٕاطار ملف ما سمى السلف�ة اجلهادية زzر�ء 

 .بوغرارة
 2015ش&ت^رب  التعنيف وGعتداء اجلسدي والسب والش&مت

وضعت qٔرسة الضحية شاكية مبوضوع تعذيب ا£هنا بني يدي وzيل 
 .ي قام £ز�رة السجن وGس&Eع aلجميعا� امل&

 .السجن الفالk zلّرّماين
رئ�س معقل السجن 

 .الفالk zلّرّماين
 2015ش&ت^رب  . التعذيب .معتقل احلق العام حسن املباريك

احKاîا *ىل  2015-11-30الطعام بتارخي  عن دÀل يف ٕارضاب مفKوح
-02£ز�رته بتارخي يذzر qٔن qٔرسته قامت  ½رح�6 تعسف�ا من جسن وîدة

فوîدت qٓ�ر التعذيب kدية *ىل و4ه وعيونه م�تف�ة،  12-2015
فعمدت ٕادارة السجن ٕاىل اس&تفزاز qٔمه وqٔخKه برضب املعتقل إالساليم 

  " امحلارة"محمد اجلرودي qٔمام qٔعيهنام وّمت نعت أ]م بـ 

 .محمد اجلرودياملعتقل يف ٕاطار ملف ما سمى السلف�ة  .2ٕادارة جسن سال  .2جسن سال 

مبك�اس الرضب والتعذيب  2جسن توالل 
 .وإالهانة بدون سÃب

   

 

 2015نونرب 

  املعتقلون يف ٕاطار ملف ما سمى ملف   السلف�ة اجلهادية  : املصدر
 .املتواîدون وسط معتقيل احلق العام Âسجن تيفلت

 .السجن احمليل ب¬�فلت
رئ�س معقل جسن تيفلت 

  .يو�س البوعز¥زي
 .املعتقلني*دد من 

التق�يد kٔ]صفاد ليل هنار ملعتقلني عراة 
حمرومون من أ]لÃسة وأ]غطية ال يقدم هلم 

  .سوى املاء
 2015نونرب 

   املعتقلون يف ٕاطار ملف ماسمى ملف   السلف�ة اجلهادية  : املصدر
 .املتواîدون وسط معتقيل احلق العام Âسجن تيفلت

 .السجن احمليل ب¬�فلت
ن تيفلت رئ�س معقل جس
 .يو�س البوعز¥زي

معتقلون من دول ٕافريق�ة، �qٔدهام نيريي وا]ٓخر من �ا¤ 
  .والثالث من غي^�ا

Gعتداء £لك وحش&ية *ىل مرqٔى ومسمع من  
لك السجناء والاكمريات إاللكرتونية، وذ� 

عنرصية ممزوîة ب§ٔنواع من  ب§ٔلفاظ بذيئة وش&تامئ
Îم الرضب والرلك والرفس يف مجيع qٔحناء qٔجسا

وهذا لكه qٔمام مسمع ومرqٔى املوظفني وم^ّسقي 
  .املندوبية

 2015دج�رب 

  
 

 .السجن احمليل ب¬�فلت
مد¥ر جسن تيفلت 
ورئ�س معق6 يو�س 

  .البوعز¥زي

املعتقل اسامعيل املهيدي املعتقل يف ٕاطار ملف ما سمى 
  السلف�ة اجلهادية  

  . و*دد من جسناء احلق العام

سد التق�يد kٔ]صفاد، الرضب يف لك qٔحناء اجل 
يف الوضع ا�ي ال س&تطيع معه إال�سان qٔن 
حيرك ساكنا، مع املنع من الطعام ٕاال من الفKات 
واملنع كذ� من املر�اض وهو ما جيعل 
إال�سان يقيض �اجKه يف ماكنه *ار� ال ثياب 

#.  

  2015دج�رب 

 2مد¥ر سال  2سال  
محد املعتقلون يف ٕاطار ملف ما سمى السلف�ة  ٔq اجلهادية

حمجوب ونرص اV¥ن بوطويل وعبد الوا�د املعمة وqٔرشف 
Jالنا. 

الرضب والش&مت والزج هبم يف ز¤ز¥ن العقاب 
 ".الاكشو"إالنفرادية 

 2015دج�رب 

 .السجن احمليل ب¬�فلت  .أ]رسة *رب شاكية يف املوضوع aلمندوب العام ٕالدارة السجون
رئ�س معقل جسن تيفلت 

 .ييو�س البوعز¥ز 
مت واÇّهتديدا  .املعتقل يف ٕاطار ملف ما سمى السلف�ة اجلهادية ن�Ãل �ابة  2015دج�رب   .الس&تفزاز والسّب والش&ّ
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 : إالطار املعياري اVويل •
  

G*الن العاملي حلقوق 
  :�Gسان

افه عن qٔعامل فهيا اعتداء *ىل احلقوق أ]ساس&ية اليت مينحها # للك خشص احلق يف qٔن يل§ٔ ٕاىل احملامك الوطنية ٕالنص: 8املادة 
 .القانون
للك ٕا�سان احلق، *ىل قدم املساواة التامة مع ا]ٓخر¥ن، يف qٔن تنظر قضيته qٔمام حممكة مس&تق| Õزهية نظرًا *ادًال : 10املادة 

 .*لنيًا aلفصل يف حقوقه والزتاماته وqٔية هتمة ج�ائية توîه ٕاليه
لك خشص مهتم جبرمية يعترب £ريئًا ٕاىل qٔن تثÃت ٕادانته قانوً¤ مب<امكة *لنية تؤمن # فهيا الضام¤ت الرضورية  )1: (11املادة 

 .a©فاع عنه
  

العهد اVويل اخلاص kحلقوق 
  : املدنية والس&ياس&ية

  :تتعهد لك دو� طرف يف هذا العهد: 3الفقرة . 2املادة 
) ٔq (   لتظملa ل فعال�Ãو حر�ته املعرتف هبا يف هذا العهد، حىت لو ب§ٔن ½كفل توفري سqٔ هتكت حقوقهÕي خشص ا[ٔ

 صدر ÕGهتاك عن qٔش�اص يترصفون بصفهتم الرمسية،
ب§ٔن ½كفل للك مKظمل *ىل هذا النحو qٔن تÃث يف احلقوق اليت يدعى اÕهتاMها سلطة قضائية qٔو ٕادارية qٔو   ) ب(

 وب§ٔن ½منى ٕاماكنيات التظمل القضايئ، اVو� القانوين، Þرشيعية خمتصة، qٔو qٔية سلطة خمتصة qٔخرى ينص *لهيا نظام
  .ب§ٔن ½كفل ق�ام السلطات ا,تصة kٕنفاذ أ]حاكم الصادرة لصاحل املتظلمني  ) ت(
وال جيوز حرمان �qٔد  .وال جيوز توق�ف �qٔد qٔو اعتقا# تعسفا .للك فرد حق يف احلرية وىف أ]مان *ىل خشصه.1: 9املادة 

  .*لهيا القانون وطبقا لٕالجراء املقرر ف�ه من حريته ٕاال ٔ]س&باب ينص

  .يتوجب ٕابالغ qٔي خشص يمت توق�فه ب§ٔس&باب هذا التوق�ف Vى وقو*ه كام يتوجب ٕابال�ه رسيعا ب§ٔية هتمة توîه ٕاليه .2

ضائية، يقدم املوقوف qٔو املعتقل £هتمة جزائية، رسيعا، ٕاىل �qٔد القضاة qٔو �qٔد املوظفني ا,ولني قانو¤ مÓارشة وظائف ق .3
وال جيوز qٔن ¥كون احKاز أ]ش�اص ا�¥ن ي^Kظرون احملامكة . و¥كون من حقه qٔن حيامك Àالل Î| معقو� qٔو qٔن يفرج عنه

هو القا*دة العامة، ولكن من اجلاêز تعليق إالفراج عهنم *ىل ضام¤ت لكفا� حضورمه احملامكة يف qٔية مر�| qٔخرى من مرا�ل 
  .� تنف�ذ احلمك عند GقKضاءإالجراءات القضائية، ولكفا

للك خشص حرم من حريته kلتوق�ف qٔو Gعتقال حق الرجوع ٕاىل حممكة ليك تفصل هذه احملمكة دون ٕابطاء يف قانونية .4
  .اعتقا#، وت§ٔمر kٕالفراج عنه ٕاذا اكن Gعتقال �ري قانوين

  .عويضللك خشص اكن حضية توق�ف qٔو اعتقال �ري قانوين حق يف احلصول *ىل ت.5

ال يدان qٔي فرد ب§ٔية جرمية ÂسÃب فعل qٔو امKناع عن فعل مل ¥كن وقت ار½اكبه شلك جرمية مبقKىض القانون  .1: 15املادة 
كام ال جيوز فرض qٔية عقوبة ½كون qٔشد من ت& اليت اكنت سارية املفعول يف الوقت ا�ي ار½كÓت ف�ه  .الوطين qٔو اVويل

اجلرمية qٔن صدر قانون ينص *ىل عقوبة qٔخف، وجب qٔن س&تف�د مر½كب اجلرمية من هذا وٕاذا �دث، بعد ار½اكب  .اجلرمية
  .التخف�ف

ل�س يف هذه املادة من شئ خيل مب<امكة ومعاقÓة qٔي خشص *ىل qٔي فعل qٔو امKناع عن فعل اكن �ني ار½اكبه شلك  .2
  .جرما وفقا ملبادئ القانون العامة اليت تعرتف هبا جام*ة أ]مم

ويف هذا الصدد جيب qٔن  .الناس مجيعا سواء qٔمام القانون و¥متتعون دون qٔي متيزي حبق م¬ساو يف اÇمتتع حباميته. 26املادة 
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حيظر القانون qٔي متيزي وqٔن ¥كفل مجليع أ]ش�اص *ىل السواء حامية فعا� من اÇمتيزي ٔ]ي سÃب، اكلعرق qٔو اaلون qٔو اجل^س 
 س&يايس، qٔو أ]صل القويم qٔو GجEعي، qٔو الرثوة qٔو ال^سب، qٔو �ري ذ� من qٔو اaلغة qٔو اV¥ن qٔو الرqٔي س&ياس&يا qٔو �ري

  .أ]س&باب

 
  

      :اتفاق�ة حقوق الطفل
  .40 – 37: املواد 

 

  :القوانني الوطنية •

  
  :اVس&تور

    ٔq– التصد¥ر   :  
- 107- 24-  23: الفصـول: احلر�ت واحلقوق أ]ساس&ية والسلطة القضائية وحقوق املتقاضني وقوا*د سري العدا� –ب  

109   -110  -117  -118  -119  -120 -121  -122  -123  -125 -126.  
  

  : اVيباîة-qٔ    :قانون املسطرة اجلنائية
  . 296-293-291-290- 289- 287 –) 2(الفقرة : 286-  108-  67-  66-  62- 24:املواد : الضام¤ت qٔثناء احملامكة. ب
  .751- ) 2(الفقرة : 325- 300: املواد :يف القوا*د العامة Âش§ٔن سري اجللسة. ج 

 
  

  
ٕاذا اكن احلق يف احملامكة العاد� ويف املساواة qٔمام احملامك والهيئات القضائية يعد من العنارص أ]ساس&ية الرضورية محلاية حقوق 

اaلجنة أ]ممية املعنية حبقوق الصادر عن  32: إال�سان، ووس&ي| ٕاجرائية لتكرس س&يادة القانون وٕاقامة العدل، حسب التعليق العام رمق
إال�سان، فٕان îل احملاكامت اليت ½ك¬يس طابعا س&ياس&يا qٔو نقابيا qٔو اجEعيا، �البا ما جيري ÀGالل فهيا kملعايري املتطلب توفرها 

نتقام من خمتلف ال^شطاء ومرا*اهتا يف احملامكة العاد�؛ أ]مر ا�ي جيعل حماكامت ظاملة وîاêرة وجمحفة، جيري فهيا توظيف القضاء لال
ا�¥ن حيملون خطاkت qٔو يقومون ب§ٔعامل تتعارض وخطاkت qٔو س&ياسات اVو� يف ش&ىت اNاالت، مبن فهيم املدافعات واملدافعني عن 

  .حقوق إال�سان
  : 2015ويف ما ييل مناذج لبعض املتابعات واحملاكامت اليت رصدهتا امجلعية وفروعها Àالل س&نة 
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  :2015ت اليت æبعهتا امجلعية Àالل س&نة îدول احملاكام - 

  :امل§ٓل  :اخلروقات  :املتابعة  :æرخي وماكن Gعتقال  :إالمس واملهنة والصفة

  �ارس لييل   -ن�Ãل £روال 1
  حبري –عبد الكرمي بولوفة  2 
  م�اوم    –زzر�ءبوشفرة  3
  محمد بومرقة *امل  4  
  *اطل  –بالل سلمون  5 
  *اطل –اسامعيل الغرديين  6
  kئع مسك -محمد *يل لغريب 7
  *اطل   -عبد احلق عنيف  8
  م�اوم –عبد الرزاق بغداد  9

  *اطل –qٔيوب لرzيك  10
  *اطل -عبد الرحمي اخلليفة 11

  حبري –îالل الر�ال  12 
  بناء –عبد العز¥ز مسقط  13
  بناء  –zرمي بياض  14
  حبري   -زهري qٔوÇهيم 15
  *اطل –يوسف الرزايم  16  

  حبري –د احلانويت محم 17
  *اطل –زzر�ء العرسي  18
  kئع مKجول -ادرس التاديل  19
  السعيد الفاليل 20

 21 zالعيايش الر�.  
فا*ل س&يايس ونقايب وحقويق و¤شط 

  فربا¥ر 20يف حركة 

العراWش، بتارخي 
20/02/2011.  

½كو¥ن عصابة ٕاجرام�ة، والرسقة املوصوفة kس&تعامل 
  يف مÓاين وحمالت السالح، وٕارضام النار

معدة aلسكىن و¤قالت، وٕاتالف سطالت وو�ئق  
السلطة العامة وو�ئق بنك�ة وٕاحراقها، وار½اكب qٔعامل 
اÇهنب والتخريب، وٕاتالف qٔش&ياء خمصصة aلمنفعة العامة، 
والعصيان وٕاهانة موظفني معوم�ني qٔثناء ق�اÎم مبهاÎم 

  . & الغريواس&تعامل العنف يف حقهم وٕاحلاق خساêر مادية مب
  592و509و507و294و293: املواد

  595و581و580و594و
  و300و267و263و

  608و400و302و301
-21من ظهري  1من ق ج، والفصل  129و572و571و

  .1967-11-14من املرسوم  1، والفصل 05-1974

خرق املواثيق اVولية حلقوق إال�سان واVس&تور -
  .وق م ج

 67و 66و42و24و23خرق مقKضيات الفصول -
  .من ق م ج

التعذيب البدين والنفيس aلمهتم العيايش و*دم 
ٕا�الته *ىل Àربة طبية دون مربر من طرف الوzيل 
العام وقايض التحق�ق، kلرمغ من وجود qٓ�ر 

  . التعذيب وترصحي املهتم بتعرضه aلتعذيب

24/03/2015:  
  

  .ت§ٔييد القرارGبتدايئ
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  عبد هللا احلميي-1
  ايضز¥ن العابد¥ن £ن الر - 2 
  احضيه æكن�ت- 3 
  رضوان مÓارة- 4 
  محمد مÓارة  - 5 
  حلسن qٔشلكي– 6
  عز¥ز ف�لول  - 7 
بدون Îنة - 3سائق -2حماسب -1( 
بدون - 7حبار -6*امل -5*امل -4

  )Îنة

س&يدي ٕايفين   
04/05/2011 ،

  .صبا�ا 5السا*ة 

  .التجمهر املسلح والعصيان والتحريض *ليه
Îثناء ق�اqٔ م بوظائفهم وار½اكب ٕاهانة موظفني معوم�ني

  .العنف ضدمه
تعي�ب يشء خمصص aلمنفعة العامة �qٔش§ٔنه السلطة العامة، 

  . وٕاحلاق خساêر مادية مبال م�قول مملوك aلغري
، 1958، من ظهري 9/10/15/17/18/21:املواد

  263و302و301و300و
  .من ق م ج 608و595و257و

خرق مقKضيات واالتفاق�ات اVولية واVس&تور -
  . وق م ج

اعEد حمارض املعاينة اليت حررهتا الضابطة -
القضائية اليت زمعت ب§ٔن بعض عنارصها تعرضوا 
aلرضب واجلرح، مما جيعلها طرفا وهو ما جيعل 

  .حمارضها تفKقد aلموضوعية واحلياد
  .رفض اVفوع الشلكية بدون تعليل-

03/12/2014:  
ت§ٔييد احلمك Gبتدايئ القايض kٕدانة مجيع املتابعني 

 Â5000س&نة �Ãسا ¤فذا وغرامة ¤فذة قدرها 
درمه للك وا�د، وٕاسقاط ج�ح التجمهر املسلح 

  .والعصيان والتحريض *ليه

  موظف:  محيد جمدي 1
  *امل:  احلسني qٔحشمي 2
  محمد وحامن  3
  محمد مودود  4
  التايق £ن حسن املودن 5
  *امل : احلسان اعز¥زي  6 
  ا£ن اد¥ر مرزاق *امل     7
  *امل: ني ارهان احلس 8 
  م�اوم        : احلسني احسايين  9
  *امل  : ا£راهمي ب�شا  10  
  *امل:   حلسن zس�س 11 

28/04/2013 ،
  ورزازات

  .عرق| حرية العمل
  .ٕاحلاق خساêر مادية مبال م�قول aلغري

  . الرضب واجلرح بواسطة السالح
  .والسب �ري العلين

  28/05/2015:  
نف�ذ وشهران aلتايق احلمك شهرا �Ãسا موقوف الت 

 1000£ن حسن املودن مع غرامة ¤فذة قدرها 
درمه  50000درمه aلجميع وتعويض الرشكة ب 

  .تضام�ا
  

  ).مسا*د اجEعي: (qٔمين احلداد-
  ).*اطل(رشدي العو� -

فا*الن س&ياس&يان وحقوق�ان، 
  .فربا¥ر 20و¤شطان يف حركة 

اVار البيضاء 
14/02/2013،  

  .لالثالثة بعد الزوا 

تنظمي وÞسهيل بصفة اعتيادية خروج qٔش�اص من الرتاب 
الوطين، وج�ح النصب والزتو¥ر يف حمررات ٕادارية، وصنع 

  . و�ئق تتضمن وقائع �ري حصي<ة
، 2003-11- 11من ظهري  52و50: املواد

  .من ق م ج 540و366و306و129و

خرق املواثيق اVولية حلقوق إال�سان واVس&تور -
  .وق م ج

 67و 66و42و24و23ات الفصول خرق مقKضي-
  .من ق م ج

  .التعذيب النفيس واÇهتديد- 

س&نوات جسنا ¤فذا يف حق أ]ول، وس^Kان يف  4
  .حق الثاين
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ت§Àٔري قايض التحق�ق البث يف امللف بدون مربر - 
موضوعي ح�ث اس&تغرق مجيع املدة القانونية aلتحق�ق 

  .احملددة يف س&نة
  .îqٔري: اسامعيل اVحامن- 
  .æجر: اعqٔرشف qٔمرش - 

  مدافعان عن حقوق إال�سان

30/08/2014،  
  .املضيق

التجمهر يف الطريق العمويم والعصيان، والرضب واجلرح يف حق 
  .موظف معويم qٔثناء مزا� Îامه

خرق مقKضيات واالتفاق�ات اVولية واVس&تور وق م - 
  .ج
من ق  6خرق احلق يف الصمت طبقا ملقKضيات املادة - 

  . م ج
  .ي والنفيسالعنف اجلسد- 

18/09/2014– 2015   
  .شهران �Ãسا ¤فذا

  : رضوان العظميي- 
  .طالب 
  :عبد العز¥ز اخللفاوي £ن محمد- 

Gحتاد الوطين لطلبة املغرب و¤شط يف 
  . فربا¥ر 20حركة 

02/09/2014،  
  مراMش

هنب وٕاتالف  ½كو¥ن عصابة ٕاجرام�ة يف الرسقة املوصوفة،
  اين معوم�ة وخصوصية،ٕارضام النار معدا يف مÓ م�قوالت،

ٕارضام النار يف م�قوالت وٕاحراق و�ئق وجسالت ختص السلطة 
  العامة،

  تعي�ب م^ش§ٔة ذات م�فعة *امة،
  .الرضب واجلرح واÇهتديد kلسالح أ]بيض

خرق املواثيق اVولية حلقوق إال�سان واVس&تور وق م - 
  .ج
  
  .*دم متتيعهام kحملايم qٔثناء مر�| البحث اÇمتهيدي- 

  . qٔشهر ونصف kلسجن 7يا قض - 
  مت احلمك *لهيام kلرباءة

16/04/2015.  

  ا£راهمي Àدي ،.1
  حميي اV¥ن zروش، - .2
  يو�س qٔوعي، - 3 
  qٔ¤س دراكل، - 4 
  محمد البايه،   - 5 
  فاطمة الزهراء لقرع، - 6
  محمد zرومة، - 7 
  رش&يد الز�ري، - 8 
  ادرس �ديوي، - 9 
  زzر�ء احلرشاوي، - 10 
Gحتاد : طلبة -.    الرقاصزzر�ء - 11 

  .الوطين لطلبة املغرب

  ج�<ة التجمهر الغري املسلح kلطريق العموم�ة   .05/11/2014
والعصيان وٕاهانة رîال القوة العموم�ة عن طريق العنف والرضب 

  . واجلرح وٕاراقة دم والرضب واجلرح واÇهتديد
  من ق ج      267و 263و 401و 400و 300: املواد

  .من قانون احلر�ت العامة 21والفصل  

  .انزتاع الترصحيات بواسطة التعذيب اجلسدي والنفيس- 
بطالن حمارض الضابطة (التوق�ع ال يعكس إالرادة احلرة - 

  ).القضائية
من ق م 751و 67و 66و 24خرق مقKضيات املواد - 
إالشعار kحلق يف الزتام / إالشعار Çkهتم امل^سوبة: ج

  . إالشعار kحلق يف املؤازرة /ٕاشعار العائ| / الصمت 
احملامكة ذات طابع س&يايس وحتامك املهتمني الخKياراهتم - 

الفكرية من 4ة وانEهئم النقايب املعارض لالخKيارات 
  . الرمسية

 500احلمك Âشهر¥ن �Ãسا موقوف التنف�ذ وغرامة 
  .7و 6و5و4و2و1: درمه *ىل رمق

درمه  500ب§ٔربعة qٔشهر �Ãسا موقوف التنف�ذ وغرامة 
  .11و 10و9و8و3: يف حق

              .طالب: عبد الكرمي qٔشعل-
Gحتاد .   (طالب: يوسف ارقايد-

لكية احلقوق بوîدة       
22/12/2014       

عرق| مرور الناقالت بوضع qٔجحار ومKارس وجعالت 
ال¬سÃب يف  مطاطية مش&تع| يف طريق *ام من ش§ٔنه

  
  . خرق احلرية النقابية وحرية التعبري والتظاهر- 
ٕاهدار الضام¤ت املنصوص *لهيا يف اكفة املواثيق - 
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  .�ادث  .صبا�ا 11السا*ة   ).الوطين لطلبة املغرب
اس&تعامل العنف ضد موظفني معوم�ني وضد رîال القوة -

العامة qٔثناء ق�اÎم بوظائفهم ½رتب عهنا جروح و*اهة 
  ).عور(مس&تدمية 

ٕاهانة موظفني معوم�ني ورîال القوة العامة qٔثناء ق�اÎم -
  .بوظائفهم ب§ٔقوال وٕاشارات وهتديدات

اق خساêر مادية تعي�ب qٔش&ياء خمصصة aلمنفعة العامة وٕاحل-
  .مملوكة aلغري

املسامهة يف مظاهرة �ري مرصح هبا ويف جتمهر مسلح -
والعصيان ب§ٔكرث من خشصني وحبمل qٔسل<ة ظاهرة 

  .  واملشاركة يف أ]فعال املذzورة qٔ*اله
 301و 300و 595و 3و 2ف / 267و 263و 591: املواد

  . من ق ج 129و 608و 302و
 1-58-377 من ظهري رمق 19و 18و 17و 14و 11

  .Âش§ٔن التجمعات العموم�ة 1958نونرب  15الصادر بتارخي 

  .  اVولية واVس&تور    وق م ج

  مصطفى شعول.1
  �سني املس&يح £ن محمد. 2
  زzر�ء مهن�ش.3
  ن معروهشام بولفت £. 4
  محمد �لوط £ن احلسن . 5
  معر الطييب £ن حمكة. 6 
  ا£راهمي لهبويب . 7 
م�ري £ن . 9عبد الرزاق qٔعراب . 8 

  *�شة   
  عبد النيب شعول . 10 
  qٔسامة زنتار¥ن  . 11 

يوم ) 8و7و6و5(-
24/04/2014.  
  
م يو .) 11و3(-

28/04/214.  
   
، يوم 12-
.30/4/2014.  

  
  ، يوم 10-

31/4/2014.  

املسامهة يف الرضب واجلرح املفيض aلموت، والرضب 
  . واجلرح وإاليداء العمدي ومحل السالح

  400و401و403و128: املواد
  .من ق م ج 302و 300و

-Vولية حلقوق إال�سان واVس&تور خرق املواثيق ا
  .وق م ج

من ق م  66*دم إالشعار kحلقوق، طبقا aلامدة -
  . ج
  .*دم العرض *ىل اخلربة الطبية-
  .*دم ٕاعطاء اللكمة أ]Àرية aلمهتم-

18/06/2015:  
  مؤاÀذهتم من îٔqل امل^سوب ٕاÇهيم، ومعاقÓة 

س&نة جسنا  15ب ) 12و11و10و5و4و3و2و1(
  . ¤فذا

  ومعاقÓته) 9(مؤاÀذة 
  .¤فذا qٔشهر �Ãسا 08ب  

من îqٔل امل^سوب ٕاÇهيام ) 7و 6(*دم مؤاÀذته 
  .واحلمك برباءهتام
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  بلقامس £ن معر. 12
Gحتاد الوطين لطلبة (امجليع طلبة 

  ). املغرب

  
يوم ) 4و2و1(-

01/05/214.  
  .بفاس

  
  محمد العزوزي .1
  محمد العبدي . 2
  محمد القطراين. 3
  qٔسامة زنتار. 4
  معر الطييب . 5
  �سني املس&يح . 6 
  عبد النيب شعول . 7 
  .  لطيفة ب^ت محمد £ن qٔمحد.8 

Gحتاد الوطين لطلبة : (طلبة
  ).املغرب

ية ٕاخفاء �qٔد أ]ش�اص معدا، مÓحوث عنه من طرف ج�ا  
  . العدا�، مع *لمه kر½اكب ج�اية

و128و394و393و392و129و114و130و392:املواد
و297و401و303و302و301و300و267و264و363
  .من ق م ج 400و595و591و299

خرق املواثيق اVولية حلقوق إال�سان واVس&تور -
  .وق م ج

من ق ج رمغ  66ة *دم ا�رتام مقKضيات املاد-
  . تضمني ذ� kحملرض

  .احلضور أ]مين املك±ف qٔثناء اجللسة-
*دم Gس&تابة الس&تد*اء شهود النفي بدون -

  .تعليل

  

  ).  بدون Îنة:(محليين �سني-
  ).kئع مKجول: (مصطفى قشو-
  ).الفراشة: (مجعية البا*ة املتجولني-

بين مالل، 
16/02/2015 ،

  .د مساء 40و7السا*ة 

Çم اÎثناء ق�اqٔ اية، وٕاهانة موظفني معوم�ني�ر½اكب جk هتديد
  . مبهاÎم، وح�ازة سالح بدون مربر مرشوع وال¬رشد

  .من ق م ج 427و425و329و263:املواد

خرق املواثيق اVولية حلقوق إال�سان واVس&تور -
  .وق م ج

 67و 66و42و24و23خرق مقKضيات الفصول -
  .من ق م ج

  

19/02/2015:  
  . qٔشهر ¤فذة 6يين �سني محل 

  . qٔشهر ¤فذة 4مصطفى قشو 

بالل العريب £ن اسلõن، *امل ومدافع 
  .عن حقوق إال�سان

شارع محمد اخلامس 
: kمخل�سات

18/02/2015 ،
  .د 40و 16السا*ة 

ٕاهدار الضام¤ت املكفو� مبوجب العهود واالتفاق�ات   .  من ق ج 263ٕاهانة موظف معويم qٔثناء ق�امه مبهامه 
  .Vولية واVس&تور وق م جا

18/03/2015:  
ٕادانة املهتم من îqٔل ج�<ة ٕاهانة موظف معويم 
qٔثناء ق�امه مبهامه بثالثة qٔشهر �Ãسا ¤فذا وغرامة 

  .درمه 500¤فذة قدرها 
  )م�اوم: (يوسف السفري

  .مدافع عن حقوق إال�سان
21/02/2015 ،

د،  40و13السا*ة 
وظفني معوم�ني qٔثناء ق�اÎم مبهاÎم عن طريق السب ٕاهانة م
  .     وإاليذاء

خرق املواثيق اVولية حلقوق إال�سان واVس&تور -
  .وق م ج

23/03/2015:  
  .درمه qٔ500شهر �Ãسا ¤فذا وغرامة ¤فذة  3
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درب السلطان 
  .Vkارالبيضاء

  .اجلهة اليت اعتقلته �ري خمو� قانو¤-  .من ق ج 267و263: املواد
  .انعدام �ا� التلÃس-
الشطط يف اس&تعامل السلطة من طرف قائد -

  .17امللحقة إالدارية 
 67و 66و42و24و23خرق مقKضيات الفصول -

  . من م ج
رفض اVفو*ات الشلكية بعد مضها aلجوهر دون -

  . تعليل
، عضوة )kئعة مKجو�: (نوال �س�س

  .الك�فدرالية اVميقراطية aلشغل
درب السلطان، Vkار 

البيضاء، 
21/02/2015 ،

  .زوG 30و13سا*ة ال 

ٕاهانة موظف معويم qٔثناء ق�امه مبهامه عن طريق السب 
  .  وإاليذاء

  .من ق ج 267و263: املواد

  .خرق املواثيق اVولية حلقوق إال�سان واVس&تور-
  . من ق م ج 67و66و 42و 24و 23خرق املواد -
  .*دم ٕاجراء موا4ة مع املرص�ني واملش&تكني-
د امللحقة إالدارية اس&تعامل الشطط من طرف قائ-

17.  
  

23/03/2015 :  
  .درمه qٔ500شهر ¤فذة وغرامة  3

*اطل ومدافع : رشيفي عبد العايل-
  .عن حقوق إال�سان

ختريب م^ش§ٔة يف م& اVو�، ووضع qٔجحار يف الطريق   
العمويم قصد عرق| حركة املرور، وٕاهانة موظفني معوم�ني 

  .qٔثناء الق�ام مبهاÎم
  591و595و263و264: املواد

  .من ق م ج 

  .خرق املواثيق اVولية حلقوق إال�سان واVس&تور-
 67و 66و42و24و23خرق مقKضيات الفصول -

  .من ق م ج
  

02/03/2015:  
  .س^Kان موقوفة التنف�ذ

) جماز/ kحئ مKجول : (محيد العايدي
  .الك�فدرالية العامة aلشغل

 9، س 25/02/2015
درب السلطان : صبا�ا

  .Vkارالبيضاء

.    ٕاهانة موظفني معومني qٔثناء ق�اÎم مبهاÎم والعنف يف حقهم
  .من ق ج 267و263: املواد

خرق املواثيق اVولية حلقوق إال�سان واVس&تور -
  .وق م ج

انتفاء الصفة الضبطية لBٔش�اص ا�¥ن qٔوقفوا -
  .املعتقل لكوهنم جمرد مقدمني حرضبنب

  .*دم التوق�ع *ىل حمارض Gس&Eع-
  .ا4ته kملش&تكني*دم مو -
 67و 66و42و24و23خرق مقKضيات الفصول -

20/03/2015:  
 500شهر وا�د �Ãسا ¤فذا وغرامة ¤فذة قدرها 

  .درمه
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  . من ق م ج
ا�Vاوي محمد   معطل مدافع عن 

  .حقوق إال�سان
مقر عام� 

09/03/2015 ،
صبا�ا، 11السا*ة

  .بتاور¥رت

Îثناء ق�اqٔ م بواجهبم، العصيان وٕاهانة موظفني معوم�ني
واس&تعامل العنف يف حق �qٔدمه، وتعي�ب يشء خمصص 

  .aلمنفعة العامة، واملشاركة يف جتمهر �ري مرخص
 17من ق ج، و 595و 267و 264و 301و 300: املواد

  .التجمعات العامة 15/01/1958من ظهري  21و 19و

GحKفاظ به ملدة ½زيد *ىل qٔربع سا*ات قÓل -
  .بطة القضائيةGس&Eع ٕاليه من طرف الضا

 24*دم ا�رتام الفورية عند حتر¥ر احملرض املادة -
  . من ق م ج

  . من ق م ج 323و 67و 66خرق املادتني -
  .*دم ذzر سÃب امKناع احملروس عن توق�ع احملرض-

  

  وضوان qٔبو رطيب2*الل الصا£ري  1
  هشام القرواوي 3 
  فKوح رضوان 4 
  عبد الكÓري £ر£ري 5 
  qٔمحد الزاوي 6 
  محمد زضايك 7 
عامل فالح�ون . (بوسلهام زضايك 8  

  )نقابيون
  

13/03/2015 ،
  .Âس&يدي قامس

  .     اÇهتديد وعرق| حرية العمل
  .من ق م ج 288و 429: املادæن

خرق املواثيق اVولية حلقوق إال�سان واVس&تور 
  .وق م ج

  

  .  زzر�ء الرقاص-
  :qٔعز¥ز qٔيوب-
Gحتاد الوطين لطلبة ) طالبان(
  .غربامل

21/03/2015 ،
د، 30و 17السا*ة 
  . kلق�يطرة

ٕاهانة �qٔد رîال القوة العموم�ة qٔثناء ق�امه مبهامه، وار½اكب 
  . العنف يف حقه مع �ا� العود

  .من ق ج 157و267و263: املواد

خرق مقKضيات واالتفاق�ات اVولية   واVس&تور -
  . وق م ج

التعذيب qٔثناء وضعهام رهن احلراسة النظرية -
وqٔثناءتقدميهام qٔمام وzيل امل& *ا¥ن �qٔر التعذيب 
*ىل زzر�ء الرقاص وqٔمر �kٕالته *ىل طب�ب ٕاال qٔن 
جنزت  ٔqالضابطة القضائية رفضت تنف�ذ أ]مر و
حمرضا qٔومهت ف�ه qٔن الضحية تنازل لها *ىل ذ�، 
ورمغ ٕا�رة هذه احلا� qٔمام احملمكة مل يت�ذ وzيل 

  .امل& ٕاي ٕاجراء

27/04/2015   :  
  .qٔشهر �Ãسا ¤فذا يف حق زzر�ء الرقاص 6-
  . qٔشهر موقوفة التنف�ذ يف حق qٔعز¥ز qٔيوب 3-

  :19/04/2015  . �سانخرق املواثيق اVولية حلقوق االٕ -العصيان بواسطة *دة qٔش�اص جممتعني، وG*رتاض *ىل ،     21/03/2015  :اجلوهري محمد-
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 ).م�اوم(
  :اجلوهري هشام-
  ).حبار(

  .مدافعان عن حقوق إال�سان

بعد الزوال،  3س 
  .العراWش

  

 ٔq مرت هبا السلطة العموم�ة بواسطة التجمهر تنف�ذqٔ شغال
واÇهتديد والعنف، وٕاهانة املوظفني العموم�ني ورîال القوة 
العامة qٔثناء الق�ام مبهاÎم، وممارسة اÇهتديد والعنف يف 

: املواد.      حقهم، وٕاهانة *مل اململكة
  .من ق م ج 308و267و263و302و300

  
  

، من 31و21و24و 6خرق مق�ضيات الفصل -
خرق مقKضيات الفصول -.       اVس&تور

  .من ق م ج 57و23و21
  
  

  . qٔشهر ¤فذة يف حق أ]ول 8
  .qٔشهر موقوفة يف حق الثاين 4
  
  

  زzر�ء حرشاوي-
  ادرس احلديوي-
  رش&يد الز�دي-
  ا£راهمي Àدي-
  محمد zرومة-
  محمد البايه-
  دراكل qٔ¤س-
  يو�س qٔعي-
  فاطمة الزهراء القرع-
  . حميي اV¥ن zرويش-
Gحتاد الوطين لطلبة : (طلبة 

  ).املغرب

21/03/2015،  
  .الق�يطرة

ٕاهانة �qٔد رîال القوة العموم�ة qٔثناء ق�امه مبهامه، وار½اكب 
  .العنف يف حقه مع �ا� العود

  .من ق ج 157و267و263 :املواد

اVولية واVس&تور  خرق مقKضيات واالتفاق�ات-
  . وق م ج

  .qٔشهر�Ãسا ¤فذا 6احلمك ب 

Ouas Samuet 1-                                       
Okunobuwa -2 Mike  

، 02/04/2015وîدة 
  .زوG 12السا*ة 

املسا*دة *ىل الهجرة الرسية واملشاركة يف ذ�، واVخول 
  .aلرتاب الوطين املغريب بطريقة رسية

  .  وثيقة ٕادارية واس&تعاملهاالزتو¥ر يف
، والفصل 02-03من القانون رمق  50و 49و 48: املواد
  .من ق ج 360

  ).من ق م ج 21املادة (*دم Gس&تعانة مبرتمج -
*دم توق�ع احملرض من طرف احملروسني دون -

  ).من ق م ج 24املادة (إالشارة ٕاىل أ]س&باب 
  . من ق م ج 67و 66خرق املادتني -
مجيع qٔوراق احملرض من طرف الضابط *دم توق�ع -
  ).من ق م ج 69املادة (

، ب§ٔربعة qٔشهر 08/05/2015احلمك *لهيام بتارخي 
درهام يف حقهام  3000جسنا ¤فذا وغرامة ¤فذة 

معا من îqٔل اVخول ٕاىل الرتاب املغريب بطريقة 
  .رسية والرباءة kل^س&بة لبايق اÇهتم

  :13/01/2015خرق مقKضيات واالتفاق�ات اVولية واVس&تور -  . عرق| السري ومضايقة املرورتيفلت       ادرس العاطفي -1
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  هشام الر�ايل  - 2 
 3 - zحسوتة الر�.  

  
  م�اكنيك�ان 3و 1*
  kئع مKجول-2*
  .مدافعون عن حقوق إال�سان*
  

  . ختريب م�قوالت يف جام*ات kس&تعامل القوة  04/04/2014
ٕاهانة موظفني معوم�ني وعنارص القوة العموم�ة qٔثناء ق�اÎم 

  مبهاÎم واس&تعامل العنف يف حقهم
  .الرضب واجلرح kلسالح

 303و  303و401و400و263و267و594و591:املواد
  .مكرر من ق م ج

  .وق م ج
رفض اVفوع الشلكية بعدم قانونية احملارض بدون -

  .تعليل النزتاع G*رتافات حتت التعذيب

مني يف املر�ىل ختف�ض العقوبة احلÃس&ية مجليع املهت
  . Gس&ت��اف�ة

  عز¥ز رفاعي 
Gحتاد الوطين لطلبة : (طالب 

  ).املغرب

30/10/2013  
  تطوان

خرق مقKضيات واالتفاق�ات اVولية واVس&تور -  التجمهر �ري املرخص، والعصيان والعنف
  .وق م ج

خرق احلق يف الصمت والعنف qٔثناء احلراسة -
  .النظرية

ت أ]ولية املتعلقة رفض الطلب Âش§ٔن اVفو*ا-
  .ببطالن حمرض الضابطة القضائية بدون تعليل

  .شهر موقوف التنف�ذ: ت§ٔييد احلمك املس&ت§ٔنف

Jمحمد �ا  
Gحتاد الوطين لطلبة : (طالب
  ).املغرب

التجمهر �ري املرخص، والعصيان واس&تعامل العنف يف حق   30/10/2013
  .رîال القوة العامة

  .ق م جمن  301و300و267و 263:املواد

خرق مقKضيات واالتفاق�ات اVولية واVس&تور -
  .وق م ج

 6خرق احلق يف الصمت طبقا ملقKضيات املادة -
  .من ق م ج

العنف ورفض الطلبات أ]ولية املتعلقة £رفع �ا� -
  .Gعتقال وبطالن احملرض بدون تعليل

26/10/2015  
  ت§ٔييد احلمك املس&ت§ٔنف Âشهر¥ن ونصف �Ãسا ¤فذة

  دوش qٔمين qٔدر -
  *ادل بوزيد  -
  ).Gحتاد الوطين لطلبة املغرب(

  تطوان
 2014  
  

التجمهر �ري املرخص والعصيان، واس&تعامل العنف ضد 
  .القوة العامة

خرق مقKضيات واالتفاق�ات اVولية واVس&تور -
  .وق م ج

  .خرق احلق يف الصمت والعنف البدين-

26/01/2015:  
نصف ت§ٔييد احلمك املس&ت§ٔنف القايض Âشهر¥ن و 

  .�Ãسا ¤فذا
، 11/04/2015  حصفي: محيد املهداوي

د  45و11السا*ة 
  .صبا�ا، مك�اس

�رش ونقل نبٕا زائف ووقائع �ري حصي<ة تثري الفزع بني 
  .الناس

  .من ق الص<افة 7و 5و 42الفصول  

خرق املواثيق اVولية حلقوق إال�سان واVس&تور -
  . وق م ج

رمغ  من ق ج 66*دم ا�رتام مقKضيات املادة -
  . تضمني ذ� kحملرض
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  .احلضور أ]مين املك±ف qٔثناء اجللسة-
  .*دم Gس&تابة الس&تد*اء شهود النفي-

، ¤شط )*امل م�اوم: (الطويل محمد
  .فربا¥ر 20يف حركة 

  

، س 04/2015
  .دق�قة ب¬�فلت 30و  11

ٕاهانة موظفني معوم�ني ورîال القوة العامة qٔثناء ق�اÎم 
  .  العنف يف حقهمبوظيفهتم مع اس&تعامل 

  من ق ج 267و263-

خرق مقKضيات واالتفاق�ات اVولية، واVس&تور -
  .وق م ج

  . رفض اس&تد*اء الشهود-
  .إال4از *ىل قرينة الرباءة النعدام التلÃس-

شهران �Ãسا ¤فذا وغرامة ¤فذة : 28/05/2015
  . درمه 500قدرها 

  زهري بلعيايش -
  ا£راهمي قامسي-
  محمد امحلري -
  طفى ارساطيمص-
  رضوان العلمي -
  �سني ا£ن العريب  -
  معر لعرويس-
  محزة قÓاش   -

Gحتاد الوطين لطلبة : (طلبة
  ).املغرب

01/05/2015،  
  .د 5و 20السا*ة 

  .GحKاز وٕاهانة موظفني معوم�ني qٔثناء ق�اÎم مبهاÎم
  . تعي�ب qٔش&ياء aلمنفعة العامة

مع ٕاضافة انزتاع اÇهتديد kر½اكب ج�اية وح�ازة السالح، 
  .عقار
من  570و303و427و 425و 595و 963و 463/1:املواد

  .ق م ج

خرق املواثيق اVولية حلقوق إال�سان واVس&تور -
  . وق م ج

من ق ج رمغ  66*دم ا�رتام مقKضيات املادة -
  . تضمني ذ� kحملرض

  .احلضور أ]مين املك±ف qٔثناء اجللسة-
  .في*دم Gس&تابة الس&تد*اء شهود الن-

  

  العكيب عبد اNيد 1
  ازد¥ن اب¬سام 2 
  هند افراح 3 
  محمد هداج  4 
  ليىل بولفت  5 
  رضوان qٔمادي 6 

  .معط|: 5امجليع طلبة kس&ت¸�اء رمق * 
  .Gحتاد الوطين لطلبة املغرب

05/2015،  
صبا�ا،  11السا*ة 

أ]ح�اء اNاورة جلامعة 
  .محمد £ن عبد هللا بفاس

يمت تفريقه ٕاال kلقوة العموم�ة بعد التجمهر املسلح مل 
  . اس&تعامل أ]سل<ة

ٕاهانة موظفني معوم�ني qٔثناء ق�اÎم بوظائقهم kس&تعامل 
  . العنف يف حقهم

  .تعي�ب يشء خمصص aلمنفعة العامة

  
خرق مقKضيات االتفاق�ات اVولية واVس&تور وق -

  .م ج

  

  : عبد الكرمي qٔمر¥ر
ق عضو امجلعية املغربية حلقو )م�اوم( 

16/05/2015،  
الربنويص Vkارالبيضاء، 

ٕاهانة موظفني معوم�ني qٔثناء مزاوÇهتم ملهاÎم واس&تعامل 
  . العنف يف حقهم نتج عنه مرض والعصيان مع التعدد

تور خرق املواثيق اVولية حلقوق إال�سان واVس& -
  .وق م ج

04/06/2015:  
شهران �Ãسا موقوف التنف�ذ وغرامة ¤فذة قدرها 
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  .متديد احلراسة النظرية وٕارîاع املسطرة aلرشطة-  .من ق م ج 302و300و267و263:املواد  د، يوم 30و 18السا*ة   .إال�سان Vkارالبيضاء
قرار Gعتقال وإاليداع يف السجن عند ٕا*ادة -

  .التقدمي دون تعليل
  .*دم ٕاجراءموا4ة مع املش&تكني-

  .د رمه500

  .عبد احلق الش�ب 1
  .عبد الرزاق الزواغي 2 
): م�اومون. (qٔمحد qٔرمحوش 3 

  .الت^س&يق�ة الوطنية aلبا*ة املتجولني

19/05/2015،  
  الربنويص Vkارالبيضاء،  

  .د30و 6السا*ة 

ٕاهانة موظفني معوم�ني qٔثناء ق�اÎم مبهاÎم واس&تعامل العنف 
  .يف حقهم نتج عنه مرض والعصيان مع التعدد

  .من ق ج 302و300و267و 263: املواد

واثيق اVولية حلقوق إال�سان واVس&تور خرق امل-
  .وق م ج

متديد احلراسة - . *دم ٕاجراء موا4ة مع املش&تكني-
  .النظرية بدون مربر

دواعي Gعتقال وإاليداع يف السجن kل^س&بة -
  . aلثالث �ري مربرة

  .*دم تعميق البحث يف اجتاه قرينة الرباءة-
 67و 66و42و24و23خرق مقKضيات الفصول -

  .من ق م ج

05/06/2015:  
  .درمه 500شهر موقوف التنف�ذ وغرامة :  2و1
شهر¥ن �Ãسا موقوفة التنف�ذ وغرامة ¤فذة : 3

  .درمه 500قدرها 

، عضو )معطل: (qٔسامة £ن مسعود
فربا¥ر، واحلزب  k20مجلعية وحركة 
  . Gشرتايك املو�د

20/05/2015 ،
  .kلقرص الكÓري

  : التظاهر السلمي
  .من ق م ج 224و 263و308و304و301:املواد

خرق املواثيق اVولية حلقوق إال�سان واVس&تور  -
  .وق م ج

11/06/2015:  
الرباءة من ج�<ة التحريض *ىل العصيان، 

qٔشهر  4 ومعاقÓته من îٔqل البايق، واحلمك *ليه ب
درمه مع  Ã�1000سا موقوف التنف�ذ، وغرامة 

  .�qٔم اعتقال 06الصاêر جمربا يف 
  كامل محمد -1
  ذكري عبد العز¥ز - 2 
  رضوان السماليل- 3 
  سائق 3بناءان  2و1*

  )مدافعون عن حقوق إال�سان*(

، دوار 03/06/2015
  qٔدوز 

  .بين مالل
  

  . التجمهر املسلح يف الطريق العموم�ة
ٕاهانة موظفني معوم�ني qٔثناء ق�اÎم بعملهم وار½اكب العنف 

  .ضدمه
    .1958من ظهري  2فقرة  20و 19و 18و 17: املواد
  .من ق م ج 267و 263

خرق مقKضيات واالتفاق�ات اVولية واVس&تور -
  .وق م ج

  . من ق م ج 56انعدام �ا� التلÃس ف -
من ق م ج املتعلق kالس&تعانة مب<ام  66خرق ف -

  . qٔو الزتام الصمت
  .بعدم ٕاشعار العائ| قانونيا 67خرق م -

17/08/2015:  
ته القاضية ت§ٔييد احلمك Gبتدايئ يف مجيع مقKضيا

kٕدانة ذكري عبد العز¥ز وكامل محمد Âس&نة ¤فذة، 
  .qٔشهر لرضوان السماليل 10و

  مس&ت�دم: حمسن النامي
  

03/06/2015،  
  الرkط

  .الشدود اجل^يس وإالÀالل العلين kحلياء
  .من ق م ج 489و 483: املادæن

خرق مقKضيات واالتفاق�ات اVولية واVس&تور -
  ق م جو 

19/06/2015 :  
مؤاÀذة املعتقلني من îqٔل امل^سوب ٕاÇهيام ومعاقÓة 
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qٔشهر �Ãسا ¤فذة وغرامة  4 لك وا�د مهنام ب  رد اVفو*ات الشلكية بدون تعليل-  حماسب: حلسن البودايم
  درمه للك وا�د،  500مالية قدرها 

  .مع حتميلهام الصاêر kلتضامن وإالجÓار يف أ]دىن
  عبد اaلطيف الغزال-
  هشام النواي-
  ل الرهوي ف�ص-
  �رس املو�دي-
  معر التوايب-
  ) طلبة( 
  qٓدم العامل إالدريس-
  ).قارص(

  .Gحتاد الوطين لطلبة املغرب

  
، سا�ة 06/06/2015

  .îامع الف�ا مبراMش

خرق املواثيق اVولية حلقوق إال�سان واVس&تور -  .إالفطار امجلاعي يف رمضان
  .ذات الص|

ٕالدريس، الرباءة aلطفل القارص qٓدم العامل ا
  .وشهران موقوفة التنف�ذ aلباقني

  :مÓوم جون اكلفان
  . Îاجر م�اوم

  11/06/2015 ،
 15و11وîدة، السا*ة 

  .د

  .اVخول ٕاىل الرتاب املغريب بطريقة �ري قانونية
إالقامة يف املغرب دون التوفر *ىل بطاقة ال¬سجيل qٔو 

  . إالقامة
  .يةÞسهيل تنظمي دخول أ]îانب ٕاىل املغرب بصفة رس 

   52و51و50و49و43: املواد
  .02-03من ق رمق 

خرق مقKضيات واالتفاق�ات اVولية واVس&تور -
  .وق م ج

  . *دم Gس&تعانة مبرتمج qٔثناء البحث اÇمتهيدي-
  . *دم ٕاشعا ر *ائ| املعتقل-
  *دم Gس&تعانة مبرتمج من طرف النيابة العامة -
  .التحر¥ر الفوري aلمحرض-
سا*ة *ىل  24يه ٕاال بعد مرور مل يمت Gس&Eع ٕال -

  . توق�فه
  . *دم ٕاشعاره kٔ]فعال امل^سوبة ٕاليه مع توق�فه-
  .رد اVفو*ات الشلكية بدون تعليل-

14/07/2015:  
  . qٔشهر �Ãسا ¤فذا 6
  

، Î.  16/06/2015اجرة �القة: ¤د¥ن Õكون
د،  20و 00السا*ة 

  .جرادة

من ق م ج  505 :املادæن. إالقامة �ري الرشعية والرسقة
  .02-03من ق رمق  43و

خرق مقKضيات واالتفاق�ات اVولية واVس&تور -
  .وق م ج

  .*دم Gس&تعانة مبرتمج Àالل البحث اÇمتهيدي-

27/07/2015:  

*دم مؤاÀذهتا من îٔqل امل^سوب ٕاÇهيا واحلمك خرق املواثيق اVولية حلقوق إال�سان واVس&تور   العصيان والتجمهر املسلح وٕاهانة موظفني معوم�ني   ، بفاس16/08/2015  *اWشة البوش 
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  طالبة
  Gحتاد الوطين لطلبة املغرب     

من ظهري  19و18و17من ق م ج      و 267و 302
15/11/1958  

من  66وق م ج *دم ٕاشعارها حبقوقها طبقا aلامدة 
  ق م ج  

  برباءهتا

  حسن قرماد -
  احلسني قرماد -
æجران وعضوان جبام*ة العدل ( 

  )سانوإالح 

09/08/2015 ،  
د ليال، 30و 20السا*ة 

  .بتازة

ٕاهانة موظف معويم qٔثناء ق�امه مبهامه بواسطة ٕاشارات 
  .وqٔقوال وار½اكب العنف يف حقه

  .من ق م ج 267و263:املواد

خرق مقKضيات واالتفاق�ات اVولية واVس&تور وق 
  .م ج

24/08/2015:  
ٕادانة املهتمني من îqٔل ٕاهانة موظفني معوم�ني 

ناء ق�اÎم مبهاÎم، واحلمك *ىل لك وا�د مهنام qٔث 
 Â1000شهر �Ãسا ¤فذا وغرامة ¤فذة قدرها 

  .درمه، مع حتميلهام الصاêر تضام�ا جمربا يف أ]دىن
  عبد الغين املك�يس-
  هشام الطويل-
  ادرس املعرويف-
  رضوان لشهب-
  املصطفى بنان-
  *ادل رضيف-
  عبد الرحمي الغزايل-
  .ميعبد العايل درهي-
  )عامل نقابيون(

26/08/2015،  
  .س&يدي قامس

  . اÇهتديد من îqٔل عرق| حرية العمل، والرضب واجلرح
  .من ق م ج 401و288:املادæن

خرق مقKضيات واالتفاق�ات اVولية واVس&تور وق 
  .م ج

  

  : عبد القادر خنىش
  )ضابط رشطة(

  .    ٕا�داث الضوضاء والهجوم *ىل مسكن العامل  
  .ويم سامٕاهانة موظف مع 

  . السكر العلين البني

خرق مقKضيات واالتفاق�ات اVولية واVس&تور -
  .وق م ج

  .خرق احلق يف GحKاج السلمي-

26/08/2015:  
  .شهران �Ãسا موقوف التنف�ذ

  رش&يد الرايم 
  )بدون Îنة(

  .ٕاهانة موظف معويم kس&تعامل اÇهتديد  31/08/2015
  .من ق م ج 429و263: املادæن

 Kس&تور وق خرق مقVولية واVضيات واالتفاق�ات ا
  م ج

درمه، مع الصاêر  qٔ500ربعة qٔشهر ¤فذة وغرامة 
  .وإالجÓار يف أ]دىن

  طارق qٔشعو ومن معه
  kئع مKجول

03/09/2015،  
  بين مالل

  .ٕاهانة موظف معويم qٔثناء ق�امه بعم6
  .من ق م ج 263: املادة

ق خرق مقKضيات واالتفاق�ات اVولية واVس&تور و 
  .م ج

  

19/10/2015:  
ت§ٔييد احلمك Gبتدايئ القايض kٕدانة املهتمني 
Âشهر¥ن �Ãسا موقوفة التنف�ذ وغرامة ¤فذة قدرها 

  .درمه 1000
  .qٔشهر موقوفة التنف�ذ 3خرق مقKضيات واالتفاق�ات اVولية واVس&تور -  .ٕاهانة الضابطة القضائية، qٔ    20/10/2015يوب اعز¥ز
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Gحتاد الوطين لطلبة : (طالب
  ).املغرب

  .تيفلت، العارشة صبا�ا
  

  الق�يطرة

  .ظف معويم qٔثناء ممارس&ته ملهامهالعنف وٕاهانة مو 
  .من ق م ج 400 267و263: املواد

  .وق م ج
*دم Gس&تابة لطلبه الرايم ٕاىل Gس&Eع -

  .aلشهود
  

  ،29/10/2015  ).بدون Îنة: (قرماد فاطمة
  .æزة

ه مبهامه بواسطة ٕاشارات ٕاهانة موظف معويم qٔثناء ق�ام
  .وqٔقوال، وار½اكب العنف يف حقه

  .من ق ج 267و263:املادæن

خرق مقKضيات واالتفاق�ات اVولية واVس&تور وق 
  .م ج

05/11/2015:  
مؤاÀذة املهتمة من îqٔل امل^سوب ٕاÇهيا وعقاهبا 
عن ذ� Âشهر �Ãسا ¤فذا، وغرامة مالية قدرها 

  .درهام، وإالجÓار يف أ]دىن 200
مدافع ) بدون Îنة: (محمد الو�داين

عن حقوق إال�سان، نقايب و¤شط 
  .س&يايس

  :س&يدي ٕايفين
15/12/2015 ،
  .دق�قة 30و21

العصيان واملسامهة يف عصيان وقع qٔثناءه رضب وجرح 
  .والتحريض *ىل التجمهر �ري املرخص # ليال

التجمهر املسلح ليال إالهانة والعنف يف حق موظفني 
  . ء ق�اÎم بعملهم نتج عنه ٕاراقة دممعوم�ني qٔثنا

  . تعي�ب يشء خمصص aلمنفعة العامة
ٕاهانة الضابطة القضائية عن طريق تقدمي qٔد� زائفة تتعلق 

  .جبرمية خ�الية
، 406و129و295و264و267و 300و306و304: املواد

   20و18و17من ق ج، و
  .1958-11-15من ظهري 

  . وجود تناقض مب<ارض الضابطة القضائية-
  . من ق م ج 66املادة  *دم ٕاشعار املعتقل مبقKضيات- 
 23خرق مقKضيات واالتفاق�ات اVولية والفصل -

  . من اVس&تور وق م ج

*دم مؤاÀذة املعتقل من îqٔل ٕاهانة الضابطة 
القضائية عن طريق تقدمي qٔد� زائفة تتعلق جبرمية 
خ�الية، وٕادانته من îqٔل البايق Âس&نة �Ãسا ¤فذا 

  .رمه وإالجÓار يف أ]دىنوغرامة qٔلف د
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  :اخلالصة •
يتضح من Àالل اجلدول qٔ*اله qٔن احلق يف احملامكة العاد� مKالزم، متام التالزم، مع اس&تقاللية القضاء، ال س&õ عن السلطة 

إالصالح العميق  التنف�ذية، وا�رتام مÓدqٔ س&يادة القانون وهو ما زال qٔمرا بعيد املنال، *ىل الرمغ من اخلطاب السائد والراجئ حول
   .والشامل ملنظومة العدا�
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  ÃÊ]‚¹]æ<l^ÃÊ]‚¹]çá^ŠÞý]<ÑçÏu<àÂ<áV< <
  

تعترب وضعية املدافعات واملدافعني عن حقوق إال�سان يف zون�هتا ومشوليهتا ومدى ا�رتام معلهم، من املؤرشات احلق�ق�ة *ىل مدى 
فالزتامات املدافعات واملدافعني عن حقوق إال�سان، كام سطرها ٕا*الن حامية . هتا اVولية يف جمال حقوق إال�سانا�رتام اVو� لتعهدا

املدافعني عن حقوق إال�سان، توجب *لهيم التواîد يف مواقع اÕهتااكت حقوق إال�سان، وتفرض *لهيم مKابعة هاته ÕGهتااكت يف ظروف 
4qٔزة اVو� وماف�ات العقار وqٔحصاب النفوذ و�ريمه، ممن ¥كونون امل¬س&بÃني الرئ�سني يف اÕهتااكت  عجتعلهم يف مواقع اخلطر والEس م

  .حقوق إال�سان، سواء مهنا املدنية والس&ياس&ية qٔوGقKصادية وGجEعية والثقاف�ة والبي��ة

ق واÇهتديد، وÞشويه السمعة، qٔو Gعتقال ويف هذا Gطار يتعرض املدافعات واملدافعون عن حقوق إال�سان يف بالد¤، aلتضيي
والسجن يف بعض احلاالت؛ وهو ما ي¬�اقض مع مقKضيات ٕا*الن أ]مم املت<دة محلاية املدافعني عن حقوق إال�سان، ا�ي نص يف 

Eعية والثقاف�ة، وqٔيضا ديباجKه *ىل مرشوعية ال^شاط املهم ا�ي يبذ# أ]فراد وامجلا*ات وامجلعيات يف تعز¥ز احلقوق GقKصادية وGج
دورمه البارز يف القضاء *ىل اÕهتااكت حقوق إال�سان ومهنا ت& اليت ¥كون سÃهبا رفض G*رتاف حبقوق لك شعب يف ممارسة س&يادته 

ته يدÀل لك فرد qٔوجام*ة qٔو مجمو*ة م�ظمة qٔو �ري م�ظمة تدافع عن حق qٔو تعزز حامي "  الاكم| *ىل Oرواته وموارده الطبيعية ح�ث qٔن 
  ".يف ٕاطار املدافع عن حقوق إال�سان

 ):ٕا*الن حامية املدافعني عن حقوق إال�سان(إالطار املعياري  •

  1998-12- 9 144/53: مت اعEده و�رشه مبوجب قرار امجلعية العموم�ة رمق

  :مضامني امحلاية  :املواد

  1املادة 
حامية وٕاعامل حقوق إال�سان واحلر�ت أ]ساس&ية *ىل  من حق لك خشص مبفرده وkالشرتاك مع �ريه qٔن يدعو وسعى ٕاىل

  . الصعيد¥ن الوطين واVويل

  
  5املادة 
  

لغرض تعز¥ز وحامية حقوق إال�سان واحلر�ت أ]ساس&ية، ¥كون للك خشص، مبفرده وkالشرتاك مع �ريه، احلق *ىل الصعيد¥ن 
  :الوطين واVويل يف

 Gلتقاء والتجمع سلميا؛ -

 عيات qٔورابطات qٔوجام*ات وGنضامم اÇهيا وGشرتاك فهيا؛Þشك�ل م�ظامت qٔومج  -

  .االتصال kملنظامت �ري حكوم�ة qٔو kملنظامت احلكوم�ة اVولية -

  
  12املادة 
  

للك خشص احلق مبفرده وkالشرتاك مع �ريه يف qٔن شرتك يف أ]�شطة السلمية ملناهضة اÕهتااكت حقوق إال�سان  -1
 .واحلر�ت أ]ساس&ية

� مجيع التدابري الالزمة اليت ½كفل للك خشص حامية السلطات ا,تصة # مبفرده وkالشرتاك مع �ريه من qٔي تت�ذ اVو -2
عنف qٔو هتديد qٔو هتديد qٔو انتقام qٔومتيزي ضار فعال qٔوقا نو¤ qٔوضغط qٔوqٔي ٕاجراء تعسفي qٓخر ن¬�ة ملامرس&ته 

 .qٔوممارس&هتا املرشو*ة aلحقوق املشار ٕاÇهيا يف هذا إال*الن
  

اليت تؤطر معل ) 1966(ٕاضافة لبنود ٕا*الن حامية املدافعني *ىل حقوق إال�سان، هناك مقKضيات لك من العهد¥ن اخلاصني حبقوق إال�سان  :ملحوظة
 .املدافعني واملدافعات *ىل حقوق إال�سان
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 :القوانني الوطنية •

يوîد qٔي قانون وطين يعرف kملدافعات واملدافعني *ىل kس&ت¸�اء وثيقة اVس&تور، ا�ي يتضمن العديد من احلر�ت أ]ساس&ية، ال 
ففي تصد¥ر اVس&تور املغريب ويف kبه الثاين، ا,صص aلحقوق واحلر�ت أ]ساس&ية، جند . حقوق إال�سان وينص رصا�ة *ىل حام¥هتم

دون qٔي ذzر ملوضوع حامية املدافعات ٕاشارات *امة حلقوق املواطنني واملواطنات، واللزتام املغرب �kرتام حقوق إال�سان يف zون�هتا، 
  .واملدافعني *ىل حقوق إال�سان يف معلهم

  :Àالصة •

ال توîد qٔية ٕاشارة رصحية ملوضوع حامية معل املدافعات واملدافعني *ىل حقوق إال�سان يف القوانني الوطنية و*ىل رqٔسها  -
 .اVس&تور املغريب

 حقوق إال�سان يف املرجعية الكونية حلقوق إال�سان، والس&õ هناك تنصيص واحض ومفصل لعمل املدافعات واملدافعني *ىل -
 .يف بنود ٕا*الن حامية املدافعني *ىل حقوق إال�سان ويف القرارات املتعددة aلجمعية العامة لBٔمم املت<دة

  qٔ - هتااكت حلقوق املدافعات واملدافعني عن حقوق إال�سانÕG بعض مناذج:  

، ما فKئت وضعية املدافعات واملدافعني عن حقوق 2015هبا حقوق إال�سان، Àالل س&نة  ففي س&ياق Gنتاكسة اليت qٔصيÃت
فاVو� املغربية و4qٔزهتا السلطوية مل ترتك س�Ãال ٕاال وسلكKه . إال�سان حتتل صدارة ÕGهتااكت والصف<ات أ]وىل من جسل الرتاجعات

دافعني، ب§ٔساليب مKعددة وملتوية، املبارشة مهنا و�ري املبارش؛ ٕاما *رب qٔو وس&ي| ٕاال واس&تعملهتا aلتضييق *ىل هؤالء املدافعات وامل
وقد معلت امجلعية املغربية حلقوق إال�سان *ىل رصد . اÇهتديد والتخويف وال¬شهري حبياهتم اخلاصة، qٔو من Àالل Gعتقال والسجن

قوق إال�سان م�متني aلجمعية qٔو فا*لني يف الوسط �االت كثرية ومKنو*ة لهذه املضايقات وÕGهتااكت اليت طالت مدافعني عن ح
  :احلقويق، الصحفي، qٔو النقايب، نذzر مهنا *ىل س�Ãل ا�zر، ال احلرص، ما ييل

  :الحئة �ري هنائية لالÕهتااكت اليت طالت املدافعات واملدافعني عن حقوق إال�سان- ب

  :املــــــــــــــ§ٓل  :اÇهت�م يف �ا� Gعتقـــــــــــال  :هنــوع�  :æرخي ÕGهتـــــــاك  :املدي��ة  :Gســــــــــــم

  2014يوليوز10  طنة  وفاء رشف
Gعتقال والتعذيب 
النفيس واحملامكة �ري 

  .العاد�

الوشاية ا لاكذبة والتبليغ جبرمية تعمل بعدم 
  .�دوÍا

  .س^Kان جسنا ¤فذا

  2014يونيو 1  البيضاء  qٔسامة حسن
Gعتقال والتعذيب 

لنفيس واحملامكة �ري ا
  .العاد�

"    "   "  "  " " "  
س&نوات وغرامة 3

  .ماليني س&ن¬مي10

  qٔ2014كتو£ر  30  اجلديدة  qٔمحد بو*ادي
Gعتقال والتعنيف 
اجلسدي واaلفظي 

  .واحملامكة �ري العاد�

التجمهر املسلح، ½كو¥ن *اصبة ٕاجرام�ة، 
ح�ازة qٔسل<ة بيضاء بدون مربر، 

لاكت خمصصة التحريض، ٕاتالف ممت
aلمنفعة العامة، العصيان، الرشق 

  .هتم ج�ائية يف اNموع k...10حلارة

  .س^Kان جسنا ¤فذا

    qٔ2014£ريل  29  لكممي  عبد اخلالق املريض
عرق| حركة املرور، التحريض *ىل 
ار½اكب العنف والعصيان واملشاركة يف 

  .س&نوات ¤فذة 4
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  .جتمهر مسلح ليال
  .س&نوات ¤فذة qٔ2014      4£ريل 14  العيون  اNاهد مÓارة

  .س&نوات3  .*ىل Àلف�ة اعتصام ام�رض        فاساك مصطفى
  . س&نوات3  " "   "   "    "    "         معر حوران

عبد اaلطيف £ن 
  الش&يخ

  .توبع يف �ا� اعتقال    .اعتقال  2015فربا¥ر  18  

عبد الرحامن £ن .ذ
  معرو

      .اخKطاف حق�بة مع6  2015مارس  25  الرkط

    الرkط  qٔمني عبد امحليد
اعتداء ورضب من 

  .طرف 4qٔزة اVو�
  .نقل اىل املس¬شفى  

    الرkط  عبد هللا لف�¬سا
اعتداء ورضب من 

  .طرف 4qٔزة اVو�
  .نقل اىل املس¬شفى  

      س&يكوك عبد احلكمي
اعتداء ورضب من 

  .طرف 4qٔزة اVو�
  .اعتقال وٕاطالق رساح  

    السامرة  qٔمحد النارصي
ء جسدي اعتدا

وحيش من طرف 
  .4qٔزة اVو�

    

  محيد املهديوي
مسري /الرkط

  بديل qٔنفو
    .تضييق واس&تد*اءات  

qٔشهر موقوفة التنف�ذ 4
  .درمه 10.000وتعويض 

  .اعتقال ومKابعة      *ادل qٔلقرموطي
*ىل Àلف�ات مقال خبصوص Gنت<ارات 

  .يف صفوف رîال ا]ٔمن
  

      *يل املرابط 
حرمانه من و�ئقه 

  .داريةاالٕ 
    

    .اعتقال ÂسÃب كتابته يف الفاس بوك        احلسني بوجخامت

  qٔمحد جنمي
مد¥ر /الرkط

  .موقع zود
      

ٕادانته ب§ٔداء مÓلغ 
  .qٔلف درمه 500.000

  ÀاV بو£كري
حصفي يوم�ة 

  £رملان مك"
  .حمامكة  .شاكية من طرف وز¥ر التعلمي العايل    

  ا£راهمي الصايف
حصفي يوم�ة 

  £رملان مك"
  .حمامكة  .ية من طرف وز¥ر التعلمي العايلشاك    

  كامل الشميس
حصفي 
  kلصباح

  

اعتداء من طرف 
ما� ضيعة قرب واد 
الرشاط qٔثناء الغرق 

  .امجلاعي

    

    .ٕاهانة موظف و�رش qٔخÓار زائفة  . مKابعة قضائية    موقع zود/فاس  معراملز¥ن
      .اعتداء    جريدة املساء  عبد هللا �داش

  .اس&مترار Gعتقال          مصطفى احلس&ناوي
      حمامكة      qٔسامة £ن مسعود
      مKابعة    البيضاء  نوراV¥ن ر�يض

      مKابعة    قصبة æد�  مصطفى جفيل
      مKابعة    قصبة æد�  فاطمة قدمريي

      مKابعة    قصبة æد�  السعدية املنفلوطي
      مKابعة    قصبة æد�  رشدي عبد اaلطيف

      مKابعة    الرkط  zرمية ¤در
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      مKابعة    الرkط   مصد عياش
      مKابعة    الرkط   املعطي م�جب

      مKابعة    الرkط   محمد الصرب

      *يل îدو
هتديد ÂسÃب �شاطه 

  .الصحفي
    

  qٔ2015كتو£ر  30  اجلديدة  qٔمحد ا�هيب
اعتقال وحمامكة �ري 

  .*اد�
  .الرضب واجلرح العمد�ن: هتمة مفربكة

qٔشهر �Ãسا ¤فذا  6
ضت ٕاىل ابتدائيا، خف

  .qٔربعة qٔشهر اس&ت��اف�ا

  :Àالصات •

تعترب إال*ال¤ت املرتبطة حبقوق إال�سان، يف دو� احلق والقانون اليت حترتم حقوق إال�سان واVميقراطية، ذات قمية Àqٔالق�ة 
��، فٕان اس&مترار اVو� . انومعيارية كربى ½رىق هبا ٕاىل مصاف إاللزام�ة املعنوية، ٔ]هنا تندرج مضن القانون اVويل العريف حلقوق إال�س

املغربية يف جتاهل واجب ا�رتام ٕا*الن حامية املدافعني عن حقوق إال�سان، كام هو موحض يف الpذج �ري احلرصية املقدمة يف اجلدول، 
  .هو Þشجيع *ىل مواص| Gعتداء *لهيم، وا*اقة معلهم وم�عهم من qٔداء رساÇهتم *ىل الوîه املطلوب

  :توصيات •

رار يف النضال من îqٔل التنصيص يف القوانني الوطنية *ىل بنود واحضة، لصاحل حامية معل املدافعني واملدافعات *ىل Gس&مت -
 .حقوق إال�سان، من مجيع qٔنواع Gعتداءات املادية واملعنوية

 .التعريف مبضامني ٕا*الن حامية املدافعني عن حقوق إال�سان *ىل مس&توى واسع -

املدافعون واملدافعات *ىل حقوق إال�سان من اÕهتااكت، حىت ي¬س&ىن فضحها والرتافع من îqٔل توثيق لك ما يتعرض #  -
 .وقفها

Gلتاء ٕاىل ا]ٓليات أ]ممية من îqٔل حامية املدافعني *ىل حقوق إال�سان، وqٔساسا qٓلية املقرر qٔٔ]ممي اخلاص حبامية املدافعات  -
 .واملدافعني *ىل حقوق إال�سان
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  .حرية الرqٔي والتعبري والتنظمي والتظاهر السلمي .1
 .حرية الص<افة وإال*الم وGنرتنت .2

   

  :يف جمال حرية الرqٔي والتعبري و التنظمي والتظاهر السلمي  -  1

  : إالطار املعياري اVويل •
G*الن العاملي حلقوق 

  �Gسان
  ".يف امجلعيات وامجلا*ات السلميةاحلق يف Gشرتاك للك خشص : "20الفقرة أ]وىل من املادة  

العهد اVويل اخلاص 
kحلقوق املدنية 

  والس&ياس&ية 

اليت  ت& ٕاال احلق هذا ممارسة *ىل الق�ود من qٔن يوضع جيوز وال به معرتفا السلمي يف التجمع احلق ¥كون: "21املادة  
 العام النظام qٔو العامة السالمة qٔو القويم منا]ٔ  لصيانة دميقراطي، جممتع يف رضورية، تدابري وÞشلك aلقانون طبقا تفرض

  ."وحر�هتم ا]ٓخر¥ن حقوق qٔو حامية العامة ا]ٓداب qٔو العامة الص<ة حامية qٔو
 وGنضامم النقاkت ٕا�شاء حق ذ� يف مبا qٓخر¥ن، مع امجلعيات ½كو¥ن حرية يف حق فرد للك" -1الفقرة : 22املادة  

  ."مصاحله حامية îqٔل من ٕاÇهيا
هد اVويل اخلاص الع  

kحلقوق GقKصادية 
  GجEعية والثقاف�ة 

  :تتعهد اVول أ]طراف يف هذا العهد £كفا� ما ييل: "املادة الثام�ة  
) ٔq ( نضامم ٕاىل النقابة اليت خيتارها، دومنا ق�د سوى قوا*دG ٓخر¥ن وىفq الشرتاك معk تkحق لك خشص يف ½كو¥ن النقا

وال جيوز ٕاخضاع ممارسة هذا احلق ٔ]ية ق�ود . قصد تعز¥ز مصاحله GقKصادية وGجEعية وحام¥هتااملنظمة املعنية، *ىل 
�ري ت& اليت ينص *لهيا القانون."  

 :القوانني الوطنية •

  
  2011دس&تور 

  

Vس&تور نطاق ا�رتام ا تؤسس مجعيات اNمتع املدين واملنظامت �ري احلكوم�ة ومتارس �qٔشطهتا حبرية، يف"  12الفصل  
  والقانون،

  ".حر�ت GجEع والتجمهر والتظاهر السلمي، وت§ٔس�س امجلعيات، وGنEء النقايب والس&يايس مضمونة" 29الفصل  

قانون ت§ٔس�س 
امجلعيات 

الصادر  1.58.376رمق
كام  1958نونرب  15يف 

مت تعدي6 و½متميه 
kلقانون اجلديد رمق 

الصادر بتارخي  75.00
  2002يوليوز  05

امجلعية يه اتفاق لتحق�ق تعاون مس&متر بني خشصني qٔو *دة qٔش�اص الس&ت�دام معلوماهتم qٔو �شاطهم : الفصل أ]ول 
  .لغاية �ري توزيع أ]رkح فõ ب�هنم

جيوز ت§ٔس�س مجعيات أ]ش�اص £لك حرية ودون سابق ٕاذن Âرشط qٔن ½راعي يف ذ� مقKضيات : الفصل الثاين
 .5الفصل 

ب qٔن تقدم لك مجعية ترصحيا ٕاىل مقر السلطة إالدارية احمللية الاكêن به مقر امجلعية مÓارشة qٔو جي: الفصل اخلامس
وتوîه السلطة احمللية املذzورة ٕاىل النيابة العامة . بواسطة عون قضايئ سمل عنه وصل مؤقت خمتوم ومؤرخ يف احلال

ا من الو�ئق املرفقة به املشار ٕاÇهيا يف الفقرة الثالثة kحملمكة Gبتدائية ا,تصة �س�ة من الترصحي املذzور وكذا �س�
 .بعده، وذ� قصد متك�هنا من ٕابداء رqٔهيا يف الطلب عند GقKضاء

 60وعند اس¬�فاء الترصحي لٕالجراءات املنصوص *لهيا يف الفقرة الالحقة سمل الوصل اÇهنايئ وجوk داÀل îqٔل qٔقصاه 
  ."   أ]îل، îاز aلجمعية qٔن متارس �شاطها وفق أ]هداف املسطرة يف قوان�هنا ويف �ا� *دم Þسلميه داÀل هذا. يوما
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من Àالل هذه النصوص، و�ريها كثري مما ال ي¬سع جمال هذا التقر¥ر لÃسطه، يتضح qٔن احلق يف حرية التنظمي والتظاهر السلمي 
فعيل يؤكد qٔن اVو� املغربية ال ½كرثت  ال kملواثيق اVولية ذات مكفول سواء يف املواثيق اVولية qٔو يف ال¬رشيع احمليل، �ري qٔن الواقع ال

ع احلق يف الص|، وال kلزتاماهتا اVولية يف هذا اNال وال kل¬رشيعات الوطنية اليت س^هتا بنفسها؛ ٕاذ qٔن السمة العامة اليت متزي تعاطهيا م
أ]مرا�ي جوبه، وال زال جيابه، مبقاومة جشا*ة لٕالطارات اVميقراطية، ويف  التنظمي والتظاهر السلمي يه اÕهتاMها املس&متر واملمهنج هلم؛

  .قلهبا  احلركة احلقوق�ة، واحلراكت GحKاج�ة وGجEعية، وkٕرضاkت مKعددة aلشغي|
ٕاىل اعEد نفس وهكذا متزيت الفرتة احلالية بتصا*د GحKاîات املطلبية وارتفاع �دة GحKقان الشعيب،  ح�ث سارعت اVو� 

؛ qٔساليهبا القمعية يف الضبط واملراقÓة أ]م�ية، مع اaلجوء ٕاىل الرفع من Gعتقاالت وسط املواطنات واملواطنني خللق qٔجواء من الرتهيب
معلية  من القانون اجلنايئ، ل¬سهيل 288كام معدت، محلاية Gس&تغالل واÇمتلص من ا�رتام القانون يف جمال الشغل، ٕاىل ٕاعامل الفصل 

 õاج السلمي واحلق يف إالرضاب النقايب؛ فKحG ء النقايب ورضب احلق يفEنG لعامل ولرضب احلق املرشوع يفa ال¬رسحي امجلاعي
معلت بعض مؤسسات اVو� من حكومة و�ريها *ىل شن محالهتا إال*الم�ة aل¬شك�ك يف مصداق�ة املنظامت احلقوق�ة اVولية 

ت مرارا عن اÕز*ا4ا وقلقها من ½راجع جمال احلر�ت واحلقوق أ]ساس&ية aلمواطنني، قÓل qٔن تتاوز �دود التحفظ والوطنية، اليت *رب 
  .والرفض لتقار¥ر م�ظامت دولية وتل§ٔ ٕاىل طرد ممثلهيا من بالد¤

عد قادرة *ىل ضبط النفس ويبدو qٔن اVو� اليت معلت س&نوات *ىل تب��ض جسلها احلقويق kعEدها *ىل qٓلياهتا و�لفاهئا، مل ت
 والتعاطي إالجيايب مع مالحظات احلركة احلقوق�ة خبصوص اÕهتااكهتا aلحر�ت العامة؛ ذ� ٔ]نه رمغ حماوÇهتا ٕاÕاكر هذه ÕGهتااكت، فٕان

G ولية وإالقلميية، وتوثيق هذهVولية والوطنية وا]ٓليات اVالل توا½ر شهادات العديد من الض<ا� وتقار¥ر املنظامت اÀ هتااكت منÕ
أ]رشطة املصورة kلصوت والصورة،  يؤكد qٔنه ال ميكن نفي احلقائق كام يه *ىل أ]رض، وqٔن اVو�، عوض هذا إالÕاكر الفاحض، *لهيا 

حلق، اعEد مقاربة حقوق�ة وقانونية تقطع مع مقع احلق يف التنظمي والتظاهر السلمي ومع إالفالت من العقاب فõ خيص اÕهتاك هذا ا
  .وkعEد qٔسلوب احلوار uٓلية دميقراطية Þشارzية ٕالجياد �لول aلمشالك املطرو�ة يف هذا اNال

ويف ٕاطار هذا الرتاجع اخلطري عن حامية احلق يف التنظمي والتظاهر السلمي، ش^ت اVو� جهوما ممهنا *ىل القوى اVميقراطية 
، �ني qٔلقى وز¥ر اVاÀلية محمد 2014يوليوز  14ابتداء، *ىل اخلصوص، من يوم  ومضهنا احلركة احلقوق�ة، اختذ صبغة رمسية واحضة

 حصاد خطابه س&� ا�zر qٔمام الربملان، واهتم ف�ه امجلعيات احلقوق�ة بتلقهيا qٔموG طائ| من اخلارج دون qٔن تعرف اVو� qٔ¥ن ترصفها،
تارخي واVو� تقود مح| مKواص| ملنع العديد من مكو¤ت احلركة احلقوق�ة مفنذ ذ� ال . وب§ٔهنا تعرقل جمهودات اVو� يف حماربة إالرهاب

املغربية من تنظمي �qٔشطهتا حبرية يف القا*ات العموم�ة؛ كام قامت، يف نفس الوقت، حبم| د*ائية مغرضة ضد احلركة احلقوق�ة خسرت لها 
عية املغربية حلقوق إال�سان النص�ب أ]وفر من املنع ومن ال¬شهري، ٕا*الÎا الرمسي �ري املس&تقل وكذا إال*الم امل§ٔجور؛ ح�ث ¤لت امجل 

  .ٕاال qٔن امجلعية اس&مترت يف معلها التنظميي والنضايل *ىل الرمغ من لك العراق�ل اليت وضعهتا اVو� qٔماÎا
ية ا]ٓن وامجلعية املغربية احلر (ويف تصعيد خطري ضد احلركة احلقوق�ة، الت§ٔت اVو� ٕاىل رفض Þسمل ملفات ت§ٔس�س بعض امجلعيات 

، وم�ع العديد من فروع امجلعية من عقد مجوعها العامة لتديد ماك½هبا، qٔو رفض Þسمل امللفات القانونية لبعضها، qٔو )aلحقوق الرمقية مكثال
  :يلرفض Þسلمي وصوالت إاليداع املؤقKة qٔو اÇهنائية، qٔو هام معا aلبعض ا]ٓخر، وذ� كام هو مÓني يف اجلدول التا
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  رت :الفرع :وضعية امللف إالداري :معلومات ومالحظات
 æ 1ه| السلطات ½رفض Þسمل امللف حمكت احملمكة إالدارية بعدم قانونية رفض امللف والسلطات مس&مترة يف رفضها

 qٔ 2يت ور¥ر السلطات ½رفض Þسمل امللف اس&تعانة الفرع مبفوض قضايئ ورفع دعوى قضائية يف املوضوع
 3 متارة السلطات ½رفض Þسمل امللف س&تعانة الفرع مبفوض قضايئ ورفع دعوى قضائية يف املوضوعا

 4 قصبة æد� السلطات ½رفض Þسمل امللف اس&تعانة الفرع مبفوض قضايئ ورفع دعوى قضائية يف املوضوع
 5 زاوية الش&يخ السلطات ½رفض Þسمل امللف اس&تعانة الفرع مبفوض قضايئ ورفع دعوى قضائية يف املوضوع
 6 فاس السلطات ½رفض Þسمل امللف اس&تعانة الفرع مبفوض قضايئ ورفع دعوى قضائية يف املوضوع
 7 خ�يفرة السلطات ½رفض Þسمل امللف اس&تعانة الفرع مبفوض قضايئ ورفع دعوى قضائية يف املوضوع
 æ 8زة سمل امللفالسلطات ½رفض Þ  اس&تعانة الفرع مبفوض قضايئ ورفع دعوى قضائية يف املوضوع
 9 مراMش ملنارة السلطات ½رفض Þسمل امللف اس&تعانة الفرع مبفوض قضايئ ورفع دعوى قضائية يف املوضوع
 10 لكممي السلطات ½رفض Þسمل امللف اس&تعانة الفرع مبفوض قضايئ ورفع دعوى قضائية يف املوضوع
 11 �د السوامل سلطات ½رفض Þسمل امللفال  اس&تعانة الفرع مبفوض قضايئ ورفع دعوى قضائية يف املوضوع
 12 اVار البيضاء السلطات ½رفض Þسمل امللف اس&تعانة الفرع مبفوض قضايئ ورفع دعوى قضائية يف املوضوع
 13 ٕاميي^Kانوت السلطات ½رفض Þسمل امللف اس&تعانة الفرع مبفوض قضايئ ورفع دعوى قضائية يف املوضوع

 14 القصيبة السلطات ½رفض Þسمل امللف دعوى قضائية يف املوضوع اس&تعانة الفرع مبفوض قضايئ ورفع
 15 4ة فاس مك�اس السلطات ½رفض Þسمل امللف اس&تعانة الفرع مبفوض قضايئ وحتر¥ر حمرض GمKناع 
 16 وزان السلطات ½رفض Þسمل امللف اس&تعانة الفرع مبفوض قضايئ وحتر¥ر حمرض GمKناع 

 17 طانطان السلطات ½رفض Þسمل امللف وحتر¥ر حمرض GمKناع  اس&تعانة الفرع مبفوض قضايئ
 18 تزين�ت السلطات ½رفض Þسمل امللف اس&تعانة الفرع مبفوض قضايئ وحتر¥ر حمرض GمKناع 
 19 بنجر¥ر السلطات ½رفض Þسمل امللف اس&تعانة الفرع مبفوض قضايئ وحتر¥ر حمرض GمKناع 

 20 فاس ساس السلطات ½رفض Þسمل امللف حمرض GمKناع اس&تعانة الفرع مبفوض قضايئ وحتر¥ر
kشا العطاوية وقائد الصهرجي ¥رفضان Þسمل امللف ولك وا�د يتحجج £كون الت§ٔس�س مل يمت يف 

 داêرة نفوذه
 21 العطاوية æماللت السلطات ½رفض Þسمل امللف

 22 اÕزاكن السلطات ½رفض Þسمل امللف 

 السلطات ½رفض Þسمل امللف 
 aلجنة احمللية حودرانا /

 امخل�سات
23 

 24 سامرة السلطات ½رفض Þسمل امللف 
 qٔ 25اكد¥ر السلطات ½رفض Þسمل امللف السلطات تطلب ½زzية املكKب املركزي aلفرع

 26  طنة السلطات ½رفض Þسمل امللف  
 27 الق�يطرة لالسلطات ½رفض Þسلمي qٔي وص اس&تعانة الفرع مبفوض قضايئ ورفع دعوى قضائية يف املوضوع

 28 ب^سلõن السلطات ½رفض Þسلمي qٔي وصل اس&تعانة الفرع مبفوض قضايئ وحتر¥ر حمرض GمKناع
 29 س&يدي قامس السلطات ½رفض Þسلمي qٔي وصل السلطات Þسلمت امللف و½رفض Þسلمي qٔي وصل
 30 العيون السلطات ½رفض Þسلمي qٔي وصل السلطات Þسلمت امللف و½رفض Þسلمي qٔي وصل

 31 4ة الشامل السلطات ½رفض Þسلمي qٔي وصل الفرع qٔرسل رسا� تذكريية aلسلطات ومل جتب
 32 تطوان السلطات ½رفض Þسلمي qٔي وصل السلطات Þسلمت امللف و½رفض Þسلمي qٔي وصل
 33 الرkط السلطات ½رفض Þسلمي qٔي وصل السلطات Þسلمت امللف و½رفض Þسلمي qٔي وصل

 34 خريبكة السلطات ½رفض Þسلمي qٔي وصل �س�ة من جس6 العديل السلطات تطلب من الرئ�س 
 35 الناظور السلطات ½رفض Þسلمي qٔي وصل السلطات Þسلمت امللف و½رفض Þسلمي qٔي وصل
 36 احلس&مية السلطات ½رفض Þسلمي qٔي وصل السلطات Þسلمت امللف و½رفض Þسلمي qٔي وصل
 æ 37ور¥رت ات ½رفض Þسلمي qٔي وصلالسلط السلطات Þسلمت امللف و½رفض Þسلمي qٔي وصل
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 qٔ 38سفي السلطات ½رفض Þسلمي qٔي وصل السلطات Þسلمت امللف و½رفض Þسلمي qٔي وصل
 39 اVار البيضاء الربنويص السلطات ½رفض Þسلمي qٔي وصل السلطات Þسلمت امللف و½رفض Þسلمي qٔي وصل

 السلطات سلمت الوصل املؤقت ومل Þسمل الوصل اÇهنايئ
½رفض Þسلمي الوصل السلطات 

 اÇهنايئ
 40 سال

 السلطات سلمت الوصل املؤقت ومل Þسمل الوصل اÇهنايئ
السلطات ½رفض Þسلمي الوصل 

 اÇهنايئ
 41 4ة سوس ماسة

 السلطات سلمت الوصل املؤقت ومل Þسمل الوصل اÇهنايئ
السلطات ½رفض Þسلمي الوصل 

 اÇهنايئ
 42 زاzورة

 Þ هنايئالسلطات سلمت الوصل املؤقت وملÇسمل الوصل ا 
السلطات ½رفض Þسلمي الوصل 

 اÇهنايئ
 43 دم�ات

 السلطات سلمت الوصل املؤقت ومل Þسمل الوصل اÇهنايئ
السلطات ½رفض Þسلمي الوصل 

 اÇهنايئ
 z 44رس&يف

 السلطات سلمت الوصل املؤقت ومل Þسمل الوصل اÇهنايئ
السلطات ½رفض Þسلمي الوصل 

 اÇهنايئ
 45 احملمدية

 سلمت الوصل املؤقت ومل Þسمل الوصل اÇهنايئالسلطات 
السلطات ½رفض Þسلمي الوصل 

 اÇهنايئ
 46 بوم�ة

 السلطات سلمت الوصل املؤقت ومل Þسمل الوصل اÇهنايئ
السلطات ½رفض Þسلمي الوصل 

 اÇهنايئ
 47 سطات

 السلطات سلمت الوصل املؤقت ومل Þسمل الوصل اÇهنايئ
السلطات ½رفض Þسلمي الوصل 

 اÇهنايئ
 48 احلاجب

 السلطات سلمت الوصل املؤقت ومل Þسمل الوصل اÇهنايئ
السلطات ½رفض Þسلمي الوصل 

 اÇهنايئ
 49 املزنل

 السلطات سلمت الوصل املؤقت ومل Þسمل الوصل اÇهنايئ
السلطات ½رفض Þسلمي الوصل 

 اÇهنايئ
 50 4ة الق�يطرة

 السلطات سلمت الوصل املؤقت ومل Þسمل الوصل اÇهنايئ
لطات ½رفض Þسلمي الوصل الس

 اÇهنايئ
 51 الفق�ه بنصاحل

  
ومن 4ة qٔخرى، فقد اس&مترت أ]4زة أ]م�ية يف اس&تعامل القوة املفرطة والعنف اجتاه املتظاهرات واملتظاهر¥ن السلميني، وفض 

    : ويف هذا الصدد ميكن qٔن �رسد أ]م±| التالية. العديد من الوقفات السلمية بطرق �ري قانونية

مقع وم�ع وقفة احKاج�ة kلرkط تضام�ا مع الشعب اÇميين، وضد التدÀل العسكري ا�ي تقوده السعودية مبشاركة *دة دول مضهنا   �
 املغرب؛

اعتداءات القوات العموم�ة يف لك من السامرة والعيون *ىل حمتني، *ىل Àلف�ة ز�رة وفد املفوضية السام�ة حلقوق إال�سان  �
 aلمنطقة؛

� k حلق يف الشغل؛ 8ملعطلني واعتقال التنك�لk لم<امكة مبدينة الناضور عقب مطالبهتمa مهنم وتقدميهم 

 اعتقال العديد من الفراشة يف حمطات خمتلفة kلبيضاء وممارسة العنف يف حقهم، مبا ف�ه اعتقال qٔم رفقة qٔبناهئا الثالثة kلبيضاء؛ �

 قراطي بطنة؛د*ا ٕاÇهيا التوîه اVمي 2015م�ع وقفة يوم فاحت ماي  �

 kلرkط واعتقال اثنني من أ]طر املعط|، Àالل وقفة سلمية نظموها qٔمام وزارة اVاÀلية؛ 2015ماي  6التنك�ل kملعطلني يوم  �

 kلرkط؛ 2015ماي  13تعنيف أ]طر املعط| والناشطة احلقوق�ة احملام�ة نعمية ال�ف يوم  �
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طالبا قدم مهنم  60ر احKاîات الطلبة *ىل ت§ٔخر املن<ة اVراس&ية، واعتقال حوايل ماي، Oqٔ 26اقK<ام احلي اجلامعي مبراMش يوم  �
 يف �ا� اعتقال aلم<امكة؛ 4

qٔنظر التقر¥ر اخلاص kملنع (التضييق *ىل أ]�شطة احلقوق�ة aلعديد من امجلعيات و*ىل رqٔسها امجلعية املغربية حلقوق إال�سان  �
 :واحضني aلقوانني، واحKقار لBٔحاكم القضائية ولاللزتامات اVولية aلمغرب ومهنا ، يف خرق وجتاهل)والتضييق *ىل امجلعية

م�ع �شاط ½كويين مبدينة اجلديدة aلهيئة املغربية a©فاع عن حقوق إال�سان، يف ٕاطار اتفاق�ة رشاكة لها مع وزارة العدل  -
 واحلر�ت؛
 ½كوي^�ة، لفائدة qٔطر م�ظامت اNمتع املدين kجلديدة؛م�ع العصبة املغربية a©فاع عن حقوق إال�سان من تنظمي دورة  -
حرمان السلطات مؤسسة فريدرش ¤ومان ومجعية حصافة التحق�ق من تنظمي ندوة حول إال*الم واحلر�ت kملنطقة  -

 ...kلرkط 2015ينا¥ر  24و 23املغربية، يويم 

 ؛"£رمك"Kاج�ة دعت ٕاÇهيا مجعية ، لقمع وقفة اح 2015مارس  29تدÀل السلطات أ]م�ية kٕمزورن، يوم  �

 ؛qٔ2015£ريل  2مقع وقفة aلمكفوفني kلرkط يوم  �

مقع مش&يعي ج�ازة الفق�دة Àدجية املاليك qٔرم| الرا�ل عبد السالم �سني، مؤسس جام*ة العدل وإالحسان، مبقربة الشهداء kلرkط  �
 ؛2015مارس  26يوم 

، م�ظمة من طرف امجلعية املغربية لرتبية الطفو� مبراMش Àالل شهر يونيو م�ع ومصادرة هواتف املشاركني يف دورة ½كوي^�ة �
2015 ... 

ويف ما ييل مناذج لبعض . هذا دون ذzر م�ع عرشات أ]�شطة aلجمعية املغربية حلقوق إال�سان اليت مت جردها يف تقار¥ر Àاصة
 :zرالتضييقات املامرسة *ىل بعض امجلعيات والهيئات الس&ياس&ية *ىل س�Ãل ا�

      

 :امس الهيئة qٔو املنظمة :نوع ÕGهتاك

م�ع عرشات أ]�شطة و*دم Þسلمي وصوالت ٕايداع امللفات القانونية لعرشات 
  فروعها

  امجلعية املغربية حلقوق إال�سان

 qٔم^س&يت 11/11/2015طرد ¤شطني من املغرب 

 NOVACT  04/06/2015طرد ¤شطة 

  ATTAC MAROC اقK<ام مقرها مرتني

 امجلعية الطبية لت§ٔهيل حضا� التعذيب قK<امات مKكررة ملقرها kلبيضاءا

  مجعية اج�ال القلعة  احلرمان من وصل Gيداع

  مجعية يقظة بنكر¥ر  احلرمان من وصل Gيداع

   ALECMA  2015غشت  4م�ع ندوة بنادي التعلمي 
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 مجعية البديل الثقايف  *دم Þسلمي وصل ٕايداع امللف القانوين

 ش&ب�Óة اÇهنج اVميقراطي  و*دم Þسلمي وصل ٕايداع امللف القانوين املنع من التخيمي 2015 غشت

  ش&ب�Óة حزب الطليعة اVميقراطي Gشرتايك  املنع من التخيمي 2015غشت 

  جام*ة العدل وإالحسان  *دم G*رتاف القانوين

  حزب البديل احلرضي  �ل احلزب

 حزب أ]مة  املنع القانوين

  

  :2015ل حرية الص<افة وإال*الم وأ]نرتنت لس&نة حو   -  2 

Þشلك حرية الص<افة وإال*الم بعدا من qٔبعاد حرية التعبري، وعنرصا qٔساس&يا يف هذه أ]Àرية، وتعد �qٔد احلقوق الرضورية، اليت ال 
kلت<د�ت الكربى اليت تواîه  و�� يعترب وجود حصافة حرة ومس&تق|، قادرة *ىل حتس�س الرqٔي العام. غىن ٔ]ي جممتع دميقراطي عهنا

  .اNمتع، حمراك aلنضال من îqٔل اVميقراطية، وفضاء aلنقاش ومراقÓة الس&ياسات العموم�ة وحتديد املسؤوليات

؛ أ]مر ا�ي 1ة/مليون مشرتك 17لقد انفKح املغاربة تدرجييا *ىل جممتع املعلوم�ات، ح�ث qٔصبح الفضاء الرمقي سل qٔكرث من 
ولهذا، عرف . ات من ممارسة العديد من حقوقهم إال�سانية و*ىل رqٔسها حرية التعبري/¥ر اخلطاب، ومتكني املواطننيسا*د *ىل حتر 

؛ مما سامه يف فضح "الص<افة املواطنة"إالنرتنت ان¬شار املواقع إالخÓارية، واملدو¤ت ومحالت *ىل مواقع التواصل GجEعي، وظهور 
املناطق وqٔكرثها هتم�شا؛ كام انتعش GقKصاد الرمقي بفضل هذه الطفرة التك�ولوج�ة وqٔصبح شلك  اÕهتااكت حقوق إال�سان يف qٔقىص

  .بوابة حنو التمنية

  :إالطار املعياري اVويل •

                                                           
  ٕاحصائيات الواك� الوطنية لتق�ني االتصاالت   1
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للك خشص احلق يف حرية الرqٔي والتعبري، وشمل هذا احلق : " من إال*الن العاملي حلقوق إال�سان 19املادة   -  :املرجعية اVولية
 ".عتناق ا]ٓراء دون qٔي تدÀل، واس&تقاء أ]نباء وأ]فاكر وتلقهيا وٕاذاعهتا ب§ٔية وس&ي| اكنت دون تق�د kحلدود اجلغراف�ةحرية ا

  :من العهد اVويل اخلاص kحلقوق املدنية والس&ياس&ية تنص 19املادة   -

 ".للك ٕا�سان احلق يف اعتناق qٓراء دون مضايقة "يف ققرهتا أ]وىل *ىل qٔن •

ل¢لك ٕا�س¢ان احلــق فــي حري¢ة التعب�ــر، وش¢مل ه¢ذا احلــق حريK¢ه فــي اÇمت¢اس "الثانية *ىل qٔن ويف فقرهتا  •
خمتل¢ف ضــروب املعلوم¢ات وأ]ف¢اكر وتلقهي�ا ونقله�ا ٕالـى qٓخريـن دومن�ا اعت�Óار aلح�دود، سـواء *لـى ش¢لك 

  ".ي¢ة وس¢ي| qٔخــرى خيتاره¢امكKــوب qٔو مطÓــوع qٔو فــي قال¢ب ف�ــي qٔو ب§ٔ 

 . aلجنة أ]ممية حلقوق إال�سان 34املالحظة العامة رمق  -

  .2011إال*الن املشرتك حول حرية التعبري وأ]نرتنت لس&نة  -

 ".مÓادئ *امة حول احلق يف حرية الرqٔي والتعبري وأ]نرتنت" 2011املقرر اخلاص لس&نة  -   

 ".احلق يف اخلصوصية يف زمان الرمقنة" 2013دج�رب  18بتارخي  68/167مق قرار امجلعية العامة لBٔمم املت<دة ر -

  ". qٔ2013£ريل  Þ17شجيع وحامية احلق يف حرية الرqٔي والتعبري بتارخي "املقرر اخلاص حول  -

 ".احلق يف اخلصوصية يف زمان الرمقنة: "2014يونيو  30تقر¥ر املفوضية العليا لBٔمم املت<دة بتارخي  -

ر اخلاص املعين بتعز¥ز وحامية احلق يف حرية الرqٔي والتعبري، املقدم ٕاىل جملس حقوق إال�سان يف دورته تقر¥ر املقر   -
 .التاسعة والعرشون Âش§ٔن حامية املصادر واملبلغني

تقر¥ر املقرر اخلاص املعين بتعز¥ز وحامية احلق يف حرية الرqٔي والتعبري، املقدم ٕاىل جملس حقوق إال�سان يف دورته   -
 .عة والعرشون Âش§ٔن ال¬شفري وٕاخفاء الهويةالتاس

تقر¥ر املقرر اخلاص املعين بتعز¥ز وحامية احلق يف حرية الرqٔي والتعبري، املقدم ٕاىل امجلعية العامة يف دورهتا الثام�ة  -
 .والس&تني Âش§ٔن احلق يف الولوج ٕاىل املعلومة

لتعبري، املقدم ٕاىل امجلعية العامة يف دورهتا السابعة تقر¥ر املقرر اخلاص املعين بتعز¥ز وحامية احلق يف حرية الرqٔي وا -
 .والس&تون Âش§ٔن خطاب الكراهية والتحريض *ىل الكراهية

تقر¥ر املقرر اخلاص املعين بتعز¥ز وحامية احلق يف حرية الرqٔي والتعبري، املقدم ٕاىل جملس حقوق إال�سان يف دورته  -
 .العرش¥ن Âش§ٔن حامية الصحف�ني وحرية وسائط إال*الم

تقر¥ر املقرر اخلاص املعين بتعز¥ز وحامية احلق يف حرية الرqٔي والتعبري، املقدم ٕاىل امجلعية العامة يف دورهتا السادسة  -
 .والس&تني Âش§ٔن حرية الرqٔي والتعبري بواسطة أ]نرتنت

نفس احلقوق : "ٔ]وىلتعز¥ز وحامية حقوق إال�سان *ىل إالنرتنت واÇمتتع هبا الفقرة اقرار جملس حقوق إال�سان املتعلق ب  -
اليت ¥متتع هبا أ]ش�اص Àارج إالنرتنت جيب qٔن حتظى kمحلاية qٔيضًا *ىل إالنرتنت، وال س&õ حرية التعبري، اليت 

من إال*الن العاملي حلقوق  19تنطبق دومنا اعتبار aل<دود وب§ٔي وس&يط من وسائط إال*الم خيتاره الفرد، وفقًا aلامدة 
  ". اخلاص kحلقوق املدنية والس&ياس&يةإال�سان ومن العهد اVويل

  

تقار¥ر املفوضني 
  : اخلاصني

  

 :القوانني الوطنية •
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  :اVس&تور

  

  

حرية إالبداع وال^رش والعرض يف . حرية الفكر والرqٔي والتعبري مكفو� £لك qٔشاكلها: " من اVس&تور 25الفصل  -
  ."جماالت أ]دب والفن والبحث العلمي والتقين مضمونة

املوجودة يف حوزة إالدارة العموم�ة،  aلمواطنات واملواطنني حق احلصول *ىل املعلومات: " ن اVس&تورم 27الفصل  -
ال ميكن تق�يد احلق يف املعلومة ٕاال مبقKىض القانون، هبدف . والهيئات امللكفة مبهام املرفق العام واملؤسسات املنتخبة،

 اVاÀيل واخلارJ، واحلياة اخلاصة لBٔفراد، وكذا الوقاية من حامية لك ما يتعلق Vkفاع الوطين، وحامية qٔمن اVو�
وحامية مصادر املعلومات واNاالت اليت حيددها  املس kحلر�ت واحلقوق أ]ساس&ية املنصوص *لهيا يف هذا اVس&تور،

  ".القانون بدقة

aلجميع . ل الرقابة القÓليةحرية الص<افة مضمونة، وال ميكن تق�يدها ب§ٔي شلك من qٔشاك: " من اVس&تور 28الفصل  -
Þشجع . احلق يف التعبري، و�رش أ]خÓار وأ]فاكر وا]ٓراء، £لك حرية، ومن �ري ق�د، *دا ما ينص *ليه القانون رصا�ة

£ك�ف�ة مس&تق|، و*ىل qٔسس دميقراطية، و*ىل وضع القوا*د القانونية  السلطات العموم�ة *ىل تنظمي قطاع الص<افة،
ويضمن Gس&تفادة من هذه . حيدد القانون قوا*د تنظمي وسائل إال*الم العموم�ة ومراقÓهتا. به وأ]Àالق�ة املتعلقة

وÞسهر الهيئة العليا لالتصال السمعي . الوسائل، مع ا�رتام التعددية اaلغوية والثقاف�ة والس&ياس&ية aلمجمتع املغريب
  ".س&تورمن هذا اV 165البرصي *ىل ا�رتام هذه التعددية، وفق qٔحاكم الفصل 

 .املتعلق kٕالتصال السمعي البرصي 03-77القانون  -  :القوانني احمللية

 . املتعلق kلص<افة وال^رش 00-77القانون  -

 .املتعلق kلتبادل إاللكرتوين aلمعطيات القانونية 05-53القانون  -

 .املتعلق حبامية املعطيات ذات الطابع الشخيص 08-09القانون  -

  .القانون اجلنايئ املغريب -

  :يف جمال احلق يف الولوج ٕاىل املعلومة •

وٕائتالف املنظامت �ري احلكوم�ة " Access Info Europe"تنص املراجع الكونية، ومن مضهنا املبادئ املقررة من طرف م�ظميت 
ٕاىل �دود السا*ة  ، *ىل عرشة مÓادئ مKعلقة kحلق يف احلصول *ىل املعلومة، ٕاال qٔن املرشع املغريب مل يعمتد"Proacceso"إالس&بانية 

من اVس&تور، بل ٕان مشاريع القوانني املقدمة من طرف احلكومة ال  27نصا تنظمييا مؤطرا لهذا اNال، كام هو م�صوص *ليه يف الفصل 
  .ت^سجم يف العديد من مقKضياهتا مع املبادئ املقررة zونيا يف جمال احلق يف الولوج ٕاىل املعلومة

  :الهوية وÞشفري املعطياتخبصوص اÕهتاك احلق يف ٕاخفاء  ∗

من  من املعلوم qٔن املراجع أ]ممية تؤكد *ىل رضورة ضامن احلق يف ٕاخفاء الهوية *ىل مس&توى الش&بكة العنكÓوتية، وÞشفري املعطيات
 املتعلق kلتبادل إاللكرتوين 05-53احلكومات kل^س&بة لاكفة مس&ت�ديم الش&بكة، �ري qٔن ال¬رشيع املغريب وÀاصة القانون  طرف

aلمعطيات القانونية، حيرص حق Þشفري املعطيات kل^س&بة aلرشاكت واملهنيني مقابل ½رخ�ص مس&بق صادر عن وزارة اVفاع وفق 
  .من القانون السالف ا�zر 23و 21و 15و 14و 13لتطبيق املواد  518-08-2املرسوم رمق 

املتعلق  05-53من القانون  32صت *ىل ذ� املادة فاس&تعامل ال¬شفري �ري املرخص به يعرض صاحÓه ٕاىل عقوkت زجرية، كام ن
kلتبادل إاللكرتوين؛ وهو ما ي¬�اىف مع اVعوات أ]ممية جلعل حق ال¬شفري مKا�ا لاكفة املس&ت�دمني دون متيزي ودون ٕاذن مس&بق، 

qٔو £رامج حرة " طور"مج ات عن حقوق إال�سان من Àالل اس&تعامل £ر¤/ات واملدافعني/ات إالس&تقصائيني/وÀاصة kل^س&بة aلصحف�ني
  .تضمن رسية تبادل املعلومات وصعوبة اÀرتاقها

  :يف ش§ٔن اÕهتاك اخلصوصية واملعطيات الشخصية •
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ات، من Àالل التعاقد مع رشاكت qٔج�بية معروفة /حتاول اVو� املغربية اقKناء �لول ½ك�ولوج�ة aلتجسس الشامل *ىل املواطنني
الفر�س&ية، هذه أ]Àرية اليت متت ٕاداÕهتا س&نة  (Qosmos)إاليطالية، و ) Hacking Team(يت ÕkهتاMها حلقوق إال�سان؛ ومهنا رشك

£هتمة املشاركة يف جرامئ ٕاkدة، بعد بيعها لنظام القذايف £رامج معلوماتية aلتجسس الشامل؛ اليشء ا�ي جرى اس¬�اكره *ىل  2012
Óاىف هذه املامرسات مع م�ويل، ح�ث ت¬Vويل يف املس&توى احمليل واVمتع اNهيا اÇالق�ات، اليت يدعو ٕاÀ[ٔمالءمة املتابعات القضائية وا qٔد

مجعية احلقوق "بل وæبعت النيابة العامة �شطاء  ،)technologies civiles de sécurité(جمال املتاجرة kلتك�ولوج�ة املدنية أ]م�ية 
الربيطانية، حول املراقÓة اليت متارسها أ]4زة " اخلصوصية اVولية" بعد عقدمه ندوة حصف�ة لتقدمي تقر¥ر صادر عن م�ظمة" الرمقية

  .أ]م�ية، ضد *دد من �شطاء اNمتع املدين

، ٕاال qٔن qٔداء هذه املؤسسة العموم�ة مل ¥رق )CNDP(ورمغ ت§ٔس�س اaلجنة الوطنية ملراقÓة حامية املعطيات ذات الطابع الشخيص 
قالليهتا عن السلطة التنف�ذية، Àاصة فõ يتعلق kلتصدي حملاوالت أ]4زة أ]م�ية اعEد qٔنظمة ٕاىل املس&توى امل^شود، نظرا لعدم اس&ت

يقKرص *ىل مراقÓة معل رشاكت GقKصاد الرمقي، ومدى  CNDPات؛ ٕاذ ظل دور /معلوماتية aلتجسس الشامل *ىل املواطنني
  .لطابع الشخيصاملتعلق حبامية املعطيات ذات ا 08-09مالءمKه مع القانون رمق 

ٕان ال¬رشيع املؤطر ملهام اaلجنة الوطنية ملراقÓة حامية املعطيات ذات الطابع الشخيص خيلو من حتديد îٓqال معقو� aلحفاظ *ىل 
املعطيات الشخصية من طرف املسؤولني عن معاجلة هذه املعطيات؛ كام ال يتضمن معلها ٕاخÓار الرqٔي العام خبصوص التصارحي املقدمة 

إالدارات العموم�ة اليت تعاجل املعطيات الشخصية aلمواطنني؛ وهو أ]مر ا�ي سامه يف ½رس&يخ نوع من *دم الشفاف�ة، ال من طرف 
س&õ فõ يتعلق kس&ترياد التك�ولوج�ات املدنية aلحامية من طرف إالدارات أ]م�ية، وما شلكه ذ� من خماطر *ىل مس&توى املراقÓة 

  .Àارج املراقÓة القضائيةالشام| لش&بكة االتصاالت 

وٕاىل �دود السا*ة مل تقم اaلجنة الوطنية ملراقÓة حامية املعطيات ذات الطابع الشخيص ب§ٔي ٕاجراء aلتحقق من الش&هبات، حول 
اقKناء بعض املؤسسات أ]م�ية لربامج خÓيثة aلتجسس *ىل املواطنني؛ مما اكن س�سامه يف فKح نقاش معويم هادف، حول التوازن 

  .ي^Óغي ٕارساؤه بني حامية حقوق إال�سان يف الفضاء الرمقي وواجب احلفاظ *ىل النظام العاما�ي 

، فقد رصدت امجلعية املغربية حلقوق qٔ2015ما *ىل مس&توى اخلروقات اليت طالت حرية الص<افة وإال*الم وأ]نرتنت Àالل س&نة 
  :إال�سان مج| من ÕGهتااكت، نذzر مهنا الpذج التالية

  

 :Gمس الاكمل :الصفة  :التارخي واملاكن :اÇهتمة  :لامل§ٔ 
 هشام املنصوري حصفي مزن# kلرkط  .ا*داد مزنل a©*ارة  ا.qٔشهر جسنا قضاه 10

 *يل انوزال حصفي الرkط  .Gشادة kالرهاب .مKابعة يف �ا� رساح
 حسن احلافة مدون æرودانت . السب والقذف .شهر¥ن جسنا ¤فذا

 محيد املهداوي حصفي مك�اس-البيضاء .مقاالت *ىل جريدة الكرتونية .�ا� رساحمKابع يف 

 حسني سKÃا مدون   
 عز¥ز بطراح حصفي مراMش  
رئ�س الرابطة املغربية aلمواطنة  الق�يطرة مKابعة من طرف رشكة الضحى 

 ن.وحقوق �Gسا
 ادرس السدراوي

  ع®ن عتيق مغين راب البيضاء .نيةاهانة القوات العموم�ة *رب اغ  .qٔشهر ¤فذة 3

  عبد املومن الشعيب مغين راب   
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  خ�يفرة  .qٔغنية .مKابعة يف �ا� رساح
 2015غشت  16 

 مغين راب
  �سني الفالت

  *يل املرابط حصفي تطوان .*دم Gقامة kملغرب .ارضاب واعتصام جبنيف

  *يل القرموطي مدون   
تلف�ق هتمة اهانة رئ�س جام*ة  

 .غوشن وقائد بوزمالنرس 
 æه|

 حصايف عضو امجلعية
  محيد البوز�ين

 مKابعة يف �ا� رساح
 .هتديد سالمة اVو�

 21البيضاء –الرkط 
 2015غشت 

  مؤرخ و¤شط حقويق
  املعطي م�جب

  مصد عياش  حصايف الرkط 
رئ�س امجلعية املغربية لرتبية  الرkط  

الش&ب�Óة وعضو امجلعية املغربية 
  .إال�سان حلقوق

  محمد الصرب

خضعت aلتحق�ق دون 
 .مKابعة

  zرمية ¤در AMJIمدونة و¤شطة   البيضاء 
   AMJI  مرية مكرمي  حصاف�ة  

  

  : القضاء ووزارة اVاÀلية جلم الصحف�ني وال^شطاء الرمقيني •

رس التحمك املبارش يف حقل إال*الم حسب تقار¥ر العديد من املنظامت احلقوق�ة الوطنية واVولية، مازالت اVو� املغربية متا 
العمويم، والضبط والتحمك �ري املبارش aلص<افة، *رب وضع خطوط محراء لعملها، وتقوية الرقابة *لهيا واعEد س&ياسة زجرية ضدها 

رية الص<افة وضع ح"حول " مراسلون بال �دود"و½كفي إالشارة هنا ٕاىل تقر¥ر م�ظمة . من Àالل التحق�قات، واملتابعات واحملاكامت
ب©ا يف العامل، يف جمال حرية الص<افة؛ ليحتل   180، من qٔصل 130، ا�ي صنف ف�ه املغرب املرتبة 2015£رمس س&نة " يف العامل

و*دة دول qٔفريق�ة؛ مما جعل م�ظمة العفو اVولية تطالب يف بيان Àاص، " العامل العريب"بذ� مركزا îد مK§ٔخر مقارنة مبعظم دول 
ت^Kقد ½راجع املغرب يف جمال حرية " مراسلون بدون �دود" ، وم�ظمة 2ربية  kلكف عن اعتقال وحمامكة الصحف�نياVو� املغ

دو� Þشاركه نفس التصنيف من  65تصنفه مضن اVول اليت ال ½متتع حبرية الص<افة ٕاىل îانب " فريدوم هاوس" الص<افة، وم�ظمة 
  .3دو�  199بني 

ملغربية قامت، *رب وزارة اVاÀلية، مبتابعة مجمو*ة من الصحف�ني وال^شطاء الرمقيني £هتم خطرية؛ من ويعزى هذا ٕاىل qٔن اVو� ا
" زعز*ة النظام العام"، "�رش qٔخÓار زائفة Âسوء نية، "اÇمتويل أ]ج�يب �ري القانوين"، "املس Âسالمة qٔمن اVو� اVاÀيل"قÓيل 

م�جب، عبد الصمد qٓيت *اWشة، هشام املنصوري، مرية مكرمي، راشد ؛ كام حصل مع لك من معطي "إالشادة kٕالرهاب"و
طارق، محمد الصرب، هشام خريÃيش، *يل qٔنوزال ومحيد املهديوي، انتقاما من اخنراط هؤالء ال^شطاء والصحف�ني يف قضا� اVفاع 

الشام| لش&بكة أ]نرتنت من قÓل أ]4زة عن حقوق إال�سان، وفضح الفساد داÀل مراكز القرار، و اقK<ام مواضيع مرتبطة kملراقÓة 
  .أ]م�ية

، 2015مضايقة الصحفي *يل املرابط، ا�ي اضطر خلوض ٕارضاب عن الطعام يف شهر يونيو كام qٔقدمت وزارة اVاÀلية *ىل 
وتية، الس&ت��اف معqٔ 6مام مقر هيئة أ]مم املت<دة جبنيف، ملدة شهر، لالحKاج *ىل إالدارة املغربية اليت رفضت Þسلميه و�ئقه الثب

                                                           
 ".ات املعارضة، و½رويع ا]ٔفراد محللهم *ىل فرض رقابة ذاتية *ىل qٔنفسهمي^Óغي *ىل السلطات qٔن توقف محلهتا املس&مترة ٕالخراس أ]صو "مضمون نص البيان    2
  
  .qٔ2015£ريل  29تقر¥ر بتارخي   3
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املس Âشخص "، £هتم 2003س&نوات، واحلمك *ليه بثالث س&نوات جسنا ¤فذة س&نة  10املهين بعد حرمانه م�ه حبمك قضايئ ملدة 
  ".املس kلنظام املليك"و" املس kلو�دة الرتابية"، و"امل&

½كون، يف الغالب، موضوع اÕهتاك لث^هيم عن  وحىت ٕان جنا الصحف�ون من املتابعات لقضائية، فٕان سالمهتم البدنية والصحية
حصفي جبريدة الصباح العتداء جسدي qٔثناء مزاولته ملهنته، " كامل الشميس" وهبذا اخلصوص تعرض الصحفي . الق�ام مبهاÎم
 لبيضاء،مغين الراب من العرض يف اVار ا" معاد بلغوات "عبد هللا �داش بصحيفة املساء حملاو� قKل؛ يف �ني م�ع والصحفي 

  .من العرض" الز¥ن يل ف�ك " وواîه ا,رج الس�pيئ ن�Ãل عيوش مح| ½كفري وختو¥ن، مع م�ع لف�لمه 
qٔما القضاء فقد qٔصدر قرارات ال ميكن qٔن تفيض ٕاال تقويض املقاوالت الصحف�ة، من Àالل فرض غرامات ثق�| يف حق *دد 

بغرامة ثق�| لصاحل وز¥ر التجهزي "رش&يد ن�ين "م±ل احلمك ابتدائيا *ىل الصحفي  من املواقع إاللكرتونية إالخÓارية والصحف الورق�ة،
والنقل، بعد �رشه مقالني ¥هتم يف �qٔدهام رشكة kس&تعامل معدات �ري مالمئة لبناء جزء من طريق س&يار معززا اهتامه بو�ئق رمسية، 

  .£هتم السب والقذف يف حق املس¬شار اخلاص aلم&" ودz"مد¥ر �رش موقع 'qٔمحد جنمي 'واحلمك ابتدائيا بغرامة ثق�| *ىل 
وجحز معدات التصو¥ر بتارخي " بيري شوطار"و " جون لوي £رس"وقامت السلطات بطرد *دد من الصحف�ني أ]îانب م±ل 

عية kملغرب بعد qٔربع ، ح�p اك¤ هييئان رو£رîæا لصاحل الق�اة الفر�س&ية الثالثة حول الوضعية إالقKصادية وإالج2015Eفربا¥ر  16
فربا¥ر؛ ح�ث جرى قÓل طردهام تعسف�ا، توق�فهام مبقر امجلعية املغربية حلقوق إال�سان، بعد فرض  20س&نوات من اندالع حراك 

عنرصا من أ]من، وتعنيف الس&يدة ربيعة البوزيدي  20حصار *ليه واقK<امه بطريقة تعسف�ة و�ري قانونية، من طرف qٔكرث من 
 .إالدارية aلجمعية املغربية حلقوق إال�سان، اليت اكنت تقوم مبهاÎا داÀل املقرعضوة اaلجنة 

  :التوصيات

  ٕاصدار قانون aلص<افة وال^رش يالمئ املرجعة الكونية، Àاصة يف الشق املتعلق حبدود حرية التعبري؛ -

الوصول ٕاىل املعلومة العموم�ة  Þشجيع اس&تعامل الربامج احلرة اليت متكن من Þشفري املعطيات، يف ٕاطار تفعيل احلق يف  -
 من اVس&تور؛  27املنصوص *ليه يف الفصل 

" zرس zوملان"حتق�ق إالس&تقاللية التك�ولوج�ة وحامية املعطيات الرمقية ضد qٔي هتديد ÀارJ، كام حصل مع Þرسيبات  -
 اليت Mشفت *ىل املس&توى الهزيل محلاية املعطيات املتعلقة بوزارة اخلارج�ة املغربية؛

املتعلق kلتبادل إاللكرتوين aلمعطيات القانونية، اليت جترم اس&تعامل ال¬شفري إاللكرتوين  05-53من القانون  32غاء املادة ٕال -
من دون ½رخ�ص مس&بق من قÓل وزارة اVفاع، ال س&k õل^س&بة aلصحف�ني واملدونني وال^شطاء الرمقيني، واملدافعني عن حقوق إال�سان 

 ات؛واملبلغني عن التاوز

 Access Info"ٕاصدار نص تنظميي يؤطر احلق يف الولوج ٕاىل املعلومات، يالمئ املبادئ العرشة املقررة من طرف م�ظميت  -
Europe " ري احلكوم�ة إالس&بانية� ؛"Proacceso"وائتالف املنظامت 

 ٕا�داث هيئة مس&تق| مشلكة من Àرباء حول موضوع حقوق إال�سان يف جممتع املعلومات؛ -

تواصل، (متكن املواطنني واملواطنات من اعEده zوس&ي| qٔساس&ية يف �qٔشطهتم اليوم�ة " Àدمة معوم�ة"رتنت جعل أ]ن -
، مما س&توجب من اVو� ضامن الولوج ٕاليه ب§ٔمثنة يف مKناول القدرة الرشائية هلم، مع ت§ٔمني اخلدمات ...)ٕاخÓار، تعلمي، *القات جتارية

 . وجودهتا وضامن اس&مترار¥هتا

- Eسها احلق يف حرية التعبري والتواصل اعqٔد س&ياسات معوم�ة هتدف ٕاىل حامية حقوق إال�سان يف الفضاء الرمقي، و*ىل ر
 .*ىل أ]نرتنت
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  ‚ÏjÃ¹]<íè†uV< <

  

*لهيا الكونية املنصوص  حرية خشصية الخKيار العق�دة وممارس&هتا qٔو تغيريها qٔو حىت *دم Gعتقاد، يه من القمي حرية املعتقد، مبا يه
التدÀل فهيا من qٔفراد  يف املواثيق اVولية حلقوق إال�سان، اكخKيار خشيص من مصمي احلياة اخلاصة للك مواطن ومواطنة؛ حبيث ال جيوز

  .qٔو جام*ات qٔو مؤسسات، و*ىل اVو� qٔن تضمهنا وحتمهيا من qٔي تدÀل من طرف qٔية 4ة اكنت

مرجعيهتا الكونية، والزتاما ب§ٔهدافها ومÓادهئا، تويل qٔمهية zبرية حلرية املعتقد؛ اقKنا*ا مهنا وامجلعية املغربية حلقوق إال�سان، انطالقا من 
بقمية املساواة التامة بني الÃرشبدون qٔي متيزي ÂسÃب اaلون qٔواجل^س qٔواaلغة qٔوالعق�دة qٔو qٔي سÃب qٓخر، بوصفها مÓدqٔ مركز� وركنا 

؛ وانطالقا كذ� من قمية احلرية كقمية qٔساس&ية، مالزمة aلكرامة إال�سانية، اليت يه جوهر� ال تقوم حقوق إال�سان qٔو ½كمتل ٕاال به
  .جحرالزاوية مجليع املواثيق اVولية حلقوق إال�سان

  : إالطار املعياري اVويل •

 .إال*الن العاملي حلقوق إال�سان
 .العهد اVويل اخلاص kحلقوق املدنية والس&ياس&ية

مجيع qٔشاكل التعصب واÇمتيزي القامئني *ىل qٔساس اV¥ن qٔو ٕاال*الن Âش§ٔن القضاء *ىل 
 .1981املعتقد الصادر *ام 

�ري ملزم، وkلتايل مل 1981املعتقد، لس&نة  kلرمغ من qٔن ٕا*الن أ]مم املت<دة aلقضاء *ىل مجيع qٔشاكل اÇمتيزي *ىل qٔساس اV¥ن qٔو ،
املت<دة، قامت بتعيني مقرر Àاص لٕالرشاف *ىل تنف�ذ هذا  �سان kٔ]ممٕاال qٔن جلنة حقوق االٕ  ،رش ٕاىل qٓلية لٕالرشاف *ىل تنف�ذه

  . م�ثاق أ]مم املت<دة إال*الن، وٕا*داد تقر¥ر س&نوي حول وضعية حرية املعتقد يف العامل، وذ� اس¬�ادا ٕاىل نص

  : حرية املعتقد يف ال¬رشيعات الوطنية والس&ياسات العموم�ة  •

لعامة *ىل ثوابت îامعة ½متثل يف اV¥ن إالساليم السمح، والو�دة الوطنية مKعددة الروافد، Þس¬�د أ]مة يف ح�اهتا ا:  1الفصل 
   .وامللك�ة اVس&تورية وGخKيار اVميقراطي

  .إالسالم د¥ن اVو�، واVو� تضمن للك وا�د حرية ممارسة شؤونه اVي^�ة:  3الفصل 
  .qٔو العنفحيظر لك حتريض *ىل العنرصية qٔو الكراهية :  23الفصل 
  . الت^ش&ئة *ىل ال¬شÃت kلهوية املغربية، والثوابث الوطنية الراخسة:  31الفصل 
  .مارسة الشؤون اVي^�ةمن حلرية مامل&، هو qٔمري املؤم�ني و�ايم محى امل| واV¥ن، والضا: 41الفصل 

 ٔq ،&س املqٔلس العلمي أ]*ىل، ا�ي يتوىل دراسة القضا� الم¥ر املؤم¥رNيت يعرضھا *ليهنني، ا.  
kدئ وqٔحاكم اV¥ن مويعترب اNلس ال²ة الوح�دة املؤھ| ٕالصدار الفKاوى اليت تعمتد رمسيا، يف ش§ٔن املسائل احملا� ٕاليه، اس¬�ادا ٕاىل 

 .قاصده السم<ةمي احلنيف، ومإالسال

  

  

  

  :اVس&تور
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  :220الفصل 
Óكرث *ىل مqٔ وqٔ راه خشصzهتديد ٕالÇو اqٔ و *ىلمن اس&تعمل العنفqٔ س من  ارشة عبادة ماÃحلk ، يعاقب�وملنعهم من ذqٔ ،حضورها

 .من مائة ٕاىل مخسامئة درمه س&تة qٔشهر ٕاىل ثالث س&نوات وغرامة
حتوي6 ٕاىل د�نة qٔخرى، وذ� kس&تغالل ضعفه qٔو  ويعاقب بنفس العقوبة لك من اس&تعمل وسائل إالغراء لزعز*ة عق�دة مسمل qٔو

�الق  غالل مؤسسات التعلمي qٔو الص<ة qٔو املالجئ qٔو امليامت، وجيوز يف �ا�qٔواس&ت �اجKه ٕاىل املسا*دةkٕ ن حيمكqٔ ذةÀملؤاk احلمك
  .بصفة هنائية qٔو ملدة ال ½زيد *ىل ثالث س&نوات املؤسسة اليت اس&تعملت لهذا الغرض، وذ� ٕاما

  :221الفصل 
ٕا�داث اضطراب من ش§ٔنه إالÀالل هبدوهئا  معدا يفمن عطل معدا مÓارشة ٕا�دى العبادات، qٔو احلفالت اVي^�ة، qٔو ÞسÃب 

  .ٕاىل ثالث س&نوات وغرامة من مائة ٕاىل مخسامئة درمه ووقارها، يعاقب kحلÃس من س&تة qٔشهر
  :222الفصل 

ماكن معويم، دون *ذر رشعي، يعاقب kحلÃس من  لك من عرف kعتناقه اV¥ن إالساليم، وجتاهرkٕالفطار يف هنار رمضان، يف
  .اثين عرش ٕاىل مائة وعرش¥ن درهام س&تة qٔشهر وغرامة منشهر ٕاىل 

  

القانون 
 :اجلنايئ

  

يعد اNلس العلمي أ]*ىل من qٔمه املؤسسات اليت Þس¬�د *لهيا اVو� املغربية يف ضبط الس&ياسة اVي^�ة a©و� والتحمك يف احلق يف 
ضامن ا]ٔمن الروa zلمغاربة، وحراسة الثوابت اVي^�ة لBٔمة " حرية املعتقد، ومن املعلوم qٔن من أ]هداف وGخKصاصات احملددة #

  ".ددة£رامج حم وتعمل من Àالل اNالس العلمية احمللية *ىل ت^ش&يط احلياة اVي^�ة وفق .واملذهب املاليك ،أ]شعرية العق�دة: واملمتث| يف

kعتباره د¥ن اVو� ) إالسالم الس&ين، واملذهب املاليك(الس&ياسة اVي^�ة a©و� املغربية، مÓنية *ىل و�دة العق�دة وو�دة املذهب  -
 ةالرمسي، يف مجيع م�اz احلياة العامة، يف الربامج واملقررات التعلميية، و*رب وسائل إال*الم، ويف مجيع الفضاءات الرتبوية والتعلميي

مما جيعل املناخ الس&يايس وGجEعي والثقايف kملغرب ¥متزي معوما £رفض ونبذ ا,تلفني دي^�ا ومذهبيا، مبا ¥كرس ثقافة دي^�ة .  والثقاف�ة
حمافظة ورجعية تؤهل الناش&ئة لتÃين فكر التطرف اVيين ا�ي يقوم *ىل التحريض والعنرصية والتعصب ضد ا,تلفني دي^�ا ومذهبيا، 

من اVس&تور  23د تصل أ]مور ٕاىل مس&توى معاقÓة وحمامكة لك فرد qٔ*لن عن اعتناقه ملذهب �ري س&ين ماليك ضدا *ىل املادة بل ق
  .نفسه، كام هو احلال kل^س&بة aلمغاربة املس&يحيني qٔو املسلمني الش&يعة qٔو اÇهبائيني

 ٔq لتحريض املشار ٕاليهa د أ]م±| البارزة�qٔ ر، �سوق هناzل ا��Ãوى صادرة و*ىل سKو مذهبيا، ويتعلق أ]مر بفqٔ اله ضد ا,تلفني دي^�ا*
  :عن مؤسسة رمسية دس&تورية يه اNلس العلمي أ]*ىل، ا�ي يعترب مبثابة معيار حلدود ممارسة حرية املعتقد، ٕاذ îاء فهيا

aلرجوع  م رشعية Àاصة، ويقKيض دعوتهارتدادا عن إالسالم وكفرا به، وترتتب *ليه qٔحاك من �ري دينه يف املغرب يعترب خروîه م�ه"
 kل^س&بة aلمسلمني فٕان رشع" و" ووجب ٕاقامة احلد *ليه ٕاىل دينه والثبات *ليه، وٕاال حÓط مع6 الصاحل، وخرس اVنيا وا]ٓخرة،

م ورش*ه الرkين معتقده وتدينه، وٕاىل اÇمتسك بد¥ن إالسال إالسالم ينظر ٕاىل حرية املعتقد بنظر qٓخر، ويدعو املسمل ٕاىل احلفاظ *ىل
تعاقد� واجEعيا مع ا]ٔمة، فال سمح #  zونه مسلام k]ٔصا� من ح�ث ان¬سابه ٕاىل واV¥ن مسلمني qٔو qٔب مسمل الزتاما احلكمي، ويعترب

   ".دينه وتعاقده GجEعي، وال يق6Ó م�ه حبال رشع إالسالم بعد ذ� kخلروج عن

وضعت مفهوÎا اخلاص حلرية املعتقد، ا�ي يلغي هذه احلرية، Àاصة ٕاذا *لمنا qٔن الفKوى  وهبذه الفKوى ½كون اVو� املغربية قد
، "املعتقد حرية"و " حمك املرتد"، تطلب ف�ه رqٔي اNلس العلمي حول "إال�سان املندوبية الوزارية امللكفة حبقوق"صدرت بطلب من 

  .اVويل اخلاص kحلقوق املدنية والس&ياس&ية عهدٕاkن حتضريالتقر¥راحلكويم اVوري السادس لتطبيق توصيات ال 
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  :وامجلعية يف س&ياق اهÎEا مبوضوع حرية املعتقد، Þسل ما ييل

من القانون  220طبقا aلفصل " زعز*ة عق�دة مسمل"اVو� املغربية، فكام ال تعرتف حبرية املعتقد، فه´ي جترم هذا احلق، £هتمة  -
 .اجلنايئ

فهم ) بلغ س&بعة qٓالف فرد حسب بعض اجلرائد(*ددمه يف ½زايد  اعتنقوا املس&يحية، ٕاذ رمغ qٔنالتضييق *ىل أ]ش�اص ا�¥ن  -
فٕان السلطات تعتقلهم  مع ذ� مسلمون يف عرف اVو�، مما يضطرمه ملامرسة عق�دهتم رسا وuٔهنم ¥ر½كÓون جرما، وٕاذا ما مت ضبطهم

�ري مرخص لها؛ كام تعرضهم *ىل حماكامت £هتم zيدية وملفقة qٔو £هتمة ممارسة �شاط داÀل مجعية  £هتمة التجمع دون ½رخ�ص qٔو £هتمة
 .من القانون اجلنايئ، ٕاذا ما حتدثوا عن عق�دهتم لشخص qٔو qٔش�اص qٔخر¥ن 220زعز*ة عق�دة مسمل طبقا aلفصل 

مبصادرة امل^شورات  املغرب دون س&ند قانوين، فوزارة االتصال ½رفض الرتخ�ص بدخو#، ب�p تقوم امجلارك إالجنيل ممنوع يف -
 .املس&يحية kعتبارها كتبا تÃشريية، ويف �ا� ضبطها حبوزة qٔي مواطن فٕانه يتعرض aلمتابعة £هتمة التÃشري

qٔرسة من  ، qٔفراد2015إالثنني، فاحت يونيو ، زوال يوم"ضواz مراMش"توق�ف مصاحل اVرك املليك، Âرسية اثنني qٔور¥اك  -
ح�ث qٔن مصاحل اVرك حرضت *ىل الفور، مبجرد تلقهيا } فر�س&ية، £هتمة التÃشري �Vkنة املس&يحيةال qٔصول ٕايطالية، حيملون اجل^س&ية

تتعلق kلتÃشري kملس&يحية، ٕاضافة ٕاىل *دد  من ¤دل مقه´ى مبنطقة qٔور¥اك، بعد qٔن �qٔر ان¬Óاهه *دد zبري من الكKب، اليت ماكملة هاتف�ة
 .zبري من أ]¤ج�ل

 .سا*ة بفاس، وتف�Kش حق�بته مبحطة القطار ÂسÃب مح6 لٕالجنيل وكتب مس&يحية 11الل، ملدة التحق�ق مع شاب من بين م -

وضعية الش&يعة املغاربة، رمغ zوهنم مسلمني، ال تقل اضطهادا عن املغاربة املس&يحيني، فهم qٔيضا خيضعون محل| التحريض *ىل  -
جلرائد إاللكرتونية، وصلت �د جترميهم من داÀل قÓة الربملان الكراهية ضدمه، Âشلك مKوا½ر وممهنج *ىل صف<ات اجلرائد ويف بعض ا

احلفاظ *ىل أ]من الروz "ا�ي يفرتض ف�ه نظر� qٔن رشع لصاحل حقوق إال�سان، لك ذ� يف س&ياق مح| م�ظمة جتري حتت شعار
 ".خطر ال¬ش&يع"، ضد ما سمى بـ"واVيين aلمغاربة

مل يتورع عن وصفهم kٔ]جناس ا�¥ن   املغاربة، فٕان املسمى عبد الباري الزمزيم ففي س&ياق مح| التحريض املمهنة ضد الش&يعة
ومه aلكفر qٔقرب، وب§ٔهنم qٔخطر من  س&يد�سون اNمتع وشلكون خطورة *ليه، معتربا ٕا�مه فرقة ضا� وم�حرفة ووث^�ة تعبد أ]رض�ة

�ري مسلمني، مما يتعني معه *ىل السلطات املغربية ب§ٔال Þسمح ، وqٔلعن من ٕارسائيل، بل و يعتربمه "داعش" السلف�ة اجلهادية، وتنظمي
هلم مبامرسة طقوسهم، واصفا، يف ذات الوقت، اÇهيود املغاربة kلقردة واخلناز¥ر؛ هذا فõ ذهب الش&يخ مصطفى القصري ٕاىل املطالبة 

  ! Âسحب اجل^س&ية عن الش&يعة املغاربة وقصفهم بقذيفة

 ٔq ريل وقد بلغت هذه امحل| التحريضة£qٔالل شهري مارس وÀ ،ت حترض *ىل الكراهية و*ىل العنف، 2015و4اkمش&يعة خطا ،
  .من اVس&تور qٔ23مام مرqٔى ومسمع من السلطات، اليت تغض الطرف عن ذ� ضدا *ىل الفصل 

<اربة ظاهرة اخلصوصية املغربية واحلفاظ *ىل املاكسب رهينة مب: "شهدت مراMش Îرîا¤ خضام، حتت شعار qٔ2015£ريل  26ففي 
من مرص والسعودية ودول Àليجية qٔخرى، حتت ر*اية السلطات احمللية، " د*اة"و" ش&يوخ"، نظمته ٕا�دى امجلعيات مبشاركة "ال¬ش&يع

صا� واملعارصة يف خشص معدة املدينة و¤ئبه   .وحرضه qٔيضا قادة حزب االً
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  :ي نظم Àالل املهرîان، نورد حرف�ا ما ييلومن القرارات والتوصيات اخلطرية اليت Àلص ٕاÇهيا اليوم اVرايس، ا�

 .الت§zٔيد *ىل س^�ة وطننا املغرب ووجوب احلفاظ *ىل هويته الس^�ة من qٔن متس -

 .الت§zٔيد *ىل املهنجية العلمية يف موا4ة الش&يعة، واليت تقوم *ىل ضوابط أ]مر kملعروف واÇهن´ي *ىل املنكر  -

 . Mشف ش&هبات الش&يعةٕاقامة دورات ت§ٔهيلية ٕال*داد د*اة مKخصصني يف -

 .ٕاقامة دورات حتصي^�ة Þس&هتدف قطا*ات الطالب وإال*الم�ني و�ريمه من رشاحئ اNمتع -

 .املطالبة بفKح دور القرqٓن يف qٔقرب وقت -

 .اس&تغالل وسائل إال*الم يف موا4ة الش&يعة -

 .ت^س&يق اجلهود بني املهمتني مب<اربة ال¬ش&يع  -

 :ة الش&يعة من Àالل ا]ٓيتمطالبة اVو� kلق�ام بدور فا*ل ملوا4 -
 
 qٔ- ني ريض هللا عهنن�ات املؤمÎqٔ ٓل الب�ت والص<ابة وq سن قوانني جترم سبÂ املطالبة. 

 .دعوة وزارة أ]وقاف والشؤون إالسالم�ة aلتصدي aلش&يعة -ب 
 .فKح وسائل إال*الم احلكوم�ة ملوا4ة الفكر الش&يعي -ت 
 .*دم السامح aلش&يعة ب^رش د¥هنم -ث 
  .وصية لتضمني مهنج التعلمي الت<ذ¥ر من املهنج الرافيض، وتعميق حمبة الص<ابة qٔمجعني يف قلوب الناش&ئةت -ج 

ق�ام اNلس العلمي لعام� املضيق الف�يدق مبهامجة التيار احلدايث، واعتربه تيارا ٕاحلاد� وجب ٕا*الن اجلهاد ضد رموزه؛ وîاء هذا   -
، £لكية "مسؤولية العلامء جتاه التيار احلدايث"مؤسسة رمسية حول  دوة م�ظمة من طرفالهجوم *ىل لسان �qٔد أ]ساتذة، Àالل ن

 .2015ماي  G21حتاد Gشرتايك يف *ددها الصادر اليوم امخل�س  qٔصول اV¥ن بتطوان، حسب ما qٔوردته جريدة

هتم العقائدية qٔو الفكرية qٔو الف�ية، ½كفري املثقفني واملفكر¥ن والف�انني والس&ياس&يني والتحريض ضدمه، *ىل Àلف�ة اخKيارا  -
املفكرqٔمحد عصيد، الطب�Óة اب¬سام لشكر، الس&يايس ٕادرس لشكر، الشاعرة حكمية الشاوي، وا,رج الس�pيئ ن�Ãل عيوش خمرج ف�مل (
  " ...). الز¥ن اaيل ف�ك"

îدان والضمري، يتعرض لها مواطنون وهناك العديد من �ا� اÕهتاك احلر�ت امجلاعية والفردية، ÂسÃب حرية العق�دة والو 
  :ومواطنات، سواء من طرف السلطات qٔو من طرف qٔفراد، ومهنا *ىل س�Ãل املثال

 ".عبدة الش&يطان "صدور قرار قضايئ ب§ٔاكد¥ر مبنع شاب وشابة من الزواج بدعوى انEهئام ل  ∗

 .راMش وشابني kحلس&ميةاحلمك Âشهر¥ن �Ãسا موقوف التنق�ذ، £هتم إالفطار يف رمضان *ىل مخسة ش&بان مب ∗

جهوم م�ظم ل®نية qٔش�اص مسل<ني kلعيص والق�ابل املس&ي| a©موع ضد مصطافني، Âشاطئ دارالكÓداين، kٕقلمي اVريوش  ∗
 .2015يوليوز 20ملنعهم من Gس&تجامم والس&با�ة يوم 

لBٔسامء املغربية " ½كفري"كتتوجي محلالت  ، اليت îاءت''ا£ن الرب''هتديدات kلقKل ضد الف�انني املغاربة املشاركني يف ف�مل، ∗
 .GجEعي املشاركة، *ىل مواقع التواصل
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 :Àالصات •

يه الظاهرة ا]ٔكرث ان¬شارا و½رس&ي�ا يف اNمتع، حبمك تظافر العوامل الثقاف�ة والتعلميية والرتبوية " حرية املعتقد "اÕهتاك  -
جعل من لك من ا,تلفني وا,تلفات عقائد�، يع�شون ويعشن �ا� من إالقصاء والس&ياس&ية، يف ظل س&ياسة اخللط بني اV¥ن واVو�، لت

املمهنج وGضطهاد، وÎدد¥ن وÎددات يف سالمهتم البدنية وqٔماهنم الشخيص، *ىل اعتبار qٔن خطاب التحريض *ىل النبذ والكراهية 
 .والرتهيب الفكري �البا ما ¥كون مقدمات ٔ]فعال ٕاجرام�ة

معادي حلرية املعتقد تغذيه و½ر*اه العديد من الصحف املكKوبة وإاللكرتونية والوسائل السمعية البرصية أ]خرى،  س&يادة م�اخ *ام -
 .و¥كرسه إالفالت من العقاب

  .تلكؤ اVو� يف حماربة لك العوامل املنتة الÕهتاك حرية املعتقد، خم| يف ذ� kلزتاماهتا اVولية املتعلقة �kرتام حرية املعتقد -
  

  :توصيات  •

ٕاقرار دس&تور دميقراطي *لامين يضمن املساواة التامة بني مجيع املعتقدات اVي^�ة وبني اكفة معتنقاهتا ومعتنقهيا، يفصل بني اV¥ن  -
واVو�، وينص رصا�ة *ىل qٔولوية املواثيق اVولية حلقوق إال�سان kل^س&بة aل¬رشيعات الوطنية، بدون ق�د qٔو رشط، مكدÀل aلمالءمة، 

 .Mرشط qٔسايس لضامن حرية املعتقد، مكؤرش حق�قي عن إالرادة الس&ياس&ية a©و� يف ا�رتام حرية املعتقد وkيق احلر�ت واحلقوقو 

 .اعتبار حرية Gعتقاد qٔو *دم Gعتقاد ش§ٔ¤ من مصمي احلياة اخلاصة aلفرد -

 .الضمري جترمي خطاب التحريض *ىل الكراهية والعنف *ىل qٔساس العق�دة qٔو املذهب qٔو  -

 ".زعز*ة عق�دة مسمل"تغيري îذري وشامل aلقانون اجلنايئ وٕالغاء لك املقKضيات اليت تضيق *ىل حرية املعتقد، مبا فهيا مفهوم  -

 .، والوصول ٔ]ماzن العبادة اخلاصة"الكKب املقدسة"ضامن حق الفرد يف ممارسة معتقداته Âشلك *لين، مبا فهيا اقKناء  -

 . ودميقراطية ومو�دة لعموم املغاربة بغض النظر عن معتقداهتمٕاقرار مدونة qٔرسة عرصية  -

 . مراجعة شام| aلمناجه التعلميية، وٕادراج مادة Àاصة بتارخي ا]ٔد�ن -
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  <ÑçÏuð^ßrŠÖ]æ<l^ßérŠÖ]V< <

  :إالطار املعياري اVويل •

kٕقرار أ]مم املت<دة ملا qٔصبح يعرف  2015س&نة  لقد qٔقر املنتظم اVويل مجمو*ة من املعايري محلاية السجناء والسجينات، فõ متزيت
ولعل qٔمه الصكوك اVولية اليت . ، اليت تعترب تطو¥را وٕاغناء وتقوية لنظام امحلاية يف لك ما # ص| kلش§ٔن السجين"قوا*د مانديال"ب 

  :تناولت حقوق السجناء والسجينات، يه

 .لعهد اVويل اخلاص kحلقوق ملدنية والس&ياس&يةإال*الن العاملي حلقوق إال�سان، وا -  :اVولية املرجعية

 .اتفاق�ة م�اهضة التعذيب و�ريه من رضوب املعام| -

 .القوا*د اÇمنوذج�ة اVنيا ملعام| السجناء -

مجمو*ة املبادئ املتعلقة حبامية مجيع أ]ش�اص، ا�¥ن يتعرضون ٔ]ي شلك من qٔشاكل GحKاز qٔو السجن -

لكفني kٕنفاذ القوانني، اليت اعمتدت من طرف امجلعية العامة وفق القرار مدونة قوا*د سلوك املوظفني امل -
 .1979املؤرخ يف دج�رب  34/169

مÓادئ qٓداب Îنة الطب املتص| بدور املوظفني الصحيني، وال س&õ أ]طباء يف حامية املسجونني واحملتجز¥ن  -
 .ٕا�سانية qٔو املهنيةمن التعذيب و�ريه من رضوب املعام| qٔو العقوبة القاس&ية qٔو الال

 45/111اعمتدت و�رشت مبوجب قرار امجلعية العامة لBٔمم املت<دة : املبادئ أ]ساس&ية ملعام| السجناء -
  .1990دسمرب /اكنون أ]ول 14املؤرخ يف 

. ٕال*اقةوقد نصت بعض الصكوك اVولية أ]خرى *ىل معايري Àاصة ببعض الف¡ات، من ب�هنا ال^ساء وأ]�داث وأ]ش�اص ذوي ا
فÓال^س&بة aل^ساء، نص املبدqٔ اخلامس من مجمو*ة مÓادئ GحKاز *ىل التدابري الرام�ة ٕاىل حامية احلوامل وأ]Îات املرضعات، وqٔكدت 

كام qٔوحضت مقKضيات العهد اVويل . من القوا*د اÇمنوذج�ة اVنيا *ىل وجوب وضع احملتجزات حتت ر*اية موظفات و*امالت 53القا*دة 
kحلقوق املدنية والس&ياس&ية واتفاق�ة م�اهضة التعذيب و�ريه من رضوب املعام| qٔو العقوبة الالٕا�سانية qٔو احلاطة kلكرامة، وكذا اخلاص 

إال*الن العاملي Âش§ٔن القضاء *ىل العنف ضد املرqٔة يف مادته الرابعة، *ىل qٔن العنف اجل^يس £لك qٔشاك# املر½كب ضد املرqٔة سواء من 
 ٔq و�Vنواع التعذيبطرف اqٔ و موظفهيا يعد نو*ا من.  
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وقوا*د أ]مم  qٔ4ما خبصوص أ]�داث يف Õزاع مع القانون، فقد نصت الصكوك اVولية ذات الص|، اكالتفاق�ة اVولية حلقوق الطفل
ر�ض التوجهيية ملنع ، ومÓادئ ال6، وقوا*د £كني اÇمنوذج�ة ٕالدارة شؤون قضاء أ]�داث5املت<دة محلاية أ]�داث اNرد¥ن من حر¥هتم

، *ىل ضام¤ت ½كفل حامية أ]طفال، من مهنم يف Õزاع مع القانون، qٔو حضا� اجلنا�ت واجلنح، qٔو املوجود¥ن يف وضعية 7ج�وح أ]�داث
  .صعبة، وتت�ذ مكبدqٔ qٔسايس مرا*اة املصل<ة الفضىل aلطفل

 :قوا*د مانديال -

اعمتدت جلنة أ]مم املت<دة ملنع اجلرمية ؛ ح�ث "قوا*د مانديال"qٔصبح يعرف ب هو تÃين املنتظم اVويل ملا  2015ٕان ما مزي س&نة 
ملعام| السجناء، اليت مل تعدل م�ذ اقرارها يف *ام  املايض، مراجعات رئ�س&ية مKعلقة kلقوا*د اVولية 2015والعدا� اجلنائية، يف مايو 

1955.  

½كرميا لزعمي ج�وب افريق�ا، �س�ة " نيلسون مانديال" ، واملعروفة kمس قوا*دقوا*د أ]مم املت<دة اÇمنوذج�ة ملعام| السجناء وتعد
ويه تغطي Þسع م�اطق من اخلدمات إالصالح�ة،  .1995أ]صلية لBٔمم املت<دة املتعلقة مبعام| السجناء لعام  îديدة وحمس&نة aلقوانني
aل<Ãس Gنفرادي، وÎنية موظفي  مبا يف ذ� Gس&ت�دام احملدود والتحق�قات يف الوف�ات والتدابري الت§ٔدي�Ãة، Þشمل الر*اية الصحية،

السجون والتف�Kش؛ كام تربز qٔيضا التغيريات الهامة يف إالجراءات يف �االت الوفاة qٔو GخKفاء qٔو إالصاkت اخلطرية يف السجن، 
  .ب املعام| القاس&ية والال ٕا�سانيةوتوجب ب§ٔن يعامل مجيع السجناء �kرتام، وqٔن ال يتعرضوا ٕاىل التعذيب و�ريه من رضو

 :القوانني الوطنية •

  :اVس&تور
  :ب�هنا من السجين، kلش§ٔن الص| ذات الضام¤ت من *ددا 2011 دس&تور qٔقر لقد

 اكنت 4ة qٔية قÓل ومن ظرف qٔي يف خشص، ٔ]ي املعنوية qٔو اجلسدية kلسالمة املس جواز *دم *ىل التنصيص -
 مع إال�سانية kلكرامة �اطة qٔو Îينة qٔو ٕا�سانية ال qٔو قاس&ية معام| الغري معام| زجوا *دم *ىل وكذا *امة qٔو Àاصة
  اVس&تور؛ من 22 الفصل ملقKضيات طبقا qٔشاك# £اكفة التعذيب جترمي

 وٕا*ادة aلتكو¥ن £رامج من اس&تفادته وٕاماكنية ٕا�سانية اعتقال وبظروف أ]ساس&ية حبقوقه معتقل خشص لك متتع وجوب -

                                                           

صادق . 49ة ، وفقا aلامد1990ش&ت^رب  æ :2رخي بدء النفاذ ،1989نونرب  20املؤرخ يف  44/25لBٔمم املت<دة  اعمتدت وعرضت aلتوق�ع والتصديق وGنضامم مبوجب قرار امجلعية العامة. 4
  .1993*لهيا املغرب س&نة 

ونشرت كما اعتمدت  ،1990شتنرب  7غشت إىل  27املنعقد يف هافانا من  ومعاملة ارمنيأوصى باعتمادها مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية . 5

  .1990دجنرب  14املؤرخ يف  45/113قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  مبوجب

، واعتمدا اجلمعية العامة 1985شتنرب  6غشت إىل  26عقد يف ميالنو من نارمني امل ومعاملةمادها مؤمتر األمم املتحدة السابع ملنع اجلرمية أوصى باعت .6

  .1985نونرب  29املؤرخ يف  40/22بقرار 

  .45/112املعتمدة واملنشورة بقرار اجلمعية العامة عدد . 7
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  ؛)23 الفصل من اخلامسة لفقرةا( إالدماج

 وهيئات مؤسسات ؛ٕا�داث71 الفصل ملقKضيات طبقا الربملان به خيتص ا�ي ال¬رشيع جمال مضن السجون نظام ٕادراج -
  ؛)170 ٕاىل 161 من الفصول( ودسرتهتا اجليدة واحلاكمة واحلر�ت احلقوق محلاية

قانون املسطرة 
  :اجلنائية

 :qٔمهها من السجين، kلش§ٔن الص| ذات املقKضيات من *ددا ةاجلنائي املسطرة قانون تضمن لقد

وجوب ز�رة املؤسسات السجنية من طرف رئ�س الغرفة اجلنحية qٔو من ينوب عنه مرة لك ثالثة qٔشهر *ىل أ]قل  -
 ؛)249املادة (

ا يف اعتبار قÓول احKاز خشص من طرف م§ٔمور ٕادارة السجن دون qٔي س&ند من س&ندات Gعتقال املنصوص *لهي -
 ؛)611املادة (من املسطرة اجلنائية ٕاقرتافا جلرمية Gعتقال التحمكي من طرف هذا أ]Àري  608املادة 

 ؛)608الفقرة الثانية من املادة (*دم جواز Gعتقال ٕاال يف مؤسسات جسنية نظام�ة  -

 ؛)609املادة (رضورة ٕا*داد ملف Àاص £لك معتقل يودع يف السجن  -

نية *ىل جسل لالعتقال يوضع رهن ٕاشارة السلطات القضائية قصد املراقÓة والت§ٔشري رضورة توفر لك مؤسسة جس  -
 ؛)612املادة (والسلطات إالدارية امللكفة kلتف�Kش العام aلمؤسسة 

ٕايداع املعتقلني احKياطيا، حسب الرضورات أ]م�ية والقدرة إاليوائية، Âسجن حميل kملاكن ا�ي توîد ف�ه احملمكة مع  -
 ؛)615املادة (م جبميع االتصاالت وال¬سهيالت اليت متكهنم من ممارسة حقهم يف اVفاع عن qٔنفسهم السامح هل

رضورة ق�ام قايض تنف�ذ العقوkت ووzيل امل& qٔو �qٔد نوابه بتفقد السجناء مرة يف الشهر *ىل أ]قل من îqٔل الت§ٔكد  -
 ؛)616املادة (من حصة Gعتقال ومن حسن مسك جسل Gعتقال 

 رة حتر¥ر القايض حملرض التف�Kش وتوجهيه فورا ٕاىل وز¥ر العدل؛رضو -

رضورة مسك ممثل النيابة العامة امللكف ب¬�ف�ذ أ]حاكم القاضية بعقوkت سالبة aلحرية لسل Àاص ب¬�ف�ذ ت&  -
 ؛)617املادة (العقوkت 

أ]مراض و*ىل نظام تغذية املعتقلني  رضورة ٕا�داث جلنة aلمراقÓة والسهر *ىل توفري وسائل الص<ة وأ]من والوقاية من -
وظروف ح�اهتم العادية واملسا*دة *ىل ٕا*ادة ½رب�هتم وٕادما4م، *ىل مس&توى لك والية qٔو عام� qٔو ٕاقلمي، يرتqٔسها الوايل qٔو العامل 

ورئ�سا جمليس اجلهة  وسا*ده رئ�س احملمكة Gبتدائية ووzيل امل& وقايض تنف�ذ العقوبة وممثل السلطة العموم�ة امللكف kلص<ة
 وامجلا*ة اaلتني توîد هبام املؤسسة السجنية وممثلو قطا*ات الرتبية الوطنية والشؤون إالجEعية والش&ب�Óة والر�ضة والتكو¥ن املهين،

 ؛)620املادة (وتضم qٔعضاء مKطو*ني يعيهنم وز¥ر العدل من بني الفا*لني امجلعويني qٔو املهمتني مبصري السجناء 

aلجنة املذzورة لز�رة السجون املوجودة يف ½راب الوالية qٔو العام� qٔو إالقلمي، ورفع تقر¥ر ٕاىل وز¥ر العدل يتضمن qٔهلية ا -
مالحظاهتا qٔو انتقاداهتا والتاوزات املطلوب ٕاهناؤها والتحس��ات الواجب ٕادÀالها، وتقدمي توصيات ٕاىل جلنة العفو Âش§ٔن بعض 

 ؛)621املادة (املعتقلني 

لز�رة املؤسسات امللكفة £ر*اية أ]�داث يف Àالف مع القانون، رشيطة تعز¥ز Þشك�لهتا بقايض أ]�داث وممثيل  qٔهليهتا -
وميكن qٔن يضاف ٕاÇهيا يف هذه احلا� مKطوعون qٔو مKطو*ات يعيهنم وز¥ر العدل من بني املهمتني . القطا*ات العموم�ة امللكفة kلطفو�

 ).621ة املاد(واملهEت £ر*اية الطفو� 
 : ويف ما خيص *دا� أ]�داث، تتلخص qٔمه املقKضيات اليت îاء هبا قانون املسطرة اجلنائية يف ما ييل

رضورة ق�ام قايض أ]�داث بتفقد أ]�داث املعتقلني وكذا أ]�داث املود*ني kملراكز واملؤسسات املعنية، وذ� مرة  -
 ؛)473املادة (لك شهر *ىل أ]قل 

¸�اء *ىل اaلجوء ٕاىل سلب حرية أ]�داث يف Àالف مع القانون، و*دم اaلجوء ٕاىل هذا التدبري ٕاال ٕاضفاء طابع Gس&ت  -
 ؛)473املادة (اس&ت¸�اءا 

 ؛)481املادة (التنصيص *ىل تدابري امحلاية qٔو اÇهتذيب اليت ميكن qٔن تت�ذ يف حق أ]�داث  -
  ).501املادة (�داث التنصيص *ىل ٕاماكنية ٕا*ادة النظر يف التدابري املت�ذة يف حق ا]ٔ 
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تصنيفا aلمؤسسات السجنية حبسب qٔمهيهتا وختصصها، مع الفصل اللكي لBٔماzن ا,صصة aل^ساء، وفصل  23/98عمتد القانون   :23/98القانون رمق 
�فص| aلمعتقلني املكرهني بدنيا ٔ]س&باب مدنية معن *دامه، والفصل بني املعتقلني GحKياطيني واملعتقلني املدانني، وختصيص qٔماzن م 

  .املرىض

 

  )املندوبية العامة aلسجون: املصدر( :معطيات مKعلقة kلسجون •
 : املؤسسات السجنية. 1

املركزي kلق�يطرة، مول الربيك ب§ٔسفي، أ]وداية (ختصص aلمحكومني مبدد طوي| : ثالثة جسون مركزية
 ). مبراMش

*دد املؤسسات 
  السجنية 

84    

 .GحKياطيني واحملكومني مبدد قصريةت§ٔوي : جسنا حمليا 70
سال، *ني (س&نة،  20يودع هبا أ]�داث اجلاحنون، وأ]ش�اص دون : مراكز إالصالح واÇهتذيب 04

 ).الس&بع، *يل مومن، £ن سلõن
 .ت§ٔوي الزنالء ا�¥ن اقرتب مو*د Gفراج عهنم لتكو¥هنم يف اNال الفالz: جسون فالح�ة 08

  
، والسجون الفالح�ة من من 70ٕاىل  65جسون، ح�ث انتقل *دد السجون احمللية، من  07عرفت بناء  2015سل qٔن س&نة 

  .08ٕاىل  06
  :الساكنة السجنية. 2

  :2015س&نة   :2014س&نة 
  .جسينا وجسينة 75577  .جسينا وجسينة 74941

  
  :2015*دد السجناء GحKياطيني س&نة   :2014*دد السجناء GحKياطيني س&نة 

31850  30340  
  

  :2015*دد السجناء احملكومني س&نة   :2014*دد السجناء احملكومني س&نة 
43091  43699  

  
  :2015أ]�داث س&نة   :2014أ]�داث س&نة 

1517  1538  
  

  :2015*دد السجينات س&نة   :2014*دد السجينات س&نة 
1719  1751  

  
  :2015*دد السجناء أ]îانب س&نة   :2014*دد السجناء أ]îانب س&نة 

1008  1019  
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  :2015*دد املعتقلني احملكومني kٕال*دام س&نة   :2014*دد املعتقلني احملكومني kٕال*دام س&نة 
112  120  

 

  :واق¢ع الســجــون •
Àالفا ملا qٔقره املنتظم اVويل من معايري حتمي حقوق السجناء والسجينات، والضام¤ت املنصوص *لهيا يف القوانني الوطنية،   

  :لسجون kملغرب ¥متزي هبدر الكرامة إال�سانية يف لك املس&تو�ت؛ أ]مر ا�ي ميكن مالحظته من Àالل املس&تو�ت التاليةفٕان واقع ا
  :Gكتظاظ- 1

ٕان واقع Gكتظاظ يف السجون املغربية، كام شهد بذ� املسؤولون qٔنفسهم، حيول ح�اة السجناء ٕاىل حجمي، ٔ]نه ¥كدسهم وuٔهنم  
 جيب qٔن توفر هلم اخلصوصية والكرامة إال�سانية؛ وهبذا يعاين السجناء من خمتلف الف¡ات وأ]عامر من التكدس qٔش&ياء ول�سوا كÃرش

 qٔثناء النوم، وما ي^Kج عن ذ� من انتقال أ]مراض ا,تلفة، وخصوصا مهنا املعدية، وتنايم ظاهرة العنف؛ kٕالضافة لالعتداءات اجل^س&ية
واملعطيات اليت نعرضها يف اجلدول التايل حول الطاقة إالس&تعابية . اليت ختلفها *ىل السجناء املعتدى *لهيموا]ٓ�ر النفس&ية وGجEعية 

  .تربز Âشلك ساطع جحم هذه الظاهرة اليت تعرقل وتقف �اجزا qٔمام تنف�ذ س&ياسة ٕادماج وٕا*ادة ت§ٔهيل حق�قة

  )مناذج من �سب Gكتظاظ(:  2015معطيات حول السجون لس&نة  •
 :املؤسسة السجنية )2015نونرب : (*دد السجناء  الطاقة Gس&تعابية % ال^س&بة

  السطات - 4ة اVار البيضاء الكربى
 1السجن احمليل *ني الس&بع  7858  5000  157.16%
 ٕاصالح�ة *ني الس&بع 734  600  122.33%
 السجن احمليل £ن سلõن 439  400  109.75%
 السجن احمليل اجلديدة 1235  900  137.22%

 الق�يطرة - سال  –4ة الرkط 
 1السجن احمليل سال  4192  3500  119.74%
 ٕاصالح�ة سال 331  400  82.75%
 السجن احمليل الق�يطرة 1614  1200  134.5%
 السجن احمليل سوق أ]ربعاء 1904  1000  190.4%

 2السجن الفالq zٔوطيطة  1635  1616  101.17%
 ساتالسجن احمليل امخل�  412  360  114.44%

 qٓسفي -4ة مراMش 
 السجن احمليل مراMش 2299  700  328.42%
 السجن احمليل qٓسفي 1640  1300  126.15%
 السجن احمليل قلعة الرساغنة 972  788  123.35%

 خ�يفرة -4ة بين مالل 
 2السجن احمليل خريبكة  1766  1200  147.16%
 السجن احمليل ا£ن qٔمحد 484  426  114.55%

  السجن احمليل بين مالل  1797  1400  128.35
  السجن احمليل qٔزيالل  701  522  134.29

  مك�اس - 4ة فاس 
  السجن احمليل بوراك¥ز  1625  1400  116.07%
  1السجن احمليل توالل   1506  1400  107.57%

  السجن احمليل صفرو  171  150  114%
  السجن احمليل æزة  829  700  118.42%
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  احلس&مية - تطوان  - 4ة طنة 
  2السجن احمليل تطوان   2298  1750  131.31%
  السجن احمليل طنة  1998  1600  124.87%
  السجن احمليل القرص الكÓري  200  144  138.88%

  السجن احمليل العراWش  375  250  150%
  السجن احمليل احلس&مية  376  350  107.42

  ماسة - 4ة سوس 
  السجن احمليل qٓيت ملول  3640  2600  140%

  السجن احمليل اÕزاكن  517  500  103.4%
  السجن احمليل ½زن�ت  361  210  171.90%

  4ة الرشق
  السجن احمليل وîدة  1250  800  156.25%

  السجن الفالz زايو  429  500  85.8%
  السجن احمليل الناضور  1177  840  245.20%

 

حضها اجلدول qٔ*اله، تعرف مزيدا من ورمغ ٕاطالق مسلسل بناء جسون îديدة و½رممي qٔخرى، فٕان ظاهرة إالكتظتاظ، كام يو 
النوم، الفس<ة، الز�رة، (إالس&تف<ال س&نة بعد qٔخرى، ولها انعاكسات خطرية *ىل لك جماالت احلياة داÀل املؤسسة السجنية 

ا�ات  ؛ كام qٔن هذه الظاهرة Þشلك *امال رئ�س&يا تتوV عنه مظاهر العنف وإالعتداء *ىل...)إالس&تحامم، £رامج التكو¥ن والت§ٔهيل 
 .وا]ٓخر¥ن، وqٔيضا *ائقا zبريا امام املهام الت§ٔطريية املوzو� aلموظفني

  :النظافة الشخصية - 2
Àالفا ملا هو م�صوص *ليه يف القوانني والتقار¥ر وخطاkت املندوبية العامة aلسجون، فٕان لك إالفادات والتقار¥ر جتزم بعدم توفر 

�لب أ]ح�ان kملاء البارد، وqٔن أ]غطية اليت Þسمل aلسجناء ½كون مس&تعم| و�ري وسائل النظافة؛ ذ� qٔن فرص Gس&تحامم تمت qٔ يف
نظيفة، وqٔن ظروف إالكتظاظ، وغياب qٔشغال النظافة ورواحئ العرق واÀVان ومقامات ا]ٔزkل، لكها مظاهر توحض حق�قة واقع النظافة 

  .ء، وÞشلك ½ربة خصبة الن¬شار أ]مراض ب�هنمkلسجون ا�ي ½كون # نتاجئ وخمية *ىل الوضعية الصحية aلسجنا
  :التغذية – 3

رصا�ة *ىل qٔن تغذية املعتقل جيب qٔن ½كون تغذية مKنو*ة، حتدد مكيهتا ونوعها من طرف  23/98من قانون رمق  113تنص املادة 
عتقلني ال خيضع ملعايري مKناسقة ومKوازنة من إالدارة، بعد اس¬شارة املصاحل ا,تصة بوزارة الص<ة، لك�ه يف الواقع فٕان ما يقدم كتغذية aلم 

من القوا*د اÇمنوذج�ة ملعام| السجناء تنص *ىل رضورة توفري إالدارة للك جسني  20ح�ث مكو¤هتا ومقاد¥رها، مع العمل qٔن املادة 
د من الشاك�ت الصادرة عن وkلرجوع ٕاىل ٕافادات العدي. kلسا*ات املعتادة وجÓات طعام ذات قمية �ذائية aلحفاظ *ىل حصته وقواه

السجناء، وتقار¥ر املنظامت خبصوص رشوط التغذية بعدد من السجون، س&ت�لص مهنا qٔن التغذية �ري اكف�ة، وتنعدم فهيا رشوط 
  .النظافة والتوازن يف �ده ا]ٔدىن

زيانية ا,صصة للك جسني، لكن ويف هذا الصدد تعترب املندوبية العامة aلسجون qٔن التغذية kلسجون قد حتس^ت، kلنظر لرفع امل
املزيانية الفردية املعلن عهنا، من الناح�ة الواقعية ال توفر Gس&تابة حلاج�ات السجناء من التغذية، وما ماليني القفف اليت تدÀل 

Kن الس&ياسة السجنية تفqٔ ن ٕاشاكلية التغذية تعد مؤرشا *ىلqٔ رس السجناء ٕاال دليل ملموس *ىلqٔ قر ٕاىل النظرة السجون حتت نفقة
  .إال�سانة،  و½رهق Âشلك zبري أ]وضاع إالجEعية لعرشات ا]ٓالف  من أ]رس
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ٕان ما يؤكده السجناء يف شاك�هتم معوما هو qٔن التغذية رديئة كام وzيفا، ومن Àالل التقار¥ر اليت يمت التوصل هبا، تقدم مج| من 
  :املمزيات اليت متزي الغذاء kلسجون املغربية، ويه

 ٔq .  نتظام؛Gدم ا�رتام احلصص املقررة من ح�ث الوزن و*  
  *دم جودة املواد اليت حيرض هبا الغذاء aلسجناء ب§ٔ�لب املؤسسات؛. ب
  .ضعف النظافة وحفظ سالمة املؤن سواء يف أ]ماzن املعدة aلطبخ، qٔو ا,ازن املعدة aلتخز¥ن، ونفس اليشء kل^س&بة ]ٔواين الطبخ. ج
  .يف اVاككني qٔو املقاصف املوجودة ببعض السجون، kلنظر ]ٔماzن البيع العموم�ة ارتفاع أ]سعار. د
  :الص<ة - 4

تتوفر لك مؤسسة جسنية kٕالضافة ٕاىل مسا*د¥ن طبيني، *ىل طب�ب :"*ىل qٔن 123املنظم aلسجون يف مادته  qٔ23/98كد قانون 
طباء مKخصصني qٔو مبسا*د¥ن طبيني kقرتاح من طب�ب املؤسسة، وا�د *ىل أ]قل، ¥لكف kلعمل هبا بصفة م�تظمة، تمت Gس&تعانة ب§ٔ 

  ".وذ� لتقدمي مسا*دهتم لفحص qٔو*الج املعتقلني
توفر يف لك جسن Àدمات طب�ب مؤهل :"...*ىل qٔن 22من املادة  1وقد qٔكدت القوا*د اÇمنوذج�ة اVنيا ملعام| السجناء يف الفقرة 

k دارة الص<ة احمللية وا�د *ىل أ]قل ¥كون *ىل بعض إالملامkٕ |ن يمت تنظمي اخلدمات الطبية *ىل حنو وثيق الصqٔ غيÓ^لطب النفيس، وي
  ".كام جيب qٔن Þش&متل *ىل فرع aلطب النفيس بغية Þشخيص �االت أ]مراض العقلية و*ال4ا عند الرضورة. qٔو الوطنية

اية السجناء من املرض، وذ� بعزل املصابني مهنم عن وٕاذا اكن القانون ينص *ىل العناية الصحية، وتوفري الرشوط الاكف�ة محل
أ]حصاء، م�ذ دخول السني ٕاىل السجن، وتوفري مص<ة ½كون مKوفرة *ىل جتهزيات، ال تقل عن ما هو موجود kملس&توصفات التابعة 

 من التجهزيات qٔو الر*اية، ال لوزارة الص<ة Àارج السجن، فٕان واقع السجون، ٕاذا اس&ت¸�ينا البعض مهنا اليت تتوفر *ىل احلد أ]دىن
  .ميكن وصفه، حسب ما يصلنا من شاك�ت، ٕاال kلبعد عن املقاي�س واملعايري املتطلبة من îqٔل حفظ الص<ة والعناية هبا

  :وما يدمع هذا املعطيات املقدمة من طرف املندوبية العامة aلسجون، اليت تربز اخلصاص املوجود *ىل املس&تو�ت التالية

الب^�ات التحتية الاكف�ة، ذ� qٔن مجمو*ة من السجون ال تتوفر حىت *ىل مص<ات، وما هو موجود مهنا تنعدم ف�ه  *دم توفر -
 التجهزيات واملعدات الرضورية؛

 نقص يف *دد أ]طباء ال س&G õخKصاصيني مهنم؛ -

 اخلصاص يف qٔطر اÇمتريض املؤه| لتقدمي العالîات وإالسعافات الرضورية؛ -

 .ٕاىل اخلدمات الطبية دون متيزيصعوبة الولوج  -
  :الوف�ات - 5

ومن الظواهر اليت تعرفها املؤسسات السجنية kملغرب ارتفاع �س&بة الوف�ات وGنت<ار، اليت تعود qٔس&باهبا qٔساسا ٕاىل *دم العناية 
رافق اخلاصة مبثل هذه احلاالت؛ kٕالضافة وGهEم واملراقÓة البعدية والت¬Óع aلمرض النفسانيني، واملصابني kالنفصام qٔو اجلنون، وغياب امل

  .ٕاىل عوامل مسا*دة qٔخرى، اكالكتظاظ، و½روجي وبيع ا,درات، وصعوبة الوصول ٕاىل اخلدمات الطبية
ٕان املندوبية ال ت^رش تقار¥ر وال تعلن عن qٔس&باب الوف�ات اليت تقع داÀل السجون، كام ال يمت ٕاطالع املنظامت احلقوق�ة والرqٔي 

حق�قهتا، بل حىت دوافع Gنت<ار qٔو حماوالته تظل qٔمورا رسية؛ وهذه الس&ياسة ال Þسا*د حق�قة *ىل وضع خطة لتفادي العام عن 
  .الوف�ات، مبا حيفظ ح�اة السجناء، وميكن من تفادي ٕاقداÎم *ىل اخKيار املوت بطريق Gنت<ار

  .  �االت) 10(عرش  k2015لوف�ات، بلغت س&نة وحسب املرصد املغريب aلسجون فٕان الشاك�ت اليت æبعها، املتعلقة 
  :التعذيب و اÕهتاك احلق يف السالمة البدنية - 6

، مج| من املقKضيات، اليت حتظر التعذيب و�ريه من رضوب املعام| qٔو 23/98: ، من املرسوم التطبيقي aلقانون رمقqٔ3قرت املادة 
 : العقوبة القاس&ية qٔو الالٕا�سانية qٔو املهينة، ومهنا
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م�ع اس&تعامل العنف ضد املعتقلني من قÓل املوظفني ولك أ]ش�اص املرخص هلم بولوج املؤسسات السجنية حتت طائ|  -
  .عقوkت ت§ٔدي�Ãة

 .م�ع خماطبة السجناء ب§ٔلفاظ Îينة qٔو بذيئة -
 و*ائالهتم، تتعلق *ىل الرمغ من هذا التنصيص الرصحي فٕان امجلعية املغربية حلقوق إال�سان تتلقى شاك�ت من طرف املعتقلني

  .Õkهتااكت خطرية متس هذا احلق، اكلتعذيب اجلسدي والنفيس
ا ٕان القانون املغريب يعاقب *ىل جرمية التعذيب، واVو� املغربية مضن اVول املصدقة *ىل اتفاق�ة أ]مم املت<دة اليت حترم التعذيب وم

، م�ذ ت§ٔس�سها، ٕا�رة Gن¬Óاه يف لك املناس&بات ٕاىل تفيش ظاهرة املعامالت يدÀل يف حمكه، وقد اعتادت امجلعية املغربية حلقوق إال�سان
ا,| kلكرامة وkلسالمة البدنية aلسجناء، ودqٔبت لكام عرضت *ليه قضية لها *القة هبذا اجلانب املروع ا�ي يتعرض # الزنالء، *ىل 

وما الرفض املهنجي . دارة بغية الوقوف *ىل الواقع وتقيص احلقائقتقدمي طلب لز�رة السجن واaلقاء مع السجناء، وفKح احلوار مع االٕ 
aلمندوبية ٕاال *المة *ىل حق�قة ما تتوصل به امجلعية املغربية حلقوق إال�سان من شاك�ت، ال ½ريد املندوبية العامة aلسجون qٔن تنكشف 

لصادرة عن املرصد املغريب aلسجون واملنظامت احلقوق�ة والربملان احلق�قة Âش§ٔهنا، وqٔن اس&مترار املس kلسالمة البدنية qٔكدته لك التقار¥ر ا
  .واNلس الوطين حلقوق إال�سان

  :ا]ٓليات الرقابية - 7
  :2015*دد الز�رات نصف س&نة   :2014*دد الز�رات س&نة   :الهيئة

  229  392  قايض تطبيق العقوبة
  70  143  قايض أ]�داث
  165  317  قايض التحق�ق

  342  581  النيابة العامة
  19  48  رؤساء الغرف

  18  34  حتق�ق  احملمكة العسكرية
  20  38  النيابة العامة

  64  97  اaلجنة إالقلميية
  ---   04  جملس النواب واملس¬شار¥ن

  176  117  اNلس الوطين حلقوق إال�سان
  24  63  مؤسسة محمد السادس

  258  1280  امجلعيات
  23  40  وسائل إال*الم
  804  1279  هيئات qٔخرى

  2212  4433  :اNموع

  .qٔشهر أ]وىل 06هتم فقط  2015إالحصائيات املتوصل هبا من طرف املندوبية العامة ٕالدارة السجون اخلاصة Âس&نة : ملحوظة

 :مناذج من الشاك�ت اليت *اجلهتا وæبعهتا امجلعية - 8
  :Gجراء  :املطلب  :الوضعية  :ا]ٔسامء  :السجن

املرzب السجين عاكشة Vkار 
  .بيضاءال 

مراس| إالدارة العامة   .احلق يف العالج  .إالرضاب عن الطعام  .املعتقل الس&يايس حسن qٔسامة
 a26لسجون بتارخي 

  .2015ينا¥ر 
بدل Gس&تابة لطلبه مت تنق�6   . املعتقل عبد العايل الف�اليل  .السجن احمليل kحملمدية

من جسن عاكشة kلبيضاء ٕاىل 
ل¬سجيل يف التكو¥ن ا

  .املهين
  

"       "        "  
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  :Gجراء  :املطلب  :الوضعية  :ا]ٔسامء  :السجن
  .السجن احمليل kحملمدية

تقريبه من *ائلته،   .شاكية أ]ب  . املعتقل qٔسامة اخلليفي  .السجن احمليل kلرماين
بنق6 من جسن الرماين 
ٕاىل جسن سال Çمتك�نه 

  .من مKابعة اVراسة

  
 

"       "        "  

qٔهايل وزوîات املعتقلني   .احمليل بطنة السجن
�ني يف ٕاطار ملف ما إالسالم 

سمى kلسلف�ة اجلهادية :
يوسف امخلال، املميوين (

مصطفى، qٔخريف امحد، 
الناكوي محمد، املرابط عبد 
العز¥ز، qٔمحد qٔح�يو، سعيد 
بوليفة، احملجوب امديدش، 

  ).اVرشاوي عبد السالم

ٕارضاب ال حمدودا عن الطعام، 
  .13/10/2014م�ذ 

احلق يف التطب�ب، 
غذية، والز�رة، والت

واملعام| الالئقة 
وحتسني ظروف 

  .إالقامة

  
  

"       "        "  
مع مراس| رئ�س 
احلكومة ووز¥ر العدل 

  .واحلر�ت

املرzب السجين أ]وداية 
  .مبراMش

عز¥ز اخللفاوي، ورضوان العضميي، 
  .و*الء اVرkيل

qٔ و (Gحتاد الوطين لطلبة املغرب 
  )ط م

إالرضاب املفKوح عن الطعام، 
  .2015مارس 23�ذ م 

ا�رتام حقوقهم السجنية 
املتعلقة kلز�رة والتغذية 

والتطب�ب والفس<ة 
  ...ومKابعة اVراسة

  

مراس| رئ�س احلكومة 
  .09/04/2015بتارخي 

  
بلغ ٕاىل *مل امجلعية بعد 
إالÕهتاء من حتر¥ر هذه 
الرسا� qٔن املرضبني 
عز¥ز اخللفاوي، 
ورضوان العضميي، 

ميون و*الء اVرkيل وم 
qٔز¤ي قد qٔوقفوا ٕارضاهبم 
بعد فKح احلوار معهم 
وتقدمي وعود �kرتام 

  .حقوقهم
السجن احمليل *ني قادوس 

  .بفاس
  . م�ري عش�Óة

  )qٔ و ط م(

إالرضاب املفKوح عن الطعام، 
  .2015مارس 23م�ذ 

وقف لك qٔشاكل 
املعامالت الالٕا�سانية 
واملهينة واحلاطة من 
الكرامة، وجعل �د للك 

إال4از *ىل qٔشاكل 
حقوقهم املتعلقة kلز�رة، 
والتغذية، وGس&تحامم، 
والتطب�ب، والفس<ة، 

  ...ومKابعة اVراسة

  

  
  
  
  

"       "        "  
  

ٕارضاب مفKوح عن الطعام م�ذ   .زzر�ء الرقاص  السجن املدين kلق�يطرة
  .2015مارس 26

  
  

"        "          "  

  
  

       "        ""  
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  :Gجراء  :املطلب  :الوضعية  :ا]ٔسامء  :السجن
  )qٔ و ط م( 

  

  .مميون qٔز¤ي  .السجن املدين بوîدة

  )qٔ و ط م( 

ٕارضاب مفKوح عن الطعام م�ذ 
  .  2015مارس  31

  
"        "          "  

  
"       "        "  

ٕادرس *الل، zرمي لشعل، يوسف   "            "        "
  .qٔرقايد

  )qٔ و ط م(

ٕارضاk مفKوح عن الطعام م�ذ 
  .qٔ2015£ريل  02

  
  

        "  "        "  

  
  

"       "        "  

  .محمّد اجلرودي  "            "        "

  )السلف�ة اجلهادية( 

  

ٕارضاب مفKوح عن الطعام م�ذ 
  .2015مارس  12

ا�رتام حقوقهم السجنية، 
املتعلقة حبسن معاملهتم 

و*ائالهتم وkلز�رة، 
والتغذية، والتطب�ب، 

والفس<ة ومKابعة اVراسة 
  .ن العائ|والتقريب م

  

  
  
  
  

"       "        "  

  .العبدالوي امحليد عبد  .السجن املدين خبريبكة

  )السلف�ة اجلهادية(

  

  

ٕارضاب مفKوح عن الطعام م�ذ 
  .2015مارس  25

  
"        "          "  

  
"       "        "  

  . جودة م�لود  .جسن مول الربيك ب§ٓسفي

  )السلف�ة اجلهادية(

  

  

الطعام م�ذ ٕارضاب مفKوح عن 
  .qٔ2015£ريل  01

  
"        "          "  

  

  
"       "        "  

شاكية الس&يدة طبل لطيفة Âش§ٔن   .السجن املركزي kلق�يطرة
  .ا£هنا املعتقل الزبري املنترص

  )السلف�ة اجلهادية(

التعرض يوم الثال�ء   .ارضاب عن الطعام
 qٔ2015£ريل  7

لتعذيب نفيس 
  .وجسدي

العامة  مراس| إالدارة
aلسجون بتارخي 

21/04/2015.  

شاكية الس&يدة فاطنة �ارض واVة   "           "            " 
املعتقل رش&يد رتيب احملكوم *ليه 

  . kٕال*دام

Gرضاب عن الطعام بعد 
تعرضه aلتق�يد kٔ]صفاد، 
واحلرمان من احلقوق القانونية، 
واليت وصلت �د حرمانه من 

لك لثالثة �qٔم   .ا]ٔ

Kل يف فîح حتق�ق *ا
ما يتعرض # املعتقل 
املذzور من مضايقات 

  .واعتداءات وٕاهامل

مراس| إالدارة العامة 
aلسجون ووزارة العدل 
واNلس الوطين حلقوق 
إال�سان بتارخي 

16/05/2015.  
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  :Gجراء  :املطلب  :الوضعية  :ا]ٔسامء  :السجن
معران حسن رمق : املعتقلون  .1جسن الزايك سال 

، ومحمد الالمة G88646عتقال 
وعبد هللا ، 88637رمق Gعتقال 

، 11035القÓيل رمق Gعتقال 
 99888ورىض محمد رمق Gعتقال 

  . ويو�س اخلاوي

  )السلف�ة اجلهادية(

ٕارضاب مفKوح عن الطعام، 
  .2015-05-08م�ذ يوم 

GحKاج *ىل 
وضعهم املزري، 
وaلمطالبة £متتيعهم 
حبقوقهم مكعتقلني 
س&ياس&يني، وعزهلم 
عن معتقيل احلق 

  .العام

جلهات مراس| نفس ا
  .04/06/2015بتارخي 

بالل مو�ا، وٕالياس : املعتقلون  .جسن سوق أ]ربعاء
جموJ، وعبد الوهاب هبلويل، 
ومحمد الطاين، ومحمد الباكري، 

  .ومحمد جÓاري وعبد املغيت الفKوح

  )السلف�ة اجلهادية(

ٕارضاب مفKوح عن الطعام، 
، 2015- 05-19م�ذ يوم 

احKاîا *ىل ٕايداعهم وسط 
حلق العام يف وضعية ز¤ز¥ن ا

  .اكرثية

عزهلم عن جسناء احلق 
العام، *ىل مس&توى 
السكن، وجتميعهم يف 
زÕزانة Àاصة، مع متتيعهم 
حبقوقهم مكعتقلني 
س&ياس&يني ومعاملهتم من 
طرف ٕادارة السجن 

  . Âشلك الئق
  

  
  

"        "        "  

عبد امحليد العبدالوي رمق Gعتقال   .Âسجن خريبكة
11051.  

kذ  عنٕارضا�25الطعام، م 
  .2015مارس 

املطالبة بتقريبه من 
*ائلته، وحتسني ظروفه 

  املع�ش&ية يف السجن،

  
"        "        "  

املعتقالن سلõن امخلاري وعبد   .السجن احمليل kلعراWش
  .الصمد املناري يوسف

- 06-11تعرضا يوم امخل�س 
aلرضب املربح حسب  2015

  .ما ورد يف شاك¥هتا

لطلب الق�ام رسا�   
£ز�رهتام، بتارخي 

17/06/2015.  
محزة قÓاج، زهري : الطلبة املعتقلني  .مبك�اس 2جسن توالل 

بلعيايش، محمد امحلري، سف�ان 
الصغريي، حسن qٔمهوش، �سني 

qٓيت العريب، معر العرويس، 
  .مصطفى الرساطي

 G30رضاب عن الطعام م�ذ 
aليوم التاسع  ،2015يونيو

  .والثالثني

هم £اكفة حقوقهم متتيع 
ويف مقدمهتا ٕاطالق 
رسا«م الفوري، وكذا 
وقف Gعتداءات 
املتكررة اليت يتعرضون 
لها *ىل qٔيدي إالدارة 
السجنية احمللية ومساء� 

  .مر½كÓهيا ج�ائيا

مراس| رئ�س احلكومة 
ووز¥ر العدل ومسؤولني 
qٓخر¥ن بتارخي 

10/08/2015.  

  .اV¥ن ادب�ش املعتقل صالح  .السجن احمليل بب^سلõن
  

الطعام Âشلك  عن املرضب
  ؛2015يوليوز  16مفKوح، م�ذ 

تقريبه من qٔرسته Vkار 
البيضاء، Àاصة من qٔمه 

 80البالغة من العمر 
س&نة، واحKاîا م�ه 
*ىل الوضعية املزرية 

  .اليت يع�شها kلسجن

  
  

"        "          "  

عبد املعتقالن سف�ان امخلاري و   .مبك�اس 1جسن توالل 
  . الكرمي اVورايس

إالرضاب إالنذاري عن الطعام 
 22سا*ة، يوم أ]ربعاء  48ملدة 

  .2015يوليوز 

GحKاج *ىل إالهامل 
الطيب، وaلمطالبة £اكفة 
حقوقهام، وبتوفري العناية 
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  :Gجراء  :املطلب  :الوضعية  :ا]ٔسامء  :السجن
الصحية وٕاخضاعهام 
aلعالج، Àاصة qٔهنام 
يعانيان من qٔمراض 

  .مزم�ة

"        "          "  

  . املعتقل Gساليم محمد �اجب  .جسن تيفلت
  

إالرضاب عن الطعام، م�ذ يوم 
  .2015غشت  03

املطالبة بتفعيل املقرر 
أ]ممي الصادر عن أ]مم 
املت<دة، والقايض 
kٕطالق رسا�ه 
الفوري، وîرب أ]رضار 
املادية واملعنوية اليت 
حلقKه بفعل Gعتقال 
التعسفي ا�ي اكن 

  .حضية #

  
  
  
  

  "          "      "  

شاكية *ائ| محمد *د¤ن، املعتقل   .السجن احمليل Âسال
: ، حتت رمق2014م�ذ شهر غشت 

  .؛ مفادها qٔن ا£هنا94086

بعد مرور qٔزيد من مثانية qٔشهر 
 6îص�ب يف رqٔ ،ىل جسنه*

ظهور (مبرض مل يعرف نو*ه 
6îورمغ )ديدان تنخر ر ،

الشاك�ت ووعود املسؤولني، 
  .ية طبيةفٕانه مل يتلق qٔية ر*ا

احلق يف العالج والر*اية 
  .الطبية

مراس| إالدارة العامة 
  .01/09/215بتارخي، 

الطلبة امÓارك الكومري ومحمد    .جسن ايت ملول
ماي 08الروz اعتقال م�ذ 

  .والزG بدون حمامكة  2014

عبد الصادق المكيا وعبد العز¥ز 
ش&ت^رب k16مو qٔوقفا إالرضاب يوم 

Çس&تابة ملطاG اصة بعدÀ ،هبام
مKابعة اVراسة وحتسني رشوط 

  . Gعتقال

 G13رضاب عن الطعام م�ذ 
  . 2015غشت 

مب<امكهتم  املطالبة ب¬رسيع
وفق املعايري اليت تؤمن 
رشوط احملامكة العاد�، 
ولالحKاج *ىل إالهامل 
الطيب، ومتك�هنم من 
مKابعة اVراسة، ووقف 
Gعتداءات املتكررة 

*ىل اليت يتعرضون لها 
يد إالدارة السجنية 

  .احمللية

مراس| 4Gات 
املسؤو� بتارخي 

29/09/2015.  

شاكية من *ائ| السني حكمي   .السجن املدين kلصو¥رة
املانطي، ا�ي اكن يقيض عقوبته 

  . 62068حتت رمق إالعتقال 

 2015ش&ت^رب  11تويف يوم 
kلسجن، ÂسÃب إالهامل بعد 
احلادث ا�ي تعرض # داÀل 

  .سجن وqٔدى ٕاىل برت رîليهال 

طلب ٕاجراء Þرشحي 
مضاد aل¬رشحي املنجز 
بعد وفاة ٕا£هنا وا�ي مل 
تطلع العائ| *ليه حلد 
ا]ٓن، ٕاال qٔن الطلب 
ووîه kلتاهل رمغ 

  .مرشوعيته القانونية

مراسة وز¥ر العدل 
واحلر�ت بتارخي 

30/09/2015.  

خبمسة املعتقل محمد îلول احملكوم   .السجن املدين جبرس&يف
  . 2012س&نوات جسنا م�ذ 

 9ٕارضاب عن الطعام م�ذ 
  . 2015نونرب 

اسرتîاع حقوقه 
أ]ساس&ية اليت اكن ¥متتع 
هبا سابقا يف جسن 

  .احلس&مية

مراس| إالدارة العامة 
aلسجون بتارخي 

16/11/2015.  
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  :التوص¢يات •

فري وت§ٔهيل املوارد الÃرشية، aلمسامهة الفعا� يف اÇهنوض ٕان ضعف الب^�ات والتجهزيات، و*دم ٕاعطاء GهEم aلانب املتعلق بتو 
  :�� فٕان امجلعية تويص مبا ييل. السجناء والسجينات، س&يعمق ال حما� مظاهر الفساد kلسجون املغربية

م�ة التفكري يف ٕاطالق حوار وطين واسع حول أ]وضاع kلسجون، Þشارك ف�ة اكفة املكو¤ت اNمتعية احلكوم�ة و�رياحلكو  -
 .ل¬شخيص واقع �ال املؤسسات السجنية، وبلورة مقرت�ات بدائل لٕالصالح

العمل من îqٔل مراجعة *دد من املواد املتضمنة يف القوانني املغربية، سواء مهنا املتعلقة akلان إالقلميية ملراقÓة السجون، qٔو  -
ب اaلجوء ٕاىل Gعتقال GحKياطي يف امللفات ا�ي ميكن ت& اليت Þس&تدعي اس¬Óدال العقوkت السالبة aلحرية بعقوkت بدي|، وجتن

 .مKابعة qٔحصاهبا يف �ا� رساح وتفعيل مسطرة إالفراج املق�د

، ...)التعذيب، الرشوة، اخل(وضع �د لس&ياسة إالفالت من العقاب املنهتة يف التعاطي مع املامرسات اخلارîة عن القانون  -
 . اÕهتااكهتم حلقوق السجناء والسجيناتاليت Þشجع املنهتكني *ىل إالس&مترار يف

 .الرفع من املزيانيات ا,صصة aلمؤسسات السجنية -

 .توس&يع داêرة املس&تف�د¥ن واملس&تف�دات من £رامج التكو¥ن وٕا*ادة الت§ٔهيل -

 .GهEم ب§ٔوضاع املوظفني واملوظفات القامئني *ىل املؤسسات السجنية -
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I. رشيعيةÞ مس&تدات:  

  :2015قانون املالية لس&نة  •

متزي قانون املالية بتاهل مطالب النقاkت بتحسني ظروف الشغي|، ومطالب املعطلني املتعلقة خبلق م�اصب شغل اكف�ة ملوا4ة 
م�صبا îديدا، ومل يمت ٕادراج qٔية ز�دات يف أ]جور  22460ب الشغل احملدثة يف قانون املالية وهكذا مل تتعد م�اص. البطا� املس¬رشية

، و*ىل العكس ...£رمغ ارتفاع أ]سعار يف العديد من املواد الغذائية أ]ساس&ية ومواد Gس&هتالك الرضورية اكلوقود وأ]دوية ومواد البناء
qٔدÀلت ز�دات îديدة *ىل الرضيبة *ىل القمية املضافة kل^س&بة لبعض املواد من ذ� اس&مترت الرضيبة *ىل اÀVل مرتفعة، و 

  .أ]ساس&ية، وذ� فضال عن ختف�ض îديد ملزيانية املقاصة

  :نصوص قانونية مKص| kحلقوق الشغلية، نذzر مهنا 2015كام صدرت طي| 

اجلريدة الرمسية ( 2012، املصادق *لهيا س&نة )2006(ب^رش اتفاق�ة الشغل البحري  2014مارس  6املؤرخ يف  1.10.58ــ ظهري رمق 
  ).01/01/2015بتارخي  6322رمق 

اجلريدة الرمسية (املتعلق kلتعويض عن حوادث الشغل  18.12ب¬�ف�ذ القانون ورمق  2014دج�رب  29املؤرخ يف  1.40.190ــ ظهري رمق 
  ).22/01/2015بتارخي  6328رمق 

، يتعلق بت<ديد مÓلغ الز�دات يف إال¥رادات املمنو�ة aلمصابني 2014يوليوز  G02جEعية مؤرخ يف  ــ مقرر وز¥ر ال¬شغيل والشؤون
  .من جراء حوادث الشغل وأ]مراض املهنية بعجز لكي يضطرمه ٕاىل Gس&تعانة Âشخص qٓخر aلق�ام ب§ٔعامل احلياة العادية

د أ]جر الس&نوي املت�ذ qٔساسا ال�¬ساب إال¥رادات املمنو�ة لض<ا� ، يتعلق بت<دي2014دج�رب  02ــ مقرر وز¥ر ال¬شغيل مؤرخ يف 
  .حوادث الشغل وأ]مراض املهنية qٔو �وي حقوقهم

، املتعلقة حبامية حق التنظمي وٕاجراءات 151ب^رش اتفاق�ة م�ظمة العمل اVولية رمق  2014يوليوز  8مؤرخ يف  1.09.128ــ ظهري رمق 
  ).19/02/2015بتارخي  6336اجلريدة الرمسية رمق ) (1978(موم�ة رشوط ال¬شغيل يف الوظيفة الع

، املتعلقة kلص<ة والسالمة يف املنامج 176ب^رش اتفاق�ة م�ظمة العمل اVولية رمق  2014يوليوز  8مؤرخ يف  1.10.59ــ ظهري رمق 
  ).19/02/2015بتارخي  6336اجلريدة الرمسية رمق ) (1995(

بت<ديد ظروف اس&تعامل الرصاص qٔو مرzباته، يقيض مبنع اس&تعامل هذه  2014دج�رب  24بتارخي  4575.14مق ــ قرار وز¥ر ال¬شغيل ر
  ).30/03/2015بتارخي  6347اجلريدة الرمسية رمق (املس&تحرضات يف مجيع qٔشغال الصبا�ة 

ة بوضع Gسرتاتيجية الوطنية aلشغل ، �kٕداث اaلجنة الوزارية aل¬شغيل امللكفqٔ2015كتو£ر  14مؤرخ يف  2.15.569ــ مرسوم رمق 
  ).15/10/2015بتارخي  6406اجلريدة الرمسية رمق (و¥رqٔسها رئ�س احلكومة 

اجلريدة الرمسية (، بتغيري النظام أ]سايس اخلاص مبوظفي وزارة الرتبية الوطنية 2015غشت  10املؤرخ يف  2.15.588ــ املرسوم 
  ).08/10/2015بتارخي  6402

اجلريدة الرمسية (، بتغيري النظام أ]سايس اخلاص مبوظفي وزارة الرتبية الوطنية 2015غشت  10املؤرخ يف  2.15.589املرسوم  -
  ).31/08/2015بتارخي  9391
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II. لحقوق الشغليةa التطورات امليدانية:  

  :احلق يف الشغل/ 1

أ]وضاع GقKصادية وGجEعية kملغرب، تفرس توسع  ٕاذا اكنت ا]ٔزمة GقKصادية واملالية العاملية، اليت تنعكس م�ذ س&نوات *ىل
هذه GخKيارات ½كرست مع تطبيق . البطا� وتفامقها، فٕان îذور هذه البطا� مرتبطة kالخKيارات الب^�وية الرمسية السائدة ببالد¤

وأ]رقام الرمسية املعلنة، Îام اكنت . شغيل£ر¤مج التقومي الهيلكي، ا�ي ختلت مبوجÓه اVو� عن وظائفها GجEعية ومن مضهنا ال¬ 
ويف . مقلقة، ال تعكس حق�قة البطا� املس¬رشية ومعقها وqٓ�رها السلبية *ىل kيق حقوق إال�سان املغريب ولكفهتا الفردية وامجلاعية الوخمية

 ميكن القضاء *ىل هذه ا]ٓفة اليت متس غياب اخKيارات رمسية بدي| تضع احلق يف الشغل واحلقوق الشغلية معوما، مضن qٔولو�هتا، ال
  .Âشلك مÓارش qٔو �ري مÓارش املاليني من �ساء ورîال واملغرب

يف % 8.7، و½راوحت بني 8)معطل k9.7) %1.148.000س&مترار نفس واقع البطا�، اليت بلغت �سÃهتا  2015وقد متزيت س&نة 
؛ qٔما *دد م�اصب الشغل احملدثة يف %10.5جاملية يف صفوف ال^ساء يف الفصل الثالث، كام بلغت ال^س&بة االٕ % 10.1الفصل الثاين و

  ).qٔي ربع املناصب الس&نوية اليت و*دت احلكومة خبلقها(م�صبا  33.000لك القطا*ات فاكن ضعيفا، ومل يتاوز 

�لب املناصب احملدثة متركزت يف قطاع اخلدمات ا�ي ¥متزي kلهشاشة qٔ 32.000(ونظرا ٔ]ن(�ري املدرة À©aل متثل ، وqٔن أ]شغال 
املتوفرة kملغرب، �س&ت^Kج qٔن س&ياسة اVو� يف جمال ال¬شغيل  من مجموع م�اصب الشغل% 10.8، والشغل الناقص ميثل 21.9%

  .بعيدة عن Gس&تابة aلمعايري اVولية حلقوق إال�سان، اليت ½ربط بني حق الشغل وحتق�ق الع�ش الكرمي aلعامل ؤ]رسته

ختفي احلجم احلق�قي لعدد املعطلني؛ ذ� qٔن %) 9.7(لهشاشة ا�ي ميزي الشغل، فٕان أ]رقام الرمسية aلبطا� وفضال عن طابع ا
؛ ونفس ا]ٔمر kل^س&بة )2014س&نة % 43.3بدل ( 2015س&نة % 42.8معدل الشغل يف اخنفاض مس&متر، ح�ث qٔصبح ال يتعدى 

؛ ويه مؤرشات تنذر kرتفاع *دد )2014س&نة % 48بدل ( 2015س&نة % 47.4ل^س&بة ال^شاط اليت اخنفضت من îديد لتبلغ 
  .املرحشني aلوصول قريبا ٕاىل سوق الشغل، وkلتايل هتدد بتفامق البطا� يف املس&تقÓل ٕاذا ما اس&مترت وترية ال¬شغيل ضعيفة

بلغ وت ( 2015س&نة % 20.8ٕاىل  2014س&نة % 20.1ارتفعت �س&بة البطا� من ) س&نة 24ٕاىل  15من (ففي صفوف الش&باب 
  .Vى خرجيي اللكيات% 24.4يف صفوف �اميل الشهادات و% 19.5، يف �ني بلغت )يف املدن% 39

؛ وهو *دد ضئيل kلنظر aلخصاص املهول يف املوارد الÃرشية 9م�صبا 22460مل خيلق سوى  2015ومعلوم qٔن قانون املالية لس&نة 
، ولكها قطا*ات تعاين من نقص مزمن ...الص<ة والثقافة ووزارة ال¬شغيلkلوظيفة العموم�ة، وخصوصا kلقطا*ات GجEعية اكلتعلمي و 
؛ كام qٔن هذه املناصب احملدثة ال ½كفي لتلبية طلبات ال¬شغيل من Vن ...يف املدرسني وأ]طباء واملمرضني واملهندسني ومف¬يش الشغل

... ر¥ن ٔ]سالك الوظيفة العموم�ة ÂسÃب التقا*د والوفاةخرجيي اجلامعات واملدارس واملعاهد العليا، بل ال ½كفي حىت لتعويض املغاد
  ).qٔ2015نظر îدول املناصب احملدثة يف قانون املالية (

%) 65.3(مل س&بق هلم qٔن اش&تغلوا، وثليث العاطلني %) 51.7(ٕان الطابع الهيلكي aلبطا� يتىل يف zون qٔكرث من نصف العاطلني 
  .تعادل مدة بطاÇهتم qٔو تفوق الس&نة

                                                           
������إ������ت ا���و	�� ا������ � 8  

9  ���� ��������2015ن ا�  
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ق البطا� بفعل أ]زمة GقKصادية اجلديدة اليت تنعكس *ىل أ]وضاع GقKصادية وGجEعية kملغرب، ون¬�ة إال�القات وتتعم
مه يف وضعية البطا� %) 29.7(العديدة aلمؤسسات إالنتاج�ة وال¬رسحي اجلزيئ qٔو اللكي aلعامل؛ ذ� qٔن ثالثة *اطلني من بني عرشة 

  %).5(توقف �شاط املؤسسات املشغ| qٔو %) 24.7(ن¬�ة aلطرد 

  :و¥متزي الشغل kلبادية مبا ييل

 من الشغل �ري مؤدى عنه؛% 40.8 -

  %).V :15.8ى ال^ساء% (11.8: �س&بة الشغل الناقص -

  %).4.1(مما يعين qٔن البطا� احلق�ق�ة kلبادية، مبا فهيا البطا� املق�عة، تتاوز ال^س&بة الرمسية املعلنة 

*ليه املعايري اVولية حلقوق إال�سان، فٕان الشغل kملغرب بعيد عن حتق�ق الع�ش الكرمي aلعامل ؤ]رسته؛ وهو ما  وÀالفا ملا تنص
  :تدل *ليه املؤرشات التالية

kلوسط % 40.8�ري مؤدى عنه، وتصل هذه ال^س&بة ٕاىل ) مليون م�صب شغل qٔ2.34ي (من الشغل إالجاميل % 21.9 -
 القروي؛

 ون يف �ال شغل ¤قص ي^س&بون ذ� ٕاىل اÀVل �ري الاكيف aلع�ش الكرمي؛من ا�¥ن يوîد% 71.3 -

 ؛)يف قطاع البناء وأ]شغال العموم�ة 16.9تصل هذه ال^س&بة ٕاىل ( 2015س&نة % �10.8س&بة الشغل الناقص ارتفعت ٕاىل  -

 ال س&تف�دون من تغطية حصية؛%) 79.4(مثانية من عرشة �ش&يطني مش&تغلني  -

  .اضني عن شغلهم و¥رغبون يف تغيريهمن املش&تغلني �ري ر % 23 -
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  :املؤشـرات الس&نوية aل^ش�اط والشغل والبطال�ة حس�ب وسـط إالقام�ة

  %)أ]رقام k]ٓالف، املعدالت والب^�ات ب ( 

 

 املـؤشـــــرات 2014س&نة  2015س&نة 

 قـروي اNمـوع حرضي قـروي اNمـوع
 حرضي

 

 )س��ة ف§ٔك±ـر15(ال^ش�اط وال¬شغيل 
  الساكن يف سن ال^شاط 14968 9633 24601 15263 9702 24965
  )k]ٓالف(السك�ان ال^ش&يطـون  6307 5506 11813 6326 5501 11827
 (%) �س�Óة إالن�اث مضـن السك�ان ال^ش&يط�ـن 21,8 33,3 27,2 21,7 33,3 27,1

 (%) مع�دل ال^ش�اط  42,1 57,2 48,0 41,4 56,7 47,4
 حسب السن.  

 ذكـور 68,2 78,7 72,4 67,3 78,2 71,5
 ٕان�اث 17,8 36,9 25,2 17,4 36,6 24,8

 حسب السن . 
 س��ة15 – 24    22,5 43,7 32,2 21,6 41,4 30,5
 س��ة25 – 34    58,7 65,0 61,2 58,1 65,6 61,1
 س��ة35 – 44    56,1 68,5 60,5 55,9 68,3 60,3
 ��ة ف§ٔك±ـرس 45    36,3 57,9 44,0 35,3 57,7 43,2

 حسب الشهادة . 
 ب�دون شه�ادة 36,6 59,4 48,3 35,6 59,0 47,5
 �اص�ل *لـى شه�ادة 46,9 49,9 47,6 46,4 49,7 47,2

 )k]ٓالف(السك�ان ال^ش&يطـون املش&تغلـون  5373 5273 10646 5402 5277 10679
  (%) املش&تغلني�ـن �س�Óة إالن�اث مضـن السك�ان ال^ش&يط  20,0 34,2 27,0 19,9 34,0 26,8
 معدل الشغل 35,9 54,7 43,3 35,4 54,4 42,8
 :�س&بة الشغل املؤدى عنه مضـن الشغ�ل اللكي، مهنا 96,3 58,4 77,5 96,5 59,2 78,1
 العمل املس&ت§ٔجر. 67,7 41,7 58,0 68,8 43,5 59,3
 الشغل ا�ايت. 32,3 58,3 42,0 31,2 56,5 40,7

 )k]ٓالف(الساكن ال^ش&يطون املش&تغلون يف �ا� شغل ¤قص   511 589 1100 533 621 1154

  (%)�س�Óة إالن�اث مضـن السك�ان ال^ش&يط�ـن يف �ا� شغل ¤قص   22,2 10,7 16,1 21,6 11,7 16,3

 (%) معدل الشغل الناقص   9,5 11,2 10,3 9,9 11,8 10,8
  

 )]ٓالفk(السك�ان ال^ش&يطـون العاطلـون  934 233 1167 924 224 1148
 (%)�س&بة إالن�اث مضـن الساكن ال^ش&يطني العاطلني  32,2 14,0 28,6 32,2 16,8 29,2
  (%) مع�دل البطال�ة 14,8 4,2 9,9 14,6 4,1 9,7

 حسب اجل^س. 
 ذكـور 12,8 5,4 9,7 12,6 5,1 9,4
 ٕان�اث 21,9 1,8 10,4 21,7 2,1 10,5

 حسب السن . 
 س��ة  15 – 24    38,1 8,9 20,1 39,0 9,3 20,8
 س��ة  25 – 34    20,9 4,5 13,9 21,1 4,6 13,9
 س��ة  35 – 44    8,4 2,7 6,1 7,6 2,3 5,5
 س��ة ف§ٔك±ـر  45    4,4 1,5 3,0 4,5 1,3 3,0

  حسب الشهادة. 



97 

 

�ل �����ب ����ن �	ق  و���� 	ل  ا��
	ي  ا����������
�2015 

 ب�دون شه�ادة 8,1 2,7 4,7 7,3 2,3 4,1
 �6اص�ل *لـى شه�ادة 19,5 10,0 17,2 19,5 10,5 17,3

 ).مد¥رية إالحصاء(البحث الوطين حول ال¬شغيل، املندوبية السام�ة aلتخطيط : �دراملص
  http://www.hcp.ma: ة aلتعاريف املصطل<ات واملؤرشات املس&تعم|، انظر املعجم *ىل املوقع إاللكرتوين aلمندوبية السام�ة aلتخطيطس&بkل̂ 

  

  :2015دثة يف قانون املالية £رمس س&نة توزيع م�اصب الشغل احمل

  

  القطا*ات واملؤسسات
*دد 

  املناصب
  القطا*ات واملؤسسات  

*دد 
  املناصب

  46  .قطاع الصنا*ة والتارة وGس¬®ر    وGقKصاد الرمقي     7600  ................وزارة اVاÀلية 

  10  ...........اخلارج�ة قطاع التارة     7020  وزارة الرتبية الوطنية والتكو¥ن املهين

  50  ...............رئ�س احلكومة     7000  ……… قطاع الرتبية الوطنية           

  50  ...............وزارة الش&باب والر�ضة     20  ……… قطاع التكو¥ن املهين           

  40  ..........أ]مانة العامة aلحكومة     2000  .......................ة وزارة الص<

  40  .........وزارة الثقافة     2000  ...............ٕادارة اVفاع الوطين

  30  ................احملامك املالية     1000  ..............وزارة GقKصاد واملالية 

  30  ..........وزارة السكىن وس&ياس&ية املدينة     500  .....وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي و½كو¥ن أ]طر

  30  .........املندوبية السام�ة aلتخطيط     400  ....وزارة أ]وقاف والشؤون إالسالم�ة 

  30  ......وزارة التعمري وٕا*داد الرتاب الوطين     350  ....وزارة التجهزي والنقل واaلوجس¬�ك 

  20  حر¥راملندوبية السام�ة لقدماء املقاومني وqٔعضاء �îش الت    300  ........وزارة العدل واحلر�ت 

  20  ...الوزارة امللكفة kملغاربة املقميني kخلارج وشؤون الهجرة    200  .....................البالط املليك 

  16  ................ وزارة الس&يا�ة     200  املندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕا*ادة إالدماج

  14  وGقKصاد GجEعي والتضامين وزارة الصنا*ة التقليدية    120  وزارة الفال�ة والصيد البحري

  10  .........................جملس النواب     110  .........قطاع الفال�ة             
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  10  ........وزارة االتصال     10  ....قطاع الصيد البحري             

  10  ............يةوزارة ال¬شغيل والشؤون GجEع     114  وزارة الطاقة واملعادن واملاء والب�¡ة 

  10  الوزارة امللكفة kلعالقات مع الربملان واNمتع املدين     68  .................قطاع املاء         

    26  ...............قطاع الطاقة واملعادن          
الوزارة املنتدبة Vى رئ�س احلكومة امللكفة kلوظيفة 

  العموم�ة وحتديث إالدارة 
10  

  10  .املندوبية الوزارية امللكفة حبقوق �Gسان    20  .........................قطاع الب�¡ة          

  10  وزارة والتضامن أ]رسة والتمنية GجEعية    90  .........وزارة اخلارج�ة والتعاون 

  10  ....والب�يئاNلس GقKصادي وGجEعي     60  املندوبية السام�ة aلمياه والغاkت وحماربة التصحر 

  22460  اNموع    56  وزارة الصنا*ة والتارة وGس¬®ر وGقKصاد الرمقي

  
 
  

  :وضعية أ]ساتذة املتدربني ∗

، نضاالت يف مجيع املراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكو¥ن لالحKاج *ىل ½راجع اVو� 10.000خيوض أ]ساتذة املتدربون و*ددمه 
ظيف املبارش بعد احلصول *ىل شهادة الت§ٔهيل الرتبوي يف هذه املراكز، و¥متثل هذا الرتاجع يف ٕاصدار عن حقهم املك¬سب يف التو 

 27، وا�ي ينص يف مادته qٔ2015كتو£ر  08بتارخي  k6402جلريدة الرمسية رمق  2015غشت  10املؤرخ يف  2.15.588املرسوم رمق 
مسلمة من نفس " اصلني *ىل شهادة الت§ٔهيل الرتبوي aلتعلمي الثانوي الت§ٔهييلبعد الناح يف مÓاراة تفKح يف وîه احل" *ىل توظيفهم 

بعد  املراكز، مما يعترب ½راجعا kملقارنة مع الوضعية السابقة ح�ث اكن التوظيف يف ٕاطار qٔس&تاذ التعلمي الثانوي الت§ٔهييل، مس&تحقا ومÓارشا
الء أ]ساتذة املتدربني وا�¥ن التحقوا kملراكز اجلهوية قÓل صدور املرسوم �ا فٕان هؤ. احلصول *ىل الشهادة املذzورة، qٔي دون مÓاراة

مؤرخ يف  589.15.2كام يطالبون kٕلغاء مرسوم qٓخر رمقه . املذzور qٔ*اله يف اجلريدة الرمسية يعتربون qٔنفسهم �ري معنيني به
درمه  1200ٕاىل  2400بتقليص املن<ة من وا�ي يقيض  31/08/2015بتارخي  6391صدر kجلريدة الرمسية *دد  10/08/2015

  .شهر� طي| مدة التدريب

وkس&ت¸�اء احلوار احمليل ا�ي qٔجراه وايل الرkط مع بعض ممثيل أ]ساتذة املتدربني، وا�ي مل يفض حلد كتابة هذا التقر¥ر، ٔ]ي 
و*ىل العكس من . ق�ة الوطنية لBٔساتذة املتدربنياتفاق بني الطرفني فٕان احلكومة مل Þس&تجب لطلبات احلوار املو4ة ٕاÇهيا من الت^س&ي 

ذ�، تعرضت العديد من مسرياهتم واعتصاماهتم اجلهوية aلقمع من طرف قوات أ]من، ح�ث qٔص�ب العديد من أ]س&تاذات وأ]ساتذة 
غرkء لقمع أ]ساتذة  كام شهدت بعض املدن اس&تعانة قوات أ]من ب§ٔش�اص. جبروح يف الهجوم *ىل املسريات السلمية اليت ينظموهنا

  !وبث الرعب يف صفوفهم *رب qٔعامل البلطة

  :عقد الشغل/2
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�لب املشغلني ٕا£رام عقد aلشغل مكKوب qٔو Þسلمي بطاقة الشغل qٔو qٔية وثيقة qٔ ملغرب، رفضk من مظاهر الهشاشة اليت متزي الشغل
أ]جر، م�<ة Gقدم�ة، الضامن GجEعي، (لبايق احلقوق  مكKوبة تثÃت العالقة الشغلية مع العامل، مع ما يرتتب عن ذ� من اÕهتاك

ال س&تف�دون ) %62.9(من بني ثالثة ) 2(وÞشري Gحصائيات الرمسية ٕاىل qٔن مس&ت§ٔجر¥ن ...). العطل، الت§ٔمني عن حوادث الشغل
  ".البناء وأ]شغال العموم�ة" بقطاع %89.4من عقدة معل، وتصل هذه ال^س&بة ٕاىل 

  : رصدهتا امجلعيةم±ال لبعض احلا� ∗

من  23ضدا *ىل املادة (*دم تعممي بطاقة الشغل القانونية  ):سوق الثال�ء الغرب(الضيعة الفالح�ة ٔ]مالك ورثة اجلرنال الصفريوي  -
  ).مدونة الشغل

  :اÀVل/ 3

الع�ش الكرمي aلعامل و]ٔرسته، Àالفا ملا تنص *ليه املواثيق اVولية فٕان الشغل kملغرب ال يضمن kلرضورة اÀVل الاكيف لتحق�ق 
�لب % 21.9ح�ث qٔن qٔ نqٔ هتا، ح�ثÇمتزي أ]جور معوما ويف القطاع اخلاص *ىل اخلصوص هبزا½ õري مؤدى عن؛ ف�من الشغل 

  .املقاوالت ال حترتم احلد ا]ٔدىن لBٔجور

ز�دات يف qٔجور  2015املالية لس&نة  مل تت�ذ احلكومة ٕاجراءات ملموسة لتحسني اÀVل kل^س&بة aلشغي|، ٕاذ مل يتضمن قانونو
قصد تلبية مطاÇهبا النقابية ومضهنا الز�دة " احلوار GجEعي"املوظفني، ومل تفلح املركز�ت النقابية يف دفع احلكومة aللوس ٕاىل مائدة 

، 2015ابتداء من فاحت يوليوز يف احلد أ]دىن لBٔجور، يف القطاع اخلاص، فقد دÀلت �زي التطبيق الز�دة الهزي| qٔما. يف أ]جور
ابتداء من % 5مث  01/07/2014ابتداء من % 5(*ىل دفعتني  2014، اليت اكنت تقررت يف شهر ماي %5ب^س&بة 

درهام، kل^س&بة  1813درهام يف الشهر، kل^س&بة لقطاع الصنا*ة واخلدمات، و 2566، ليبلغ احلد ا]ٔدىن لBٔجور )01/07/2015
zلقطاع الفالa.  

kٕالضافة ٕاىل هزا� احلد أ]دىن لBٔجور يف القطاع اخلاص، س&متر اÇمتيزي يف حق عامل القطاع الفالz ا�¥ن يقل qٔجرمه  وهكذا،
�لب املشغلني kلقطاع الفالz ال يطبقون qٔصال احلد أ]دىن . ، kملقارنة مع عامل القطاع الصناعي%30أ]دىن ب^س&بة qٔ نqٔ واحلق�قة

   .لBٔجور

  :يت رصدهتا امجلعيةبعض احلاالت ال ∗

ضدا *ىل (*دم املساواة بني املوظفني، ورضب حق بعضهم يف التعويضات القانونية : املندوبية السام�ة aلمياه والغاkت وحماربة التصحر -
  ).من اVس&تور 6املادة ا]ٔوىل يف إال*الن العاملي حلقوق إال�سان و*ىل الفصل 

تطبيق مقKضيات مدونة الشغل Âشلك لكي وتوق�ف qٔجور العامل ملدة شهر ونصف  *دم): الصفصاف/ بلقصريي (رشكة zوزميار  -
  ).من مدونة الشغل 24ضدا *ىل املادة (

  .*دم تطبيق احلد أ]دىن لBٔجر القانوين): سوق الثال�ء الغرب(الضيعة الفالح�ة ٔ]مالك ورثة اجلرنال الصفريوي  -

*دم qٔداء qٔجور العامل وتعويضاهتم : ة س&يدي قامس اليت فوتت a©وش واحلتايشالضيعة الفالح�ة لرشكة zوماzري سابقا، مبنطق -
  ).اسرتîاع العقار(، رمغ دورمه ونضاالهتم البطولية، واليت بفضلها اس&تطاعت اVو� qٔن Þسرتجع جزءا من حقوقها 1992املس&تحقة م�ذ 

  .العطلخرق قوانني الشغل يف ش§ٔن أ]جور و ): م�طقة تيفلت(رشكة zqٔرو معمورة  -
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  .الت§ٔخر املزمن يف qٔداء ا]ٔجور): م�طقة بلقصريي(ضيعة سوج�طا سابقا املفوتةٔ]ومال�   -

  .*دم qٔداء احلد أ]دىن لBٔجر القانوين): ببلقصريي(ضيعة محمد العامرية  -

  .ء ]ٔجور العامليف qٔدا) لعدة شهور(*دم تطبيق مدونة الشغل Âشلك مطلق والت§Àٔري املزمن : رشكة zومكساس لصاحهبا حللو -

  :رشوط الص<ة والسالمة/ 4

  :بعض احلاالت اليت رصدهتا امجلعية ∗

  .ÂسÃب غياب رشوط الص<ة والسالمة واملراقÓة kملنجم" توست"ــ وفاة *املني مبنجم جÓل عوام التابع لرشكة 

ارة عن حمل ضيق تنعدم ف�ه رشوط الص<ة وماكن العمل عب. ــ وفاة *ام| داÀل حمل لصنع إالسف�ج Âسوق عشوايئ kلهراويني kلبيضاء
  .والسالمة

  .اكنت تقلهن خبم�س qٓيت معرية" بيكوب"ماي، ٕاOر انقالب عربة  15*امالت زراعيات وٕاصابة qٔخر�ت يوم  4ــ مقKل 

ليوز، بعد يو  29ــ وفاة *امل �kٕدى الرشاكت امللكفة kٕصالح وصيانة ق�وات الرصف الصحي جبام*ة qٔيت يوسف qٔو*يل kحلس&مية يوم 
  .تعرضه لالخKناق داÀل ٕا�دى kلو*ات الرصف الصحي

  .ــ وفاة *امل نظافة مبدينة سال، مث ٕاقدام نفس الرشكة *ىل طرد جامعي لعرشة عامل مضهنم مس&ئول kملكKب النقايب

  .ــ وفاة *املني ش&تغالن يف ورش kلقرب من مدينة القرص الكÓري

  .يف تطوانيوليوز، ن¬�ة اس&ت^شاقهن ملادة õzوية ب§ٔ�د معامل اخلياطة kملنطقة الصناعية  16من العامالت لٕالغامء يوم  48ــ تعرض 

  .مجلع النفا�ت kلبيضاء *ىل ٕاOر وفاة *املني، ÂسÃب ½ردي ظروف العمل وهزا� أ]جور" س�Kا بالÕاك"ــ احKاج عامل رشكة 

سة بتعريض ح�اهتم aلخطر، *رب اس&تعامل وسائل نقل ال تتوفر *ىل الرشوط ــ اس&مترار اÕهتاك zرامة العامل والعامالت مبنطقة سوق ما
 .اVنيا من السالمة والكرامة

  : احلديقة الوطنية aلحيوا¤ت - 

من مدونة  24ضدا *ىل املادة (غياب رشوط الص<ة والسالمة، مما ÞسÃب يف *دد من احلوادث اخلطرية و خرق قوانني الشغل *       
  ؛ )من املقKضيات الواردة يف القسم الرابع من مدونة الشغل الشغل و*ىل العديد

  ).من مدونة الشغل 306و 304ضدا *ىل مقKضيات املادتني (غياب طب�ب الشغل *        

  ):ONSSA(املكKب الوطين aلسالمة الصحية aلمنتات الغذائية  - 

ضدا *ىل املادة ( Glyphosateو Malathion ،Diazinonاس&مترار الرتخ�ص kس&تعامل مÓيدات خطرية ومرسطنة،  ∗
  ؛)من مدونة الشغل 288
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*دم توفري وسائل الوقاية الرضورية، وٕاخضاع معليات التخز¥ن ملعايري حفظ الص<ة والسالمة واملتعارف *لهيا وطنيا ودوليا  ∗
  ).من مدونة الشغل 24ضدا *ىل املادة (

  .غياب التغطية الصحية): �ء الغربسوق الثال(الضيعة الفالح�ة ٔ]مالك ورثة اجلرنال الصفريوي  -

  .انعدام رشوط الص<ة والسالمة): ببلقصريي(ضيعة محمد العامرية  -

  :  احلق النقايب وحق إالرضاب واملفاوضة امجلاعية/  5

يد جمدي ــ اس&مترار املتابعات واحملاكامت وٕاصدار qٔحاكم îاêرة يف حق مجمو*ة من املناضلني النقابيني بورزازات، ومضهنم الرف�ق مح 
مKابعة قضائية، مرتبطة بدور هؤالء النقابيني يف  13الاكتب العام السابق aلفرع احمليل aلك�فدرالية اVميوقراطية aلشغل، يف سلس| من 

  .اVفاع عن حقوق العامل kملنطقة

 Þلعزل، وk جور املرضبني وهتديد بعضهمqٔ طاع منKٕالقk ،عتداء *ىل حق إالرضابG دي يفEث احلكومة مبرشوعها املتعلق ــ الÃش
  .بقانون إالرضاب وا�ي قد يعرقل هذا احلق يف �ا� تطبيقه

  .ــ طرد جامعي لعرشة عامل من رشكة النظافة Âسال، من ب�هنم مسؤول kملكKب النقايب، وذ� ٕاOر وفاة *امل بنفس الرشكة

  ....ح�ة سوس ماسةــ طرد العديد من العامل والعامالت ٔ]س&باب نقابية kملنطقة الفال

�لب املقاوالت والقطا*ات إالنتاج�ة؛ وحىت *ىل الصعيد الوطين فٕان املركز�ت النقابية ا]ٔكرث qٔ ــ غياب مفاوضة جامعية *ىل صعيد
  .qٔ2011£ريل  26من طرف احلكومة، ومن *دم تنف�ذها لٕالتفاقات السابقة وqٓخرها اتفاق " احلوار GجEعي"متثيال Þشكو من جتميد 

، وطرد الاكتب العام )من مدونة الشغل 9ضدا *ىل املادة (خرق قوانني الشغل وحماربة العمل النقايب  :احلديقة الوطنية aلحيوا¤ت - 
من العهد اVويل اخلاص kحلقوق  8من اVس&تور و*ىل املادة  29ضدا *ىل الفصل (aلمكKب النقايب أ]خ هشام مرزوك و¤ئبه 

 ).لثقاف�ةGقKصادية وGجEعية وا

تعرض العامل Àالل املعتصمني م�ذ شهر¥ن qٔمام الرشكة ٕاىل �ادثة مرو*ة، ح�ث مت دهسهم Âس&يارة، : رشكة zومكساس لصاحهبا حللو -
  .وتويف *ىل ٕاOر ذ� �qٔد العامل وqٔص�ب س&تة عامل qٓخر¥ن جبروح خطرية

  ):ONSSA(املكKب الوطين aلسالمة الصحية aلمنتات الغذائية  - 

  ).من مدونة الشغل 24ضدا *ىل املادة (ملضايقات والعنف ضد الس&يدة مسرية qٔبعمران، املس&ت�دمة جبهة مراMش ا*       

  ).من مدونة الشغل 36ضدا *ىل املادة (نقابيني  6حماربة العمل النقايب وٕاصدار قرارات تعسف�ة ضد *        

 9ضدا *ىل املادة (لنقايب، واختاذ ٕاجراءات تعسف�ة ضد النقابيني حماربة العمل ا: )ONCA(املكKب الوطين لالس¬شارة الفالح�ة   - 
  ).من مدونة الشغل

  .*دم تطبيق مقKضيات مدونة الشغل Âشلك لكي، والطرد التعسفي Nمو*ة من العامل ):الصفصاف/ بلقصريي (رشكة zوزميار  - 

وضدا *ىل مقKضيات اVس&تور والعهد  36دونة الشغل واملادة من م 9ضدا *ىل املادة (حماربة العمل النقايب  :رشكة ا]ٔمالك الفالح�ة - 
  ).اVويل اخلاص kحلقوق GقKصادية وGجEعية والثقاف�ة
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  .حماربة العمل النقايب، ورفض احلوار مع ممثيل العامل :املد¥رية إالقلميية aلفال�ة بتازة - 

  .نقايب وطرد مجمو*ة من العامل، ÂسÃب اخنراطهم يف النقابة*دم تطبيق مدونة الشغل وحماربة العمل ال  :رشكة ر¥زس§zٔر¥كول -  

طرد عضو kملكKب النقايب وÀلق الرعب وسط العامالت والعامل، ملنعهم من Gخنراط يف النقابة واختاذ ٕاجراءات  :رشكة qٔزورا - 
  .تعسف�ة qٔخرى ضد النقابيني

  .kت م�اديب أ]جراء، واÇمتيزي ما بني العامل ÂسÃب GنEء النقايبحماربة العمل النقايب وعرق| انت�ا :رشكة zوالييت بني مورzو - 

  :اس&تقرار العمل/  6

�لهبا qٔ ،عددةKلب *امالت وعامل القطاع اخلاص معرضون لفقدان معلهم ٔ]س&باب م�qٔ ملغرب، فٕانk نظرا لطابع الهشاشة ا�ي ميزي الشغل
  ...).، التفالسالوساطة(تعسف�ا qٔو بت<ايل املشغلني *ىل قانون الشغل 

  :وهكذا جسلت امجلعية �االت *ديدة نذzر مهنا

ــ اس&مترار العديد من *امالت وعامل املنطقة الصناعية مبيناء طنة يف نضاالهتم احKاîا *ىل Þرسحيهم Âشلك جامعي وتعسفي وملطالبة 
  .السلطات املعنية kلتدÀل ٕالرîاعهم aلعمل qٔو بتعويضهم طبقا ملدونة الشغل

kحملمدية، qٔرضت حبقوق العامل بفعل توقف إالنتاج والت§ٔخر يف رصف أ]جور، كام خيمي الغموض " السامري"مة اليت تع�شها رشكة ــ ا]ٔز 
وaلتذكري فٕان رشكة السامري س&بق تفو¥هتا aلرqٔسامل أ]ج�يب يف ظروف وÂرشوط �امضة س&نة . حول مصري العامل واس&تقرارامه يف العمل

وصصة ا�ي انطلق يف ال®ن��ات م�ذ القرن املايض بتطبيق £ر¤مج التقومي الهيلكي املفروض من ، يف ٕاطار مسلسل اخل1996
  .املؤسسات املالية اVولية

  :بعض احلاالت اليت رصدهتا امجلعية ∗

  .*دم تطبيق مقKضيات مدونة الشغل Âشلك لكي، والطرد التعسفي Nمو*ة من العامل): الصفصاف/ بلقصريي (رشكة zوزميار  -

اس&مترار طرد العامل، و*دم qٔداء qٔجورمه : الضيعة الفالح�ة لرشكة zوماzري سابقا، مبنطقة س&يدي قامس، اليت فوتت a©وش واحلتايش -
  .1992وتعويضاهتم املس&تحقة م�ذ 

  :  التقا*د والتضامن GجEعي/  7

�لب املشغلني الترصحي kلعامل ــ اس&مترار اÕهتاك احلق يف التقا*د kل^س&بة ٔ]�لبية الشغي| وخصوصا يف القqٔ طاع اخلاص ح�ث ¥رفض
من 4ة qٔخرى تتعمق qٔزمة صناديق . Vى الصندوق الوطين aلضامن GجEعي qٔو يرصحون ب§ٔ�م معل تقل عن مدة العمل احلق�ق�ة

ن سوء ال¬س&يري و*دم Þسديد وحتاول اVو� حتميل الشغي| qٔعباء هذه أ]زمة النامجة ع. التقا*د وخصوصا الصندوق املغريب aلتقا*د
اVو� Vيوهنا املس&تحقة لهذا الصندوق، والترصف يف مدخراته بعيدا عن مصل<ة املدخر¥ن، ورصف معاشات اس&ت¸�ائية لكÓار موظفي 
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راء ، و*دم اسرتîاع أ]موال الضائعة من الصندوق الوطين aلضامن GجEعي ج...اVو� مدنيني وعسكريني وqٔعضاء اNالس الرمسية
  10اÇهنب والتبذ¥ر ورفض املشغلني qٔداء مساهامهتم طوال س&نني *ديدة 

 :بعض احلاالت اليت رصدهتا امجلعية ∗

من العهد اVويل  9ضدا *ىل املادة (قوانني الضامن GجEعي   خرق قوانني الشغل وخصوصا ):م�طقة تيفلت(رشكة zٔqرو معمورة  - 
  ).aلحقوق GقKصادية وGجEعية والثقاف�ة

من  9ضدا *ىل مقKضيات املادة (*دم الترصحي kلعامل Vى الصندوق الوطين aلضامن GجEعي  ):ببلقصريي(ضيعة محمد العامرية  - 
  ).العهد اVويل اخلاص kحلقوق GقKصادية وGجEعية والثقاف�ة

  .جEعي*دم تطبيق مدونة الشغل و*دم الترصحي kلعامل Vى الضامن G :رشكة ر¥زس§zٔر¥كول - 

  :موقف السلطة من احلراكت املطالبة kحلقوق الشغلية/ 8

  .مهنم وتقدميهم aلم<امكة، عقب مطالبهتم حبقهم يف الشغل 8ــ مبدينة الناظور، قامت السلطة kلتنك�ل kملعطلني واعتقال 

  .اعتقال امرqٔة رفقة qٔبناهئا الثالثة يف حمطات خمتلفة kلبيضاء وممارسة العنف ضدمه، وقد مت" الفراشة"ــ اعتقال العديد من 

  .ــ اعتقال عبد الغين الفطويم وعبد الكرمي qٔمر¥ر ومKابعة نور اV¥ن الر�يض واحملجوب حمفوظ Vkار البيضاء

محالت "ه ش&ت^رب، aلتنديد مبا تعترب  17ــ م�ع قوات أ]من الت^س&يق�ة الوطنية aلبا*ة املتجولني من تنظمي وقفة سلمية qٔمام الربملان يوم 
  .، ؤ]îل املطالبة Âسن قانون ينظم وحيمي البا*ة املتجولني"رشسة واعتقاالت عشوائية وممهنة من طرف السلطة

  .يوم فاحت ماي بطنة" التوîه اVميوقراطي"ــ م�ع وقفة احKاج�ة د*ا ٕاÇهيا 

  .عط|، Àالل وقفة سلمية نظموها qٔمام وزارة اVاÀليةماي kلرkط، واعتقال اثنني من أ]طر العليا امل 06ــ التنك�ل kملعطلني يوم 

  .ماي kلرkط 13ــ تعنيف أ]طر املعط| وكذا الناشطة احلقوق�ة احملام�ة نعمية ال�ف يوم 

  .غشت 11ــ تعنيف املكفوفني املعطلني يوم 

  .وم�عهم من توزيع نداء لٕالرضاب العام بتازة وæه|،" aلتوîه اVميوقراطي"ــ حمارصة ومقع املناضلني النقابيني املنمتني 

  . ــ م�ع Îرîان الك�فدرالية اVميوقراطية aلشغل £زاzورة

  .ماي 16ــ اعتقال qٔمحد qٔرموش عضو الت^س&يق امليداين aلماز¥ن املعطلني يوم 

  ".التوîه اVميقراطي"يب حتت امس ــ اس&مترار سلطات الرkط يف رفضها Þسلمي وصل إاليداع، املتعلق kمللف القانوين لت§ٔس�س احتاد نقا

                                                           

  .qٔنظر تقر¥ر اaلجنة الربملانية لتقيص احلقائق حول الصندوق الوطين aلضامن GجEعي: 10
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  .يوليوز 23ــ تعنيف الناشط النقايب والس&يايس محمد حسون، من طرف قائد ٕا�دى املقاطعات مبدينة العراWش يوم 

  :موقف القضاء من احلقوق الشغلية/ 9

أ]حاكم اÇهنائية الصادرة لفائدهتم م�ذ  ــ واصل عامل مطاحن السا�ل اعتصاÎم aلس&نة الثانية qٔمام وزارة العدل kلرkط aلمطالبة ب¬�ف�ذ
  .س&نة 15واملتعلقة kلتعويضات عن الطرد التعسفي ا�ي طاهلم م�ذ qٔكرث من  2004

دج�رب  21ش&ت^رب و 14يونيو و 05سال وقفات احKاج�ة qٔمام وزارة العدل، �qٔم " فاست دا¥ز¥ن"ــ نظم عامل و*امالت رشطة 
 23/04/2015مبحمكة النقض kلرkط املصدرة aلقرار¥ن املؤرÀني يف   ار½كÓهتا اجلهة القضائيةلفضح أ]خطاء اليت"، لالحKاج و2015

، بتحريفها وÂسوء نية aلوقائع وخرقها 798/03/01/2014و 797/03/01/2014الصادر¥ن عن الغرفة التارية، يف امللفني *دد 
  ..."   aلقانون

البة kٕطالق رساح عضوة امجلعية املغربية حلقوق �Gسان املناض| وفاء رشف س&متر القضاء يف ــ رمغ امحل| احلقوق�ة احمللية واVولية املط
  .اعتقالها aلس&نة الثانية، ويه املعروفة بدفاعها عن حقوق العامالت والعامل بطنة

  .qٔشهر ¤فذة وس&نة موقوفة التنف�ذqٔكتو£ر، *ىل Þسعة من أ]طر العليا املعط| Âس&نة وqٔربعة  20ــ حمك حممكة Gس&ت��اف kلرkط، يوم 

، *ىل Àلف�ة اعتصام ت^س&يق�ة "التجمهر واس&تعامل العنف يف حق �qٔد qٔفراد القوة العموم�ة"ــ حمامكة أ]ساتذة ال®نية املتابعني £هتم 
  .qٔشهر 3أ]ساتذة املقصيني من الرتق�ة kلشهادة وا�ي دام qٔكرث من 

  .، بعد تنظميهم لوقفة احKاج�ة aلمطالبة حبق الشغلــ حمامكة املعطلني مبدينة ٕامينتانوت

ــ حتريك املتابعة القضائية، ضد رئ�س فرع امجلعية املغربية حلقوق إال�سان و¤شط يف حركة الفراشة، نور اV¥ن الر�يض، وضد 
  .احملجوب حمفوظ، الاكتب اجلهوي aلمنظمة اVميوقراطية aلتار واحلرف�ني Vkار البيضاء الكربى

  .درمه qٔ500شهر موقوفة التنف�ذ وغرامة مالية قدرها  3ــ احلمك *ىل نور اV¥ن الر�يض بـ 

ــ مKابعة الرف�قKني فاطمة قدمريي والسعدية املنفلوطي، عضويت فرع امجلعية املغربية حلقوق إال�سان بقصبة æد�، *ىل ٕاOر دمعهام 
  .لنضاالت املعطلني kملنطقة
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  íè^Û£]<éÂ^Ûjq÷]íV< <

 :املرجعية اVولية - 1
  :القانون اVويل حلقوق إال�سان 1.1
  

  احلق يف الضامن GجEعي: 22املادة   :إال*الن العاملي حلقوق إال�سان

  :العهد اVويل اخلاص kحلقوق GقKصادية وGجEعية والثقاف�ة
  ةحق لك خشص يف الضامن GجEعي مبا يف ذ� الت§ٔم�نات GجEعي: 9املادة 

  أ]مراض املهنيةاحلق يف الص<ة والوقاية من : 12املادة 

  :اتفاق�ة حقوق أ]ش�اص ذوي إال*اقة
حق أ]ش�اص ذوي إال*اقة يف امحلاية GجEعية واÇمتتع هبذا احلق : 28املادة 

  دون متيزي

  
  
  

  : اتفاق�ات م�ظمة العمل اVولية

  102 رمق) املعايري اVنيا(اتفاق�ة الضامن GجEعي 

  121اتفاق�ة ٕا*ا¤ت ٕاصاkت العمل رمق 

  128اتفاق�ة ٕا*ا¤ت العجز والش&يخوÀة والورثة رمق 

  130اتفاق�ة الر*اية الطبية وٕا*ا¤ت املرض رمق 

  168اتفاق�ة اÇهنوض kلعام� وامحلاية من البطا� رمق 

  183اتفاق�ة حامية أ]مومة رمق 

  118رمق ) Eعيالضامن Gج(اتفاق�ة املساواة يف املعام| 

  157اتفاق�ة احلفاظ *ىل احلقوق يف جمال الضامن GجEعي رمق 

  67توصية ت§ٔمني اÀVل رمق 

 69توصية الر*اية الطبية رمق 
  168اتفاق�ة اÇهنوض kلعام� وامحلاية من البطا� رمق 

   
  :اVس&تور

عاضدي qٔو احلق يف امحلاية GجEعية والتغطية الصحية والتضامن الت: 31الفصل 
 املنظم من طرف اVو�،

  تعز¥ز العدا� GجEعية،: 35الفصل 

  املتعلق بنظام املعاشات املدنية احملدث   : 1971دج�رب  30الصادر يف  011.71القانون رمق 
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  املتعلق بنظام املعاشات العسكرية    : 1971دج�رب  30الصادر يف  013.71القانون رمق 

  املتعلق بنظام الضامن GجEعي كام وقع تغيريه و½متميه،  :1972يوليوز  27ادر يف æرخي الص 1.72.184الظهري رمق 

  املتعلق kلتعويض عن حوادث الشغل،  :18-12ب¬�ف�ذ القانون  2014دج�رب  29الصادر يف  1-14-90ظهري رمق 

  الظهري املنظم aلتعاضد  :1963نونرب  12الصادر يف æرخي  1-57-187الظهري رمق 

  مبثابة مدونة التغطية الصحية إالجÓارية عن املرض،  :65-00القانون رمق 

املعروف (املتعلق بت<ديد وت§ٔليف واخKصاصات اNلس أ]*ىل aلتعاون املتبادل   :249.66املرسوم املليك رمق 
  ،)Nkلس أ]*ىل aلتعاضد

  القوانني أ]ساس&ية aلتعاضد�ت،  

  املتعلق kلنظم أ]ساس&ية اÇمنوذج�ة aلتعاضد�ت،  :67.359ؤون GجEعية ووز¥ر املالية رمق القرار املشرتك لوز¥ر العمل والش

القرار املشرتك لوز¥ر ال¬شغيل والتكو¥ن املهين والتمنية GجEعية والتضامن 
  :ووز¥ر GقKصاد واملالية واخلوصصة

  املتعلق kلقوامئ احملاس�Ãة واملالية، 

  ،)التعاضد�ت(القرار املتعلق k,طط احملاس&يب مجلعيات العامون املتبادل   :2007يونيو  27الصادر يف  1215.07وصة رمق قرار وز¥ر املالية واخل

    :مدونة الشغل

  : qٔنظمة امحلاية GجEعية يف املغرب-  2

هذه التغطية GجEعية، الزالت  ، ٕاال qٔن)من اVس&تور 35و 31الفصلني (*ىل الرمغ من ٕاقرار اVو� kحلق يف الضامن GجEعي 
وبناء *ىل التقار¥ر الرمسية اليت qٔصدرها اNلس GقKصادي . بعيدة لك البعد عن املعايري اVنيا اليت �ددهتا اتفاق�ات م�ظمة العمل اVولية

  : اك]ٓيتوGجEعي واملندوبية السام�ة aلتخطيط، مفؤرشات امحلاية GجEعية تصل ٕاىل مس&تو�ت مKدنية، ويه

يف الوسط  %3.9يف املدن و %28.6، مقسمة *ىل % �18.4س&بة أ]ش�اص املس&نني املس&تف�د¥ن من املعاش ال تتعدى  -
 .القروي

 .من الساكن %�33س&بة Gس&تفادة من التقا*د ال تتعدى  -

البدين qٔو إالقامة من أ]ش�اص املس&نني ال س&تف�دون من العناية الصحية، ÂسÃب نقص إالماكنيات املادية والعجز  60% -
 .وتعترب ال^ساء أ]قل اس&تفادة من العناية الصحية. يف qٔماzن ¤ئية ومعزو�

  .من أ]ش�اص املس&نني، يعانون من مرض مزمن وا�د *ىل أ]قل qٔ60%كرث من  -
 qٔ -اريةÓا]ٔنظمة إالج:  

ويد¥ر qٔنظمة . لBٔجراء يف القطاع العمويموهو املؤسسة أ]وىل يف ما يتعلق kلت§ٔم�نات GجEعية : الصندوق املغريب aلتقا*د
  .املعاشات نظام املعاشات املدنية، ونظام املعاشات العسكرية، ونظام تقا*د ½مكييل ٕاضافة ٕاىل أ]نظمة �ري املسامهة
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ل املايل، وهو مؤسسة تعمل يف جمال GحKياط GجEعي ½متتع kلشخصية املعنوية وGس&تقال :النظام امجلاعي ملنح رواتب التقا*د
�ش�ت kلظهري مبثابة قانون رمق  Æq1-77-216 كتو£ر 04، الصادر بتارخيqٔ1977مة . ، ويقوم ب¬س&يريها صندوق إاليداع والتدبريÎ وتتىل

وaلق�ام هبذه . النظام امجلاعي يف ضامن احلقوق الشخصية aلمنخرط qٔو �وي حقوقه £رمس خماطر الش&يخوÀة وخماطر التقا*د والوفاة
و½متثل احلقوق اليت يضمهنا النظام امجلاعي يف معاش الش&يخوÀة والتقا*د . ، يت§ٔلف النظام امجلاعي من نظام *ام ونظام ½مكييلاملهمة

  .والوفاة، والتعويضات العائلية وحتويل احلقوق

ات احمللية، واملس&ت�دمني يطبق النظام العام وجوkً *ىل املس&ت�دمني املؤقKني واملياومني والعرضيني العاملني مع اVو� وامجلا*
 املتعاقد¥ن ا�¥ن ينطبق *لهيم احلق العام، ومس&ت�ديم الهيئات اليت تنطبق *لهيا املراقÓة املالية املنصوص *لهيا يف الظهريالرشيف رمق

  ).1960ا£ريل1379 (14شوال 17الصادر يف 1.59.271

املنخرطني يف النظام العام، ا�¥ن يتقاضون qٔجورًا تفوق سقف  qٔما kل^س&بة aلنظام التمكييل، فهو نظام تعاقدي، يطبق وجوkً *ىل
  .أ]جرة احملددة س&نوً� من طرف النظام امجلاعي، وا�¥ن يعملون Vى هيئة مشغ| موقعة *ىل اتفاق�ة Gنضامم ٕاىل النظام التمكييل

هو عبارة عن احتاد يضم مثاين تعاضد�ت Àاصة kملوظفني العاملني يف القطاع  :الصندوق الوطين ملنظامت GحKياط GجEعي
  .العمويم؛ كام qٔنه املؤسسة أ]وىل املرشفة *ىل الت§ٔمني إالجÓاري aلمرض kل^س&بة لBٔجراء يف القطاع العام

مبهمة تدبري الت§ٔمني إالجÓاري *ىل  مبثابة مدونة التغطية الصحية أ]ساس&ية �زي التنف�ذ، qٔنيط الصندوق 65.00وم�ذ دخول قانون 
املرض ملصل<ة �ش&يطي ومKقا*دي القطاع العام؛ qٔما يف ما خيص التعاضد�ت، فه´ي تتلكف بت§ٔمني العالîات العادية يف ٕاطارالت§ٔمني 

ها يف تدبري النظام ٕاىل îانب اس&مترار 2006إالجÓاري *ىل املرض، وفقًا التفاق�ة تفويض التدبري املوقعة بني الصندوق والتعاضد�ت س&نة 
  .التمكييل

يعترب هذا الصندوق مؤسسة معوم�ة ½متتع kلشخصية املدنية وGس&تقالل املايل، وسري من قÓل : الصندوق الوطين aلضامن GجEعي
  .جملس ٕاداري ذو ½رzيبة ثالثية، يتكون من ممثيل إالدارة واملشغلني وأ]جراء، وي^Kخب qٔعضاؤه ملدة ثالث س&نوات

ل�س&تف�د م�ه أ]جراء يف قطا*ات الصنا*ة والتارة واملهن احلرة، وعهد ب¬س&يريه 1959س�س نظام الضامن GجEعي م�ذ س&نة مت ت§ٔ 
ٕاىل الصندوق الوطين aلضامن GجEعي، ا�ي يؤمن حامية املؤمن هلم ضد خماطر فقدان اÀVل، ÂسÃب املرض وأ]مومة والتقا*د 

  .العائلية والتعويضات عن الوفاة ومعاش املتوفني والش&يخوÀة، وكذا رصف التعويضات

وجيري متويل هذا النظام بواسطة مساهامت qٔرkب العمل وأ]جراء*ىل �د سواء، *ىل qٔساس أ]جر الشهري الصايف ا�ي 
  .داع والتدبريس&تف�د م�ه العامل؛ كام qٔن الصندوق يقوم kٕيداع أ]موال املتوفرة Vيه، �ري الالزمة ل¬س&يريه، Vى صندوق إالي

  .، ومشل فõ بعد قطا*ات الفال�ة والصنا*ة التقليدية1961وقد دÀل هذا النظام �زي التطبيق يف فاحت qٔ£ريل 

  :ا]ٔنظمة GخKيارية- ب 
ويتوفر هذان أ]Àريان *ىل . يتعلق أ]مر kلتعاضد�ت، qٔي أ]نظمة التمكيلية والصندوق املهين املغريب aلتقا*د ورشاكت الت§ٔمني

ٕاىل îانب Àدمات  qٔنظمة qٔساس&ية وqٔخرى ½مكيلية، كام qٔهنا توفر Àدمات طبية وت§ٔم�نًا *ىل احلياة وم�<ًا عند الوفاة، م±ل kيق أ]نظمة،
 .qٔخرى خمتلفة
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مليون �سمة، 15مليون من أ]جراء، ب�Þ pشمل تغطية املرض ما يناهز  4.5وشمل النظام إالجÓاري aلضامن GجEعي حوايل 
  .هيم العاملون يف القطا*ني العام واخلاص، والطلبة والف¡ات املعوزةمبن ف

  : Àدمات qٔنظمة امحلاية GجEعية –ج 

  :11التغطية الصحية •

  :65-00ـ القانون ) AMO(التغطية الصحية إالجÓارية أ]ساس&ية عن املرض  ∗

 ملنظامت GحKياط GجEعي ، و½لكيف الصندوق الوطين2005غشت  18، �زي التطبيق يف 65-00بعد دخول القانون 
)CNOPS ( عيEجG لضامنa لقطاع العام والصندوق الوطينa ل^س&بةk)CNSS( دماهتا، مل تصلÀ لقطاع اخلاص، بتدبريa ل^س&بةk ،

  . هذا التغطية ٕاىل املس&توى املرغوب ف�ه

  :و�سل هبذا اخلصوص، املالحظات التالية

 .اخلاص، من هذه اخلدمة، ÂسÃب *دم الترصحي هبم من طرف مشغلهيم *دم اس&تفادة *دد zبري من شغي| القطاع -

حرمان مس&ت�ديم ومKقا*دي *دد من املؤسسات العموم�ة، من هذه اخلدمة، ÂسÃب *دم اخنراطهم يف �qٔد صناديق التقا*د  -
 . اVو�، اكمل املسؤولية وهو خط§ٔ تتحمل ف�ه. 65-00كام شرتط ذ� القانون ) qٔRCARو CMR(أ]سايس املعمتدة يف القطاع العام 

*دم اس&تفادة رشاحئ واسعة من اNمتع، من Àدمات هذه التغطية الصحية، م±ل املهن احلرة، احلرف�ون، سائقو س&يارات ا]ٔجرة،  -
 .التار، املس&نون، و�ريمه كثري

حصاب بطائق املسا*دة الطبية  - روقات اليت جسلت يف ٕاضافة ٕاىل العديد من اخل). RAMED(ضعف اخلدمة الصحية املقدمة ]ٔ
ات، /Àلق رشوط تعزيية مما qٔدى ٕاىل ٕاقصاء *دد zبري من املس&تحقني: امحل| اليت نظمهتا السلطات من îqٔل حتديد الحئة املس&تف�د¥ن

 . Þسجيل qٔش�اص مس&تف�د¥ن من التغطية أ]ساس&ية

  :التعاضد�ت ∗

م qٔسايس aلتعاون املتبادل واملعروف اخKصارا Âسن نظا 1963نونرب  12الصادر يف æرخي  1-57-187مبوجب الظهري رمق  -
، بتقدمي )ويه ا]ٓن Þسعة(kلظهري املنظم aلتعاضد، لكفت التعاضد�ت املنضوية داÀل الصندوق الوطين ملنظامت GحKياط GجEعي 

لصندوق الوطين ملنظامت ولكف ا. Àدمات ½مكيلية، ٕاضافة ٕاىل اخلدمات ا]ٔساس&ية اليت يقدÎا هذا الصندوق ملنخرطي القطاع العام
، خبدمة تدبري ملفات G00-65حKياط GجEعي، هذه التعاضد�ت، يف ٕاطار عقدة التدبري املفوض، حسب ما ينص *ليه القانون 

�لب هذه التعاضد�ت، تع�ش *ىل وقع *دة اخKالالت مالية وٕادارية. املرض املتعلقة kلتغطية الصحية إالجÓارية عن املرضqٔ نqٔ 12ٕاال، 
  : تضمنهتا بيا¤ت وبال�ات ت^س&يق�ة التعاضدية العامة ملوظفي Gدارات العموم�ة، qٔمهها

 ):k)MGENل^س&بة aلتعاضدية العامة aلرتبية الوطنية  •

 . تعرث حتق�ق الفرقة الوطنية aلرشطة القضائية حول مجمو*ة من اخلروقات التدبريية �

  ): k)MGPTل^س&بة aلتعاضدية العامة aلربيد  •

 ).امللف الزال مطرو�ا *ىل القضاء. (2015ت�اkت املناديب، Àارج لك الضوابط القانوين، Àالل س&نة طبخ ان  �
                                                           

  . ص 2015فقرة احلق يف الص<ة يف تقر¥ر انظر   11
  . انظر بيا¤ت وبال�ات نقابة Gحتاد املغريب aلشغل  12
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 ):k)MGPAPل^س&بة aلتعاضدية العامة ملوظفي إالدارات العموم�ة  •

عن اخلروقات املالية وGدارية الواردة يف ) وزاريت ال¬شغيل واملالية(تغايض السلطات الوصية *ىل قطاع التعاضد  �
 .2013يف مارس  4946احلامل لرمق  ،IGFقر¥ر املف¬ش&ية العامة aلاملية ت

 .2015ٕاىل  2012رفض وزارة املالية ٕاجراء حبث عن وضعية التدبري املايل وإالداري، aلفرتة املمتدة من  �

داري يف ما خيص املراقÓة الس&نوية aلتدبري املايل واالٕ (املنظم aلتعاضد  1963*دم تفعيل مضامني مقKضيات ظهري  �
 ).aلتعاضدية

املنظم aلتعاضد، *ىل الرمغ من  1963من ظهري  26رفض السلطات الوصية *ىل قطاع التعاضد، تطبيق الفصل  �
 .توفر لك الرشوط املوضوعية لتطبيقه

  .خرق اتفاق�ة التدبري املفوض املربمة مع صندوق الك�وÂس �

 ):غلحوادث الش(التعويض عن أ]رضار املرتتبة عن أ]خطار املهنية  •

 6، الصادر بتارخي 1.60.223خيضع qٔجراء القطاع اخلاص، وqٔعوان امجلا*ات احمللية ومس&ت�دمو املؤسسات العموم�ة aلظهري رمق        
، املتعلق kلتعويض عن حوادث الشغل، مجمو*ة 1927يونيو  25املغري مبقKضاه، من ح�ث الشلك، الظهري الصادر يف  1963فربا¥ر ،

qٔو مؤم�ه، حبمك القانون، يف التعويض ) املؤاجر(و¥ر½كز هذا الظهري *ىل مÓدqٔ مسؤولية املشغل . ية املت�ذة لتطبيقهمن النصوص التنظمي 
عن مجيع أ]رضار املرتتبةعن حوادث الشغل اليت يصاب هبا أ]جراء والعامل؛ كام يضمن aلمصابني حبوادث الشغل qٔو �وي حقوقهم يف 

العالîات والصواêر الطبية واجلراح�ة والصيدلية (ات واملصاريف وإال¥رادات، ولض<ا� حوادث الشغل �ا� الوفاة مجمو*ة من التعويض
  ) ...وصواêر Gس¬شفاء، أ]4زة، صواêر اجلنازة، التعويضات اليوم�ة وإال¥رادات العمرية

  :Àدمات املعاش •

�<ة شهرية ميكن qٔن س&تف�د مهنا املؤمن # مدى احلياة؛ تضمن خمتلف صناديق التقا*د aلمنخرطني فهيا عند ٕا�اÇهتم *ىل التقا*د، م 
كام تضمن هلم، ٕاضافة ٕاىل ذ�، Àدمات qٔخرى من قÓيل معاش التقا*د ومعاش الوفاة وحتويل املعاشات ٕاىل ذوي احلقوق، و�ري ذ� 

  .من احلقوق

  :الصندوق املغريب aلتقا*د ∗

نظام التقا*د ) ٕاصالح(ذه الس&نة مقرتح aلحكومة من îqٔل س&نة النقاش حول نظام التقا*د ح�ث عرفت ه 2015اكنت س&نة  
ومن îqٔل تلبيةهذه . املدين؛ هذا النظام ا�ي يعترب نظاما aلتقا*د ٕاجÓارً� يقوم *ىل توزيع Àدمات حمددة *ىل شلك qٔقساط س&نوية

تعويض عن السكن والتعويضات اخلدمات، يقوم النظام بتحصيل اشرتااكت يمت ا�¬ساهبا *ىل qٔساس الراتب أ]سايس، يضاف ٕاليه ال 
  .النظام�ة املس&تحقة

للك  10%، يتحملها Âشلك م¬ساو لك من املشغل واملنخرط حبصة %20ٕاىل  2006وقد انتقلت �س&بة املساهامت، م�ذ س&نة 
س&نة، M<د  60ويعترب سن . وتمت تصف�ة املعاش *ىل qٔساس الراتب النظايم ا�ي تلقاه املنخرط قÓل ٕا�الته *ىل التقا*د.وا�د مهنام

س&نة، وميكن aلقضاة  qٔ65ساتذة التعلمي العايل . (قانوين لٕال�ا� *ىل التقا*د kل^س&بة مجليع املنخرطني kس&ت¸�اء بعض الهيئات من املوظفني
  .)ٕاضافة س&ن¬ني ثالث مرات(س&نة  G66س&مترار يف مزاو� معلهم ٕاىل �دود 
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، وذ� يف �ال جعز املوظف عن العمل، qٔو بعد قضاء )التقا*د املبكر(نونية كام مينح النظام ٕاماكنية التقا*د قÓل بلوغ السن القا
  .س&نة kل^س&بة aلرîال 21س&نة من اخلدمة الفعلية kل^س&بة aل^ساء و15

قسطًا س&نوً�؛ ويمت ختف�ض  40تعمتد عن لك س&نة، يتحملها النظام يف �د qٔقىص يصل ٕاىل  2,5%ويبلغ معدل أ]قساط الس&نوية 
  .من قمية املعاش 20%يف �ال التقا*د قÓل بلوغ �د السن القانوين، qٔي بتخف�ض ب^س&بة % 2 هذا املعدل ٕاىل

من املعاش لBٔيتام ٕاىل �اية بلوغهم   50%؛ كام ي^Kقل)ها(طي|معره %50ب^س&بة ) ة(ويف �ا� الوفاة، ي^Kقل املعاش ٕاىل الزوج 
  .والتام، يدفع املعاش aلمنخرط طي| مدة جعزه عن العملويف �ال العجز اVامئ . س&نة kل^س&بة aلممتدرسني21س&نة وحىت16

  :الصندوق الوطين الضامن GجEعي ∗

  :يقدم الصندوق الوطين aلضامن GجEعي اخلدمات ا]ٓتية

 التعويضات العائلية؛ -

علق حبوادث اخلدمات قصرية أ]مد املتعلقة kلتعويضات اليوم�ة عن املرض qٔو عن احلوادث اليت ال شملها القانون املت -
 الشغل وأ]مراض املهنية، وكذا املتعلقة kلتعويضات اليوم�ة عن أ]مومة، والتعويضات عن الوفاة وعن رخص الوالدة؛

  .اخلدمات طوي| أ]مد ويه معاشات العجز ومعاشات الش&يخوÀة ومعاشات ذوي احلقوق -

احلقوق، فٕان املساهامت يتحملها لك من رب العمل معاش التقا*د والعجز ومعاشات ذوي (و*ىل مس&توى اخلدمات طوي| أ]مد 
درمه  6.000من أ]جر الصايف يف �دود  11,89%ب^س&بة الثلثني وأ]îري ب^س&بة الثلث، وحت¬سب *ىل qٔساس �س&بة ٕاجاملية تقدر بـ 

عي، kلرشوط وس&تف�د من معاشات الضامن GجEعي أ]جراء ال^ش&يطون اخلاضعون لنظام الضامن Gجz .Eسقف شهري aلراتب
  :التالية

س&نة kل^س&بة لعامل املنامج ا�¥ن يثKÃون قضاء مخس س&نوات *ىل أ]قل من العمل يف kطن  55بلوغ سن الس&تني qٔو  -
 أ]رض؛

 التوقف عن لك �شاط م§ٔجور؛ -

  .يومًا من Gشرتاك *ىل أ]قل 3240التوفر *ىل  -

يومًا من الت§ٔمني،  3240رتاك، kل^س&بة aلمؤمن # املتوفر *ىل من معدل أ]جر الشهري اخلاضع لالش% 50يعادل مÓلغ املعاش 
، qٔما املبلغ أ]دىن  70%يومًا دون جتاوز 3240يومًا، *الوة *ىل  216*ىل هذا املبلغ kل^س&بة للك مدة من الت§ٔمني تبلغ % 1وتمت ز�دة 

  .2010درمه، ابتداء من فاحت يوليوز  1000الشهري لراتب الش&يخوÀة فقد �دد بـ 

س&نة ٕاذا اكنوا يتابعون دراس&هتم،  21س&نة، qٔو حتت سن 16وأ]طفال دون ) ة(يف �ال وفاة املتقا*د، يدفع الصندوق معاشًا aلزوج 
  .س&نة يف �ا� التدريب يف ٕا�دى احلرفqٔ18و ٕاذا اكن س&هنم يقل عن 

املعاش ا�ي حيق aلمؤمن يف æرخي وفاته، من مÓلغ  50%وميثل املعاش املمنوح aلزوج qٔو الزوîة qٔو أ]طفال يتاىم أ]ب qٔو أ]م 
  %.qٔ25ما kل^س&بة لي¬مي أ]ب qٔو أ]م، فK<دد �س&بة املعاش بـ 

  :النظام امجلاعي ملنح رواتب التقا*د �
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 ف�ه سامه. يعترب النظام امجلاعي ملنح رواتب التقا*د يف شقه املتعلق kلنظام العام، نظامًا ٕالزام�ًا ميزج بني قا*ديت التوزيع والرمس|
سامه املشغل ب^س&بة % 6املوظف ب^س&بة  pشلك م¬ساو بني الرمس| %12ب�Â ؛ وحت¬سب املساهامت *ىل 6%والتوزيع  6%، موز*ة

مرات الراتب املتوسط aلنظام ا�ي يعرف ارتفا*ا س&نة بعد س&نة، ٕاذ بلغ الراتب  qٔساس الراتب أ]سايس حبد qٔقىص يصل ٕاىل qٔربع
  .درهام 14.670ما قدره  2012أ]قىص يف فاحت ينا¥ر 

  :الصندوق املهين املغريب aلتقا*د �

يعترب النظام ا�ي يتوىل الصندوق املهين املغريب aلتقا*د Þس&يريه نظام معاش ½مكيليًا ذا طابع اخKياري، يعمتد *ىل اشرتااكت حمددة 
îاع رqٔس املال، qٔو الت�يل مع احلق يف املعاش ٕاما الت�يل مع اسرت : ويقرتح الصندوق طريقKني لتصف�ة املس&تحقات. طبقًا لنظام النقط

  .اVامئ

  :ومينح الصندوق aلمنخرطني ف�ه اخKيار¥ن

، وختضع %10و% k3شرتااكت م¬ساوية بني املشغل وأ]îريحتسب *ىل مجموع أ]جر ب^سب ترتاوح بني » الاكمل«م�توج  •
 ال ترتتب *لهيا حقوق؛  30%مساهامت رب العمل لز�دة ب^س&بة 

وختضع اشرتااكت املشغلني، كام هو % 12و 6%وترتاوح �سب اشرتااكت أ]جراء واملشغلني ما بني » املناسب«م�توج  •
احملدد (وتمت تصف�هتا *لى§ٔساس qٔجرة تفوق سقف نظام الصندوق الوطين aلضامن GجEعي  30%لز�دة ب^س&بة » الاكمل«ش§ٔن م�توج 

 ).درمه�6.000اليًا بـ 
نح أ]جراء املسامهني *ددًا من النقاط، يمت ا�¬ساهبا انطالقًا من احلاصل املرتتب عن قسمة مساهامت ويقوم الصندوق لك س&نة مب 

وشلك مجموع النقاط اليت حصل *لهيا . qٔضعاف من أ]جر املرجعي 6*ىل ) kس&ت¸�اء ت& اليت ال تدر حقوقاً (العامل وqٔرkب العمل 
ويعتربأ]جر املرجعي مؤرشا . عند ٕا�اÇهتم *ىل التقا*د» املعاش املس&تحق«س&ية ال�¬ساب املنخرطون qٔثناء فرتة مسامههتم، القا*دة أ]سا

يف ) ة(ا]ٔرمل) ة(يعكس تطور مKوسط أ]جر مجليع املنخرطني املسامهني يف الصندوق وتعطي وفاة �qٔد املتقا*د¥ن احلق aلزوج
يرصف هذا املعاش مبجرد بلوغ سن التقا*د العادي فõ و . Gس&تفادة من معاش يمت ا�¬سابه *ىل qٔساس نصف *دد النقط املس&تحقة

) ة(وميكن Gس&تفادة من املعاش kل^س&بةaلزوج. يتعلق kلزوج ا]ٔرمل، وقÓل عرش س&نوات من سن التقا*د kل^س&بة aلزوîة أ]رم|
  .كام ميكن تقدمي Gس&تفادة   بعرش س&نوات رشيطة تطبيق معامل التخف�ض. ا�ي يتكفل بطفل قارص

من النقط اليت حصل *لهيا الها� دون qٔن  20 %تف�د أ]طفال أ]يتام من 4ة ا]ٔم وأ]ب، من معاش حي¬سب *ىل qٔساس وس& 
  .، وس&تف�دون من هذا املعاش ٕاىل �اية بلوغهم سن الرشد qٔو قدرهتم *ىل ٕادارة qٔمواهلم100%يتاوز 

ض عنه مبنح نقاط جمانية تضاف ٕاىل رصيد املس&تف�د، وال تمت *ىل صعيد qٓخر، ال يقوم الصندوق مبنح فوري ملعاش العجز، بل يعو 
  .تصف�ة احلقوق يف املعاش ٕاال ببلوغ املس&تف�د سن التقا*د العادي qٔو عندما ¥كون التقا*د ال^س&يب مرخصاً 

  ) اخلروقات: (واقع امحلاية GجEعية يف املغرب-  3 

مليوً¤، مما جيعل معظم العاملني يف القطاع 12البالغ *ددمه حواىل  ال شمل نظام الضامن GجEعي سوى ثلث الساكن ال^ش&يطني
�ري املهيلك مقصيني من qٔي ر*اية اجEعية؛ كام تعاين qٔنظمة الضامن GجEعي من ال¬ش¬ت، اليشء ا�ي يفيض ٕاىل حامية اجEعية �ري 

�لب صناديق . فقط %35مKاكف¡ة، ال تتاوز �سÃهتا يف املغرب qٔ نqٔõالالت يف تواز¤هتا املالية؛ وهو ما هذا فKالتقا*د تعرف اخ
  .س��عكس سلبًا *ىل معاشات املتقا*د¥ن، وهيدد دميومة صناديق التقا*د جبميع مكو¤هتا

ماليني خشص؛ كام qٔن *دد العاملني  10،54مليون خشص فõ يبلغ *دد الف¡ة ال^ش&يطة العام|  11،54وتبلغ الف¡ة ال^ش&يطة 
سامه فهيا نظام %53وال تتاوز �س&بة التغطية الصحية أ]ساس&ية . ماليني خشص 5،95ون تغطية يصل ٕاىل �ريأ]جراء من د،
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يليه الصندوق الوطين ملنظامت GحKياط GجEعي   ،13%والصندوق الوطين aلضامن GجEعي بـ % 18بـ ) رام�د(املسا*دة الطبية 
ويعزى ضعف . والتعاضد�ت مع الصناديق اVاÀلية وتعاضدية القوات املسل<ة امللك�ة؛ kٕالضافة ٕاىل مساهامت رشاكت الت§ٔمني  9%بـ

   13.التغطية GجEعية يف املغرب ٕاىل ٕاشاكليتني تتعلقان بتوس&يعها ل¬شمل مجيع qٔجراء القطاع العام وف¡ة العامل �ريأ]جراء
ع م�ظور واحض aلتغطية GجEعية ,تلف الف¡ات من ٕان الرفع من ٕاماكنيات نظام امحلاية GجEعية س&تدعي *ىل أ]قل وض

؛ كام يتطلب حتسني مس&توى اخلدمات )...املس&تقلون والعامالت يف البيوت والطلبة واحلرف�ون �ري أ]جراء(الساكن يف القطاع اخلاص 
  .احلالية والعمل *ىل توفري م�توîات îديدة

مهيهتام داÀل م�ظومة امحلاية GجEعية، ونظراً لكوهنام تتصدران وس&نكKفي هنا kلتطرق ٕاىل التغطية الصحية وqٔنظمة ال  تقا*د، نظرا]ٔ
  .ا�شغاالت خمتلف الفا*لني الس&ياس&يني وGجEعيني يف املغرب

  

  :التغطية الصحية �
  

  57%مهنا؛ كام qٔنمن املغاربة �ري مس&تف�د¥ن % 50رمغ اجلهود املبذو� يف ٕاطار تعممي التغطية الصحية يف املغرب، ٕاال qٔنه ما زال 
من املغاربة املس&تف�د¥ن من التغطية الصحية، ال Þس&تف�د مهنا kلشلك % 50من مصاريف العالج تتحملها أ]رس، بل حىت �س&بة 

zqٔيد qٔن املغرب عرف . املطلوب يف ظل تباطؤ إالجراءات العالج�ة، kٕالضافة ٕاىل النقص يف التجهزيات الطبية و�ريها من إالzراهات
Î ام يف ٕاصدار القوانني وتوق�ع االتفاق�ات، لكن الواقع ما زال بعيدا عن تنف�ذ هذه القوانني؛ ح�ث جند انعدام ا�رتام االتفاق�ات تطورًا

وتعرف التغطية الصحية .املنصوص *لهيا Àاصة يف القطاع اخلاص، كام qٔن هناك نقصًا zبريًا يف احلومكة وغياب qٓلياæ لتدبري وال¬س&يري
G نمجمو*ة منqٔ يل ضعف �س&بة حسب البطاقات، كامÓالالت من قKد فهيا الطامق الطيب وال التجهزيات 400خîمن املناطق الصحية اليو

  .املناس&بة، حسب املسؤول نفسه، وqٔنه ال ميكن ٕالزام املرىض يف القرى kلولوج ٕاىل مراكز تفKقرٕاىل التجهزيات الالزمة

ا�ي معم *ىل املس&توى الوطين » رام�د،«يت عرفها تفعيل نظام املسا*دة الطبية كام طفت *ىل السطح مجمو*ة من GخKالالت، ال
نظام رام�د ونظام (qٔلف �ا� مس| kلنظامني  200، لعل qٔ£رزها ¥متثل يف Gخنراط املزدوج؛ ح�ث مت ضبط qٔكرث من 2011س&نة 

ذات Gرتباط، وضعف �س&بة حسب البطاقات من طرف ، و*دم ا�رتام مس& املرور*رب املراكز الصحية )التغطية الصحية أ]ساس&ية،
 32(ف¡ة الهشاشة، و�س&بة جتديد Gس&تفادة aلف¡تني، ٕاضافة ٕاىل ض§ٓ� حتصيل اÇمتويل kل^س&بة ملساهامت أ]ش�اص يف وضعية الهشاشة 

  .Gس¬شفائية ، مع غياب التعاقد مع املؤسسات)يف املائة 13(وحتصيل جزيئ ملساهامت امجلا*ات الرتابية ) يف املائة

هة ومن العوائق القامئة، *دم اعEد مÓادئ احلومكة اجليدة املعمول هبا يف اÇمتويل، املمتث| يف اس&تقالل الصندوق املمول aلنظام عن اجل 
� املقدمة aلعالîات، qٔي وزارة الص<ة يف هذه احلا�؛ وهو ما يتطلب املالمئة القانونية يف ٕاطار مرشوع مرسوم حىت يصبح aلواك

الوطن�¢ة aلت§ٔمني الصحـي، اليت qٔس&ند ٕاÇهيا املرشع تدبري هذا النظام، متويل ميكهنا من qٔن تنجز تعاقدات مع مس¬شف�ات معينة حىت ال 
  .½كون لها ذريعة لعدم *الج املس&تف�د¥ن

عممي Gس&تفادة يتطلب وتبقى Gس&تفادة من التغطية الصحية مبختلف qٔشاكلها رهينة kٕصالح النظام الصحي املغريب، كام qٔن ت
ٕا�شاء نظام تغطية حصية ملصل<ة طلبة التعلمي العايل والعاملني املس&تقلني، وأ]ش�اص العاملني يف املهن احلرة ومجيع أ]ش�اص ا]ٓخر¥ن 

  .املزاولني Îنًا من �ري qٔجر

                                                           
  . 2014يونيو  a19لضامن GجEعي سعيد امحيدوش، موقع البوابة الوطنية،  qٔنظر ترصحي املد¥ر العام aلصندوق الوطين  13
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لتعممي وجتويد Àدمات التغطية ، *دة ٕاجراءات لتحق�ق هذا ا2016-2012وقد وردت يف Gسرتاتيجية القطاعية لوزارة الص<ة 
  .الصحية واليت ما زالت تتطلب التفعيل

  :qٔنظمة التقا*د •

  :ي¬سم النظام احلايل aلتقا*د يف املغرب kلسامت البارزة ا]ٓتية

 تعدد أ]نظمة و*دم تقارهبا؛ -

 تعدد qٔمناط احلاكمة؛ -

 طية التقا*د؛فقط من مجموع الساكنة ال^ش&يطة Þس&تف�د من تغ % 33حوايل : ضعف �س&بة التغطية -

، ح�ث يبلغ مجموع اVيون �ري املشمو� 2060اخKالالت هيلكية *ىل مس&توى بعض أ]نظمة و*دم دميومهتا يف qٔفق س&نة  -
وي^Kظر qٔن يعاين الصندوق املغريب aلتقا*د من جعز . مليار درمه 813ما يناهز  k2011لتغطية *ىل صعيد خمتلف أ]نظمة ٕاىل هناية س&نة 

، والنظام امجلاعي ملنح رواتب التقا*د Àالل س&نة 2021، والصندوق الوطين aلضامن GجEعي يف س&نة 2014نة مايل ابتداء من س& 
2022. 

وقد qٔسفر Þشخيص وضعية خمتلف qٔنظمة التقا*د عن Þسجيل *دة اخKالالت qٔ£رزهتا *دة 4ات من ب�هنا اNلس أ]*ىل 
qٔنظراملزيد (نطلقت م�ه احلكومة لتقدمي رؤ¥هتا ٕالصالح الصندوق املغريب aلتقا*د aلحساkت، ا�ي قدم تصورًا ٕالصالح qٔنظمة التقا*د ا

  .)من التفاصيل بتقر¥ر اNلس أ]*ىل aلحساkت امل^شور*ىل موقعه إاللكرتوين
مقرت�ات  يف هذا الس&ياق kدرت احلكومة املغربية من îqٔل معاجلة qٔزمة نظام املعاشات املدنية aلصندوق املغريب aلتقا*د ٕاىل طرح

يف املوضوع *ىل اNلس GقKصادي وGجEعي والب�يئ ٕالبداء رqٔيه Âش§ٔهنا؛ ويبدو qٔنه وîد صعوبة يف ٕابداء الرqٔي فهيا يف qٓخر اجEع 
  .#، ف§îٔل ذ� ٕاىل اجEع الحق

  :ومن qٔمه مكو¤ت هذا املقرتح

 س&نة؛ 65ٕاىل  س&نة، ورفعه تدرجييًا Âس&تة qٔشهر لك س&نة، ليصل 62رفع سن التقا*د ٕاىل  -

 .�اليًا مع مسامهة مماث| a©و� 10%بدل   14%لتصل ٕاىل % 4رفع �س&بة GقKطاع من أ]جور Çمتويل صندوق التقا*د بـ  -

تقليص مقدار معاش التقا*د *رب qٓليتني، أ]وىل يه ا�¬سابه *ىل قا*دة معدل أ]جرة aلس&نوات ال®ين أ]Àرية بدل qٓخر  -
 .فقط %2من أ]جرة عن لك س&نة من العمل ب^س&بة   2.5%اس¬Óدال �س&بة qٔجرة �اليًا، والثانية يه 

) رشيطة ٕاذن إالدارة ويف �دود *دد حمدد من املناصب(رفع مدة العمل aلحصول *ىل ٕاماكنية Gس&تحقاق aلتقا*د ال^س&يب  -
ء، ورفع مدة العمل aلحصول س&نة aل^سا 20س&نة aلرîال و  26س&نة kل^س&بة aل^ساءٕاىل  15س&نة M<د qٔدىن kل^س&بة aلرîال و21من 

س&نة �اليًا، لك هذا مع ختف�ض مقدار معاش التقا*د ال^س&يب �k¬سابه *ىل  30س&نة بدل  36*ىل التقا*د ال^س&يب �ري املرشوط ٕاىل 
  .�الياً   2%عن لك س&نة من العمل بدل   1.5%قا*دة 

�لب املركز�ت النقابية حول الرفض التام aلمقرتح، لقد عرف هذا Gقرتاح رفضًا zبريًا من طرف املركز�ت النقابية، ح�ث تو�qٔ د
  .مؤكدة *ىل qٔمهية ورضورة مشولية ٕاصالح qٔنظمة التقا*د من دون املساس kحلقوق املك¬س&بة aلمنخرطني

يف هذا إالطار qٔصدرت املركز�ت النقابية الثالث؛ Gحتاد املغريب aلشغل، الكونفدرالية اVميقراطية aلشغل، الفدرالية 
يف ٕاطار مسؤولياهتا التارخيية وا�ساما مع اخلطوات النضالية املشرتكة، وجواk *ىل مقرت�ات احلكومة فõ خيص «Vميقراطيةaلشغل، ا
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 ٕاصالح نظام املعاشات املدنية aلصندوق املغريب aلتقا*د اليت تقدم هبا رئ�س احلكومة يف اجEع اaلجنة الوطنية ٕالصالح qٔنظمة التقا*د،
  .، كام ورد يف هذه املذzرة2014»ونيو ي 18يوم 

وتثري املذzرة ضعف �س&بة التغطية GجEعية و*دم ا�سام qٔنظمة التقا*د، مؤكدة qٔن ال¬شخيص املوضوعي يثÃت qٔن م�ظومة 
 :التقا*د يف املغرب ½متزي بـ

عية وال شملها qٔي نظام من ٕان ثليث الساكن ال^ش&يطني ال حيصلون *ىل qٔية حامية اجE: ضعف �س&بة التغطية GجEعية .1
 ؛qٔنظمة التقا*د

حبيث qٔن لك نظام من qٔنظمة التقا*د ت§ٔسس يف ظرف Àاص، لف¡ة معينة، وkٕطارقانوين : تعدد و*دم ا�سام qٔنظمة التقا*د .2
 حمدد وتد£ر هذه أ]نظمة مبقاي�س خمتلفة؛

جراء بني الوظيفة العموم�ة والقطاع ش&به أ]مر ا�ي يعيق معلية تنقل ا]ٔ : انعدام qٔي ممرات ومسا� بني هذه أ]نظمة .3
 .العمويم وب�هنام وبني القطاع اخلاص، كام qٔن هذا Gنعدام يضيع *ىل أ]جراء العديد من حقوقهم عند تغيريٕاطار معلهم

مث كذ� من أ]موال ) qٔجراء ومشغلني،(املعروف qٔن qٔنظمة املعاشات متول يف املغرب qٔوال من Gخنراطات : اÇمتويل .4
Gس¬®رG ياطية لصناديقKدميومهتا ل�ست رهينة مبس&توى . ح �، فٕان التوازن املايل لهذه أ]نظمة وكذ�وتبعا �

 .Gخنراطات حفسب، ولكن كذ� مبا ي^Kج عن توظيف احKياطاهتا

د، التعاين مشلك توظيف وqٔشارت املركز�ت النقابية ٕاىل qٔن صناديق التقا*د يف املغرب، ومهنا qٔساسًا الصندوق املغريب aلتقا*
وqٔمهية هذا املعطى ½مكن يف *دم . GحKياطات املالية فقط، بل qٔكرث من ذ� مشلك *دم دفع اVو� aلمس&تحقات ملدة عقود من الزمن

  .وضع املنخرطني يف الكفة نفسها اليت توضع فهيا اVو� مكشغل وzراع ومسري لنظام التقا*د

ناك تقليصًا ملناصب الشغل يف الوظيفة العموم�ة وحتويًال تصا*دً� aلمناصب من القطاع العام كام الحظت املركز�ت الثالث qٔن ه 
و*ىل التواز¤ت املالية ٔ]نظمة التقا*د، خصوصا وqٔن ) الهشاشة(ٕاىل القطاع اخلاص، مبا �� من انعاكسات سلبية *ىل العالقات املهنية 

أ]نظمة اليت تعمتد التوزيع، *ىل نو*ني من التضامن، التضامن بني أ]ج�ال والتضامن بني امحلاية GجEعية ومهنا التقا*د، ½ر½كز، يف 
  .املهن والقطا*ات

ٕاذن، فاملشلك ¥مكن يف الس&ياسات املنهتة يف م�دان ال¬شغيل، وkلتايل س&تعجز املقاربة احملاس&باتية عن �ل ٕاشاكلية العامل 
  .اVميوغرايف ٔ]نه ن¬�ة ول�س سÓÃاً 

ركز�ت الثالث qٔن مقرت�ات احلكومة س&تؤدي ٕاىل انعاكسات سلبية *ىل سوق الشغل، وذ� kلرفع من مس&توى البطا� و½رى امل
يف qٔوساط املؤهلني aلوظيفة العموم�ة، وفرض Gس&مترار يف العمل kل^س&بة لف¡ات zبرية من املوظفني ل�ست هلم القدرة الصحية وال 

  .فاض يف مس&توى املردودية، ٕاضافة ٕاىل qٔن لها ت§ٔثريًا سلبيًا zبريًا *ىل القدرة الرشائية aلمنخرطنيس&نة، واخن 60املعنوية aلعمل بعد سن 

س&نة zسن قانوين aلتقا*د،  60احلفاظ *ىل : وقد اقرتحت املركز�ت النقابية الثالث خبصوص الصندوق املغريب aلتقا*د
س&نة، وحتمل اVو� لك ز�دة يف املسامهة  65اخKيارية، *ىل qٔال يتاوز س&نة مس§ٔ�  60واعتبارمس§ٔ� الز�دة يف مدة العمل بعد بلوغ 

  .*ىل qٔال يطال qٔي تغيري طريقة ا�¬ساب قمية املعاش

qٔما خبصوص النظام امجلاعي ملنح رواتب التقا*د، فKقرتح مذzرة املركز�ت النقابية الثالث مراجعة طريقة ا�¬ساب املعاش من 
 (3%% 6وتعديل النظام التمكييل، حبيث تصبح املسامهة ف�ه من qٔول درمه ب^س&بة . ات أ]Àريةمعدل أ]جر ٕاىل معدل مخس س&نو 

qٔما خبصوص سن التقا*د، فقد ذzرت ب§ٔن *ددا من . عوض املسامهة احلالية ما بعد سقف النظام العام) aلمس&ت�دم% a3لمؤسسة و
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حىت يمت التقارب بني النظامني ميكن qٔن تفKح ٕاماكنية Gس&مترار املؤسسات املنخرطة يف هذا النظام لها qٔنظمة qٔساس&ية Àاصة، ولكن و 
  .س&نة بصفة اخKيارية65يف العمل حىت

هذا kل^س&بة aلمر�| أ]وىل من إالصالح، qٔما املر�| الثانية، فKتلخص يف مراجعة املقاي�س املعمتدة بعد تق�مي مردودية املر�| 
pكرث بني النظامني، ب�qٔ متثل املر�| الثالثة يف اجناز القطب العمويم أ]وىل هبدف تقارب½.  

واقرتحت املركز�ت النقابية ٕاجراءات مصاحÓة ½متثل يف ٕا*ادة النظر يف تدبري GحKياطات املالية للك صناديق التقا*د، مبا ¥راعي 
، وكذا تقوية الرتسانة القانونية والتنظميية املبادئ أ]ساس&ية املمتث| يف املردودية، والضامن والس&يو� واملنفعة GقKصادية وGجEعية

  .لضامن تعممي امحلاية GجEعية، وهتم qٔساسًا الصندوق الوطين aلضامن GجEعي، وحماربة الهشاشة يف م�دان الشغل

  :طب الشغل ـ حوادث الشغل وا]ٔمراض املهنية ـ جلان الوقاية وحفظ الصحية - 1

ملنظمة  155، *ىل معايري السالمة والوقاية داÀل qٔماzن الشغل، احملددة يف االتفاق�ة رمق *ىل الرمغ من مصادقة املغرب بدون حتفظ
الصادرة عن نفس املنظمة، والتنصيص *ىل معايري السالمة يف مدونة الشغل، واس¬�ادا ٕاىل  164العمل اVولية، kٕالضافة aلتوصية رمق 

  :العمل ووسائل الوقاية بلغت مس&توى خطريا، نوجزه يف النقط التالية إالحصائيات الصادرة عن املكKب اVويل aلشغل، فٕان رشوط

 .غياب الشفاف�ة والتعتمي *ىل أ]رقام احلق�ق�ة لض<ا� حوادث الشغل وأ]مراض املهنية -

*دد حوادث الشغل kملغرب املرصح هبا، حسب املكKب اVويل aلشغل، تعد ا]ٔكرب يف م�طقة شامل ٕافريق�ا والرشق ا]ٔوسط  -
كام سل مصت اجلهات املسؤو� داÀل وزارة ال¬شغيل، ا,و� قانونيا مبراقÓة ظروف العمل ). *امل �100.000ادثة للك  47,8(

 .والتحق�ق يف حوادث الشغل وأ]مراض املهنية ومKابعة تقار¥ر طب�ب الشغل وجلان الوقاية وحفظ الص<ة

�لب احلاالت، kلترصحي حبادث -qٔ لمشغل يفa يفام اكنت ظروفها، ضدا *ىل القانونالرفض املطلقz ،ة الشغل. 

 .اÇهترب من G*رتاف kٔ]مراض املهنية وحتويلها ٕاىل qٔمراض Àارîة عن ظروف العمل -

غياب وجود طب�ب شغل يف العديد من املؤسسات اليت فهيا احEل وقوع حوادث شغل qٔو qٔمراض Îنية، ضدا *ىل ما ينص  -
 .*ليه القانون

 .س&ياسة لتكو¥ن *دد اكف من qٔطباء الشغل، وÞشغيل بعضهم يف مس¬شف�ات معوم�ة Àارج ختصصهم تلكؤ اVو� يف سن -

هتم�ش Îام جلنة الوقاية وحفظ الص<ة، املوzول لها قانونيا حتديد معايري السالمة داÀل املؤسسة، kٕالضافة ٕاىل *دم GهEم  -
�لب احلاالت Þشغيل qٔ عضاهئا؛ كام ال يمت يفqٔ س&تعانة مباكتب دراسات بتكو¥ن وتدريبG وqٔ ،خصصني يف السالمةKندسني مÎ

 .مKخصصة يف الوقاية والسالمة

Þشغيل العديد من املس&ت�دمني والعامل، Àارج معايري السالمة وحفظ الص<ة اليت �دهتا م�ظمة العمل اVولية، يف وسط ف�ه  -
قطاع البناء Àاصة البنا�ت : عاهات مس&تدمية qٔو qٔمراض ÎنيةاحEل zبري بوقوع حوادث شغل خطرية، ½كون qٔح�ا¤ مميتة qٔو مسÓÃة ل

الشاهقة، التطهري السائل، Gش&تغال يف حميط ف�ه مواد õzوية kلغة اخلطورة qٔو مشعة، Gش&تغال ب§ٓالت ت¬سÃب يف اهزتاز اVماغ 
)concasseur(ش&تغال قرب حمراكت تصدر جضيا مرتفعا يفوق £ك±ري ما حتدده معايري اG ، ،لسالمة... 

مسؤولية املشغل وتغطية خماطر : املتعلق kلتعويض عن حوادث الشغل، رمغ املالحظات اليت qٔثريت حو# 18-12متر¥ر القانون  -
حوادث الشغل kلت§ٔمني التاري، GحKفاظ *ىل نفس عنارص وطريقة ا�¬ساب التعويضات وإال¥رادات واليت ½كون �البا هزي|، *دم 

  ...ملهنية، تنظميه لBٔمراض ا
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  :توصيات *امة •

ٕان غياب مسؤولية اVو� دس&تور�، ٕاضافة ٕاىل سلس| إالصال�ات املزمع تنف�ذها، دليل واحض عن ختيل اVو� عن دورها يف 
  :ضامن امحلاية GجEعية aلمواطنني واجتاهها حنو إال4از *ىل مجمو*ة من املك¬س&بات GجEعية؛ �� نويص

ات اليت مت حتق�قها يف جمال الت§ٔمني إالجÓاري عن املرض وجمال التقا*د وحوادث الشغل ملصل<ة qٔجراء صون وتقوية املك¬س&ب -
  القطا*ني اخلاص والعام؛

متديد التغطية الصحية إالجÓارية وتوس&يع نطاقها واس&تكامل م�ظومهتا من Àالل ٕا�داث نظام Àاص ملصل<ة طلبة التعلمي  -
  kملس&تقلني وب§ٔحصاب املهن احلرة؛ العايل العام واخلاص، ونظام qٓخر Àاص

  مواص| إالصال�ات الب^�وية *ىل صعيد صناديق GحKياط GجEعي وٕادارة صناديق العمل؛ -

حامية املرqٔة من لك qٔشاكل اÇمتيزي وضامن املساواة يف العمل ويف الشغل والضامن GجEعي، والقضاء *ىل qٔشاكل اÇمتيزي ضد  -
. *د ورصف م�<ة الرتمل، وٕاقرار ا�¬ساب الفرتة السابقة *ىل الوالدة والتالية لها يف تق�مي احلق يف املعاشال^ساء يف جمال Àدمات التقا

  والعمل *ىل ٕاطالق خطة معل aلمساواة لصاحل ال^ساء القرو�ت؛

حية وتقر¥هبا تقوية الولوج ٕاىل امحلاية GجEعية والتغطية الصحية kل^س&بة لBٔش�اص ذوي إال*اقة، وتوفري اخلدمات الص  -
مهنم، فضًال عن ½رمجة Gلزتامات اVولية واVس&تورية aلمغرب يف قوانني توفر لها لك رشوط التطبيق، مبا خيدم مصل<ة أ]ش�اص يف 

 وضعية ٕا*اقة وا�رتام حقوقهم؛

  ؛توس&يع Gس&تفادة من Àدمات التغطية الصحية والضامن GجEعي ل¬شمل ف¡ات îديدة من أ]جراء وال^ش&يطني -
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  †ÏËÖ]<íÖ^uæ<í�éÃ¹]<ïçjŠÚV< <

       
  :املؤرشات الب^�وية *ىل الصعيد الوطين/ 1

   
  :بثالثة ٕاجراءات qٔساس&ية 2015متزيت س&نة 

وقد مشل هذا التقليص qٔساسا املواد البرتولية . 2014مقارنة Âس&نة %) 05(ــ تقليص اÇمتويل املرصود لصندوق املقاصة مبا يفوق النصف 
õن، والسكر ومش&تقاهتا، فæمع ا,صص لغاز البوVفاظ *ىل اKحG مت.  

من النفقات إالجاملية، ب�Þ pس&تحوذ املواد البرتولية % 7و% 10مع العمل qٔن اVمع ا,صص للك من السكر والط<ني ال يتاوزان 
  و�از البوæن *ىل القسط ا]ٔكرب 

aس&ترياد املفروض *ىل القمح اG لني والقمح الصلب والشعري، نظرا لضعف مس&توى احملصول الزراعي لس&نة ــ متديد وقف اس¬�فاء رمس
  .2016، واس&مترار اخنفاض أ]سعار يف السوق اVولية، وبوادر zqٔيدة مبحصول îد ضعيف aلحبوب £رمس س&نة 2014

  
  : تطور الرمق Gس&تداليل لBٔمثان عند Gس&هتالك لس&نة/ 2
  

 :ندوبية السام�ة aلتخطيط، ميكن اس&تالء اخلالصات التاليةاس¬�ادا *ىل املعطيات املقدمة من طرف امل 
وتعود هذه . k2014ملقارنة مع س&نة  %1,6جسل الرمق Gس&تداليل الس&نوي لالمثان عند Gس&هتالك ارتفا*ا قدره  ،À2015الل س&نة

غري aلمواد �ري الغذائية مابني اخنفاض و½راوحت �سب الت. %0,7واملواد �ري الغذائية ب  %2,7الز�دة ٕاىل ارتفاع املواد الغذائية ب 
  ".السكن واملاء والكهرkء"kل^س&بة ل    %3,3 قدره وارتفاع" النقل"kل^س&بة ل  %3,2قدره 

  .2014مقارنة Âس&نة  ،2015ل س&نةÀال %1,3و*ىل هذا أ]ساس، ¥كون مؤرش التضخم أ]سايس، قد عرف ارتفا*ا قدره 
qٔمه إالرتفا*ات يف مك�اس ب  G2015س&تداليل لالمثان عند Gس&هتالك Àالل س&نة qٔما *ىل مس&توى املدن، فقد جسل الرمق 

، ب�p جسلت qٔقل Gرتفا*ات يف %1,8ويف تطوان ب  %2,0ويف اVار البيضاء والعيون ولكممي ب %2,3 ويف اVاÀ| ب  2,4%
  . %1,3حلس&مية ب والرkط وبين مالل وا %1,1ومراMش وسطات ب  %1,0وqٔاكد¥ر ب   %0,8لك من فاس ب

 
  )قسم أ]رقام Gس&تداللية إالحصائية/:السام�ة aلتخطي املندوبية-املصدر( qٔنظر اجلداول التالية ملزيد من التفاصيل
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 2015الرمق Gس&تداليل لالمثان عند Gس&هتالك لس&نة  -  î 1دول

  التطور حسب مجمو*ات املواد
 الس&نوي Gس&تداليل الرمق الرمق Gس&تداليل الشهري qٔقسام املواد

دج�رب 
2014 

دج�رب 
2015 

 التغري%  2015  2014 التغري% 

 2,7 123,2 120,0 1,1 123,6 122,2 املواد الغذائية
 2,6 123,3 120,2 1,0 123,7 122,5 املواد الغذائية واملرشوkت �ري الكحولية - 01

 4,0 120,9 116,3 5,4 122,7 116,4 املرشوkت الكحولية والتبغ - 02
 0,7 109,5 108,7 0,2 109,5 109,3 املواد �ري الغذائية

 0,6 112,9 112,2 0,8 114,0 113,1 املالÂس وأ]�ذية - 03
 3,3 112,8 109,2 1,1 113,1 111,9 السكن واملاء والكهرkء والغاز وحمروقات qٔخرى - 04
 0,3 108,6 108,3 0,4 108,8 108,4 أ]�ث وأ]دوات املزنلية والصيانة العادية aلمزنل - 05

 0,3- 104,2 104,5 0,5 104,3 103,8 الص<ة - 06
 3,2- 109,0 112,6 2,9- 107,4 110,6 النقل – 07

 0,2 59,6 59,5 0,0 59,5 59,5 املواصالت - 08
 0,3 96,7 96,4 0,5 96,9 96,4 الرتف�ه والثقافة - 09

 2,9 139,5 135,6 2,1 141,4 138,5 التعلمي - 10
 2,3 122,5 119,8 2,7 124,0 120,7 مطامع وف�ادق - 11

 0,6 114,1 113,4 0,3 114,0 113,7 مواد وÀدمات qٔخرى - 12
 1,6 115,2 113,4 0,6 115,4 114,7 الرمق إالس&تداليل العام
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  2015الرمق Gس&تداليل لالمثان عند Gس&هتالك لس&نة  - î2دول 
   التطور حسب املدن

 املدن
 الرمق Gس&تداليل الس&نوي لرمق Gس&تداليل الشهريا

 التغري% 2015 2014 التغري% 1520دج�رب  20 15نونرب 
 q 113,6 113,3 -0,3 112,1 113,2 1,0ٔاكد¥ر
 2,0 117,8 115,5 0,0 117,9 117,9 اVار البيضاء
 0,8 115,3 114,4 0,1- 114,9 115,0 فاس 
 1,5 114,6 112,9 0,2- 114,2 114,4 الق�يطرة
 1,1 115,0 113,8 0,0 115,5 115,5 مراMش
 1,5 114,2 112,5 0,2- 114,2 114,4 وîدة
 1,3 113,0 111,5 0,1- 113,4 113,5 الرkط
 1,8 114,4 112,4 0,1- 114,3 114,4 تطوان
 2,4 117,9 115,1 0,3- 118,7 119,1 مك�اس
 1,7 117,0 115,1 0,0 117,2 117,2 طنة

 2,0 115,1 112,8 0,1 115,3 115,2 عيونال 
|ÀاV2,3 115,2 112,6 0,1- 115,3 115,4 ا 
 2,0 114,5 112,3 0,2 114,9 114,7 لكممي
 1,1 113,7 112,5 0,2 114,0 113,8 سطات
 q 110,4 111,3 0,8 108,9 110,5 1,5ٓسفي
 1,3 113,3 111,9 0,3 113,3 113,0 بين مالل
 1,3 115,3 113,8 0,4 115,3 114,8 احلس&مية
 1,6 115,2 113,4 0,0 115,4 115,4 اNموع

  
  :�ا� الفقر kملغرب/ 3  

  ).1الهدف( :يندرج القضاء *ىل الفقر الغذايئ واملدقع مضن qٔهداف أ]لف�ة aلتمنية
¥كون اس&ت^Kاîا من معطيات ، ولك ما يمت تداو# �اليا ال يعدو qٔن 2007وجب التن�Ãه بداية qٔن أ]رقام املتوفرة تعود ٕاىل س&نة 

  . حمدودة
  :�ا، فاعEدا *ىل بعض البيا¤ت امل^سوبة ٕاىل املندوبية السام�ة aلتخطيط، kٕالماكن Þسجيل ما ييل

وذ� . 2015ــ القضاء ش&به التام *ىل الفقر املدقع واجلوع، ح�ث Þشري املعدالت إالجاملية الوطنية ٕاىل جتاوز أ]هداف املتوقعة مع هناية 
فõ خيص % 1.8فõ خيص الساكن ا�¥ن يع�شون حتت املس&توى أ]دىن aلطاقة الغذائية، و�س&بة qٔقل من % 2.3بلوغ �س&بة qٔقل من ب 

  .الساكن ا�¥ن يقل دÀلهم عن دوالر qٔمر¥يك يف اليوم الوا�د
تظل kلرمغ من ½راجعها امللموس، �س&بة ــ Gجتاه حنو القضاء *ىل qٔشاكل الفقر املطلق ومKعدد أ]بعاد يف الوسط احلرضي، �ري qٔهنا 

  .تطبع الوسط القروي واجلهات أ]قل متد¤ وا]ٔكرث هامش&ية
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، معلنا بذ� اÞساع فوارق اÀVل %0.42ح�ث بلغ مس&تواه ما ¥زيد *ىل ) indice de GINI(ــ ارتفاع حمسوس يف مؤرش التفاوت 
  .ية رضرا من هذا املنحى، ٕاىل îانب معوم الف¡ات املعوزة أ]خرىوظروف الع�ش، وÞشلك ال^ساء والش&باب qٔكرث الف¡ات GجEع 

فقد اطرت اVو� aلرضوخ لعناد الواقع وGقرار ب§ٔن . ورمغ هذه النتاجئ املرحية حسب اجلهة اليت qٔ*لنهتا، فان ما خفي qٔعظم £ك±ري
ح�ث qٔن *دد امجلا*ات القروية، م±ال، اليت ذzرت . ةماليني املغاربة يف خمتلف 4ات الب©، وحىت يف املدن، يعانون من فقر يف التمني

مليون  12من العدد إالجاميل aلجام*ات القروية؛ كام يطال أ]مر*دد  99%ميثل �س&بة ) 2015يوليوز  30يف خطاب امل& (رمسيا 
ٓ  13.415.803(من العدد إالجاميل لعدد ساكن امجلا*ات القروية kملغرب  89%خشص ميثل �س&بة  q خر ٕاحصاء *ام �سمة، حسب

، تنعدم Vهيم الرشوط اVنيا من الب^�ات التحية واخلدمات GجEعية أ]ساس&ية يف جمال التعلمي )a2014لساكن والسكىن لش&ت^رب 
  .والص<ة واملاء والكهرkء والطرق القروية و�ريها
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  ív’Ö]<»<Ð£]V< <

 :تقدمي

خبصوص فKح رqٔس املال املؤسسات الصحية  2014نقاش ا�ي بدqٔ س&نة يف جمال الص<ة kملغرب، kس&مترار ال  2015متزيت س&نة 
qٔمام اخلواص �ري أ]طباء، كذ� متزيت الس&نة بفKح لكيات الطب kلقطاع اخلاص وما شلك ذ� من Þساؤالت حول التكو¥ن الطيب 

ية من 4ة وطلبة لكية الطب وqٔولياهئم  كذ� س&نة شد احلبل بني وزارة الص<ة العموم�ة واحلكومة املغرب  2015اكنت س&نة . يف املغرب
من 4ة qٔخرى حول مرشوع قانون اخلدمة إالجÓارية ا�ي îاءت به الوزارة Âشلك انفرادي واكنت احلكومة Þسعى ٕاىل متر¥ره يف الربملان 

والق�ام بعدة qٔشاكل  لرضب احلق يف الوظيفة العموم�ة، وهو املرشوع ا�ي qٔسقطه الطلبة  Àالل qٔزيد من شهر¥ن من مقاطعة اVراسة
نضالية مبا يف ذ� تنظمي مسريات وطنية يف اVار البيضاء والرkط، ويف نفس الوقت عرفت هذه الس&نة نقاشا ورصا*ا zبري¥ن حول 

  . وضعية أ]طباء اVاÀليني واملقميني واليت مازالت معركهتم مفKو�ة ٕاىل �د صيا�ة هذا التقر¥ر

 :املؤرشات الب^�وية

ا�ي اعمتد¤ يف صياغته *ىل املؤرشات واكنت جتربة فريدة وغنية فõ يتعلق kالتفاق�ات  2014ر الس&نة املاضية من Àالل تقر¥
  .والعهود اVولية ح�ت ميكن الرجوع ٕاليه لالطالع *ليه مكرجع هيم هاته االتفاق�ات والعهود دون ½كرارها يف هذا التقر¥ر

د متزيهتذه الس&نة *ىل عكس الس&نة املاضية بصدور *دد قليل من القوانني اليت صادق *لهيا qٔما يف جمال القوانني املتعلقة kلص<ة، فق
  :الربملان ندر4ا كام ييل

  :2015القوانني املصادق *لهيا املتعلقة kلص<ة لس&نة  1- 1

  .2015املتعلق kلقوانني املصادق *لهيا يف الربملان واملعنية لوزارة الص<ة س&نة : 2اجلدول 
*دد وæرخي ال^رش يف   æرخي املصادقة  املتعلق ب  رمقالقانون 

  اجلريدة الرمسية
  مالحظات

ظهري 
1.15.107  

  28.13قانون 

حامية أ]ش�اص 
املشاركني يف 

  أ]حباث البيوطبية

  6388*دد  2015غشت  4
غشت  20بتارخي 

2015  

اÞسم القانون مبجمو*ة من نقط الضعف ح�ث تالحظ امجلعية qٔن 
ة أ]ش�اص املسامهني يف أ]حباث و*ىل هناك ضعفا يف حامي

عكس قوانني مجمو*ة من اVول فٕان اس&تفادة املرىض املغاربة من 
  . أ]دوية الناجتة عن هذه أ]حباث مل تمت إالشارة ٕاÇهيا يف هذا القانون

ظهري 
2.14.562  

  34.09قانون 

kملنظومة الصحية 
  وبعرض العالîات

  6388*دد   2015يوليو  14
شت غ  20بتارخي 

2015  

يف هذا القانون اخلاص بعرض العالج تالحظ امجلعية qٔن دور 
اجلهات قليل مقارنة مع املركز كام qٔن هذا العرض مل شمل القطاع 

  .اخلاص بل ركز qٔكرث *ىل القطاع العام

ظهري 
1.15.105  

   116.12قانون 

بنظام الت§ٔمني 
إالجÓاري 

أ]سايس عن 
املرض اخلاص 

  kلطلبة

  6902 *دد  2015غشت  4
  2015غشت  6بتارخي 

Þسل امجلعية ٕاجيابية هذا القانون لكهنا تالحظ اس&مترارية جتزئة 
وتفKيت التغطية الصحية عوض qٔن تذهب يف اجتاه مؤسسة 

  .وا�دة Þرشف *ىل التغطية الشام| aلجميع
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  :2015قرار وز¥ر الص<ة الوح�د واملثري aلدل س&نة  2- 1

 9ح�ث صدر بتارخي ص<ة ملرشوع قانون م±ري aلدل املتعلق kخلدمة إالجÓارية لطلبة الطب، متزيت هذه الس&نة بتقدمي وزارة ال
فوز¥ر الص<ة احلسني الوردي يعترب qٔهنا مسودة   ". kخلدمة الوطنية إالجÓارية الصحية«يتعلق  28.15مرشوع قانون  2015ش&ت^رب 

ملعاجلة مرىض املناطق النائية، ٔ]نه، حبسب الوزارة، تعّد اخلدمة  قاب| aلنقاش وحىت لٕاللغاء، لك�ه يرص، ٕالرسال اخلرجيني اجلدد
الوطنية الصحية واجÓا وطنيا يقKيض الق�ام مبزاو� Îنة الطب واملهن اÇمتريضية مبوجب عقد معد من طرف إالدارة kملؤسسات الصحية 

  .التابعة a©و� ملدة س&ن¬ني مKتاليتني

يف املائة من أ]طباء مل يلتحقوا kملناطق  26ا,صصة لوزارة الص<ة، مربرا مق�عا لها، ٕاذ qٔن  وîدت الوزارة يف ق| املناصب املالية
qٔن ختلف هؤالء أ]طباء عن Gلت<اق مبقرات   وتؤكد وزارة الص<ة،. 2014م�صب مايل س&نة  104النائية بعد تعي�هنم، qٔي ما يعادل 

ارد الÃرشية ويؤOر £ك�ف�ة مÓارشة *ىل اخلدمات الصحية املقدمة aلمواطنني اليت ال العمل يف املناطق القروية ¥كرس النقص احلاد يف املو 
يف املائة اليت تويص هبا م�ظمة الص<ة  700يف املائة يف تو�س، ومعدل  170يف املائة يف الس&نة، مقابل  70يتاوز الولوج ٕاÇهيا kملغرب 

  .العاملية

ٕاىل اخلدمة، اكن مبثابة الركزية ٕالق�اع رئ�س احلكومة عبد إال# بنكريان Vمع  ويبدو qٔن هذا النقص احلاد، يف أ]طر، والولوج
وقرر اNلس احلكويم، تقدمي اVمع الاكمل . املرشوع القايض kٕجÓار اخلرجيني يف س& التطب�ب حلزم حقاêهبم والتوîه ٕاىل املناطق النائية

  .ض املتواصل # من طرف الطلبة أ]طباء وîل أ]طر الطبية kلبالدلوز¥ر الص<ة يف تطبيق مرشوع اخلدمة إالجÓارية، رمغ الرف

هذا اVمع الس&يايس îاء *ىل Àلف�ة اخلصاص الكÓري ا�ي يعانيه اNال القروي *ىل مس&توى املوارد الÃرشية، ولك�ه ل�س العامل 
ص<ة يف شامل qٔفريق�ا والرشق أ]وسط، وا�ي البنك اVويل حول واقع ال  # مرجعا يف التقر¥ر أ]Àري، ا�ي صدر عن الوح�د ٕاذ جيد

 :وكذ� *دة مربرات داÀلية وÀارج�ة �رسد مهنا النقط التالية. 2030رمس خمططا ميتد ٕاىل س&نة 

  :هاجس حتسني رتبة املغرب 1- 2- 1

غربية بعد توايل هاجس اVو� امل  الغرض احلق�قي من مرشوع هذا القانون؛ هو حتسني صورة املغرب Vى أ]مم املت<دة اليت شلكت
ونظرا ]ٔن املغرب سل qٔضعف املعدالت يف املورد . التقار¥ر السلبية عن قطاع الّص<ة، رمغ ٕا*الن إالسرتاتيجية القطاعية aلص<ة

متد *ىل الÃرشي الصحي Vى املنظمة kملقارنة مع اجلزاêر والبحر¥ن وتو�س و½رzيا ودول مماث|، فٕان قرار متر¥ر مرشوع اخلدمة إالجÓارية يع 
  .اVولية رضورة حتسني جودة اخلدمات واملورد الÃرشي يف املناطق النائية لتلبية معايري املنظمة

qٓالف ٕاطار حصي س&نو� دون qٔن ½كون الوزارة ملزمة  8ٕان املرشوع *ىل هذا النحو، س&ميكن احلكومة من توفري qٔزيد من 
ويعترب هذا . مKتبعني، وس&تضمن لها معدالت مقÓو� Vى الهيئات أ]مميةب¬شغيلهم، ورمبا سهل *لهيا الت�لص مهنم فõ بعد، حسب 

الرمق الكÓري مشجعا ٕاذا جنحت احلكومة يف متر¥ر املرشوع، ا�ي يليب نو*ا ما ال^س&بة املطلوبة دوليا، وسعى به املغرب ٕالرضاء تقر¥ر 
  .املتوازنة بني املناطقأ]مم املت<دة أ]Àري حول *دم التاكفؤ يف الفرص والب^�ة التحتية �ري 

  :ختلص اVو� من تدبري قطاع الص<ة 2- 2- 1

ٕان املر½كز الثالث ملرشوع اخلدمة إالجÓارية، يبدqٔ من الترصحيات أ]Àرية لرئ�س احلكومة اليت اكنت واحضة مبا ¥كفي �ني قال 
تعلمي، فال جيب qٔن Þرشف *ىل لك يشء، بل �ان الوقت ليك ½رفع اVو� يدها عن مجمو*ة من القطا*ات اخلدماتية، م±ل الص<ة وال "

، وقد عزز هذا الطرح عبد احلف�ظ "ي^Óغي qٔن يقKرص دورها *ىل م�ح يد العون aلقطاع اخلاص الراغب يف إالرشاف *ىل هذه اخلدمات
يقKرص *ىل املراقÓة دور اVو� يف قطاع الص<ة *ليه qٔن "qٔن �ني qٔكد  العلمي وز¥ر الصنا*ة والتارة وGس¬®ر وGقKصاد الرمقي

  ".والتنظمي
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كام ¥رى البعض qٔن مرشوع قانون اخلدمة إالجÓارية ما هو ٕاال ٕاجراء qٓخر ي§ٔيت يف هذا إالطار، خصوصا qٔن مجيع مرافق 
املس¬شف�ات العموم�ة، qٔولكت ٕاىل اخلواص، من احلراسة، ٕاىل ا]ٔلك، ٕاىل أ]دوية، ومل ي¬Óق a©و� �ري سلطة التدبري، خصوصا وqٔن 

اليت يتضمهنا مرشوع اخلدمة إالجÓارية، تقول ٕانه ال ي^Kج عن العقد بني اخلرجيني والوزارة، يف qٔي �ال من أ]حوال حق  17ملادة ا
  .، �دده القانون يف س&ن¬ني"مزاو� اخلدمة الوطنية إالجÓارية تمت مبوجب عقد"الرتس&مي يف qٔطر إالدارة طبقا aلامدة الثالثة، اليت تؤكد qٔن 

  :ة ملعا¤ة ممرض يف قرية ¤ئيةشهادة ح�

ٕان ‘‘: يف م�طقة ¤ئية قريبة من جام*ة سكورة kجلنوب الرشيق aلمغرب، Mشف بعدا qٓخر aلموضوع، ويقول) س&نة 28(بالل، ممرض 
املمرضني ال ¥رفضون Gلت<اق، عكس بعض أ]طباء، لك�نا لن خنفي الّرس، فال حنن وال أ]طباء نعترب جمرد موظفني qٔش&باح 

*ىل ا]ٔكرث، ولست ممرضا، ]ٔين ال qٔقدم qٔية *الîات، والطب�ب ال س&تطيع ذ� ) �ارس(، ميكن القول qٔين جمرد عّساس ''د¥كور''
qٔيضا، ل�س Vيه qٔي وسائل بيوطبية، qٔ ¤qٔحرس ذ� املبىن فقط، ]ٔن القانون مينعين حىت من تقدمي إالسعافات أ]ولية، ؤ]ن الوزارة 

يف مدة ثالث qٔشهر، فٕاين يف بعض أ]ح�ان qٔكتفي kٕعطاء أ]دوية العادية aلمرىض بعد حفص " ل العننيبوماضا د� 20"½رسل يل 
ؤ]ن املص<ة Îرتئة، ÕكKفي kٕرسال املرىض ٕاىل ''ضغط اVم qٔو احلرارة، ٕان هذا اس&هتتار يب وبص<ة املغاربة، يضيف بالل، 

رد qٔجساد مKحركة، ÕكKب qٔوراقا جوفاء وÕرسل املرىض ٕاىل qٔماzن qٔخرى، مس¬شف�ات qٔخرى، حنن ال نعمل هنا رمغ الت<اق�ا، حنن جم
  .''حنن حمطات عبور فقط

  

  :شهادة طالبة طب من مراMش

ٕان الطلبة أ]طباء ¥رفضون فعال وÂشلك قاطع مقرتح قانون اخلدمة ''مبدينة مراMش، تقول  طالبة طب) س&نة 25(فاطمة الزهراء، 
إالجÓار، و]ٔن احلل لن ¥كون kٕرسال الطب�ب ٕاىل م�اطق تفKقر ]ٔدىن رشوط العمل والتجهزيات  إالجÓارية، ٔ]نه يعمتد qٔوال *ىل

الرضورية والوسائل أ]ساس&ية اVنيا اليت Þسمح مبزاو� املهنة، ؤ]ن الوزارة قررت ٕارساهلم ملدة س&ن¬ني يف ٕاطار عقدة حمدودة دون 
  ". توظيف ٕاىل حمطات عبور

k ظمة الص<ة العاملية، و½كشف ٕان ٕاحصائيات *دد أ]طباء�لمعايري املعمتدة دوليا من طرف مa ري مرضية�ملغرب تعترب هزي| îّدا و
وذ� ٔ]ن ٕاسرتاتيجية اVو� تته عكس ما تفصح '' م�اورة الوزارة يف د�د�ة مشاعر الفقراء''اجلواب اخلفي ملا يصفه الطلبة احملتجون 

  .عنه qٔرقام املتغيبني

رب املناصب املالية اليت فKحهتا وزارة الص<ة الس&نة املاضية �ري مشجعة وال تعكس جحم اخلصاص وأ]رقام ٕاضافة ٕاىل ذ� تعت
، وتقف التعويضات املالية لBٔطباء -+املعلنة، وال Þس&تطيع سد الفجوة حىت وٕان التحق مجيع أ]طباء ا�¥ن يمت تعي�هنم kملناطق النائية

  .''ماسرت''اVراسة، رمغ محلهم aلقب دكتور، �ري qٔهنم يتخرجون يف السمل إالداري Âسمل  س&نوات من 7درمه، بعد  7000اجلدد يف 
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  :مؤرشات الصريورة
  :املزيانية 1- 2

اليت تقررها م�ظمة الص<ة العاملية، ٔ]ن اNهودات اليت تقوم هبا يف  %9مازالت اVو� مل جتد ا]ٓليات الكف�| aلوصول ٕاىل �س&بة 
½متزي kٕعطاء أ]ولوية  هذا القطاع مازالت ضعيفة وال ½رىق ٕاىل احKياîات املواطنني ن¬�ة GخKيارات الس&ياس&ية aلحكومة اليت

aلقطا*ات أ]م�ية *ىل حساب القطا*ات GجEعية Àاصة قطاع الص<ة ح�ث qٔن هذه املزيانية تبقى دامئا دون انتظارات املواطنني 
  . %5,9و  %5,8ب^س&بة ترتاوح بني 

  :املوارد الÃرشية والب^�ات التحتية 2- 2
موظف *ىل التقا*د مما يعين qٔن  1300لكهنا متزيت �kٕا�  م�صب شغل لوزارة الص<ة، 2000ختصيص  2015عرفت س&نة 

م�صب شغل، وهو رمق قليل qٔمام اخلصاص ا�ي يعرفه القطاع سواء فõ  700املناصب الصاف�ة اليت خصصت لوزارة الص<ة ال تتاوز 
الص<ة العاملية ب§ٔهنا تعاين خصاصا zبريا يتعلق Âس& أ]طباء املمرضني والتق�يني ح�ث يعترب املغرب من بني اVول اليت تصنفها م�ظمة 

ممرض kلقطاع العام كام qٔن هناك خصاصا حىت داÀل  9000-وكذا    7000-فõ يتعلق مبوظفي قطاع الص<ة، ويقدر هذا اخلصاص ب
  .مريضا 20املس¬شف�ات اجلامعية ح�ث qٔن هناك qٔقساما kملس¬شفى اجلامعي ا£ن س��ا ح�ث جند ممرضة وا�دة ]ٔكرث من 

قدم�ا îدولني مKعلقني بتوزيع أ]طباء حسب GخKصاصات وحسب املدن ح�ث qٔنه مل سل تغيري  À2014الل تقر¥ر¤ لس&نة 
qٔما فõ خيص . يذzر بل هناك ½راجع يف بعض GخKصاصات ح�ث qٔح�ل بعض أ]طر *ىل التقا*د حبمك ش&يخوÀة أ]طر الطبية kلقطاع

و�دة  250غري zبري ومازال الوضع ي¬سم بضعف الب^�ات التحتية Àاصة kلعامل القروي ح�ت هناك الب^�ات التحتية، فمل يطرqٔ *لهيا ت
كام qٔننا الحظنا من . وهناك مرافق تفKقد حىت ٕاىل Âqٔسط الرضور�ت أ]ساس&ية kلوسط القروي. حصية مغلقة لنقص املوارد الÃرشية

  .مؤرشات ما توفره اVو� لتوفري احلق يف الص<ة: î4دول 

م�ظمة   تو�س  اجلزاêر  املغرب  
الص<ة 
  العاملية

  مالحظات

�س&بة اÇمتويل العمويم يف الص<ة 
  )املزيانية(

*ىل غرار الس&نوات املاضية  9%  8,8%  10,6%  5,9%
يتضح لنا من Àالل هذا 
اجلدول qٔن ا]ٓليات اليت 
تعمتدها اVو� املغربية ضعيفة 

îدا مقارنة مع  ما تنص *ليه 
م�ظمة الص<ة العاملية وكذ� 

يف �ني . مقارنة مع دول اجلوار
يف املغرب هناك Þشجيع 
خلوصصة هذا القطاع من 

رات Àالل الك±ري من املباد
اليت Þشجع القطاع اخلاص *ىل 
حساب القطاع العام وqٔمه نقطة 
اليت جيب الوقوف *لهيا يه 
اس&مترار حتمل العائالت aلعبء 

  .ا]ٔكرب من نفقات العالج

  Vk   192$   386,20$  306$  302$والر ا,صصات املالية لص<ة لك فرد
  طب�ب للك

  من املواطنني  10000 
6,9  12,5  14,8  15,38 

  28,8  33,6  21,3  8,9  من املواطنني   10000 رض للكمم
من  10000*دد qٔطباء أ]س&نان للك 

  املواطنني
0,8 3,1 2,9  -  

من املواطنني  1000*دد Gرسة للك 
  يف املس¬شفى

0.9  1,95  2,10  2,6  

  -   880   730   352 معدل اس&هتالك أ]دوية Vkرمه

qٔقل من   %36  %38  %57  �س&بة إالنفاق املبارش لBٔرس *ىل الص<ة 
20% 
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دن املغرب بل مت الوقوف *ىل وضع مزري حىت داÀل املس¬شف�ات Àالل بعض صف<ات املواقع GجEعية وضعا مزر� مبختلف م
  ). 2014تقر¥ر  6وîدول  5ي îدول /qٔنظر(اجلامعية 

مليون مواطن يقطنون kلعامل القروي، qٔنفسهم وسط zومة من إالشاكالت  13، جيد qٔكرث من 2014وحسب ٕاحصاء  يف املغرب،
  .''مليون مغريب يعانون الهشاشة 12ٕان qٔكرث من ''ية فاملرتامكة يع�شون العز�، وحسب qٔرقام اجلهات الرمس 

  :شهادة ح�ة ملعا¤ة قروي من اجلنوب يف مس¬شف�ات الرkط

فقصة ّمحو، رîل س&ت�ين ميكن Àqٔذها Mشهادة ح�ة aلوضع الصحي kملغرب، ح�ت اكن يعاين من مرض القصور اللكوي ورسطان الرئة، 
قدم ٕاىل الرkط من مرتفعات اجلبال البعيدة، لريابط qٔمام الباب الرئ�يس ملس¬شفى معويم  التق�ناه kلصدفة، ين<در من م�طقة تنغري،

حنن ا]ٓن يف قلب Gنتظار الكÓري ا�ي يعانيه املواطنون القادمون من … kلرkط م�ذ qٔسابيع، ٕانه ي^Kظر دوره ا�ي رمبا لن ي§ٔيت
مرم�ة qٔجسادمه بني سامرسة اVواء، . ية، ويوا4ون ½اكليف العالج الباهظةاملناطق النائية، يف طوابري zبرية qٔمام البواkت الرئ�س& 

  .وخترتق خميلهتم qٔس&ئ| كثرية ومعيقة

 :الس&ياسة اVوائية 3-  2
فلك ما ق�ل عن ختف�ض مثن أ]دوية ذهب مع غبار الرحي، . ٕان مثن أ]دوية يعترب الش&بح ا,يف يف م�ظومة الص<ة kملغرب

  . مس&توى تطلعات املواطنني، ح�ث qٔن هناك رشحية zبرية ال تصل ٕاىل *دد zبري من ا]ٔدوية ÂسÃب مثهنا املرتفعفالتخف�ضات مل ½كن يف

، توج هذا النقاش Âسن س&ياسة دوائية îديدة املبتغى مهنا ختف�ض سعر 2009فالنقاش حول مثن ا]ٔدوية عرف مدا وجزرا م�ذ 
مجلعية املغربية حلقوق إال�سان اليت واzبت هذه النقاش من Àالل م�اضالهتا وم�اضلهيا وا. أ]دوية اليت يعترب مثهنا أ]*ىل يف املنطقة

  :ا,تصني، Þسل *دة مالحظات حول هذه الس&ياسة اجلديدة واليت ميكن ٕاجاملها يف

 وهذه ال^س&بة يه أ]*ىل داÀل احلوض املتوسط؛) TVA(من الرضيبة *ىل القمية املضافة  7 %اس&مترار تطبيق �س&بة  .1
2. k ان، فالتخف�ضات مل ½كن�ن ¥كون جمرد زوبعة يف الفqٔ لرمغ من لك ما ق�ل حول ختف�ض مثن أ]دوية فٕان أ]مر ال يعدو

 . يف مس&توى تطلعات املواطنني، وqٔن هناك رشحية zبرية ال تصل ٕاىل *دد zبري من أ]دوية ÂسÃب مثهنا املرتفع

 قمية ختف�ض مثن أ]دوية
 

 qٔدوية تباع aلعموم
ية Þس&تعمل حرص� داÀل أ]دو 

 املس¬شف�ات
 qٔدوية îديدة يف السوق املغربية 0 0 7,35% 390
  0 %�س&بة التخف�ض  2,15% 114 55,95% 2970
 ختف�ض qٔقل من درمه 21,16% 1123 9,78% 519
 درامه 10ختف�ض ما بني درمه و 59,19% 3142 10,47% 556
 درمه 100و  10ختف�ض ما بني  13,39% 711 10,74% 570
 درمه 500و  100ختف�ض ما بني  2,71% 144 3,86% 205
 درمه 1000و  500ختف�ض ما بني  0,70% 37 0,94% 50
 درمه 11000و  1000ختف�ض ما بني  0,70% 37 0,90% 48

 اNموع 100,00% 5308 100,00% 5308
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*دد  44 89 209 393 620 1141
 أ]دوية

 سعرها 10000< 5000< 2000< 1000< 500< 200<

 
ٕان مثن نفس اVواء، خيتلف Âشلك zبري، حسب من شرتي هذا اVواء، ٕان اكنت اVو� qٔو مؤسسات الت§ٔمني qٔو 

  :املواطنون كام يبني اجلدول التايل

مقارنة بني اÇمثن 
العمويم ومثن 

 الصندوق

مقارنة بني مثن 
املس¬شفى ومثن 

 الصندوق

اÇمثن العمويم  
 اجلديد Vkرمه

¬شفى  مثن املس 
 اجلديد Vkرمه

اÇمثن بوزارة 
 الص<ة

 ا]ٔدوية

  ZAREX 150mg 109 690 1040 مرات qٔكرث  3 مرات qٔكرث  4,6 
 GEMZAR  1g 775 1244,3 1881 مرات qٔكرث  3.1 مرات qٔكرث  4,7 
 CARBOPLATINE 325 1315 1987 مرات qٔكرث  2,1  مرات qٔكرث  3,2 

MERCK 450mg   
 DOCETAXEL  80mg/B1 290 2240 3386 مرات qٔكرث   2,8  مرات qٔكرث  4,2 

  
   IRINOTECAN 345 1878 2840 مرات qٔكرث   2,8  مرات qٔكرث  4,3 

100mg  
 GEMZAR 200mg  273,9 414 مرات qٔكرث   2,1  مرات qٔكرث  3,3 

من أ]دوية املهمة qٔي ما يصل ٕاىل  يف املائة 59يف ما خيص ختف�ض مقية اVواء وîد¤ من Àالل التدق�ق يف بعض أ]رقام qٔن 
  .درامه مهنا qٔن بعض ا]ٔدوية عرفت ختف�ضا بـ درمه وا�د 10دواء مل تعرف سوى ختف�ض طف�ف ال يتاوز  3140

دواء، qٔما التخف�ضات املهمة واليت  711يف املائة من أ]دوية qٔي  13درمه فمل تتاوز  100ٕاىل  qٔ10ما اليت عرفت ختف�ضا من 
دواء، وخبصوص ا]ٔدوية اليت عرفت ختف�ضا zبريا  144يف املائة من ا]ٔدوية qٔي  2درمه، فٕاهنا مل تتاوز  500درمه ٕاىل  100اكنت بني 

مفا فوق  1000دواء، qٔما ختف�ضات بني  37يف املائة من أ]دوية وال تتاوز  0,70درمه فهّمت فقط  1000و 500من اÇمثن qٔي بني 
درامه، زد *ىل  10ذا Õرى qٔن أ]دوبة املس&تعم| بوفرة مل تعرف ٕاال ختف�ضات طف�فة ترتاوح بني درمه ووهب. دواًء qٔيضا 37فمل تتاوز 

درمه، وÞشرتي دواء  1040درامه يف الوقت ا�ي يباع aلعموم بـ  109بقمية  ZAREX 150mgذ� qٔن الوزارة Þشرتي م±ال دواء 
DOCETAXEL 80mg/B1  لعموم بـ  345حبوايلa درمه 3386درمه ويباع.  

  :التغطية الصحية 4- 2

املتعلق kمحلاية الصحية فٕانه حلد السا*ة الزالت هناك الك±ري من القوانني التنظميية  k00-65لرمغ من ٕاقرار قانون التغطية الصحية 
aلمهن احلرة، ح�ث ، وكذ� التغطية الصحية )RAMED(اليت مل ½ر النور كام qٔن يف تطبيقه كثري من املشالك Àاصة اجلزء املتعلق ب 

كام qٔن نظام التغطية الصحية aلمعوز¥ن kلرمغ من تعمميه، مازال يعاين من مشالك . مازال *ىل أ]قل ثلث املغاربة Àارج التغطية الصحية
 وصول *ديدة يف تدبري املوارد املالية، وكذ� *ىل املس&توى ال¬رشيعي، حول من س&يولك ٕاليه تدبري هذا النظام، كام qٔنه مل سامه يف
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وحنن داÀل امجلعية املغربية حلقوق إال�سان، نتوصل Âشاك�ت من qٔش�اص مKوفر¥ن *ىل بطاقة الرام�د، و½رفض . املعوز¥ن aلعالج
 املس¬شف�ات العموم�ة اس&تقÓاهلم، qٔو بعد اس&تقÓاهلم، تطاÇهبم Âرشاء أ]دوية واملس&تلزمات الطبية، من îqٔل ٕاجراء العمليات اجلراح�ة، مع

  .درمه يف كثري من احلاالت 10000مثن هذه املعدات، يتاوز  العمل qٔن

، "رسطان الرئة"و*دم تلب�Kه حلاîات املواطنني يضطر البعض ٕاىل دفع ½لكفة *الج '' رام�د''فاالخKالالت الكÓرية اليت عرفها نظام 
 50وصل ٕاىل " عنق الرمح واحلنجرةرسطان "مث  qٔلف درمه، 31وصل ٕاىل مÓلغ " رسطان القولون"qٔلف درمه، و*الج  35ب§ٔكرث من 

  .qٔلف درمه وتعترب هذه التاكليف الباهظة �qٔد عوامل تفقري أ]رس 30وصل ٕاىل " رسطان الثدي"qٔلف درمه، مث 

حفصة . وال ¥زال املغرب م�Kلفا عن ت§ٔدية ½اكليف العالîات، فمتويل العالîات يعمتد Vkرîة أ]وىل *ىل ا]ٔداء املبارش لBٔرس
، ال �k64%¬ساب مصاريف التنقل وإالقامة تصل ٕاىل     ولكن %57لصحية اليت تتحملها أ]رس بطريقة مÓارشة تبلغ املصاريف ا

 .والبايق يذهب ٕاىل املص<ات اخلاصة يف املدن الكربى ح�ث ½متركز qٔمه املراكز 4,4%جتتذب مهنا املس¬شف�ات العموم�ة ٕاال 

  :الص<ة النفس&ية والعقلية 2-5

ات السابقة، جمهودات جÓارة اختذت من îqٔل ½كو¥ن أ]طر يف م�دان الص<ة النفس&ية وÀلق وÀدمات طبية يف غضون الس&نو 
مهنم يف  14طب�ب نفيس،  300يوîد �اليا حوايل . وس&يارات إالسعاف Àاصة kٔ]ش�اص ا�¥ن يعانون من qٔمراض نفس&ية qٔو عقلية

يف �ني *دد املمرضني واملمرضات املتخصصني يف الص<ة النفس&ية . ةميارسون يف عيادات qٔو مس¬شف�ات Àاص 83اخلدمة العسكرية، و
  . ممرضة وممرضا 650وا�¥ن ميارسون معلهم يف القطاع العام يصل ٕاىل 

حلد السا*ة ال يوîد يف املغرب . مس¬شف�ات أ]مراض النفس&ية والعقلية تتواîد kخلصوص يف القطاع العام qٔو املص<ات اخلاصة
و�دة aلص<ة النفس&ية م�دجمة يف  17مراكز aلص<ة النفس&ية و 4فقط توîد . | *ىل لك التخصصاتqٔي و�دة مKخصصة مش&مت

  .رس¥ر 2000مس¬شف�ات *امة موز*ة يف خمتلف 4ات اململكة املغربية، بطاقة اس¬�عابية تقدر ب 

طرف املس¬شف�ات العامة يف واملالحظ qٔن لك العالîات والتدÀالت aلمرىض ا�¥ن يعانون من qٔمراض عقلية qٔو نفس&ية تقدم من 
  . نفس أ]قسام اليت تقدم فهيا العالîات لبايق املرىض العاديني

kل^س&بة aل�دمات والعالîات النفس&ية qٔو العقلية املقدمة لBٔطفال îد مKقدمة، ح�ث توîد مس¬شف�ات الص<ة النفس&ية £لك من 
وحىت املزيانية املرصودة . ص<ة النفس&ية والعقلية aلقطاع اخلاصالرkط، سال واVار البيضاء وذ� بتدÀل من qٔطباء مKخصصني يف ال

  .aلص<ة النفس&ية تبقى ضعيفة kملقارنة مع GحKياîات الرضورية لهذا القطاع

ويبقى اVور البارز aلمنظامت �ري احلكوم�ة يف Þس&يري س&بعة مراكز مKخصصة يف الص<ة النفس&ية والعقلية Âشلك مس&تقل ماليا 
  .كفل kٔ]طفال ا�¥ن يعانون من التو�د وإال*اقة ا�هنية Âشلك اكملوٕادار�، ح�ث تت

kلرمغ من هذه اNهودات املبذو�، يبقى واقع الص<ة النفس&ية حيتاج ٕاىل العديد من اجلهود وفق اسرتاتيجية شام| م�دجمة سواء من 
Nو القطاع اخلاص وحىت املنظامت الغري احلكوم�ة املتخصصة يف اqٔ و�Vالطرف ا .  

 :مؤرشات النتاجئ
ٕان لتدهور املؤرشات السابقة نتاجئ سلبية *ىل الوضع الصحي aلمغاربة، جتعل املغرب يف وضعية حرîة مقارنة مع دول اجلوار، 

  :ويتضح ذ� من Àالل اجلدول التايل
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 الكÓرييوحض الوضع الصحي بدول املغرب : î4دول 

  مالحظات  تو�س  اجلزاêر  املغرب  

/ Îات qٔثناء الوضع�س&بة وف�ات ا]ٔ 
100000   

ٕان هذه املعدالت ال تظهر لنا حق�قة أ]رقام   56  86 112
امرqٔة لك س&نة  675فٕاننا يف املغرب �شهد وفاة 

عند الوضع وهو رمق zبري وqٔكرث دال� من 
ال^سب املئوية، ون¬�ة ملا س&بق من س&ياسات 
معمتدة فٕان النتاجئ من Àالل أ]رقام توحض 

حي kملغرب مقارنة بدول اكرثية الوضع الص
  .اجلوار

 / س&نوات �5س&بة وف�ات أ]طفال qٔقل من 
1000 

26,49  22,9  23,5  

  -  4,72  4,76 1000 /�س&بة الوف�ات 

�س&بة أ]طفال ا�¥ن يعانون من نقص يف 
 100  /الوزن

9,9  3,7  3,3  

  - - 16 100 /)السمنة(�س&بة ارتفاع يف الوزن 

  qٔ  76  74,73  75,24مد احلياة

  qٔ  53  62  67مد احلياة يف حصة ج�دة

  0,1 0,1  0,1  �س&بة �ا� إالصابة kلس&يدا

  32  81  104 100000/ �س&بة �ا� إالصابة بداء السل

ٕان حتمل نفقات العالج kملغرب يشء صعب نظرا الرتفاع التلكفة كام س&بق وqٔرش¤ يف هذا التقر¥ر Àاصة kل^س&بة لBٔمراض 
م�ظمة هيومن راي¬س ووÞش الصادر يف  تلكفة املادية هناك معا¤ة يوم�ة aلمرىض رصدها Âشلك دق�ق تقر¥راملزم�ة، فز�دة *ىل ال 
، ½زام�ا مع اليوم العاملي aلرسطان ـ ٕان عرشات qٓالف املرىض املصابني ب§ٔمراض خطرية 2015فربا¥ر  4صبي<ة يوم امخل�س 

 .يعانون من qٓالم �ادة وqٔعراض qٔخرى ميكن تفادهيا املغرب يف

qٔلف  qٔ62ن qٔكرث من " يف املغرب  الت<د�ت والتقدم يف ضامن حق الر*اية التلطيف�ة ):qٔمتزق qٔملا(كنتقّطع kحلريق "يقدر تقر¥ر 
، الهدف مهنا حتسني ح�اة املرىض ا�¥ن اقرتبوا من qٔواخر qٔعامرمه، وذ� )ج تلطيفيqٔو*ال(مغريب حيتاجون س&نو� ٕاىل ر*اية تلطيف�ة 

رمغ qٔن احلكومة املغربية اختذت خطوات هامة لتحسني الر*اية الطبية يف مرا�ل هناية . بعالج أ]مل وأ]عراض أ]خرى اليت يعانون مهنا
¬شف�ات العموم�ة، يف اVار البيضاء والرkط، Vهيام و�دات Àاصة احلياة، Àلصت هيومن راي¬س ووÞش ٕاىل qٔن اثنني فقط من املس 

املرىض ا�¥ن يعانون qٓالما شديدة Àارج هاتني املدين¬ني *لهيم ٕاما حتمل . تقدم هذه اخلدمة الصحية أ]ساس&ية، وفقط ملرىض الرسطان
 .السفر الشاق ٕاىل هذه املراكز qٔو Gس&تغناء عن معاجلة أ]مل

هناك �اîة ماسة ]ٔن توسع احلكومة املغربية : "، مد¥ر مسا*د يف قسم الص<ة يف هيومن راي¬س ووÞشديدريك لوهامن قال
املغرب من qٔعراض قاب|  يف الوقت الراهن، يعاين qٓالف املصابني kلرسطان وqٔمراض خطرية qٔخرى يف. Àدمات الر*اية التلطيف�ة

 ."aلعالج
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وينا¥ر  2014مريضا و*املني يف اNال الصحي يف مخسة م�اطق بني سÃمترب  85فهيومن راي¬س ووÞش qٔجرت مقابالت معمقة مع 
 .kملغرب، و�للت Âشلك مس&تف�ض قوانني ولواحئ وس&ياسات املغرب املتص| kلر*اية التلطيف�ة 2015

qٔلف مغريب حيتاجون س&نو� ٕاىل ر*اية تلطيف�ة  qٔ 40ن الوضع قامت Âشلك Àاص kل^س&بة لـ Àلُصت هيومن راي¬س ووÞش ٕاىل
ال يوفر املغرب الر*اية التلطيف�ة . ٔ]مراض qٔخرى �ري الرسطان، م±ل ا�¥ن بلغوا مرا�ل مKقدمة من qٔمراض القلب qٔو الرئتني qٔو اللكى

 .للك هؤالء

Àلصت هيومن راي¬س . كثريون من qٓالم شديدة دون احلصول *ىل *الج م�اسب ن¬�ة لندرة الر*اية التلطيف�ة، يعاين مرىض
ملرىض Àارج املس¬شف�ات، رمغ qٔنه qٔمه *الج " املورفني"طب�Óا ميك�ه qٔن يعطي وصفة فهيا دواء  50من بني لك  1ووÞش ٕاىل qٔن حوايل 

ر qٔن . لBٓالم احلادة يف qٓخر العمر sش�اص يف املغرب مه يف  5من لك  4ويقدqٔواء، ال حيصلون *ليهVة لهذا اîالر*اية التلطيف�ة يف . �ا
  .املزنل �ري موجودة qٔصال Àارج اVار البيضاء والرkط

  :شهادة مصاب يعاين من ورم يف ساقه

مل مل qٔس&تطع النوم ÂسÃب أ]مل، و: "يعاين من ورم يف ساقه وبطنه ومل ¥متكن من احلصول *ىل الر*اية التلطيف�ة) *اما 29(قال رîل 
 ."كنت qٔريد رضب رqٔيس عرض احلائط. qٔس&تطع الت<دث مع qٔصدقايئ

املالحظ qٔن هذه الس&نة متزيت كذ� بظاهرة رفض املس¬شف�ات اس&تقÓال ال^ساء احلوامل مما qٔدى ٕاىل اضطرارهن 
�االت والدة kلشارع qٔو qٔمام املس&توصفات £لك من خريبكة  k10لوضع kلشارع، ح�ث رصدت امجلعية qٔكرث من 

  .   ين مالل واليوسف�ة وqٔزياللوب

  :Àالصة

من Àالل هذا التقر¥ر، فÓالرمغ من اخلطاkت املتكررة aلحكومة واحلديث عن اNهودات املبذو�، ٕاال qٔن الواقع يبني الوضعية 
الص<ة، Mحق qٔسايس  الاكرثية لهذا القطاع؛ ح�ث يتضح qٔن اVو� املغربية، تKÃعد س&نة بعد qٔخرى عن ٕاجناز Îمهتا املتعلقة kحلق يف

aلجميع، سواء مواطنني qٔو مقميني، بل kلعكس من ذ� تته يف اجتاه رضب هذا احلق من Àالل القوانني اليت Þسن واالتفاق�ات اليت 
  .توقع وGعEدات الهزي| اليت ختصص والب^�ات التحتية الرديئة والهشة اليت يلج ٕاÇهيا qٔو س&تعملها طالب العالج kلغرب

نت اVو� املغربية صدقت *ىل كثري من االتفاق�ات والعهود املتعلقة kلص<ة وحقوق إال�سان فٕان الفرق شاسع بني التصديق ٕاذا اك
  .*ىل االتفاق�ات واجلهود املبذو� *ىل qٔرض الواقع

  :مالحظة
  .غربkلرجوع ٕاىل تقر¥ر الس&نة املاضية ميكن qٔن جند لك االتفاق�ات واملعاهدات اليت صادق *لهيا امل
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  Üé×ÃjÖ]<»<Ð£]V< <
 ٔq .  التعلمي أ]سايس والثانوي: 

كـام احلقـوق GقKصـادية ، )2016اىل ينـا¥ر  2015ينـا¥ر (الفـرتة الـىت شـملها التقر¥رواملمتـدة مـن جمال التعلـمي kملغـرب ىف  اÞسم 
حKاîـات وٕارضاkت عامليـة وطالبيـة وGجEعية أ]خرى م±ل الص<ة والسكن والشغل، بوضعية مزرية مرفوقـة kحKقـان اجEعـي وا

  .ىف غياب مساء� وحماس&بة املسؤولني عن تدهور هذه احلقوق… وف¡ات املهمشني واملعطلني
وقد شهدت هذه الفرتة اس&مترارا Çمتلص اVو� من اعامل احلق ىف التعلمي لفائدة القطاع اخلاص، وتÃـىن مفـاهمي اÇمتـدرس القامئـة *ـىل 

Àدمة معوم�ة ذات م�فعة *امة �ري قاب| aلخصخصة، مما ½رتب عنه تبعات تقوض ىف العمق املبادىء الـىت م�طق السوق عوض اعتباره 
وهو ما انفكت امجلعية املغربية حلقوق �Gسان واحلركة احلقوق�ـة واVميقراطيـة ت^هبـان يقوم *لهيا هذا احلق اكملساواة والعدا� GجEعية؛ 

س&ياسة اخلوصصة kملغرب، وتؤكده الترصـحيات أ]Àـرية aلمسـؤولني املغاربـة حـول احلـا� املزريـة تعلق Â يف ما ي ٕاىل خماطره م�ذ البداية، 
  . aلمنظومة التعلميية ونتاجئها الاكرثية

صـدرت ومن 4هتا واصلت امجلعية املغربية حلقوق �Gسان، مركزا وفرو*ـا، رصـدها مجلـ| مـن ÕGهتـااكت aلحـق ىف التعلـمي، كـام 
  .لتقار¥راVولية اNمعة *ىل تدهور املنظومة التعلمييةمجمو*ة من ا

  
   :التعلمي ىف التقار¥راVولية-1

تق�مي قطاع التعلمي ٕاىل îانب القطا*ات أ]خرى ىف الت§ٔثري *ىل الرتت�ب العـام ىف مجمو*ـة مـن التصـنيفات العامليـة، م±ـل �ـا�  سهم
  .مؤرش Gزدهار والرÀاء

دو� يف العامل، نظرا لطرقـه التقليديـة  76مضن  73املغرب الرتبة ا�ي احKل ف�ه  :ي والتمنيةتقر¥ر م�ظمة التعاون GقKصاد ∗
 .التعلميية والبيداغوج�ةه واخلصاص ىف الوسائط وأ]دوات وختلف £راجم

 رةمKـ§ٔخ مراتـب ف�ـه احKـل ا�ي أ]وسـط، والرشـق qٔفريق�ا شامل ب©ان من دو� 14 ىف التعلمي حول :اVويل aلبنك تقر¥ر ∗
 واNمتـع GقKصـاد مـع £ـروابط حمكومـة و�ـري مـؤطرة و�ـري التحـوالت Þسـا¥ر ال املغـرب يف التعلميية املنظومة" qٔن ف�ه ورد وقد ؛)11(

 وقطا*ـات السـوق مب<ـك العمليـة خمرîـات يف توفرهـا املفـروض واملردوديـة، اجلودة معايري مع kلق�اس فعالية ذات و�ري العام، واحمليط
 .الواسع العام aلنقاش والتعلمي الرتبية يف م�ظومKه خيضع مل املغرب qٔن تربواع  ،"إالنتاج

دو�  140، من ح�ث مؤرش جـودة التعلـمي مـن بـني 101ا�ي صنف املغرب يف الرتبة  :تقر¥ر املنتدى إالقKصادي العاملي ∗
 . نقطة 3.6ى *ىل نقط، مل حيصل املغرب سو  7فعىل سمل لتق�مي مؤرش جودة التعلمي من . املشمو� kلتقر¥ر

  :قلق qٔممى مزتايد من خصخصة القطاع-2
، 2006اaلجنة أ]ممية aلعهد اVوىل aلحقوق GقKصادية وGجEعية، س&بق وqٔن �ذرت املغـرب، م�ـذ سـ&نة جتدر Gشارة اىل qٔن 

  حسب رسعتـني خمتلفKـني،ىف توصياهتا اخلتام�ة من خطورة تفويض قطاع qٔسايس اكلتعلمي aلقطاع اخلاص، �ني وصفت نظامه kلسري
نفس الس&ياسات املمالة مـن طـرف ٕاال qٔن مواص| ½كرس ملظاهر اÇمتيزي و*دم ½اكفؤ فرص احلصول *ىل التعلمي؛ مع ما يفرزه ذ� من 

علمي، مؤسسات اÇمتويل اVولية ومهنا البنك اVوىل، مل تعمل سوى *ىل  تعميق التفاوæت، وحرمان ا]ٓالف من أ]طفال من حقهم يف الت
  .املنطقة العربية واملغاربية جراء خوصصة التعلمي ورداءته  ح�ث سل املغرب qٔ*ىل �س&بة لالم�ة بني أ]طفال يف
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) 2013و 1999يف املائـة بـني  14ٕاىل  يف املائـة 4انتقلـت مـن (وقد qٔثÃت التقر¥ر أ]Àري لهذه اaلجنة ت§ٔثري ارتفاع �س&بة اخلوصصة 
؛ مما جعلهـا 2015الهدر املدريس والالمساواة يف الولوج ٕاىل املدرسة بني qٔبناء أ]غنياء وqٔبناء الفقراء س&نة  *ىل احلق يف التعلمي، وارتفاع

جتعل التعلمي اجليد حكرًا *ىل الف¡ة القادرة *ىل حتمل ½اكليف التعلمي "  تعيد ت§zٔيد قلقها ازاء  خصخصة التعلمي، وما   ي^Kج عنه من تفرقة
  ".م�ع اÞساع نطاق التعلمي اخلاص مبا يؤدي ٕاىل تفامق *دم املساواة يف احلصول *ىل التعلمي اجليد"اVو� ب  وتويص ، "اخلاص النخبوي

  
3-Jح التعلمي لالس¬®ر اخلارKىل مس&توى الس&ياسات العامة والعموم�ة ف*:  

  :ويتضح ذ� من Àالل املؤرشات التالية

، حتت )2015-2030( سرتاتيجية ٕالصالح املدرسة املغربيةaلرؤية اG ميالعل والبحث والتكو¥ن aلرتبية تقدمي اNلس أ]*ىل -
سرتاتيجية لٕالصالح، الـيت ½ـراهن kلفرد واNمتع؛ ويه الرؤية G ءرتقانصاف و½اكفؤ الفرص، اجلودة aلجميع، مدرسة Gمدرسة ٕاالشعار 

اعتربتـه مكـو¤ مـن مكـو¤ت املدرسـة املغربيـة، وطرفـا يف *ىل قطاع التعلمي والتكو¥ن اخلاص ىف حتق�ق أ]هداف الواردة qٔ*اله، ح�ث 
اNهودات الرام�ة ٕاىل التعممي الشامل واملنصف aلتعلمي، وتنويع العرض الرتبوي وجتويده يف ٕاطـار ½اكفـؤ الفـرص، ويف ½اكمـل مـع التعلـمي 

دف Þشـجيعه *ـىل Gخنـراط يف حتق�ـق مجمو*ـة العمويم؛ مشرية يف نفس الوقت ٕاىل اس&تفادته من حتفزيات اVو� وامجلا*ات الرتابية، هب
Çهنـوض بتعمـمي التعلـمي ٕاللـزايم، إالسـهام يف الرتبيـة �ـري النظام�ـة، ، اكمن أ]هـداف ذات الصـ| يف الوسـط الشـ&به احلرضـي والقـروي

 .صةالتضامن GجEعي، توفري الرتبية والتعلمي والتكو¥ن ٔ]بناء أ]رس املعوزة، وذوي إال*اقة وأ]وضاع اخلا

ترصحيات رئ�س احلكومة حول رضورة ختيل اVو� عن قطاعي الص<ة والتعلمي مÓارشة بعد اصـدار البنـك اVويل المالءاتـه  -
املرتتبـة a©و� املغربية، الىت حتثه kالبتعاد عن جمانية التعلمي والتطب�ب، مما ي¬�اىف مع مس&ئوليهتا ىف ضامن مÓادئ العدا� و½اكفـؤ الفـرص، 

ا القانونية �ني املصادقة *ىل مجمو*ة من املواثيق والعهود اVولية املتضمنة لهذا احلق، وا*الهنا Gخنـراط ىف qٔهـداف أ]لف�ـة، عن الزتاماهت
 .qٔو ىف مÓادرة اليو�سكو حول التعلمي aلجميع

qٔلـف موظـف،  125صدار مرسوم تنق�ل املوظفني ٕاىل ادارات وم�اطق qٔخرى، ا�ي س&هيم k تنف�ذ س&ياسة ٕا*ادة Gن¬شار -
 .مما هيدد برضب اس&تقرارمه GجEعي والنفيس

ــد¥ن يف القطــاع -  ــد معــل املتقا* ــد،  واصــالح متدي ــن نظــام التقا* ــد م ــن وصــلوا ســن التقا* ــار م Óســ&مترار يف ٕاجG ــرب *
يقـوم  وي^Kظـر qٔن .*ىل العمل، معال بنظام السخرة وضدا *ىل املواثيـق واملعاهـدات اVوليـة ومهنـا اتفاق�ـة م�ظمـة العمـل التدرس هيئة

  . Gصالح املرتقب aلتقا*د *ىل الز�دة ىف السن القانونية وىف املساهامت، مع Gنتقاص من قمية املعاش
  
  : التدبري أ]مىن ملشالك القطاع-4

qٔو /وٕان تدهور املنظومة، وGس¬�اء العام ا�ي Àلفه فشل Gصال�ات املتعاقÓة، Àاصة الرب¤مج Gسـ&تعاىل جعلـت الضـ<ا� 
ة لها ذوهيم، ينظمون، م�ذ انطالق اVخول املدريس، qٔشاكال نضالية سلمية خمتلفة، qٔمام وزارة الرتبية الوطنية qٔو النياkت Gقلميية التابع

مـن  وبـدل فـKح احلـوار حـول امللفـات املطلبيـة aلضـ<ا�. ىف جمو*ة من املناطق واملدن، مطالبني اVو� kعامل الزتاماهتا جتاه هـذا احلـق
وارشاMهم ىف اختاذ القرارات الىت هتمهـم، تعمـد السـلطات احلكوم�ـة السـاليب الالمÓـاالة وGلتفـاف ...مدرسني وتالم�ذ وطلبة واداريني

  .وال¬سويف واحلوارات املغشوشة والترصحيات العدوانية، بل واس&تعامل العنف ضدمه
  :زال تداعيات البعض مهنا ٕاىل Gن دون �ل، ىف التاىلالفرتة، والىت ال ½qٔ£رز أ]�داث الىت مزيت هده وميكن ½ركزي 

- îاKراسة احVل ٕافشال ات ومسريات لطلبة لكية الطب وٕارضاهبم عن اîqٔ ارية*ىل الصعيد الوطىن منÓمرشوع اخلدمة إالج 
ٔ]مـن حلرمـة اللكيـة يف اقK<ام قوات او بتعنت الوزارة الوصية واس&تعامل القوة والعنف ووîه  من طرف احلكومة، وا�ي *لهيماملفروض 
 .ٕالجÓار الطلبة *ىل القÓول kملرشوع، قÓل qٔن يمت التوصل ٕاىل �ل توافقي يقيض kلرتاجع عن الصيغة إالجÓارية الرkط،
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؛ " املرسومني املشـؤومني"من îqٔل الرتاجع عن لطلبة مراكز الرتبية والتكو¥ن، مقاطعة اVراسة وG*الن عن ٕارضاب مفKوح  -
لتكو¥ن فـا :تخف�ض املن<ة املقدمة ىف فـرتة التكـو¥ن ٕاىل ماينـاهز النصـفاملتعلق kٕلغاء التوظيف املبارش، والثاىن القايض ب املرسوم أ]ول 

يتوج Âشهادة الت§ٔهيل الرتبوي الىت متك�ه من املشاركة يف مÓار�ت توظيف أ]ساتذة، اخلاضعة لعدد ، أ]س&تاذ-ا�ي س&تف�د م�ه الطالب
 .املناصب املالية

عرفت نضاالهتم تدÀالت qٔم�ية عنيفة qٔرشسها ما حصل Õkزاكن، وتضام�ا واسعا مـن خمتلـف رشاحئ اNمتـع ومـن خمتلـف فـروع وقد
  . امجلعية ىف املناطق الىت تتواîد هبا مراكز التكو¥ن، وال زالت انصاف احللول احلكوم�ة يه اجلواب املمكن *ىل مطاÇهبم

 :احلاكمة مشلك-5
kلفضاحئ اخلطرية عن zيف�ات توج�ه صفقات الرب¤مج Gس&تعايل ٕالصالح التعلمي، ا�ي لكف حـوايل  ما مسى 2015عرفت س&نة 

zبـار املسـؤولني يف قطـاع الرتبيـة مـن  العرشـاتمعها مت اخضـاع  وموازاة .فهيا لتحق�قاتاتبارش  الوطنية وال ½زال الفرقة ،مليار درمه 50
  .تفK<اص بعدد من ا]ٔاكدمييات ٕاOر نتاجئ aGلملس أ]*ىل aلحساkالوطنية جللسات اس&Eع من طرف قضاة æبعني 

 .هذه Gجراءات ت^Óغى qٔن س&ت¬Óعها تقدمي املهتمني aلقضاء، وضامن *دم افالهتم من العقاب، ىف �ال ثبوت اÇهتم *لهيم
   :Îز� حصي| س&نة من إالصالح-6

يد من املس&تو�ت، اكخلصاص املهول ىف الب^�ات التحتية واملادية، انعكست qٓ�ر س&ياسات اخلصخصة aلتعلمي Âشلك سليب *ىل العد
، �اول qٔحصاب القرار معاجلهتا *رب مÓـادرات ½رق�عيـة، M<ـذف تـدرس ...من جتهزيات ووسائل تعلميية، نقص ىف املوارد املالية والÃرشية

Eر حOر وس&يؤOqٔ لقطاع، مماk قسام، ا*ادة ان¬شار العاملنيG ىل اجلودة املطلوبة ىف التعلميبعض املواد، مض* .  

 : خصا ص ىف الب^�ات التحتية �
 :Àاصة kلوسط القروي ح�ث رصدت فروع امجلعية النقص احلاصل *ىل مس&توى اVاÀليات qٔو النقل املدرىس

ق kلوضـعية املزريـة تلميذ وتلميذة kملس&توى إال*دادي من مKابعة اVراسة وإالسـ&تفادة مـن اVاÀليـة رمغ *ـمل النيابـة املسـ&ب 73حرمان 
 .�د ٕاميوالس، سÃت æفراو½ن، متالوzت، qٔيت خملوف: ٔ]رسمه، ويتعلق أ]مر بتالمذة ٕا*دادية النور kقلمي æرودانت القاطنني kمجلا*ات

يف خطـوة  يف جام*ة ٕاعزاÕن، مت حرمان مجمو*ة من التالم�ذ من حقهم املك¬سب يف Gس&تفادة من النقل املدريس، zبايق زمالهئم، -    
ون qٔي ٕاقصائية وانتقام�ة لرئ�س اNلس القروي لها *القة ب^Kاجئ Gنت�اkت امجلاعية أ]Àرية؛ وهو القرار التعسفي واÇمتيزيي ا�ي اختذ، د

تدÀل من السلطات الوصية، لضامن احلق من Gسـ&تفادة مـن هـذا املرفـق �ـري خصـويص لاكفـة التالم�ـذ والتلميـذات، اليشـء ا�ي 
 .من معا¤ة هؤالء الطلبة لاللت<اق مبدارسهم البعيدة عن مركز امجلا*ة س&يضاعف

عرفت العديد من مراكز ٕاقلميي الناظور واVريوش qٔشاكال احKاج�ة مKنو*ة ملنضايل Gحتـاد الـوطين لطلبـة املغـرب kللكيـة املتعـددة  -
م�اسـ&بة، وال¬رسـيع بÃ�ـاء وفـKح احلـي واملطعـم اجلـامعيني، اa}¥ـن التخصصات Âسلوان، aلمطالبة بتوفري النقل اجلامعي، كام وzيفا وب§ٔمثـان 

ففي جام*ات اVريوش والعروي وqٔزغنغان ٕاضافة ٕاىل مدينة الناظور، مازال الطلبة يعـانون لك يـوم وم�ـذ . يعرفان ت§ٔخرا zبريا يف Gجناز
رف السـلطات ا,تصـة aللـوس مـع ممـثيل الطلبـة انطالق املومس اجلامعي من Gكتظاظ وسوء �ا� النقل اجلامعي دومنا تدÀل من طـ

  .وٕاجياد احللول املناس&بة

  : خصاص ىف املوارد الÃرشية �
 وأ]قسام Gكتظاظ ظاهرة فامق ممالنياkت التعلميية ٕاىل مض أ]قسام ملوا4ة اخلصاص يف أ]طر، k �ذا املالية، املناصب ٕان تقليص

حلذف تدرس مـواد أ]مازيغيـة وإال*الم�ـات والتك�ولوج�ـا لسـد اخلصـاص يف العديـد مـن  وزارة الرتبية الوطنية تل§ٔ  وجعل املشرتكة،
  .املناطق

فرع س&يدي قامس aلحمعية املغربية حلقوق �Gسان احKاج العرشات من Îqٔات وkٓqء وqٔولياء تالم�ذ *دد من املؤسسات  رصد وقد
هين Âس&يدي قامس، ÂسÃب *دم توفري أ]ساتذة ٔ]بناهئم، بعد مـرور qٔكـرث مـن شـهر التعلميية، مبقر نيابة وزارة الرتبية الوطنية والتكو¥ن امل 

  .*ىل بداية املومس اVرايس
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 : تعممي مكى aلتعلمي أ]سايس-7

الرمغ من qٔمهية هذه املر�|، ف^س&بة zبرية من أ]طفال ال Þس&تف�د مهنا، ¤هيك عن نوعيـة التعلـمي املقـدم  *ىل: التعلمي أ]ويل �
  : ني الرمس التايل qٔيضا اÇمتيزي الواحض بني اجل^سنيويب. Àاللها

  

  
  

  التعلمي Gبتداىئ  �

  

  
  التعلمي الثانوى  �

  
  

  التعلمي العاىل 

  
  

  . kلتعلمي العاىل %25يالحظ تناقص ىف �سب aلمتدرس حسب التقدم ىف مس&تو�ت اVراسة، ح�ث ال تصل ال^س&بة ٕاال ٕاىل 
  
   :غياب اجلودة -7

zجلودة، و لك العنارص املذk اله لها *القة وطيدة*qٔ ملعاجلهتا؛ ورة |îس&تلزم املشالك املتعلقة بنوعية التعلمي العام، اختاذ تدابري *اÞ كام
وضع £رامج وم�اجه ومقـررات حتـرتم Þس&توجب ضامن ½كو¥ن qٔسايس ومس&متر aلمدرسني وإالداريني واملرشفني ومجيع الفا*لني الرتبويني، و 
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مبا خيدم الغا�ت من الرتبيـة والتعلـمي، كـام �ـددهتا العهـود ا ومشوليهتا، وتعميق الوعي هبا ٕادرااك، سلواك وممارسة؛ حقوق إال�سان يف zون�هت
  :اVولية ذات الص|، حىت ال يتكرر ما رصده فرع مراMش املنارة من اÕهتااكت قامئة *ىل اÇمتيزي ÂسÃب اجل^س

الرتبية Gسالم�ة kلثانوية الت§ٔهيلية املغرب العريب مبراMش، اليت سـ&بق لـنفس  فقد تعرضت التلميذة ش&õء aلطرد من طرف qٔس&تاذ "…
الضـغوطات kرتـداء  أ]س&تاذ هبا qٔن ÞسÃب يف تنق�ل تلميذة ي¬ميـه أ]ب مهنـا ٕاىل �نويـة الضـحى Àـالل املـومس اVرايس املـايض، حتـت

  ."ة aلفKياناحلاب kل^س&بة aلفKيات، ولÃس الطاق�ة واجللباب qٔو الفوق�ة kل^س&ب
  
  : حمو بطيء لBٔم�ة أ]جبدية – 8
  

  
  

، وkٕضـافة أ]رقـام الـىت Mشـف عهنـا متثل �س&بة ال^ساء ب�هنم qٔكرث من الثلثـنيماليني qٔيم يف املغرب،  7يبني اجلدول وجود حوايل 
 ٔq ويل حملاربة الهدر املدريس، ينكشف جحم معض| أ]م�ة يف املغرب ح�ثVزيـد مـن مليـون طفـل، تـرتاوح تقر¥ر ل�الحتاد الوطين واqٔ ن

  .qٔلف طفل يرتzون مقا*د اVراسة س&نو� qٔ400عامرمه ما بني التاسعة والرابعة عرشة، يوîدون Àارج qٔسوار املدرسة، وحوايل 
والوضـعية  واNـاالت احلرضـية qٔو القرويـة، والسـن، اجلغراف�ـة، املواقـع Âشلك خمتلف، حسب العدد فÓاالضافة aل^س يتوزع هذا

، الـيت لـن ½كـون خمتلفـة عـن سـ&نة 2014ويبني الرمس qٔسف6 هذه التفاوæت حسب اNال واجلـ^س kل^سـ&بة لسـ&نة . وس&يواقKصايةالس
  :، اليت ال تتوفر امجلعية *ىل معطيات Âش§ٔهنا2015

  

  
  

   :Àالصة •

ه قـامئ *ـىل الـرحب، وkلتـاىل فهـو ٕان الوضع GقKصادى qٔو الرثوة qٔو ال^سب هو العوامل احملددة aلوصول ٕاىل التعلمي اخلصوىص، ٔ]ن
qٔصال ¥كرس اÇمتيزي، ويؤدى اىل تعميق التفاوæت Âش§ٔن فرص احلصول *ىل التعلمي، ويقوض املبادئ واملعايري الىت يقوم *لهيا هـذا احلـق 

اVو� *ـىل املواثيـق والعهـود  واملمتث| ىف املساواة و½اكفؤ الفرص والعدا� GجEعية، وي¬�اىف قطعا مع Gلزتاما ت املرتتبـة عـن مصـادقة
  .اVولية ذات الص|

وتبقى اVو� ىه املسؤو� عن ضامن احلـق ىف التعلـمي، ا�رتامـا وحاميـة وٕاعـامال، kعتبـاره م�فعـة *امـة، و*لهيـا qٔن تتحمـل التبعـات 
 .السلبية خلوصصته
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 .2015قوق إال�سان، Àالل س&نة خروقات احلق ىف التعلمي اليت اش&تغلت *لهيا بعض فروع امجلعية املغربية حل

  

 الفرع التارخي اخلرق املعين kخلرق اجلهة املر½كÓة aلخرق املاكن إالجراء املت�ذ مالحظات

متتيع الطالب مميون 
ز¤ي حبقه يف اس&تكامل 

 دراس&ته اجلامعية

توج�ه + معيد لكية العلوم بوîدة مراس| 
�س�ة لوز¥ر التعلمي العايل والبحث العلمي 

أ]طر بعد تقدمي طلب املؤازرة و½كو¥ن 
 .من طرف qٔرسة الطالب

املشاركة يف وقفة احKاج�ة نظمهتا  
*ائلته القاطنة ب§ٔزغنغان kلناظور، يوم 

 24/05/2015أ]�د 

 وîدة
مصاحل لكية العلوم 

 بوîدة

الطالب واملعتقل 
الس&يايس مميون 
qٔز¤ي واملرضب عن 

 11الطعام بدءا من 
 ماي

م�ع طالب îامعي 
تكامل من اس& 

دراس&ته اجلامعية 
*ىل Àلف�ة �شاطه 

 النقايب

 2015بداية شهر ماي 

 التاظور 
 

مراس| لك من رئ�س اNلس 
القروي ببودينار و*امل ٕاقلمي 

 اVريوش

تزيي qٔيت "دوار 
 ببودينار" ثعبان

حسني الزاهر، النائب 
أ]ول لرئ�س جام*ة 

 بودينار

تالم�ذ وتلميذات 
 ٕا*دادية ٕاجطي

 املس kلسالمة
البدنية aلتالم�ذ 
وتعريضهم خلطر 
وحرماهنم من 

 النقل املدريس

 qٔ2015كتو£ر  03

ال زالت ا]ٔشاكل  
مKواص| من îqٔل توفري 

 النقل اجلامعي 

التضامن مع أ]شاكل GحKاج�ة اليت 
 Àاضها الطلبة

 ٕاصدار بيان يف املوضوع

 ٕاعزاÕن
جام*ات اVريوش 

 والعروي وqٔزغنغن

 رئ�س اNلس القروي
  
  

 السلطات ا,تصة

 تالم�ذ جام*ة ٕاعزاÕن
  

طلبة لكية سلوان 
 وkيق املعاهد

احلرمان من النقل 
 املدريس 

+  
Gكتظاظ وسوء  

�ا� النقل 
 اجلامعي

 qٔ2015كتو£ر 

 ٕا*ادة عقد جمالس أ]قسام
 مهنم 11مت قÓول 

التدÀل Vى ـ ٕادارة املؤسسة ـ مجعية 
 ا]kٓء

ية ـ النائب إالقلميي لوزارة الرتب 
 الوطنية والتكو¥ن املهين بÃين مالل

تلمييّذِ وتلميذة  28 جمالس أ]قسام kلثانوية زاوية الش&يخ

بثانوية أ]طلس 
 الت§ٔهيل 

الفصل عن 
 اVراسة

 زاوية الش&يخ qٔ2015كتو£ر 
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 الفرع التارخي اخلرق املعين kخلرق اجلهة املر½كÓة aلخرق املاكن إالجراء املت�ذ مالحظات

aلملف صبغة 
وطنيةويتطلب تدÀال 

 مركز�

ٕا�ا� امللف *ىل اaلجنة املركزية 
ية aلخروقات إالقKصادية وGجEع 

 والثقاف�ة

 وîدة 

املصاحل ا,تصة بوزارة  - 
الرتبية الوطنية التا*ة 

 ةلنيابة وîد
 مجمو*ة تالم�ذ

رفض Þسجيل 
التالم�ذ الجKياز 

 £اكلور� حرة

 

وبداية ينا¥ر  
 20142015دج�رب

 وîدة 

تلميذ مفصول عن 
 اVراسة

طلب "مراس| مد¥ر إال*دادية
 "م�اشدة

ٕادارة ٕا*دادية عبد املا� 
 ديالسع

 qٔ2015كتو£ر  احلق يف التعلمي qٔيوب الرضواين

 
مراس| وايل اجلهة الرشق�ةقصد فKح 

 حتق�ق
 ٕادارة احلي اجلامعي

مجمو*ة من الطالبات - 
 kحلي اجلامعي بوîد

احلق يف السكن 
 kحلي اجلامعي

 qٔ2015كتو£ر 

تلميذ مفصول عن 
 اVراسة

مراس| مد¥ر �نوية ز¥ري £ن 
 "طلب م�اشدة"عطية

 احلق يف التعلمي qٔمحد Vمه ٕادارة مؤسسة تعلميية

 2015نونرب 

الضحية طردت من 
ب�ت الزوج�ة رفقة 

 qٔطفالها أ]ربعة
 زو4ا حسن *�ساوي مراس| وzيل امل& بوîدة دون رد

qٔم "مليكة امسا*د
   "ٔ]ربعة qٔطفال

احلق ...          
 يف اÇمتدرس

 لالبناء

 2015غشت 



138 

 

�ل �����ب ����ن �	ق  و���� 	ل  ا��
	ي  ا����������
�2015 

 الفرع التارخي اخلرق املعين kخلرق اجلهة املر½كÓة aلخرق املاكن إالجراء املت�ذ مالحظات

متتيع الطالب مميون 
ي حبقه يف اس&تكامل ز¤

 دراس&ته اجلامعية

توج�ه + معيد لكية العلوم بوîدة مراس| 
�س�ة لوز¥ر التعلمي العايل والبحث العلمي 
و½كو¥ن أ]طر بعد تقدمي طلب املؤازرة 

 .من طرف qٔرسة الطالب

املشاركة يف وقفة احKاج�ة نظمهتا  
*ائلته القاطنة ب§ٔزغنغان kلناظور، يوم 

  24/05/2015أ]�د 

 

مصاحل لكية العلوم 
 بوîدة

ا
لطالب واملعتقل الس&يايس 
مميون qٔز¤ي واملرضب 

 11عن الطعام بدءا من 
 ماي

م�ع طالب îامعي 
من اس&تكامل 
دراس&ته اجلامعية 
*ىل Àلف�ة �شاطه 

 النقايب

 

  

2015  

 ماى 
 

اضافة م�ح qٔخرى لكن 
 دون تعممي

بيان احKاJ ومراس| اىل عام� 
  Gقلمي

 الطلبة 
ق ىق املن<ة احل

اجلامعية والزتو¥ر 
 يف ملفاهتا

2015 
 تنغري

  

 السلطة احمللية

 £رش&يد

 kqٔء وqٔولياء التالم�ذ

م�ع امجلعيات kqٔء 
وqٔولياء التالم�ذ 
من الت§ٔس�س 
 ٔ]س&باب س&ياس&ية

2015 

 £رش&يد 

  

السلطة 
 Gقلميية

 الطلبة اجلامعيون

 qٔدÓرتام مÀدم ا*
½اكفؤ الفرص يف 
Gس&تفادة من 

ن<ة اجلامعية امل 
ومن النقل 
 والسكن  اجلامعي
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 الفرع التارخي اخلرق املعين kخلرق اجلهة املر½كÓة aلخرق املاكن إالجراء املت�ذ مالحظات

مت �ل املشلك 
ب¬سجيل مجيع الطلبة 

 دون ق�د qٔو رشط

مراس| معيد اللكية ورئ�س اجلامعة 
ووز¥ر التعلمي العايل، تنظمي *دة 

وقفات، مسريات : qٔشاكل احKاج�ة
داÀل وÀارج qٔسوار اللكية، 
اعتصامات، مبشاركة طلبة معنيني 

 وqٔولياهئم

ية معيد لك 
ا]ٓداب 

ورئ�س îامعة 
شعيب اVاكيل 

 kجليدة
 اجلديدة 

مجمو*ة من الطلبة 
 1500حوايل (

 )ة/طالب

م�ع الطلبة من 
حقهم يف 
ال¬سجيل £لكية 
ا]ٓداب بدعوى 
qٔهنم �اصلون *ىل 
البااكلور� يف 

 الشعب العلمية

 qٔ2015كتو£ر / ش&ت^رب

 اجلديدة 

  

kدية اهل 
الغالم وتيط 

 التالم�ذ  مليل
 ة من معا¤
حوادث السري  <

 ومن البعد

2015 

 اVار البيضاء
   

Gرضاkت والوقفات من اîل نيل 
 حقهم

 البيضاء

4ة اVار البيضاء 
 الكربى

اV¥رون واملد¥رات 
يف ٕاطار مجعيهتم 
امجلعية الوطنية 
ملد¥رات ومد¥ري 

 التعلمي إالبتدايئ

*دم الرتس&مي 
املد¥ر ٕاكطار 

 وظيفي

 احKادات  
ة وزارة الرتبية داك½ر 

 والتكو¥ن املهين
م�ع من اجKياز 

 GمK<ا¤ت
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  :التعلمي العايل  . ب
I. تقدمي:  

شلك التعلمي العايل حمراك qٔساس&يا aلتغيري وحتق�ق التقدم يف اNمتع، خصوصا يف عرص صارت ف�ه املعرفة qٔساس التقدم ورشطا 
اكفة qٔنواع اVراسات qٔو الت§ٔهيل «ويعرف التعلمي العايل ب§ٔنه . واNمتعات واVوللتحق�ق التمنية GقKصادية والثقاف�ة وGجEعية لBٔفراد 

qٔو التدريب *ىل البحوث اليت تقدÎا *ىل املس&توى بعد �نوي îامعات qٔو مؤسسات تعلميية qٔخرى تعرتف السلطات ا,تصة يف اVو� 
حق من حقوق �Gسان وqٔن التعلمي العايل، ا�ي سهم يف ت§ٔمني qٔن احلق يف التعلمي "؛ كام يعترب ."ب§ٔهنا مؤسسات aلتعلمي العايل

  .14"اك¬ساب املعرفة وحتق�ق تقدÎا، شلك Oروة ثقاف�ة و*لمية فريدة من نوعها

ومن 4ة qٔخرى يؤكد جملس حقوق إال�سان *ىل qٔمهية هذا احلق، واVور ا�ي يؤديه إالعامل الاكمل aلحق يف التعلمي يف املسا*دة 
. 2015؛ وكذ� احلاîة ٕاىل ضامن qٔن ¥كون احلق يف التعلمي qٔساس&يا يف س&ياق خطة ما بعد *ام 15أ]هداف إالمنائية لBٔلف�ة *ىل حتق�ق

ضامن "، Mهدف qٔسايس من qٔهداف التمنية املس&تدامة 2030وقد وضعت امجلعية العامة لBٔمم املت<دة يف خطة التمنية املس&تدامة لعام 
  ).4الهدف " (ل aلجميع وتعز¥ز فرص التعمل مدى احلياة aلجميعالتعلمي اجليد املنصف والشام

ورمغ qٔمهية احلق يف التعلمي، مبا يف ذ� التعلمي العايل، Mحق متك�ين وMرشط ٕالعامل احلقوق أ]خرى وحتق�ق qٔهداف أ]لف�ة، ٕاال qٔن 
علت العديد من اVول تتوîه ٕاىل القطاع اخلاص التو4ات اaليربالية املتوحشة ،اليت سادت Àالل النصف الثاين من القرن العرش¥ن، ج

من îqٔل توفري هذه اخلدمة، وحتاول Þشجيعه عن طريق العديد من GمKيازات من îqٔل îلب اس¬®رات يف هذا اNال، وÞش��د 
*ىل qٔساس املوقع  مؤسسات aلتعلمي العايل اخلاص تقدم Àدمة مؤدى عهنا و�ري مKا�ة ٔ]�لب ف¡ات اNمتع، اليشء ا�ي ¥كرس اÇمتيزي

  .GجEعي و*دم ½اكفؤ الفرص بني املواطنني يف Gس&تفادة من التعلمي العايل

، *ىل qٔن qٔوîه التفاوت يف فرص التعلمي تتفامق يف qٔحناء كثرية "ك�شور س��غ"وقد qٔكد املقرر أ]ممي اخلاص املعين kحلق يف التعلمي 
علمي اليت يقدÎا القطاع اخلاص، واعتبار الرثوة qٔمه معايري احلصول *ىل التعلمي العايل من العامل، ÂسÃب اÇمنو �ري املنظم خلدمات الت

، جمددا تذكري اVول kلزتاماهتا القانونية Âش§ٔن العمل 16كام qٔشار ٕاىل qٔن احلق يف التعلمي يف طريقه ٔ]ن يصبح امKيازا لBٔغنياء. اجلودة
�ته، مبوجب العهد اVويل اخلاص kحلقوق GقKصادية وGجEعية والثقاف�ة وkيق التدرجيي *ىل جعل التعلمي جمانيا، يف مجيع مس&تو

  .اتفاق�ات حقوق �Gسان

II. لتعلمي العايلa ويلVإالطار املرجعي ا:  

  26املادة   إال*الن العاملي حلقوق �Gسان
العهد اVويل اخلاص kحلقوق 

  GقKصادية وGجEعية والثقاف�ة
  14ة واملاد 13املادة 

  

  
  اتفاق�ة حقوق الطفل

  
  29املادة  

                                                           
  133، ص1993توصية اليو�سكو Âش§ٔن G*رتاف بدراسات التعلمي العايل ومؤهالته : 1، امللحق )k1993رس (جسالت املؤمتر العام aليو�سكو   14
  . 1/65قرار امجلعية العامة Âش§ٔن أ]هداف إالمنائية لBٔلف�ة  15
  ).2013غشت ( A/68/294تقر¥ر املقرر اخلاص املعين kحلق يف التعلمي  16
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، تنف�ذ العهد اVويل اخلاص kحلقوق GقKصادية وGجEعية 13*ىل املادة  13التعليق العام رمق   التعاليق العامة 
 .والثقاف�ة

  .ةتنف�ذ العهد اVويل اخلاص kحلقوق GقKصادية وGجEعية والثقاف�، 14*ىل املادة  11التعليق العام 
  G*ال¤ت

إال*الن العاملي حول الرتبية aلجميع 
 .1990جومKيني، æيلند، (

  ٕا*الن و£ر¤مج معل ف�ينا

  
  1املادة 

  80واجلزء الثاين، الفقرة  33اجلزء أ]ول، الفقرة 

الب وٕاعامل احلق يف املقرر اخلاص املعين kحلق يف التعلمي، ك�شور س��غ، تق�مي التحصيل التعلميي aلط  تقار¥ر املقرر¥ن اخلاصني
 .التعلمي

املقرر اخلاص املعين kحلق يف التعلمي، حامية احلق يف التعلمي من Gس&تغالل التاري، ك�شور س��غ، 
2015. 

، kرس )اليو�سكو(مرشوع التقر¥ر أ]ويل عن ا*داد اتفاق�ة *املية لٕال*رتاف مبؤهالت التعلمي العايل 
2015.  

خطة معل عقد أ]مم املت<دة 
  aلتثق�ف يف جمال حقوق إال�سان

  2الفقرة 

  .Â1993ش§ٔن G*رتاف بدراسات التعلمي العايل ومؤهالته   توصية اليو�سكو 
خطة التمنية املس&تدامة لعام 

2030 ،  
  .2015ش&ت^رب  25قرار امجلعية العامة لBٔمم املت<دة، 

  

III. إالطار املرجعي املؤسسايت:  

 :اVس&تور
  .168و 33و 32و 31الفصول 

  . يثاق الوطين aلرتبية والتكو¥نامل 
   ).2012-2009(الرب¤مج Gس&تعايل 

  .املتعلق ب¬�ظمي التعلمي العايل 01.00القانون رمق 
  ).2014نومفرب  10(املتعلق ب¬�ظمي التعلمي العايل  01.00من القانون رمق  54و 53بتطبيق qٔحاكم املادتني  2.14.665مرسوم 
  .Nلس أ]*ىل aلرتبية والتكو¥ن والبحث العلمياملتعلق k 105.12القانون 

  .املتعلق kلواك� الوطنية لتق�مي وضامن جودة التعلمي العايل والبحث العلمي 80.12القانون رمق 
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IV. ملغربk واقع التعلمي العايل:  

بل ينص اVس&تور *ىل qٔن اVو� تعمل  ال يتضمن نص اVس&تور qٔية اشارة aلحق يف التعلمي كام هو مKعارف *ليه يف القانون اVويل،
، وينص Âشلك رصحي، )31(الفصل " احلصول *ىل تعلمي عرصي م�رس الولوج وذي جودة"Gس&تفادة من احلق يف  ت�سريفقط *ىل 

كام ينص *ىل qٔن اVو� ت�رس ولوج الش&باب ) 32الفصل " (التعلمي أ]سايس حق aلطفل"فقط خبصوص التعلمي أ]سايس، *ىل qٔن 
وخبالف ما تنص *ليه االتفاق�ات والعهود اVولية اليت صادق *لهيا املغرب، ال ¥رد qٔي ت§zٔيد ). 33الفصل (ثقافة والعمل والتك�ولوج�ا aل 

ال يتضمن qٔي حتديد aلمقصود بعبارة التعلمي العايل، وال يتضمن qٔية  01.00*ىل مسؤولية a©و� Âش§ٔن التعلمي العايل؛ كام qٔن القانون رمق 
  .ة ٕاىل zون التعلمي م�فعة *امة وجيب *ىل اVول ضامن qٔن حيقق aلمواطنني *ىل قدم املساواة ودون متيزيٕاشار 

اNلس أ]*ىل aلرتبية والتكو¥ن والبحث  qٔ2014ما خبصوص ا]ٓليات الوطنية aلمراقÓة وتطو¥ر التعلمي العايل، فقد �qٔدث س&نة 
لك الس&ياسات العموم�ة، والقضا� الوطنية اليت هتم الرتبية والتكو¥ن "ٕابداء ا]ٓراء حول العلمي، ا�ي يعترب مبثابة هيئة اس¬شارية تتوىل 

كام سامه يف تق�مي الس&ياسات والربامج العموم�ة يف هذا . والبحث العلمي، وكذا qٔهداف املرافق العموم�ة امللكفة هبذه املياد¥ن وسريها
لتق�مي وضامن جودة التعلمي العايل والبحث العلمي بصفهتا مؤسسة معوم�ة ½متتع  كام �qٔدثت يف نفس الس&نة الواك� الوطنية 17.اNال

لتعلمي kلشخصية املعنوية وGس&تقالل املايل، ختضع لوصاية اVو� ومراقÓهتا املالية، وتناط هبا Îمة الق�ام حلساب اVو� بعمليات تق�مي ا
Þرسيعا يف معلية ٕا*داد النصوص التنظميية aلتغطية  2015ت هناية س&نة وقد شهد. 18"العايل والبحث العلمي من îqٔل ضامن اجلودة

  .الصحية اخلاصة kلطلبة وٕاطالق اخلدمة

امليثاق الوطين aلرتبية والتكو¥ن، ا,طط (وتعكس تو4ات الس&ياسة التعلميية kملغرب وسلس| إالصال�ات اليت مت س&هنا 
توîه اVو� حنو Þشجيع التعلمي اخلاص يف مجيع املس&تو�ت وز�دة ) 2016-2013، خطة معل الوزارة G2009-2012س&تعايل 

مطردة يف *دد مؤسسات التعلمي العايل مقابل اس&تف<ال qٔزمة التعلمي العمويم و*دم قدرة اVو� *ىل تلبية الطلب GجEعي املزتايد 
  .*ليه

ية kحلقوق GقKصادية وGجEعية والثقاف�ة a©و� املغربية، ويف هذا الس&ياق ي^Óغي التذكري kالس&تفسار ا�ي و4ته اaلجنة املعن 
، واليت طالبت فهيا اaلجنة املعنية اVو� 2015مارس  19املتضمن يف قامئة املسائل املتص| kلتقر¥ر اVوري الرابع aلمغرب، املؤرÀة يف 

õ&ت يف احلصول *ىل التعلمي والتدابري املغربية بتقدمي معلومات عن ت§ٔثري اخلوصصة *ىل النظام التعلميي، السæالهدر املدريس والتفاو 
اليت تضمنت ٕاشارة ٕاىل مشلك التفرقة ا�ي تطر�ه تو4ات اVو� حنو  املالحظات اخلتام�ة Âش§ٔنه،و  .املت�ذة لت�سري التعلمي العايل

kداء ½اكليفه اخلوصصة بني الف¡ات امل�سورة اليت تتوفر *ىل ٕاماكنيات احلصول *ىل تعلمي ج�د، وqٔ متع اليت ل�س مبقدورهاNيق ف¡ات ا
يؤدي ٕاىل تفامق *دم املساواة يف احلصول *ىل  وقد تضمنت توصيات aلمغرب من îqٔل م�ع اÞساع نطاق التعلمي اخلاص مباالباهضة، 

  19.التعلمي اجليد

  

  

                                                           
  اVس&تورمن  168الفصل  17
  .3، املادة 80.12قانون رمق  18
  2015املالحظات اخلتام�ة Âش§ٔن التقر¥ر اVوري الرابع aلمغرب، اaلجنة املعنية kحلقوق GقKصادية وGجEعية والثقاف�ة، qٔكتو£ر  19
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V. ملغربk 20مؤرشات التعلمي العايل:  

  :مؤرشات النتاجئ  :املعايري
  .%25س&نة ال تتاوز  23ٕاىل  19متدرس kلتعلمي العايل aلف¡ة من �س&بة اG:   Çنصاف

  ).ة(طالب  qٔ467لف و 656*دد الطالب املسلني kجلامعات 
يصنف املغرب يف qٔسفل الرتت�ب *ىل املس&توى العاملي خبصوص �س&بة الطالب مقارنة بعدد وkلتايل 
  .الساكنة

 .%�37س&بة العجز يف الطاقة Gس¬�عابية   :التوافر
طالبا، و½رتفع �س&بة العجز Âشلك zبري kل^س&بة aلمؤسسات ذات  137مقعد للك  100توفر اجلامعة حوايل 
 .21)2013س&نة (طالبا  175مقعد للك  G100س&تقطاب املفKوح 

  . طالبا للك qٔس&تاذ وتزتايد مع توايل الس&نوات �49س&بة الت§ٔطري البيداغوJ حوايل 
مؤسسات فقط، يف �ني  10هو ) À)2011-2014الل ثالثة س&نوات  *دد املؤسسات اجلامعية احملدثة

  ).%47(ارتفع *دد الطالب Àالل نفس الفرتة حبوايل الضعف 
ٕاماكنية 

  :Gلت<اق
  .من الطالب ال م�<ة هلم % 59

  .½رتفع �س&بة التعلمي اجلامعي يف املدن املغربية، عهنا يف أ]ر�ف
  .ن اجلامعيفقط من الطالب س&تف�دون من السك 3.8%

  .ارتفاع معدالت Gلت<اق مبؤسسات التعلمي العايل اخلاص

قابلية 
  :التك�ف

  .%18معدل بطا� مح| الشهادات 
  .15.588اقرار املرسويم 

  .امليثاق الوطين aلرتبية والتكو¥ن يعترب القطاع اخلاص رش¥اك وطرفا qٔساس&يا a©و� يف التعلمي العايل  :احلاكمة

 12,6ولني بفشل الرب¤مج Gس&تعايل و*دم حتق�ق qٔهدافه، رمغ املزيانية الهامة اليت رصدت # ٕاقرار املسؤ 
  .مليار درمه

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .2015-2014يات املومس اجلامعية حسب احصائ  20

21 ����  .ا��(��� ا��)���  ��ل &�%�$ ا��#�ق ا��ط�  ����	�� وا��
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VI. الصاتÀ:  
ت§zٔيد اVو� من Àالل التقار¥ر الرمسية حول التعلمي *ىل فشل الس&ياسات التعلميية املتعاقÓة، واس&مترار جعز النظام التعلميي  -

  .ة م�هعن حتق�ق أ]هداف املتوÀا

حمدودية نتاجئ التق�õت القطاعية وا]ٓ�ر املرتتبة عهنا وغياب qٔي تق�مي شامل aلس&ياسات التعلميية املتوالية kل^س&بة aلتعلمي  -
 )الهيئة الوطنية aلتق�مي(العايل رمغ ٕا�داث اNلس أ]*ىل aلرتبية والتكو¥ن والبحث العلمي هيئة Àاصة هبذا الغرض 

لطالب ½اكليف جعز اVو� عن تلبية الطلب GجEعي املزتايد *ىل التعلمي العايل، و½كرس س&ياسات حتمل qٔولياء أ]مور وا -
 اVو�، اليت متنح امKيازات وÞسهيالت aلتعلمي العايل اخلاص *ىل حساب التعلمي العمويم، ما يؤدي ٕاىل *دم املساواة و½اكفؤ الفرص qٔمام

  .املواطنني aلحصول *ىل تعلمي ذو جودة

 .قوانني املنظمة aلتعلمي العايل ال متزي بني مؤسسات التعلمي العايل اخلاص �ري الهادفة aلرحب واملؤسسات الرحبيةال -

اس&مترار اVو� يف خوصصة التعلمي رمغ نتاجئها الاكرثية و*دم وجود تق�مي حق�قي ٔ]Oر اخلوصصة حول احلق يف التعلمي kملغرب  -
 .§ٔ� التعلميية و*القهتا kل^س&يج GقKصادي وGجEعي والثقايف aلمجمتع املغريبkٕالضافة ٕاىل غياب رؤية شام| aلمس

VII. توصيات:  
الزتام اVو� بتعممي التعلمي العايل kعتباره م�فعة *امة وضامن جودته ور*اية القدرة *ىل التعمل مدى احلياة وتعز¥ز فرص  -

 احلصول *ىل التعلمي العايل والتعلمي مدى احلياة

ىل qٔن احلق يف التعلمي العايل جزء اليتجزqٔ من احلق يف التعلمي و*ىل اVو� ضامن تعمميه وجودته وضامنه دون qٔي الت§zٔيد * -
 .متيزي

اعEد الشفاف�ة وإالنصاف يف احلصول *ىل التعلمي العايل ومساء� املسؤولني عن الس&ياسات الفاش| وGخKالالت املالية  -
 .والتدبريية اليت يعرفها القطاع

ضع س&ياسات ½ربوية وتعلميية Þس&تجيب حلاج�ات اNمتع املغريب وتتالءم مع التحوالت GقKصادية وGجEعية والثقاف�ة و  -
 .والتك�ولوج�ة اليت شهدها
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  :تقدمي

س&يا يف حتديث اVو� واNمتع، وحتق�ق املساواة ٕان احلقوق اaلغوية والثقاف�ة من qٔمه لبنات البناء اVميقراطي، وتلعب دورا qٔسا
  .والكرامة والعدا�، و½رس&يخ القمي الكونية، و�رش الفكر التنو¥ري العقالين وا�رتام التعددية وGخKالف دون تعصب qٔو ٕاقصاء

G ولVل لتمنية املدارك، �ا *ىل ا�Ãسايس من حقوق إال�سان والسqٔ ن الولوج ٕاىل املعرفة، حقqٔ ملس§ٔ� وال شكk كرثqٔ مEه
الثقاف�ة، خصوصا يف ظل اس&مترار وهمينة العوملة املتوحشة اليت ال تؤمن ٕاال مبنطق السوق وقانون الرحب، ولو اكن ذ� *ىل حساب 

  .ضادالثقافة مبختلف جتلياهتا، وما qٔصبح *ليه �ال اVول النام�ة التيوقعت حضية التمنيط الثقايف، وما توV عنه من تطرف وتطرف م

يف هذا الس&ياق فٕان الوضع الثقايف يف بالد¤ ظل عرضة aلتاهل واÇهتم�ش م�ذ Gس&تقالل، رمغ qٔن املغرب صدق *ىل العديد 
 من املعاهدات اVولية حلقوق إال�سان، اليت تتضمن qٔحاكما Îمة عن احلقوق الثقاف�ة، اكلعهد اVويل اخلاص kحلقوق املدنية والس&ياس&ية،

اخلاص kحلقوق GقKصادية وGجEعية والثقاف�ة، واالتفاق�ة اVولية aلقضاء *ىل مجيع qٔشاكل اÇمتيزي العنرصي؛ كام يعترب والعهد اVويل 
  ).اليو�سكو(املغرب طرفا يف qٔمه املعاهدات اVولية ويف م�ظمة أ]مم املت<دة aلرتبية والعمل والثقافة 

، ال ميكن ٕاال qٔن نتوقف ف�ه عند ما *ربت 2011لس&نة " فريدة شهيد" احلقوق الثقاف�ة  وkلعودة اىل تقر¥ر اخلبرية املس&تق| يف جمال
عنه من قلق ٕازاء غياب اسرتاتيجية aلثقافة يف املغرب، وÂشلك qٔمع ٕازاء غياب خطة وطنية شام| خبصوص املشاركة يف احلياة الثقاف�ة، 

  . ي، وقضا� اجل^سني واحKياîات أ]ش�اص ذوي إال*اقة يف اNال الثقايفمبا فهيا القضا� املتعلقة kلرتاث الثقايف والتنوع اaلغو 

  :املكKبات ودور الثقافة ووضعية الكKاب �

يف غياب تقار¥ر رمسية س&نوية عن دور الثقافة ووضعية الكKاب و�ال القراءة، ويف ظل س&ياسة الصمت من طرف السلط 
  :22±ال ال ت^رش qٔي يشء عن املكKبات اجلامعية، تطالعنا Gحصاءات التاليةاملسؤو� عن القطاع، ح�ث qٔن وزارة التعلمي العايل م 

 . دارا aلثقافة دون ٕا¥راد qٔي تفاصيل عهنا 71 -

 . خزانة æبعة aلوزارة املعنية 18 -

 .خزانة qٔخرى Þسريها الوزارة kلتعاون مع سلطات وٕادارات خمتلفة 127 -

ة، qٔما /qٔلف مواطن qٔ30لف �سمة، وكتاب وا�د للك  139دة للك و�دة، qٔي مبعدل مكKبة وا� 216اNموع ال ¥زيد عن  -
 .ة/qٔلف مواطن qٔ ،30ي ما يناهز مقعدا وا�دا للك 10000املقا*د ف�صل *ددها ٕاىل 

                                                           
� -,ل ا���� ا���+   :ا���ر  22� ����  .2004و2000&(��� ��زارة ا�#(��1 ��ل ا�(�اءة ا�.



146 

 

�ل �����ب ����ن �	ق  و���� 	ل  ا��
	ي  ا����������
�2015 

، ٕاال qٔن ترصحيات وزارة التقافة تقدر العدد 2015ورمغ qٔننا ال نعرث *ىل ٕاحصائيات دق�قة حول *دد املكKبات العموم�ة ٕاىل �دود 
يف املائة مهنا ال تتوفر *ىل  qٔ90لف �سمة،  134مكKبات، مبا فهيا املكKبات التابعة Vور الش&باب، qٔي مبعدل مكKبة للك  609بنحو 

ق| الكKب وضعف مضام�هنا، وق| إال¤رة، *دم التوفر *ىل مقا*د مرحية ٕاضافة *ىل qٔن القميني (الرشوط والظروف املالمئة aلمطالعة 
  ).فرون *ىل ½كو¥ن يف جمال التدبري املكKبايت*ىل هذه املكKبات ال يتو 

�لهبا التتوفر*ىل الرشوط الرضورية، ح�ث qٔن من qٔصل qٔ ملدن الكربى، فٕانk دîبات اليت توKاء بعض املك�س&ت¸kبة  302وKمك
دة اخلدمات هبذه معوم�ة æبعة لوزارة الثقافة، ست من هذه املكKبات فقط ترصح kمس املسؤول عهنا، مما خيلق مشالك يف معرفة جو 

  .الفضاءات

مواطن؛ هذا فõ ال يتعدى *دد دور ال^رش، حسب دراسة  1000حصيفة للك  qٔ13ومن 4ة qٔخرى فٕان �س&بة aلصحف تصل ٕاىل 
kلرkط وٕاثنان مبراMش ووîدة ووا�دة بطنة  8مهنا kلبيضاء و 18دارا،  32قام هبا الباحث املغريب عبد الرحامن عبد اVاميي، 

.  عنوان يف لبنان الب© أ]صغر مسا�ة وأ]قل ساكنة من املغرب3000عنوان س&نو�، مقابل k1000لق�يطرة، ويصدر عهنا ووا�دة 
�لب دور ال^رش املغربية . �س�ة يف ظرف مثاين س&نوات �2000س�ة ال تباع مهنا ٕاال  3000وتطبع دور ال^رش املغربية من لك كتاب qٔو

العناية اليت توÇهيا aلكKاب املدريس، وهذا راجع الخنفاض معدالت القراءة والعزوف عهنا، ح�ث �س&بة  ال تويل الكKاب الثقايف بعضا من
  .يف املائة 1.5القراءة ال تتاوز 

�س�ة من مجمو*ة قصصية تباع مهنا  3000وقد qٔكد الاكتب qٔمحد بوزفور*ىل ½راجع القراءة يف ب©¤، ففي الس&بعينات اكنت تطبع 
�س�ة وال تباع مهنا ٕاال بضع م¡ات ح�ث �البا ما يمت اaلجوء  1000قل يف العام أ]ول، واليوم ال تطبع سوى �س�ة *ىل ا]ٔ  2000

  . aلتوزيع ا�ايت

  :qٔس&باب العزوف عن القراءة �

  :ٕاننا qٔمام qٔزمة حق�ق�ة لتداول الكKاب وقراءته، وذ� Nمو*ة من أ]س&باب

- Kمع الكV و� ٕاىل اسرتاتيجية واحضةVقاد اKاب وال¬شجيع *ىل القراءةاف  .  

التلكفة املرتفعة aلكKاب سواء qٔثناء الطبع qٔو ال^رش qٔو التوزيع qٔو GقKناء، qٔمام ضعف اVمع املقدم من وزارة الثقافة يف جمال  -
و*ا مرش  18مرشو*ا فقط، ويف جمال القراءة العموم�ة والتحس�س هبا م�ح اVمع ل  273مت دمع  2015ال^رش والكKاب، ففي س&نة 

  .فقط، *دم اس&تفادة الكKب من اVمع املايل واملعنوي مقارنة kجلرائد واNالت

  .ضعف الب^�ات التحتية الثقاف�ة كدور الش&باب ودور الثقافة، واملكKبات واخلزا¤ت، ودور ال^رش والتوزيع -

  .ان¬شار الفقر والبطا� واجلهل وأ]م�ة وضعف القدرة الرشائية -

  .غربية ومؤسسات البحث العلمي من خمططات ارجتالية غيÃت دورها العلمي التنو¥ريما تتعرض # اجلامعة امل -

ٕاضعاف امجلعيات الثقاف�ة اجلادة وحرماهنا من املنح يف �ني Þس&تف�د الك±ري من امجلعيات �ري ال^ش&يطة من املنح حبمك العالقات  -
  . ال الثقافةيف املائة من امجلعيات فقط اليت Þش&تغل يف جم 2واملصاحل املتباد�، 
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  .ق| الربامج الثقاف�ة اليت تعاجل قضا� الفكر وتعرف kلكKاب، وحتفز *ىل القراءة -

  :املرzبات الثقاف�ة واملسارح �

kل^س&بة aلمرzبات الثقاف�ة واملسارح، يالحظ غياب aلب^�ات أ]ساس&ية لتطو¥ر الفن املرسz، ٕان املغرب ال يتوفر ٕاال *ىل مرسح 
؛ ٕاضافة ٕاىل )مرسح عف�في(واجلديدة ) مرسح محمد السادس(ومرس�ني ب©يني £لك من اVار البيضاء ) مسمحمد اخلا(وطين وا�د 

مرzبات kلرkط، ٕاال qٔهنا  Vk6ار البيضاء و 11العدد احملدود aلقا*ات املرسح�ة املدجمة مضن املرzبات الثقاف�ة اليت تعرفها بعض املدن، 
  .وق| املوارد املالية و*دم قدرة املؤطر¥ن *ىل وضع £رامج ثقاف�ة وتنف�دهاتعاين من الهشاشة ÂسÃب ضعف ال¬س&يري 

  .لك هذا يفرس ضعف إالنتاج املرسz، وغياب الوعي بقمية وqٔمهية املرسح واVور ا�ي يلعبه يف التوعية والتثق�ف

  :املعامل التارخيية �

عرفت هذه أ]شغال تعرثا واحضا، وبطئا zبريا، وقد ت¬Óعت  وقد 2013مارس 4معلمة æرخيية بفاس بتارخي  26انطلقت qٔشغال ½رممي 
مرشو*ا وا�دا فقط kلنظر ٕاىل qٔنه شلك Gس&ت¸�اء ب�هنا، أ]مر يتعلق  2016ينا¥ر  28الصادر بتارخي  982جريدة أ]خÓار العدد 

يف الكويت هبة مالية تقدر حبوايل مليار  هذا املرشوع قدم ٔ]6î الصندوق العريب لٕالمناء GقKصادي. برتممي وجتهزي مكKبة القرويني
س&ن¬مي، لكن لBٔسف مل ½كمتل أ]شغال، بل ازدادت تعرثا بعد تفو¥هتا من طرف وزارة الثقافة ٕاىل وزارة أ]وقاف والشؤون إالسالم�ة، 

  .ن يوسف مبراMشفقد فوت qٔمني الصبيحي وز¥ر الثقافة املدارس العتيقة بفاس، واملكKب¬ني الرتاثي¬ني، القرويني بفاس وا£

، مت نقل لك من خزانة îامع القرويني، ومدرسة العطار¥ن، ومدرسة 2011نونرب  25، الصادر يف 2.11.696وبناء *ىل املرسوم رمق 
وقد شعر qٔطر وزارة . الرشاطني، ومدرسة الس&بعني، ومدرسة الصهرجي، واملدرسة البوعنانية واملدرسة املصباح�ة ٕاىل وزارة أ]وقاف

املتخصصني يف الرتاث حبرسة، ÂسÃب الطريقة املهينة اليت جرى *ربها Þسلمي املدارس واملكKبات ٕاىل أ]وقاف؛ وبقاء التق�يني الثقافة 
ة املرممني ا�¥ن اكنوا ش&تغلون k,ترب، يف qٔسالك وزارةالثقافة يطرح *المة اس&تفهام حول من سريمم ا,طوطات، اليت ريم هبا ٕاىل وزار 

س&توعب هؤالء أ]طر الالمÓاالة اليت تعاملت هبا وزارة الثقافة مع مكKبة القرويني وتعريض حمتو�هتا لٕالتالف، *لام أ]وقاف؛ ح�ث مل 
عنوا¤ خمطوطا، واعتربت هذه أ]طر وحمافظو اخلزانة qٔن تفويت اخلزانة معناه  qٔ3350لف عنوان مطبوع و qٔ21هنا حتتوي *ىل حوايل 

  .لقى *ىل *اتقهاختلص وزارة الثقافة من عبء م

كام qٔن معلية ½رممي املكKبة مل ½رض العديد من ا,تصني يف ا]ٓ�ر، ٔ]هنا مل ½راع الضوابط العلمية املتبعة يف الرتممي واحلفاظ *ىل 
رتم املعايري، خصوصا kل^س&بة لقÓة اخلزانة اليت يعود æرخيها ٕاىل القرن السادس عرش امليالدي، وVهيا kب ملÃس kلربوÕز مل حت

  .خصوصيته وال قميته أ]Oرية

 ٔq لتخريب دونa رية تتعرضO[ٔن الك±ري من املعامل اqٔ ر التارخيية، *لامOٓ§ن هذا فقط منوذج لالرجتالية اليت تمت هبا معلية ½رممي بعض امل
  .تلقى GهEم والعناية من طرف املسؤولني

وض Nkال الثقايف، والواحض qٔهنا ال تعري اهEما aلعزوف عن من Àالل ما س&بق يتضح qٔن اVو� ل�ست لها ٕارادة حق�ق�ة aلهن
يب القراءة، وال يثري اهÎEا *دم ٕاقÓال الش&باب *ىل أ]�شطة الف�ية والثقاف�ة، وال شعرها kلقلق ما تعرفه املعامل التارخيية من ختر 

اهEم املواطنني واملواطنات kلثقافة qٔمرا مرحيا لها،  وÞشويه، وما تتعرض # املكKبات من ٕاتالف aلكKب وا,طوطات، بل تعترب *دم
فه´ي ال تدفع kملسؤولني *ىل الس&ياسات احمللية ل¬شجيع الثقافة وال ختصص �� مزيانيات اكف�ة، بل يف كثري . وجنا�ا لس&ياس&هتا أ]م�ية
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ا من القا*ات العموم�ة، بل وحترÎا حىت من حقها يف من أ]ح�ان تضيق اخلناق *ىل امجلعيات الثقاف�ة اجلادة، وحترÎا من املنح، ومتنعه
، مKاه| qٔو مKناس&ية qٔن *دم GهEم kلثقافة وٕاهاملها )مجعية البديل الثقايف كمنوذج(احلصول *ىل وصل إاليداع القانوين طبقا aلقانون 

  .ال ميكن ٕاال qٔن سامه يف اجلهل والت�لف وتفيش اخلرافة، وان¬شار التطرف

 :قوق اaلغوية والثقاف�ةوضعية احل �

، سواء من Àالل ما شاهبها من æ2015بعت امجلعية املغربية حلقوق إال�سان وضعية احلقوق اaلغوية والثقاف�ة أ]مازيغية عن س&نة 
مازيغية اÕهتااكت وخروقات، qٔو *ىل مس&توى وضعها يف الس&ياسات العموم�ة، ومدى اهEم اVو� املغربية kملطالب املرشو*ة aلحركة ا]ٔ 

، حول G*رتاف £رمسية اaلغة À201اصة، واحلركة احلقوق�ة *امة ومدى الزتاÎا من 4ة مبا اس&تد، يف املوضوع، يف دس&تور 
  .أ]مازيغية، qٔو من 4ة qٔخرى مبا الزتمت به دوليا ومس&توى ٕاعاملها aلتوصيات الصادرة من أ]4زة أ]ممية ذات الص|

  : ية املغربية حلقوق إال�سان يف جمال احلقوق اaلغوية والثقاف�ةتذكري ببعض ما جسلته امجلع - 1

س&بق aلجمعية املغربية حلقوق إال�سان، يف تقار¥ر سابقة، qٔن نوهت kٕالجراءات واخلطوات Gجيابية اليت اختذهتا اVو� من îqٔل 
زيغية، رمغ ما جسلته عن حمدودية دوره مكؤسسة ذات حامية اaلغة أ]مازيغية واÇهنوض هبا، ٕاما *رب ت§ٔس�س املعهد املليك aلثقافة أ]ما

طبيعة qٔس¬شارية حتد من Îامه يف جمال إالعامل والتنف�ذ، qٔو من Àالل ٕاعطاء Gنطالقة aلق�اة التلفزية kٔ]مازيغية، qٔو ما îاء به 
  .من ا*رتاف £رمسية اaلغة أ]مازيغية ٕاىل îانب اaلغة العربية 2011دس&تور 

، الرتاجعات احلاص| يف ما اكن مربجما وخمططا # من Àالل 2014و 2013عية يف تقار¥رها، عن س&نة وkملقابل جسلت امجل 
التعاقدات اليت حصلت بني املعهد املليك وبعض القطا*ات العموم�ة، ويف مقدمهتا قطاع الرتبية والتكو¥ن ا�ي ختىل عن الزتاماته يف 

يغية، لكيا qٔو جزئيا، يف العديد من املدارس ومت توج�ه أ]ساتذة ا�¥ن ½كونوا من îqٔل اÇهنوض بتعلمي أ]مازيغية وqٔلغى تعلمي أ]ماز 
*ىل مجيع ½راب الوطن،  qٔ385س&تاذ ال ش&تغل مهنم جزئيا ٕاال  14000مفن qٔصل . تدرس اaلغة أ]مازيغية ٕاىل تدرس مواد qٔخرى

 a30لغة أ]مازيغية يف مجيع الق�وات وإالذا*ات العموم�ة ب^س&بة وقطاع إال*الم ا�ي مل يف بدفرت التحمالت ا�ي ينص *ىل اس&تعامل ا
. كام جسلت امجلعية تعطيل تفعيل الطابع الرمسي لBٔمازيغية kلEطل احلاصل يف ٕاخراج القانون التنظميي ٕاىل الوجود. يف املئة من £راجمها

  .ة أ]مازيغية kجلدية واملسؤولية املطلوبتني aلهنوض هباواعتربت، يف احملص|، qٔن اVو� ال تتعامل مع احلقوق اaلغوية والثقاف�

ان ويف ٕاطار دورها الرتافعي، qٔمام أ]4زة التعاقدية لBٔمم املت<دة، نذzر kلتقر¥ر املوازي ا�ي qٔجنزته امجلعية املغربية حلقوق إال�س
ري الرابع ا�ي قدمه املغرب، يف دورهتا السادسة وامخلسني aلجنة احلقوق GقKصادية وGجEعية والثقاف�ة، qٔثناء دراس&هتا aلتقر¥ر اVو 

و قد متزي هذا التقر¥ر مبا �qٔرته امجلعية من qٔس&ئ| و ختوفات حول الربط، ا�ي . qٔ2015كتو£ر  9س&ب¬رب و 21املنعقدة يف جونيف ما بني 
الهوية وخمتلف احلقوق، ملا تعرفه القطا*ات GجEعية قد ¥كون وروده �ري مس¬Óعد،  بني ÕGهتااكت اليت تطال احلق يف اaلغة والثقافة و 

من تدهور ٕان مل ½كن م�عدمة يف العديد من املناطق، ش§ٔهنا يف ذ� ش§ٔن احلق يف الولوج ٕاىل أ]رض واملاء والغاkت ولك الرثوات 
وات وGس&تفادة من عوائدها، الطبيعية، وما يطال الساكن أ]صليني، من Àاللها، من خروقات متس حقهم يف الترصف يف ت& الرث 

مك وحقهم يف املشاركة يف تدبريها وفق *اداهتم وتقاليدمه، وذ� حبمك املعطيات التارخيية املوشومة  kلرصا*ات اليت اكنت، *ىل اVوام، حت
  ).aلمزيد ¥رG Ýطالع *ىل التقر¥ر املوازي aلجمعية. (العالقة بني السلطة ا,زنية والقÓائل

هناية هذه الفقرة، مبا جسلته امجلعية حول معتقيل احلركة أ]مازيغية من اÕهتااكت aلحق يف احملامكة العاد�، وما حصل من ونذzر، يف 
  ."kزم«تعتمي ٕا*اليم ومصت حكويم يف اجلرمية الس&ياس&ية، اليت اكن حضيهتا الناشط أ]مازيغي معر Àالق امللقب 
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  :حول تفعيل الطابع الرمسي لBٔمازيغية- 2

، kعتبارها qٓخر س&نة Þرشيعية يف 2015الوقت ا�ي اكن املت¬Óعون aلش§ٔن اaلغوي والثقايف kملغرب يتوقعون qٔن Þشهد س&نة  يف
جمال املالية قÓل ٕاجراء Gنت�اkت املقÓ|، الرشوع الفعيل يف تفعيل الطابع الرمسي لBٔمازيغية، من Àالل رصد مزيانية Àاصة يف 

ىن £لك ما # *القة بوضع القوا*د واختاذ لك إالجراءات اليت حيتا4ا ٕادماج اaلغة أ]مازيغية يف لك املوضوع، وٕارساء مؤسسات تع
اNاالت، جرت أ]مور عكس هذه Gنتظارات والتوقعات، من Àالل *دة مؤرشات تدÀل مضن س&ياسة Gس&مترار يف جتاهل القانون 

  .التنظميي لBٔمازيغية

بة الكرتونية، من طرف رئاسة احلكومة، الس&تقÓال املقرت�ات والتصورات aلقانون التنظميي لرتس&مي ذ� qٔنه رمغ احلديث عن فKح بوا
، فٕان امجلعية املغربية حلقوق إال�سان، ومعها العديد من 2011أ]مازيغية املنصوص *ليه يف الفقرة الرابعة من الفصل اخلامس Vس&تور 

، انعدام إالرادة الس&ياس&ية والتعاطي �ري اجلاد وGس&مترار يف جتاهل لك ما هو املنظامت املدنية، Þسل، من Àالل بعض املؤرشات
  :مرتبط kحلقوق اaلغوية والثقاف�ة أ]مازيغية، ويف صلب هذه املؤرشات السلبية ميكن qٔن نذzر و�س&تدل مبا ييل

 لس اaلغات والثقافة املغربية؛غياب رؤية واحضة وشفافة، وفقدان خلطة حمددة لوضع القانون التنظميي وaلقانون اخلاص مب ∗

ٕابعاد املعنيني احلق�ق�ني، من مكو¤ت اNمتع املدين وال¬شك�الت الس&ياس&ية ذات الص| kملوضوع، من املشاركة يف معاجلة  ∗
 لك القضا� املرتبطة kلرتس&مي واaلجوء ٕاىل املعاجلة أ]�ادية اجلانب؛

Àاص kٕالجراءات اليت يتطلهبا الرتس&مي وkملؤسسات اليت س¬Kكفل  2016ومزيانية  2015انعدام qٔي بند مايل يف مزيانية  ∗
 kلتنف�ذ والتفعيل؛

جتاهل اaلغة أ]مازيغية، بصفهتا لغة رمسية، يف القوانني التنظميية اليت صدرت ومهنا القانون اخلاص بتقدمي امللمتسات  ∗
 ت؛والعرائض، ا�ي نص *ىل تقدميها akلغة العربية دون �ريها من اaلغا

ب§ٔساليب �ري واحضة  Þ2011شك�ل جلنة لصيا�ة القانون املهيلك Nلس اaلغات والثقافة املغربية املنصوص *ليه يف دس&تور  ∗
وkعEد معايري �ري حمددة، تطرح qٔكرث من سؤال حول املناجه املعمتدة يف اخKيار Þشك�لته، وحول الغموض ا�ي حييط مشاركة اNمتع 

¬شارة مع امجلعيات الخKيار من ميثلها؟ *لام qٔنه مت إال*الن عن تعيني بعض أ]ش�اص بصفهتم امجلعوية، وملاذا من *دمه، وهل متت Gس 
اليت مت ٕاخفاء نتاجئ qٔشغال اaلجنة بعد اÕهتاء ÎاÎا، �ري املعلنة؟، وما اVاعي ٕاىل التكمت *ىل ما توصلت اليه من نتاجئ؟، وما يه اجلهة 

بث يف ت& النتاجئ؟، و�ريها من أ]س&ئ| املقلقة اليت تطرح حول املوضوع، و½كشف عن غياب إالرادة qٔس&ندت لها الصالح�ة يف ال 
  .aلهنوض وحامية اaلغة والثقافة أ]مازيغة مككون رئ�يس aلهوية الوطنية

  : بناء *ىل ما س&بق فان امجلعية املغربية حلقوق إال�سان تويص ب
 اVويل اخلاص kحلقوق GقKصادية وGجEعية والثقاف�ة؛ التصديق *ىل الربوتوzول GخKياري aلعهد .1
  ½كرس مÓدqٔ مسو االتفاق�ات اVولية حلقوق إال�سان *ىل ال¬رشيعات الوطنية بدون ق�د وال رشط؛ .2
¬Óع من االتفاق�ة أ]ممية ملناهضة مجيع qٔشاكل اÇمتيزي العنرصي، والتعجيل ب¬شك�ل qٓلية ت  14تفعيل الفقرة الثانية من الفصل  .3

  قضا� اÇمتيزي وتلقي الشاك�ت ذات الص| kملوضوع؛ 
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من جلنة م�اهضة مجيع qٔشاكل اÇمتيزي العنرصي يف غشت ٕاعامل التوصيات الصادرة من هيالك االتفاق�ات، وÀاصة ت&  .4
ة وGجEعية والثقاف�ة qٔثناء دراس&هتا aلتقر¥ر¥ن السادس عرش والسابع عرش املقدمني يف وثيقة وا�دة، وجلنة احلقوق GقKصادي 2010

، qٔثناء دراسة التقر¥ر اVوري الرابع aلمغرب، وت& الواردة يف تقر¥ر اخلبرية املس&تق| حول وضعية التعدد الثقايف يف 2015يف qٔكتو£ر 
  .2012املغرب، ا�ي مت �رشه يف بداية 

ن تنظميي لتفعيل الطابع الرمسي aلغة أ]مازيغية، من اVس&تور القاضية kٕصدار قانو 5إالعامل الفوري aلفقرة الرابعة من الفصل  .5
ن kملوضوعية /ت مشهود هلم/بواسطة qٓلية تتكون من ممثيل احلركة ا]ٔمازيغية واحلركة احلقوق�ة وخمتلف املؤسسات الوطنية مبمثلني

  وGس&تقاللية يف ٕابداء الرqٔي واملشورة؛

Çkهنوض k]ٔمازيغية مبا ¥كفي ويليق لت§ٔهيلها، لرتىق وتصبح لغة  ، Àاصة2017وضع مزيانية، ابتداء من قانون املالية لس&نة  .6
  aلتدرس وحتصيل املعارف، ولغة لك م�اz احلياة املؤسساتية وإالدارية، مبا يف ذ� تداولها لكغة aلتقايض؛

ٔ]رض والغاkت وم�ابع املياه ٕا*ادة النظر يف لك القوانني ذات الطابع اÇمتيزيي، ومهنا ت& املتعلقة kلقوانني املرتبطة £متليك ا .7
  .واملعادن، مع الرجوع ٕاىل القوانني وأ]عراف املتبعة من طرف الساكن أ]صليني، مبا ال يتعارض مع املرجعية اVولية حلقوق إال�سان
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  :تقدمي *ام

قمية شلك احلق يف املساواة بني اجل^سني �qٔد �Gشغاالت الكربى aلجمعية املغربية حلقوق إال�سان، اعتبارا لكون املساواة 

وي، معمتدة qٔساس&ية من القمي الكونية حلقوق إال�سان، �� حترص امجلعية *ىل qٔن حيتل حمور حقوق املرqٔة موقعا Îام يف تقر¥رها الس&ن
  .يف ذ� *ىل م�ظومة حقوق إال�سان يف بعدهيا الكوين والشمويل

وس&ن<اول يف هذا التقر¥ر، ت¬Óع مدى وفاء املغرب kلزتاماته اVولية يف جمال حقوق املرqٔة، سواء *ىل مس&توى مالءمة القوانني 
اقع حقوق ال^ساء من Àالل ما متت مKابعته من وال¬رشيعات الوطنية معها qٔو *ىل مس&توى الس&ياسات العموم�ة، مع حماو� رصد و 

خروقات من طرف فروع امجلعية املغربية حلقوق �Gسان، qٔو من Àالل ما تداولته وسائل G*الم وامجلعيات ال^سائية يف خمتلف 
  .اNاالت

  :احلقوق املدنية والس&ياس&ية aل^ساء -1
  :ء وفق املؤرشات الب^�ويةالزتامات املغرب اVولية يف جمال حامية حقوق ال^سا 1 – 1  

              ٔq– س&تورVا: 
الضام¤ت 
  :املتضمنة

تعهد اVس&تور يف ديباجKه kلزتام ما تقKضيه املواثيق من مÓادئ وحقوق وواجÓات، وqٔكد ÞشÃ±ه حبقوق إال�سان كام يه مKعارف 
  .*لهيا *امليا

 . كام qٔشار لسمو املواثيق اVولية حلقوق إال�سان 

  .املدنية الس&ياس&ية، GقKصادية وGجEعية والثقاف�ة والبي��ةkملساواة يف احلقوق  19ل qٔقر يف الفص 
  . عن ٕا�داث هيئة املناصفة ملاكحفة لك qٔشاكل اÇمتيزي ضد املرqٔة164وqٔ*لن يف الفصل 

  .من حمتواهام§ٔفرغها " ثوابت أ]مة"مرشوط بعدم التعارض مع 19ٕاعنال مقKضيات الفصل من الس&تور    :مظاهر اÇمتيزي

   .*دم املساواة بني اجل^سني يف اعتالء العرش: 43الفصل  

  . ربط اÇمتتع kحلقوق GقKصادية وGجEعية kٕالماكنيات املتا�ة 

مالحظات 
  :وÀالصات

قوق وتؤكد *ىل حامية م�ظوميت ح... تؤكد ÞشÃهثا حبقوق إال�سان كام يه مKعارف *لهيا *امليا" 2011ديباîة دس&تور ٕاذا اكنت 
إال�سان والقانون اVويل �Gساين، واÇهنوض هبام، مع مرا*اة الطابع الكوين لت& احلقوق و*دم قابليهتا aلتجزيء، و*ىل حظر 
وماكحفة لك اشاكل اÇمتيزي ÂسÃب اجل^س qٔو اaلون qٔو املعتقد qٔو الثقافة qٔو GنEء GجEعي، وتعترب هذا التصد¥ر جزء ال يتجزqٔ من 

فٕان فصوال qٔخرى الحقة ت§ٔيت لت^سخ مقKضيات اVيباîة و½كÓل مسو املواثيق اVولية *ىل ال¬رشيعات الوطنية و ، "23اVس&تور
مما  ؛)اV¥ن Gساليم، الو�دة الوطنية ، وامللك�ة اVس&تورية(، بنطاق qٔحاكم اVس&تور و بثوابت اململكة 24املساواة بني اجل^سني

يف القوانني أ]خرى، ويعمل *ىل ٕالغاء لك احلقوق املنصوص *لهيا ف�ه، وكذ� عقÓة  qٔمام  شلك عقÓات حق�ق�ة qٔمام ٕاقرار املساواة

                                                           
  نص اVس&تور  23
  .19الفصل   24
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  .رفع لك صيغ التحفظ عن اتفاق�ة القضاء *ىل اكفة qٔشاكل اÇمتيزي ضد املرqٔة 

املطالب 
  :والتوصيات

، ينص رصا�ة *ىل مسو املواثيق �� تعترب امجلعية املغربية حلقوق إال�سان qٔن مطلب ٕاقرار دس&تور دميقراطي ش� ومضمو¤
  .اVولية حلقوق إال�سان، و*ىل املساواة بني اجل^سني دون ق�د qٔو رشط، وفصل اV¥ن عن اVو�، الزال مطلبا مطرو�ا

  

  :  رفع التحفظات وحسب إال*ال¤ت التفسريية *ىل اتفاق�ة القضاء عن اكفة qٔشاكل اÇمتيزي ضد املرqٔة - 
ة *ىل اتفاق�ة القضاء *ىل اكفة qٔشاكل اÇمتيزي ضد املرqٔة، لكن بتحفظات متس جبوهر االتفاق�ة، خنص لقد صادقت اVو� املغربي 

وقد شلك موضوع رفع لك qٔشاكل صيغ التحفظ عن االتفاق�ة، ومالءمة ال¬رشيعات . 29، واملادة 15من املادة  4والفقرة  z�k2ر املادة 
واس&تكامل معلية التصديق *ىل الربوتوzول GخKياري امللحق kالتفاق�ة، qٔساس مطالب  الوطنية مع املواثيق اVولية حلقوق إال�سان،

  .امجلعية يف جمال حقوق املرqٔة

qٔما يف جمال ٕاعامل املقKضيات وGجراءات الواردة مضن االتفاق�ة، فقد س&بق a©و� املغربية qٔن الزتمت، يف *دة م�اس&بات، سواء 
 20ز�رة مجمو*ة العمل أ]ممية حول اÇمتيزي يف  ٕاkنحول مدى ٕاعاملها التفاق�ة س&يداو، qٔو  5و 4 عند عرض تقر¥رها اVوري املزدوج

، "ويف الواقع  ال¬رشيع يف املرqٔة ضد اÇمتيزي ٕالغاء"واليت qٔوصت اVو� املغربية برضورة اختاذ ٕاجراءات ملموسة من îqٔل  2012فربا¥ر 
ٕاال qٔن تصديق اVو� املغربية *ىل *دد الصكوك اVولية، وتعهدها kاللزتام ب¬�ف�ذ . املرqٔة دض متيزيية كقوانني املصنفة القوانني وٕالغاء

الزتاماهتا، مل ¥كن # Oqٔر قوي *ىل مس&توى ال¬رشيع كام *ىل مس&توى الواقع، Âسب اعEد اVو� املغربية الزدواج�ة املرجعية kلتذرع 
علق أ]مر حبقوق املرqٔة، يف تناقض æم مع ترصحياهتا الرمسية املعلنة خبصوص اخنراطها يف kخلصوصية الثقاف�ة واVي^�ة، مكرجعية، لكام ت

  .املنظومة الكونية والشمولية حلقوق إال�سان

وس¬�عكس هذه إالزدواج�ة بقوة *ىل الوضع احلقويق aلمرqٔة *ىل مس&توى ال¬رشيعات الوطنية والس&ياسات العموم�ة، كام س&يضح 
  .وطنيةمن Àالل ال¬رشيعات ال

 : مدونة Gرسة- ب 

  .املساواة يف إالرشاف *ىل أ]رسةتنص *ىل : 4املادة  ∗  :الضام¤ت
  .طالق اخللع 128اىل املادة  120الباب الثاين من   املدونة من املادة  -  :مظاهر اÇمتيزي

 ).اÇمتيزي يف Gرث(kب إالرث وإالرث kلتعص�ب  - 
مالحظات 
  :وÀالصات

  . مكرجعية ذات qٔولوية، يرتك الباب مفKو�ا لتوظيف اV¥ن لترب¥ر و½كرس اÇمتيزي بني اجل^سني" V¥ن إالساليما"اعEد املدونة  -
م�ح الصالح�ة aلقايض يف البث يف طلبات التعدد و½زوجي الطفالت، يرتك الباب مفKو�ا qٔمام التاوزات والت<ايل *ىل القانون يف  -

  .هذا اNال
س&نوات qٔخرى Þرشعن التعدد  5املتعلقة £متديد فرتة العمل بعقود ٕاثبات الزوج�ة ل ) 16املادة (*ىل املدونة  التعديالت اليت qٔدÀلت  -

  .و½زوجي القارصات
املطالب 

  :والتوصيات
ر ٕان مطلب مراجعة îذرية وشام| ملدونة أ]رسة يف اجتاه املالءمة مع املواثيق اVولية حلقوق إال�سان، يعد مطلبا مل<ا يف املنظو 

  .القريب

  
  :مدونة ا]ٔرسة و½زوجي الطفالت- ج 



155 

 

�ل �����ب ����ن �	ق  و���� 	ل  ا��
	ي  ا����������
�2015 

 : مظاهر اÇمتيزي .22و 21مدونة أ]رسة يف تفسري املادتني 
 :Àالصات .س&نة 18ٕان qٔعطاء السلطة التقد¥رية aلقايض يف ½زوجي القارصات، جعل مهنا qٔداة ووس&ي| لرضب مÓدqٔ حتديد سن الزواج يف 

 .سن قانون جترمي ½زوجي الطفالت - 

 .ني الفKيات من Gس&تفادة من ٕاجÓارية التعلمي حىت ٕاهناء الصفوف املدرس&يةمتك - 

  .من مدونة أ]رسة، ومالءمهتا مع االتفاق�ات واملعاهدات اVولية ذات الص| حبقوق ال^ساء 22و �21ذف املادة  

 :توصيات

  
  :العنف املبين *ىل النوع يف القانون اجلنايئ- د  

  :   قضا� Gغتصاب ∗

 :مظاهر اÇمتيزي .449- 503-499- 488-486- 484-: التاليةالفصول 
 ملر½كب تعطي الثانية م�ه اليت الفقرة kٕلغاء التعديل هذا ويتعلق ،)2013 ينا¥ر يف( 475الفصل تعديل جزيئ *ىل  -

 .العقاب من إالفالت وkلتايل kلضحية الزواج احلق يف Gغتصاب جرمية
 ميزي فقط بني املرqٔة والرîل، بل ميزي بني ال^ساء qٔنفسهن حبمك zونه يعترب ال^ساء qٔداة ٕان القانون اجلنايئ املغريب، ال -

مKعة، ملاك aلرîل، وجزء من ممتلاكته، �� فالعقوkت ختتلف بني القارص والبكر، Þش&تد عند املزتوîة وختفف Vى 
  .املطلقة يف �االت جرامئ GخKطاف واحلجز وGغتصاب

جزئية qٔدÀلت *ىل القانون اجلنايئ، مل متس جبوهر اÇمتيزي املت§ٔصل يف فلسفKه qٔو بن�Kه، ذ� qٔن  تعديالت معوما هناك
 .مجمل فصول القانون اجلنايئ ½كرس اÇمتيزي *ىل qٔساس اجل^س

 :Àالصات

 :توصات ومطالب .تغيري القانون اجلنايئ وفق فلسفة ج�ائية تضمن امحلاية من العنف القامئ *ىل النوع
  

  : ٕال4اضقضا� ا ∗

 : مظاهر اÇمتيزي . من القانون اجلنايئ 458اىل  440مقKضيات فصول  
�افظت *ىل جوهر املنع كقا*دة عوض qٔن ¥كون ) إال4اض(مت ٕادÀال تعديالت جزئية ختص إاليقاف الطوعي aلحمل  

 .هو Gس&ت¸�اء
 : Àالصات

خطرا *ىل  يع احلاالت اليت شلك فهيا امحللقرار احلق يف إاليقاف الطوعي aلحمل وجع6 حتت ٕارشاف طيب، يف مج إ 
الص<ة اجلسدية qٔو النفس&ية aلمرqٔة، ويف احلاالت اليت Þشلك فهيا الوالدة هتديدا لص<ة املرqٔة qٔو الرضيع، مبا فهيا �االت 

  .*دم Gس&تعداد اجلسدي qٔو النفيس واملادي لٕالجناب، ويف �ا� امحلل �ري املرغوب ف�ه
 

 :توصيات ومطالب

  

  :يل الطفالت العامالت يف املنازلÞشغ  ∗

 :مظاهر اÇمتيزي . مدونة الشغل اليت جتزي Þشغيل أ]طفال دون سن الثام�ة عرشة
 :توصيات ومطالب . ٕاصدار قانون جيرم Þشغيل القارصات يف املنازل
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  :Àالصات ½رzي�Ãة •

  : يف قضا� إاليقاف الطوعي aلحمل – 1

من القانون اجلنايئ، جوهرمطلب احلركة ال^سائية، اليت اعتربت qٔن  458اىل  440ول مل متس التعديالت اليت qٔدÀلت *ىل الفص
قرار قÓول qٔو رفض أ]مومة حق aلمرqٔة، وqٔن جترمي إال4اض هو اÕهتاك حلرمة جسد املرqٔة وkلتايل فهو ميثل ش� من qٔشاكل العنف 

  .ضد املرqٔة

تقر¥ر امجلعية (�ا� يوم�ا  800و 500يف املغرب، اليت ½راوحت ما بني  وقد اس¬�دت هذه املطالب بناء *ىل واقع �االت إال4اض
من مجموع �االت وف�ات أ]مومة، املس| kملغرب، يه %  13الص<ة العاملية qٔن  ؛ كام qٔوردت م�ظمة)املغربية حملاربة إال4اض الرسي

4اض وما يرتتب عنه من مضاعفات مشلك حصة �ري ا]ٓمن، أ]مر ا�ي جيعل من جترمي االٕ  يف أ]صل ن¬�ة معليات إال4اض
  ).نفس التقر¥ر(�ا�  24معوم�ة؛ هذا *دا qٔن *دد الرضاع املت�ىل عهنم ¥زيد يوم�ا عن 

ٕاذن، ٕان إاليقاف الطوعي aلحمل، الطيب وا]ٓمن، ي^Óغي qٔن ¥كون جزء ال يتجزqٔ من اخلدمات الصحية، وجيب qٔن ½رفع لك العقÓات 
ساء لهذه اخلدمة، ا�رتاما حلقوقهن إال�سانية، واليت Þشمل احلق يف احلياة، واحلق يف اÇمتتع ب§ٔفضل حصة ممك�ة، اليت حتول دون وصول ال̂ 

  .واحلصول *ىل املعلومات واحلق يف اÇمتتع بفوائد التقدم العلمي، واحلق يف التثق�ف 

  :½زوجي الطفالت Mعنف قانوين واجEعي – 2 

  :من االتفاق�ات، وتعهد ب¬�ف�ذ الزتاماته اجتاهها، فٕان امجلعية Þسل ٕاذا اكن املغرب قد صدق *ىل مجمو*ة

qٔوال 4ل احلكومة املغربية مبضامني االتفاق�ات ويف نفس الوقت التعتمي *لهيا، وذ� من Àالل ترصحي وز¥ر العدل qٔمام جملس  -
 .املس¬شار¥ن، ح�ث qٔ*لن qٔن املواثيق اVولية ال جترم زواج القارصات

لسلطة التقد¥رية يف ½زوجي القارصات، جيعل من Gس&ت¸�اء قا*دة؛ وقد جتاوز *دد القارصات اaلوايت مت ½زوجيهن م�ح القايض ا -
  .امل§ٔساة من مجموع عقود الزواج، وهو ما يبني جحم وهول هذه % �11.46ا�، qٔي ما ميثل �س&بة  37000، رمق 2015س&نة 

وات qٔخرى وaلمرة الثالثة، ي¬�ح فرصة التعدد ويفKح الباب لزتوجي متديد فرتة العمل بعقود ثبوت الزوج�ة، ملدة مخس س&ن -
 ).الزواج kلفاحتة(القارصات 

رمغ الزتام احلكومة، س&ياس&يا، qٔمام الرqٔي العام، مضن £ر¤جمها Çkهنوض ب§ٔوضاع املرqٔة، بوضع س&ياسة معوم�ة ملناهضة العنف  -
عمي مراكز Gس&Eع واملسا*دة القانونية aل^ساء وأ]طفال، وٕاصدار قانون وحامية حقوق ال^ساء، *رب سن تدابري مالية وقانونية، وتد

ماكحفة العنف ضد ال^ساء، فٕان املزيانية ا,صصة لهذا اNال ظلت هزي|، مراكز Gس&Eع حمدودة، والقوانني عبارة عن مشاريع يف 
 . الرفوف

 : Þشغيل الطفالت – 3

س&نة، يف تناف بني مع اتفاق�ة  16عامل املنازل، ا�ي سمح ب¬شغيل الطفالت يف سن ٕان ٕاîازة الغرفة الثانية ملرشوع قانون  -
 ذ.س&نة 18حقوق الطفل، يؤكد *دم وجود ٕارادة س&ياس&ية حق�ق�ة aلقضاء *ىل Þشغيل أ]طفال والطفالت دون 

  
  : الس&ياسة العموم�ة ومؤرش النتاجئ – 1 – 2
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دات الس&ياسات العموم�ة *ىل املس&توى ال¬رشيعي واملؤسسايت، ومدى مالءمهتا هيمنا يف هذا الباب التوقف kٕجياز عند qٔمه مس&ت 
  . لاللزتامات اVولية aلمغرب

 qٔ-متيزيÇشاكل اqٔ مرشوع القانون املنظم لهيئة املناصفة وماكحفة لك :  

ملناصفة؛ وذ� طبقا aلفصل ، مرشوع قانون هيئة ا2015مارس  qٔ8*دت وزارة التضامن واملرqٔة وأ]رسة والتمنية GجEعية، قÓيل 
ا�ي نص *ىل ٕاخراج القانون س&نة "(ٕاzرام"من اخلطة احلكوم�ة aلمساواة يف qٔفق املناصفة  5من اVس&تور، والهدف  164والفصل  19

    :ويف هذا إالطار هيمنا qٔن �سل املالحظات التالية). 2013

 .رشوعتغي�ب املقاربة ال¬شارzية احلق�ق�ة Àالل مجيع مرا�ل ٕا*داد امل  -

هتم�ش وٕابعاد املرجعية الكونية حلقوق إال�سان لفائدة Gر½اكز qٔساسا *ىل ما سمى اخلصوصية املغربية الثقاف�ة واحلضارية،  -
 .كذريعة Çمتر¥ر مواقف رجعية وحمافظة، حسب ما îاء يف املذzرة التقدميية aلمرشوع

ة وطنية مس&تق| حلقوق إال�سان، ٕاذ حرصها يف ٕابداء الرqٔي املرشوع ال ميتع الهيئة بصالح�ات واحضة وحق�ق�ة، îد¥رة مبؤسس -
 .Gس¬شاري

  .ٕان اعEد qٓلية التعيني يف الهيئة ويف أ]4زة املنÃ±قة عهنا، يفقدها طابع Gس&تقاللية -

والفصل  19صل qٔما *ىل صعيد الواقع فٕان مجيع القوانني، qٔو مشاريع القوانني، مل تعمل بعد *ىل تفعيل مقKضيات اVس&تور، طبقا aلف
  .م�ه، وما م±ال القانون التنظميي حول اجلهة سوى منوذج *ىل ذ� 164

 :القانون التنظميي حول اجلهة-ب     

 49املتعلق kلتعيني يف املناصب العليا، وفق qٔحاكم الفصلني  02|12*ىل القانون التنظميي رمق  2012بعد مصادقة الربملان يف ماي 
طة احلكوم�ة aلمساواة يف qٔفق املناصفة *دة تدابري qٔثÃت الواقع ضعف فعاليهتا؛ ٕاذ �سل *دم اعEد مÓدqٔ من اVس&تور، اختذت اخل 92و

" ي الباب أ]ول بعنوان تنظمي جملس اجلهة /انظر(املناصفة، وغياب ٕالزام�ة اÇمتثيلية ال^سائية عند Þشك�ل ماكتب اجلهات وامجلا*ات 
  . يعكس ضعف إالرادة الس&ياس&ية a©و� يف ٕاقرار املناصفة، مما )22و 21 املادتني" القسم أ]ول

  :مرشوع قانون حماربة العنف ضد املرqٔة –ج 
Þشلك ظاهرة العنف املامرس ضد ال^ساء، �qٔد املظاهر ا]ٔكرث ان¬شارا، وا]ٔكرث مساسا kلكرامة إال�سانية aلمرqٔة، فهو شل قدرهتا 

حملاربة العنف ضد ال^ساء، ٕاال qٔن هذا املرشوع ي¬�اول،  103-13ت اVو� مرشوع قانون وقد qٔصدر . *ىل املسامهة إالجيابية يف التمنية
بصفة *امة، العنف أ]رسي، و¥ربط املرqٔة kلطفل يف لك qٔشاكل العنف، كام qٔن فلسفKه وبن�Kه اaلغوية ال ت^سجم مع التطور ا�ي تعرفه 

G نه مل جيرمqٔ ولية؛ كامVغتصاب مضن اجلرامئ السا�ة احلقوق�ة الوطنية واG صادي ويدرج جرميةKقG والعنف ،Jغتصاب الزو
  .املتعلقة Õkهتاك ا]ٓداب وأ]Àالق العامة، يف غياب æم ملسؤولية اVو� يف حامية الض<ا�

Kلجن اليت شلكهتا  ملناهضة العنف ضد ال^ساء، فه´ي مaلنت عهنا احلكومة وا*qٔ سرتاتيجيات  وخطط العمل اليتG ماqٔ عددة
ويطبعها *دم �Gسام  والفعالية بل ٕان بعضها، يف �د ذاهتا، ت^هتك حقوق ال^ساء، ح�ث تتعرضن aلتحرش اجل^يس يف و�دات حامية 
العنف اليت مت Þشك�لها يف مد¥ر�ت الرشطة، وما الوقفات GحKاج�ة اليت تقودها فروع امجلعية  aلتنديد kلعنف ا�ي يقع يف 
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ف�ات اجتاه ال^ساء qٔو الpذج اليت س&ن§ٔيت *ىل ذzرها سوى qٔم±| *ىل qٔشاكل العنف، اليت متارس ضد ال^ساء، يف املص<ات qٔو املس¬ش 
  .غياب æم aلم<اس&بة و*دم إالفالت من العقاب

¥ر لت¬Óع أ]Oر، وق�اس مدى ٕاعامل حقوق إال�سان لواضعي الس&ياسات العامة، س^س&تعني مبصادر مKباينة من تقار¥ر حكوم�ة، وتقار 
  .فروع امجلعية املغربية حلقوق إال�سان، واخلروقات الواردة يف تقار¥ر بعض املنظامت الصديقة

دو� يف العامل،  142مضن  133،  قد وضع املغرب يف الرتبة 2015تصنيف املنتدى GقKصادي العاملي اخلاص kملساواة لس&نة  ٕان
 k30ملائة، و  62ح�ث qٔن العنف ضد ال^ساء ال زال ميثل �س&بة تفوق وMشف عن معطيات سلبية يف جمال املساواة بني اجل^سني؛ 

qٔلف qٔرسة، *ىل أ]قل، تعيلها �ساء  كام qٔن تنق�ط املغرب مل سل سوى منو طف�ف ح�ث  qٔ600لف طف| مت ½زوجيهن يف الس&نة، و 
فقط ÂسÃب القوانني اÇمتيزيية و ٕامنا qٔيضا  ، مما  يؤكد  ببطء مسلسل احلد من الفوارق بني ال^ساء والرîال، ل�س0.5845انتقل ٕاىل 

البنك اVويل وصندوق النقد (ÂسÃب عوامل ¤جتة عن الس&ياسة GقKصادية املتبعة اخلاضعة ٕالمالءات املؤسسات املالية اVولية 
  ).اVويل

مشلها  دو� 145من بني  139، احKل املغرب مرتبة îد مK§ٔخرة 2015 ويف qٓخر تقر¥ر aلمؤرش العاملي aلفجوة بني اجل^سني لس&نة
عند  % 39.4جسل املرصد حول النوع GجEعي يف الوظيفة العموم�ة qٔن �س&بة ال^ساء يف الوظيفة العموم�ة ارتفعت ٕاىلكام . التقر¥ر
 رسةوا]ٔ  واملرqٔة التضامن ووزارة الص<ة aل^ساء يه وزارة ½ركزيا تعرف ، ٕاال qٔن الوزارات، اليت2000س&نة  %34مقابل  2015هناية 

 10، وتضعف متثيلية ال^ساء يف مواقع القراريف وزارة اVاÀلية ٕاذ ال تتاوز 50 %ال^ساء  �س&بة تتاوزفهيا اليت GجEعية، والتمنية
%.  

  :احلقوق GقKصادية GجEعية والثقاف�ة aل^ساء  -  2

  : حقوق ال^ساء العامالت ∗

دو�، مضن مؤرش التمنية  188من بني  126تضع املغرب يف املرتبة  2015ٕاذا اكنت املؤرشات GقKصادية وGجEعية لس&نة 
الÃرشية، وkلتايل تربز qٔنه يع�ش وضعية اقKصادية واجEعية صعبة، فٕان ذ� يؤOر Âشلك zبري *ىل ½ردي وضعية ال^ساء العامالت حبمك 

  .zوهنن احللقة أ]ضعف، مضن هذا إالطار

ملزتم بضامن حامية حقوق ال^ساء العامالت، عن طريق تصديقه *ىل االتفاق�ات واملعاهدات  وٕاذا اكن املغرب حياول qٔن يظهر ب§ٔنه
فرمغ zون ال^ساء شلكن يدا *ام| . الصادرة عن أ]مم املت<دة او م�ظمة العمل اVولية، فٕان ٕاعاملها *ىل صعيد الواقع يظل دون تفعيل

ها اجلهات الرمسية حول �سب أ]رس اليت تعيلها ال^ساء، فٕان الرمق الصادر عن قوية يف سوق الشغل، وkلرمغ تضارب أ]رقام اليت تصدر 
من العدد إالجاميل، يدعو اVو� اىل اعEد س&ياسة  % qٔ ،19.1ي ب^س&بة 6916000املندوبية السام�ة aلتخطيط وا�ي �ددته يف 

ت، وتÃين مقاربة تدمج ال^ساء يف التمنية GقKصادية م�صفة يف جمال ال¬شغيل، وتوفري qٓليات قانونية لوقف اس&تغالل ال^ساء العامال
  .وGجEعية

  :إالطار املرجعي •

العهد اVويل اخلاص kحلقوق GقKصادية 
  :وGجEعية والثقاف�ة

تتعهد اVول أ]طراف يف هذا العهد بضامن مساواة ا�zور وإال¤ث يف حق اÇمتتع جبميع احلقوق : 3املادة 
EجG صاديةKقGعية والثقاف�ة املنصوص *لهيا يف هذا العهد.  

  .1املادة اتفاق�ة القضاء *ىل لك qٔشاكل اÇمتيزي ضد 
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  : املرqٔة
توصيات اaلجنة املعنية kلقضاء *ىل 

  : اÇمتيزي ضد املرqٔة
  ).Þساوي qٔجور ا]ٓعامل امل¬ساوية( 13التوصية رمق 
الغري املاكف¡ة اليت تقوم هبا ال^ساء وG*رتاف هبا يف  ق�اس وتقد¥ر Gعامل املزنلية و�Gشطة( 17التوصية رمق 

  ).الناجت القويم Gجاميل
  ).خبصوص العنف ضد املرqٔة( 19التوصية رمق 

  .24الفقرة  16التعليق رمق   التعليقات 
  .183اتفاق�ة حامية Gمومة رمق    : اتفاق�ات م�ظامت العمل اVولية

  .100اتفاق�ة املساواة يف Gجور رمق 
  .118اتفاق�ة املساواة يف املعام| رمق 

  .189اتفاق�ة *امالت وعامل البيوت رمق 
  .41رمق ) اتفاق�ة Âش§ٔن العمل اaلييل aلمرqٔة

  
  :2011دس&تور 

  
ٕارساء د*امئ جممتع مKضامن ¥متتع ف�ه امجليع kالمن واحلرية والكرامة واملساواة و½اكفؤ الفرص والعدا� : "التصد¥ر

  ".ومات الع�ش الكرميGجEعية ومق
  .2011من دس&تور  19الفصل 

  - 165اىل  152ومن  9املادة - اVيباîة    : مدونة الشغل

  
تفعيل الفصل (، مل يمت ٕاعامل الضام¤ت الهشة واجلزئية اليت تنصف املرqٔة 2011مرور qٔزيد من qٔربع س&نوات *ىل دس&تور رمغ، 

  :واقع ال^ساء ¥متزي بىل *الهتا، �� فال زال ؛ كام qٔنه ال جيري تطبيق بنود مدونة الشغل *)19

 . غياب Gرادة الس&ياس&ية Vى اVو� لتنف�ذ الزتاماهتا يف جمال حقوق املرqٔة -
غياب ضامن ا�رتام احلقوق GقKصادية وGجEعية والثقاف�ة aل^ساء *ىل قدم املساواة مع الرîل، وضامن حقها يف املشاركة يف التمنية 

 .اوGس&تفادة مهن

 .ضعف وهشاشة التدابري امحلائية محلاية املرqٔة احلامل وضامن احلق يف أ]مومة -

*دم ٕاصدار القوانني املنصوص *لهيا يف مدونة الشغل و*ىل رqٔسها *امالت املنازل والقانون اخلاص kملهن ذات الطابع التقليدي  -
  ).*امالت الزرايب(

  .يت س&ندر4ا يف القضا� التالية، تربز وضعا شاذا لواقع ٕاعامل هذه النصوصفÓإالضافة ٕاىل اجلانب ال¬رشيعي، فٕان احلاالت ال

 qٔ– توفري رشوط السالمة والص<ة يف فضاءات الشغل :  

ٕاذا اكنت املنظومة ال¬رشيعية تضمن اÇمتتع بظروف معل مواتيةذ، وÞشري ٕاىل بعض اجلزاءات يف �ا� *دم التق�د هبا، فٕان الواقع 
ااكت واملامرسات اليت تض<د Gلزتامات وتف�دها، وما م±ال *امالت الو�دات الصناعية اخلاصة بصنا*ة مقا*د حيبل kلعديد من ÕGهت

*ام| اىل املس¬شفى اجلهوي محمد اخلامس بطنة شهر  20سوى مؤرش *ىل ذ�، فقد نقل qٔزيد من " بين qٔوسني" الس&يارات مبنطقة 
ف�عترب اÇمنوذج الصارخ، ٕاذ  qٔ21 -6 -2015ما �ادث يوم أ]�د . قهن ملادة õzوية، مصاkت ب¬سمم هوايئ جراء اس&ت^شا2015يونيو 

، اليت �اولت م�ع الشاح�ة من املرور، و½رتب عن ذ� *دة zسور "نورية"دهست ٕا�دى الشاح�ات اليت هترب ا]ٓالت، العام| 
  .نقلت *ىل ٕاOرها aلمس¬شفى
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، و½كفي )قطاع ال^س&يج qٔو التلف�ف(عا¤ة اليت تعاين مهنا العامالت الصناعيات qٔما وضعية العامالت الزراعيات فال تقل سوءعن امل
  .19إالشارة ٕاىل ما تتعرض # *امالت رشكة اللكميونتني بناح�ة qٔزمور من اس&تغالل، مماثل ملا اكنت تتعرض # العامالت يف القرن 

  :ا�رتام القوانني وأ]حاكم القضائية لضامن حق ال^ساء –ب 

اب نصوص قانونية تعطي لBٔجراء وممثلهيم النقابيني والنقابيات حق اaلجوء ملقاضاة لك م�هتك حلق من احلقوق الشغلية،  يف ظل غي
ويف ظل نظام قضايئ �ري مس&تقل، تنخر دواليبه الفساد والرشوة ويفلت م�هتكوه من العقاب، ½زداد وضعية ال^ساء سوءا  qٔكرث ف§ٔكرث؛ 

بتعويضات ¤جتة عن الطرد التعسفي ٔ]ربع *امالت، اش&تغلن يف معمل kحلي  1913س&ت��افا م�ذ س&نة فقد قضت احملمكة ابتدائيا وا
، وحلد اليوم الزل املشغل ¥هترب وميتنع عن تنف�ذ قرار احملمكة، ومازالت اVو� تغض عنه الطرف، 1990الصناعي، مبدينة تطوان، م�ذ 

  .�ةوال تلزمه ب¬�ف�ذ qٔحاكم قضائية لها صبغة إاللزام 

 واقع ظل يف أ]ساس&ية، حلقوقهن هضم من الزراعي qٔو الصناعي القطاع يف سواء تعانني العامالت ال^ساء qٔن يه واخلالصة
 ½اكفؤ *دم ومن العمل، qٔماzن يف العنف من تعانني qٔهنن كام وGجEعية، القانونية امحلاية رشوط ف�ه تغيب ا�ي املك±ف Gس&تغالل

  …املسؤولية م�اصب ويف أ]جر يف مساواة والال الفرص

  :ٕاىل تدعو امجلعية فٕان ��

- 41-  رمق االتفاق�ات وqٔساسا اVولية، العمل م�ظمة واتفاق�ات ال^ساء حبقوق اخلاصة اVولية، االتفاق�ات *ىل الفورية املصادقة -
183 -100 -118 -189-183.  

  اVس&تور، من 19  الفصل Àاصة اVس&تور مقKضيات تفعيل -

  .العامالت ال^ساء اعتقال ¥كرس وا�ي اجلنايئ القانون من 288   الفصل ٕالغاء -

 املتا�ة والفرص العامالت aل^ساء إالنتاج�ة الطاقات من حيد ا�ي العمل، qٔماzن يف والتحرش والعنف التضييق qٔشاكل لك جترمي -
  .املهنية حبقوقهن aلمتتع لهن

  .ال^ساء ضد العنف qٔشاكل لك مبناهضة املتعلق القانون مرشوع عن احلصار فك -

  .اجل^سني بني واملساواة امحلاية من ٕاطار يف املرqٔة، qٔمام العمل فرص ز�دة ي¬�ح مبا ال¬شغيل، س&ياسات مراجعة -

 الزراعيات اكلعامالت املهيلك و�ري الهش القطاع يف Àاصة aلعامالت، وGجEعية القانونية وامحلاية النقابية احلرية ضامن -
  .البيوت و*امالت

 نظايم ٕاصالح رqٔسها و*ىل احلكوم�ة، القرارات ووضع العموم�ة الس&ياسات وضع يف النوع مقاربة وٕادماج املرqٔة خصوصية ةمرا*ا -
  .التقا*دي الراتب يف الورثة وحفظ التقا*د سن كتخف�ض املرqٔة، ملصل<ة وفقا وتعديلهام، GجEعية والت§ٔم�نات التقا*د

  .حق�ق�ة Þشارzية مقاربة ٕاطار يف ال^ساء، حبقوق املتعلقة القوانني مشاريع م�اقشة يف ةاحلقوق� واحلركة ال^سائية احلركة ٕارشاك -

    :احلق يف الص<ة والص<ة إالجنابية aل^ساء ∗
  
  

  :إالطار املرجعي •
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  .لBٔمومة والطفو� حق املسا*دة والر*اية Àاصتني 2الفقرة : 25املادة   :إال*الن العاملي حلقوق إال�سان
  .احلق يف الص<ة ويف حامية Àاصة لÎBٔات 12اجلزء الثالث املادة   : قوق GقKصادية وGجEعية والثقاف�ةالعهد اخلاص kحل

 .املساواة يف اس&ت�دام املرافق الصحية: 12املادة   : اتفاق�ة القضاء *ىل اكفة qٔشاكل اÇمتيزي ضد املرqٔة

 ٔqلمرa عية والثقاف�ةEجGصادية وKقG ةاملساواة يف احلقوق . 

  
  : التوصيات أ]ممية

  

ٕان رفض اVو� تقدمي Àدمات الص<ة إالجنابية املرشو*ة يعترب مبثابة متيزي  -
  . ضد املرqٔة

ٕان جترمي إالجراءات الطبية اليت Þسعى ٕاÇهيا ال^ساء مبثابة *ائق مينعهن من  -
ومن مث تويص جلنة س&يداو مبراجعة القوانني اليت . تلقي Àدمات طبية مالمئة

إال4اض و�ذف التدابري العقابية ضد ال^ساء الاليت سعني ٕاىل  جترم
وقد qٔعربت اaلجنة عن قلقها Âش§ٔن القوانني اليت تق�د إال4اض وال  .إال4اض

Þسمح kس&ت¸�اءات ٕالجراء إال4اض، و�الًبا ما اكنت اaلجنة ½رى القوانني 
 ب§ٔن Þسمح كام qٔهنا تويص املق�دة لٕال4اض اكÕهتاك aلحق يف احلياة والص<ة

  .ال¬رشيعات kٕال4اض ا]ٓمن لض<ا� Gغتصاب وزىن احملارم

  

  
  

  : احلق يف الص<ة يف ال¬رشيعات الوطنية والس&ياسات العموم�ة •
  

  31الفصل  -

تعمل اVو� واملؤسسات العموم�ة وامجلا*ات الرتابية، *ىل تعبئة لك الوسائل املتا�ة، لت�سري qٔس&باب اس&تفادة 
  طنات، *ىل قدم املساواة، من احلق يفاملواطنني واملوا

   العالج والعناية الصحية   -
 .امحلاية GجEعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي  -

  

  

 :اVس&تور

ال جيرم إال4اض وال يعاقب *ليه ٕاذا اكنت ح�اة أ]م  1963/ 06/17من القانون اجلنايئ الصادر يف  453الفصل 
ا�ي ينص *ىل qٔنه ال  1967يوليوز  1ي مش6 تعديل مبقKىض املرسوم املليك املؤرخ يف وهو الفصل ا�. يف خطر

عقاب *ىل إال4اض ٕاذا اس&توجب رضورة احملافظة *ىل حصة أ]م مىت قام به *النية طب�ب qٔو جراح kٕذن من 
 .الزوج

القوانني التعديل اجلزيئ يف القانون 
  :اجلنايئ املتعلق kال4اض

 

 

 :لعموم�ةالس&ياسات ا ∗

ب©ا، اليت تعرف نقصا �ادا *ىل مس&توى املوارد الÃرشية العام| يف قطاع الص<ة من  57تصنف م�ظمة الص<ة العاملية املغرب مضن
بني املمرضات واملمرضني، وMشف التقر¥ر ا�ي qٔ*دته الهيئة املشار ٕاÇهيا، حول الوضع الصحي kملغرب، qٔن معدل املوارد الÃرشية 
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للك qٔلف �سمة، وهو املعدل ا�ي س&تدعي دق ¤قوس اخلطر حول الوضعية، اليت  0.97و 0.89يض، يت§ٔرحج بني اخلاصة Çkمتر 
  .وصلت ٕاÇهيا املوارد الÃرشية، مما هيدد مس&توى اخلدمات الصحية املقدمة aلمواطانت واملواطنني

ت، فٕانه، حE، س&يكون qٔشد وط§ٔة *ىل \ننيوٕاذا اكن لتدهور الوضع الصحي انعاكسات سلبية *ىل الص<ة العامة لعموم املواط 
الص<ة إالجنابية aل^ساء، الرتباطه Âرشوط مسلسل امحلل والوالدة والرضا*ة، حبيث تتحول معه ممارسة احلق يف أ]مومة ٕاىل خطر هيدد 

  .وصصة قطاع الص<ةهتا، وسزيداد الوضع اس&تف<اال يف ظل س&ياسة إال4از *ىل جمانية اخلدمات وGجتاه حنو خ/ح�اة أ]م ووليد

وال qٔدل *ىل ذ� من توا½ر �االت الوالدة يف الشارع العام ويف هبو املس¬شف�ات وqٔمام بواkهتا ÂسÃب ق| التجهزيات qٔو غياب 
  .مركز الوالدة خبم�س qٓيت معرية بضاح�ة qٔاكد¥ر وضعت س&يدة �امل مولودها qٔمام 2015ينا¥ر  10أ]طباء، ففي 

 21وضعت مولودها مبسا*دة �ساء القرية Àارج qٔسوار املركز الصحي ببوزمالن بنواæ zه|، وذ� يوم فقد ) ع، ل(qٔما املواطنة 
ماي، بعد مطالبهتا بت§ٔدية مÓلغ qٔلف درمه ٕالجراء معلية  20رمح مواطنة kملس¬شفى Gقلميي بربش&يد يوم ؛ يف �ني متزق 2015ش&ت^رب 
 24، وqٔخرى يه وج�يهنا يوم 2015ماي 14مل يف شهرها التاسع qٔمام املس¬شفى يوم ؛ فõ توف�ت، kلقرص الكÓري، مواطنة �اق�رصية

من  125، يصنف املغرب يف الرتبة "Save the children"تقر¥ر م�ظمة مما جعل  kملس¬شفى إالقلميي بÃين مالل؛من نفس الشهر، 
    .ب©ا 179بني 

  :q25ٔلف qٔم �ديثة الوالدة  �100س&بة الوف�ات من بني   :اVول
  121  املغرب

  9  لي�Ãا
  33  مرص
  62  تو�س

  

  :توصيات •

التنصيص دس&تور� *ىل مسؤولية اVو� يف ضامن احلق يف الص<ة والص<ة إالجنابية مبوجب العهد اVويل اخلاص kحلقوق   -
 .GقKصادية وGجEعية والثقاف�ة

 .ملزيانية ا,صصة aلص<ة إالجنابيةاعEد مقاربة النوع عند وضع مزيانية وزارة الص<ة مع الرفع من جحم ا -

 .ضامن جودة وجمانية اخلدمات الصحية ومتكني ال^ساء من الوصول ٕاىل اخلدمات العالج�ة -

 . ضامن جمانية العالج kل^س&بة ٔ]مراض رسطان الثدي والرمح وعنق الرمح -
 

  :املرqٔة املهاجرة kملغرب ∗

 qٔ– مهتانفراغ قانوين محلاية ال^ساء املهاجرات يف املغرب يفGواقع العبودية والعنرصية و  : 

                                                           

  25 .تقر¥ر qٔصدرته م�ظمة الص<ة العاملية 
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*ىل االتفاق��ة اVول��ة محلاي�ة العامل امله�اجر¥ن وqٔفـراد qٔسـرمه، واتفاق��ة القـضاء *لـى مج��ع *ىل الرمغ من zون املغرب قد صددق 
فٕان هناك فرا�ا قانونيا يف جمال ال^ساء  qٔش�اكل اÇمتي�ـز ض�د املـرqٔة، اليت تـوفر امحلاي�ة مجليع ال^ساء، مبن فهين العامالت املهاجرات،

، ا�¥ن "الرشعيني"هو املرجع الوح�د يف هذا اNال، qٔما مدونة الشغل فهتمت فقط kملهاجر¥ن  02- 03املهاجرات؛ ٕاذ يظل القانون رمق
ن الوطين واVويل، جيب qٔن س&تجيبوا لرشوط معينة لالش&تغال يف املغرب، مما يطرح رضورة تعز¥ز حقوق املهاجرات *ىل الصعيد¥

  . والس&õ ال^ساء مهنن اaلوايت يتواîدن يف وضعية هشة

  

  :احلق يف الص<ة ∗

ن يف املغرب الصحراء qٔثناء ر�لهتن qٔو ٕاقامهت ج�وب حسب م�ظمة الص<ة العاملية تتعرض املهاجرات القادمات من ب©ان ٕافريق�ا
ن aلعديد من ÕGهتااكت، فقد قدرت امجلعية املغربية ملاكحفة الس&يدا qٔن *دد املصاkت بداء فقدان املنا*ة الاليئ مت Þشخيص �االهتن مبد

اء، لكن اخلطورة ½مكن يف zون العديد من ال^ساء جيهلن احEل ٕاصا£هتن هبذا اV. ٕافريق�ة 200اVار البيضاء، الرkط ووîدة فقط، ب 
  .مما جيعل اماكنية انتقال العدوى qٔمرا حمتوما

فقد Mشف qٔن العدد الكÓري من املهاجرات، ي§ٔتني من وسط وغرب ٕافريق�ا، حنو املغرب يف " م�ظمة qٔطباء بال �دود"qٔما تقر¥ر 
k وضا*هqٔ نفسهن يف ب© ت¬سمqٔ من الفقر والبطا� والزنا*ات املسل<ة والعنف، ف�دن kهر kوروqٔ سقطن اجتاهلفقر املدقع، وkلتايل 

Âسهو� فرسة لش&باكت Gجتار kلÃرش واÇهتريب؛ كام يتعرضن خلطر Gعتداء والرسقة، ومن اش&تغلن مهنن يضطررن اىل ا�رتاف 
ت ، ح�ث يتعرضن ,تلف qٔصناف العنف، وإالها¤ت وaلامرسا)م¬سوالت، qٔوÀادمات يف املنازل(البغاء او qٔداء qٔعامل يدوية وضيعة 

  .العنرصية يف بعض أ]ح�ان

يف املغرب، qٔن امرqٔة، من ب�ت ثالث �ساء Îاجرات، يتعرضن العتداء » qٔطباء بال �دود«وقد qٔكدت ا]ٔرقام الصادرة عن م�ظمة 
  .î^يس وا�د qٔو qٔكرث، سواء يف ب©ها ا]ٔصيل، qٔو Àالل رحKلها qٔو يف املغرب
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  ØËŞÖ]<ÑçÏuV< <
  

  إالطار املعياري اVويل 
     :وردت مقKضيات ختص حقوق الطفل يف العديد من G*ال¤ت  واملعاهدات اVولية وخنص z�kر لقد

   ؛إال*الن العاملي حلقوق �Gسان -

  ؛العهد اVويل اخلاص kحلقوق املدنية والس&ياس&ية -

  ؛1924ٕا*الن ج�يف حلقوق الطفل لس&نة  -

 ؛1959نونرب  20ٕا*الن حقوق الطفل ا�ي اعمتدته أ]مم املت<دة يف  -

  ؛)10املادة (العهد اVويل اخلاص kحلقوق GقKصادية وGجEعية والثقاف�ة  -

  ؛)24 – 23املادæن (العهد اVويل اخلاص kحلقوق املدنية والس&ياس&ية  -

   ؛اتفاق�ة القضاء *ىل مجيع qٔشاكل اÇمتيزي ضد املرqٔة والربوتوzول GخKياري امللحق هبا -

  ؛الت GخKيارية  امللحق هبااتفاق�ة حقوق الطفل والربوتوzو -

 .*امل لصاحل لBٔطفال"خطة معل  -

 
  إالطار ال¬رشيعي الوطين 

  
وهنا �سل �qٔد مؤرشات " أ]رسة القامئة *ىل *القة الزواج الرشعي يه اخللية أ]ساس&ية aلمجمتع "من اVس&تور 32الفصل ينص 

�ري الرشعيني( �ريمه من أ]طفال املولود¥ن Àارج مؤسسة الزواج و ) الرشعيني(اÇمتيزي بني أ]طفال املولود¥ن داÀل مؤسسة الزواج .(  

القانون اجلنايئ املسطرة، املدنية، قانون Gلزتامات و العقود، (الزالت حقوق الطفل تت§ٔرحج بني مجمو*ة من القوانني، من 4ة qٔخرى، 
طفل وهو املطلب ا�ي تطالب به امجلعية املغربية اليشء ا�ي يبني غياب قانون شامل حلقوق ال....) مدونةالشغل -مدونة ا]ٔرسة

  .حلقوق �Gسان يف *دة م�اس&بات وذ� kٕخراج مدونة Àاصة aلطفل تتالءم واالتفاق�ات اVولية حلقوق إال�سان

  
  الس&ياسات العموم�ة يف جمال حقوق الطفل
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لوطنية يف جمال اVميقراطية وحقوق إال�سان حول حمور الزالت خطة العمل ا ،qٔما فõ يتعلق kلس&ياسات العموم�ة والتدابري املعمتدة
  :حقوق الطفل مجمدة، ومل ½ر طريقها ٕاىل التفعيل وÀاصة *ىل مس&توى qٔجرqٔة *دد من مقKضياهتا من م±ل 

  .مراجعة وحتيني الرتسانة ال¬رشيعية من îqٔل تعز¥ز حامية أ]طفال من لك qٔشاكل Gس&تغالل وسوء املعام| واÇمتيزي والعنف -

  " لنتعهد مجيعا من îqٔل ٕاهناء العنف ضد ال^ساء والفKيات"Gخنراط ىف مÓادرة هيئة أ]مم املت<دة aلمرqٔة   -

  . ب^�ويورك kٔ]مم املت<دة"£ر¤مج معل بيني"تقدمي تقر¥ر حول مدى تنف�ذ  -

  .aلجنة أ]ممية حلقوق الطفلحفص التقر¥ر¥ن اVوريني الثالث والرابع عن ت¬Óع تنف�ذ اتفاق�ة حقوق الطفل من طرف ا -

  ٕاجناز تقر¥ر qٔوىل حول مدى ٕاعامل الربوتوzول GخKياري املرتبط kٕرشاك أ]طفال يف الزنا*ات املسل<ة  -

  . م�ع متيزي القارصات والقارص¥ن -
  .العمل *ىل مالءمة قانون اجل^س&ية مع مقKضيات مدونة ا]ٔرسة -
  .قانون اجل^س&ية اجلديد مراجعة قانون احلا� املدنية  لي^سجم مع -
  الصادرة عن وزارة اVاÀلية املتعلقة kخKيار أ]سامء الشخصية  3220-تفعيل إالرسالية د -

  . ما يعرف kلكشاف ونقل مجيع GخKصاصات ا,و� aلجنة العليا aل<ا� املدنية يف موضوع Gسامء العائلية aلقضاء
  .من îqٔل تعز¥ز qٓليات وتدابري تفعيلها  2015- 2006العمل الوطنية aلطفو� ٕاجناز تق�مي شامل لسري معلية تنف�ذ خطة  -
اخلاص مب<اربة Þشغيل الطفالت اخلادمات وإالرساع بوضع خمططات معل Þس&هتدف املناطق اليت تن<در مهنا " ٕانقاذ" تفعيل £ر¤مج  -

بية �ري النظام�ة qٔو ضامن �qٔشطة مذرة À©aل لفائدة الطفالت اخلادمات Àqٔذا بعني Gعتبار مKطلبات ٕا*ادة ٕادما4ن يف جمال الرت 
  .qٔرسهن

  
  *ىل مس&توى الواقعحقوق الطفل 

تعرفه الس&ياسات العموم�ة  ا�ي وqٔ£رزت بعمق ماكمن القصور كثرية،اÕهتااكت  qٔ2015وضاع حقوق الطفل kملغرب س&نة عرفت 
وذ� رمغ  2015- 2006يعرفه £ر¤مج خطة العمل الوطنية aلطفو� وGسرتاتيجيات الوطنية يف هذا اNال، من مؤرشاهتا التعرث ا�ي 

  .الترصحيات الرمسية املعلنة a©و� املغربية هبذا اخلصوص 

ما رصحت به الوزارة الوصية يف  وهووجود مزيانية Àاصة kلطفل  و*دمغياب الت^س&يق بني القطا*ات الوزارية كام مت Þسجيل 
  .م�اس&بات مKعددة 

توصيات جلنة حقوق الطفل  kلرمغ من zوهنا ٕا�دىا]ٓلية  ٕا�شاء هذه مل يمتفاNلس Gس¬شاري لBٔرسة والطفل، خبصوص ٕا�داث  و
 .مميةا]ٔ 

فٕاذا وضعنا qٔصبعنا *ىل خطورة الزواج املبكر aلطفالت الصغريات وما يعقÓه من qٓ�ر سلبية نف�سة ومادية متس السالمة البدنية 
من القانون اجلنايئ  qٔ475كرب اÕهتاك حلقوقهن، ولنئ رحÓت جلنة حقوق الطفل أ]ممية kٕلغاء املادة aلطفالت الصغريات وهو ما يعترب 

يف املائة من ٕاجاميل  11,47القاضية بزتوجي املغتصبة aلمغتصب، جسلت اVراسة Âش§ٔن الزواج املبكر qٔن معدل زواج القارص¥ن شلك 
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فال ¥زال املوضوع مقلقا ÂسÃب مضاعفاته *ىل ح�اة وحصة  2011املائة مقارنة مع يف  9,9ورمغ ½راجع هذه الزجيات ب 2013الزجيات يف 
 .الفKيات

قانو¤  سمح ب¬شغيلهم بت<ديد احلد أ]دىن يف Þشغيل أ]طفال يف املنازل يف  الربملان قرافقد Þ ٔqشغيل أ]طفال والطفالت  ويف ما يتعلق
  .رتام االتفاق�ة اVولية حلقوق الطفلالزتام املغرب �k وهو ما يناقضس&نة  18س&نة عوض  16

qٔلف طفل مغريب ترتاوح  600و حسب االئتالف امجلعوي من îqٔل حظر Þشغيل القارصات �Mادمات يق البيوت فقد  مت جسيل  
  .*اما ميارسون �qٔشطة اقKصادية   14و qٔ7عامرمه بني 

ميثل  qٔ1999لف *ام  517ن الف¡ة العمرية املذzورة  بلغ وس&بق ملندوبية التخطيط kملغرب qٔن Mشفت qٔن *دد أ]طفال املش&تغلني مض
  . مهنم يعملون يف احلقول %84، %58ا�zور 

  
  

  Gعتداء اجل^يس *ىل Gطفال
 “االئتالف ضد Gعتداء اجل^يس *ىل أ]طفال"التقر¥ر الس&نوي ل فقد Mشف وخبصوص جرامئ Gغتصاب اليت يتعرض لها أ]طفال 

، ح�ث مت Þسجيل qٔكرث من ثالث �االت اعتداء î^يس *ىل أ]طفال يف اليوم، ء اجل^يس *ىل Gطفالعن ½زايد �االت Gعتدا
kٕالضافة اىل qٔنواع qٔخرى من Gعتداءات ال تدÀل يف هذه ال^س&بة، م±ل التحرش اجل^يس، خصوصا يف حق البنات القارصات،  

ات التعلميية qٔو GجEعية qٔو اخلريية، وكذا حماو� اس&تدرا4ن مث والزواج هبن دون رضاهن، kٕالضافة ٕاىل مضايقهتن يف بعض املؤسس
 .قد رصدت وæبعت امجلعية املغربية حلقوق �Gسان *ددا من احلاالت و .Gعتداء *لهين î^س&يا

  :*ىل مس&توى التعلمي

رمغ التقدم ا�ي حتقق يف # ٕاال qٔنه îاء يف اVس&تور والقوانني املنظمة  كامالتعلمي أ]سايس حق aلطفل وواجب *ىل ا]ٔرسة واVو� 
معلية اÇمتدرس، ٕاال qٔن هناك تدنيا zبريا وîد مKفاوت aلمتدرس يف املس&توى اÇمتهيدي *ىل املس&توى الوطين، Àاصة يف الوسط القروي 

EهG الضافة اىل *دمk ى إال¤ثV اصةÀ ،د ضعيفةî متدرس يف املس&توى إال*داديÇيضا مس&تو�ت اqٔ الطفال ا�ي تظل ف�هk م
  .املهاجر¥ن يف املؤسسات التعلميية

  *ىل مس&توى الص<ة

  :æبعت امجلعية *ددا من �االت اÕهتاك احلق يف خصة Gطفال والرضع، نورد مهنا

  .ÂسÃب نقص أ]طر الطبية ) طنة كمنوذج(اضطرار املواطنات احلوامل aلوضع qٔمام املراح�ض ويف �kات املس¬شف�ات  -

  .qٔ2015£ريل 25رضع kملس¬شفى إالقلميي لالمرمي kلعراWش بعد �qٔم قلي| *ىل الوالدة يف يوم وا�د  وفاة qٔربعة qٔطفال -

سا*ة qٔي يويم إالثنني  48وفاة qٔزيد من عرشة qٔطفال �دييث الوالدة kملس¬شفى اجلهوي محمد اخلامس بطنة يف ظرف  -
 .ن¬�ة غياب العناية الالزمة qٔ2015كتو£ر 6و  5والثال�ء

  اية GجEعيةامحل
ٕان موا4ة الفوارق  واÇهنوض بوضعية أ]طفال رهينة qٔساسا بتحق�ق ½منية اقKصادية اجEعية شام| تنعكس ٕاجياk *ىل مس&توى *�ش 

جعلها ساكنة املغرب مبختلف ف¡اهتا GجEعية وانEءاهتا الرتابية، ٕاىل îانب بذل املزيد من اNهودات aلتحس�س والتوعية حبقوق الطفل و 
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جزءا ال يتجزqٔ من ثقافة qٔمشل حلقوق إال�سان تن¬رش داÀل اNمتع وذ� هبدف وضع �د الÕهتااكت حقوق الطفل املتوا½رة، ح�ث  
  :رصدت امجلعية املغربية حلقوق إال�سان اÕهتااكت kمجل|  نذzر بعض الpذج مهنا اكلتايل

  
  التوصيات

 ؛ة عن جلنة حقوق الطفل أ]ممية من طرف املؤسسات ال¬رشيعيةGلزتام بتطبيق التوصيات اخلتام�ة الصادر  �

الرفع من فا*لية العمل احلكويم وال¬رشيعي حىت يؤطر قانونيا لك qٔشاكل العنف qٔو الرضر qٔو إالساءة البدنية qٔو العقلية qٔو  �
  ؛ل GقKصادي واجل^يساملعام| اليت تتضمن إالهامل qٔو ٕاساءة املعام| qٔو Gس&تغالل aلطفل qٔو اكفة qٔشاكل Gس&تغال

 ؛GهEم kلص<ة النفس&ية لBٔطفال املغتصبني وذ� �kاÇهتم *ىل الطب النفيس uٓلية بعد احلمك *ىل اجلنات �

 ؛حامية qٔطفال الشوارع من التعرض aلعنف وGس&تغالل اجل^يس وحرض إالجراءات الت§ٔدي�Ãة املس&ت�دمة �

 ؛س&نة 18ٕاقرار احلد أ]دىن ل¬شغيل أ]طفال يف  �

 ؛وضع �د هنايئ لزتوجي القارصات حتت qٔي مربر اكن �

ٕاجياد �ل هنايئ لBٔطفال املت�ىل عهنم £متتيعهم £اكفة حقوقهم مبا يف ذ� م�حهم اسام *ائليا ومتك�هنم من الع�ش يف مؤسسات  �
 .aلر*اية GجEعية kملواصفات املتعارف *لهيا يف اVول اVميقراطية
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  <ÑçÏu<”^~�ù]Ã•æ<»<íé<íÎ^ÂcV< <
  

  :س&ياسات إال*اقة يف املغرب ∗

 1982ح�ث مت ٕا�شاء القوانني واaلواحئ أ]وىل يف *ام . س&ياسات املتعلقة kٔ]ش�اص يف وضعية ٕا*اقة يه îديدة �س�Ãا يف املغربال 
ضعية صعبة هو القانون qٔول قانون Âش§ٔن إال*اقة Âشلك *ام وأ]ش�اص يف و . املتعلق kمحلاية GجEعية aلمكفوفني 81/05مع قانون 

qٔو  جعز لك خشص يف �ا�"تعريف الشخص يف وضعية ٕا*اقة *ىل qٔنه  2وحيدد يف املادة . 1993، ا�ي صدر يف *ام 92/07
عرق| دامئة qٔو *ارضة ¤جتة عن نقص qٔو *دم قدرة متنعه من qٔداء وظائفه احلياتية ال فرق بني من وV معاقا وبني من 

  .2-97- 218: ، وqٔيضا املرسوم رمق"عرضت # ٕا*اقة بعد ذ�

ومن . ، مت ٕا�شاء املندوبية السام�ة لBٔش�اص املعاقني، واعمتدت بعد ٕا�شاهئا خطة معل ٕالدماج املعاقني يف اNمتع1995ويف *ام 
مت تعيني  2000يف *ام ، وîqٔ1998ل ٕا£راز اهEم املغرب بقضا� إال*اقة مت ٕا�شاء qٔمانة اVو� امللكفة بذوي GحKياîات اخلاصة يف *ام 

الوزارة امللكفة kٔ]ش�اص املعاقني، qٔما اليوم، مفلف ٕادماج ذوي GحKياîات اخلاصة يعاجل يف املقام أ]ول من طرف وزارة التضامن 
  .واملرqٔة وأ]رسة والتمنية GجEعية

يع qٔشاكل اÇمتيزي ضد أ]ش�اص يف اكن خطوة qٔخرى يف اجتاه القضاء *ىل مج  2011ٕان املصادقة *ىل دس&تور îديد يف يوليو 
و*ىل الرمغ من هذه اجلهود، ال ½زال هناك �اîة qٔكرب لتنف�ذ مÓدqٔ حامية أ]ش�اص يف وضعية ٕا*اقة يف ال¬رشيعات . وضعية ٕا*اقة

حيتوي *ىل qٔي م�ع  مع qٔن قانون الشغل يتضمن qٔحاكما Âش§ٔن حامية العامل املعاقني، ٕاال qٔنه ال. والس&ياسات العامة واملامرسات اNمتعية
  .aلمتيزي يف احلصول *ىل فرص العمل لBٔش�اص املعاقني

من الساكن،  5.12%مليون خشص من أ]ش�اص يف وضعية ٕا*اقة يف املغرب، qٔي  1.53ومن ح�ث إالحصضائيات فهناك 
 .عية ٕا*اقات مKعددةيف وض  24.8%يف وضعية غعاقة عقلية و  22.7%يف وضعية ٕا*اقة حرzية،  26.5%وتتوزع هذه ال^س&بة ٕاىل 

 :الوضعية العامة لBٔش�اص يف وضعية ٕا*اقة kملغرب ∗

ٕاال qٔن هناك الك±ري . *ىل الرمغ من حتسني التعلمي Âشلك zبري Àالل الس&نوات أ]ربعني املاضية يف املغرب، Àاصة kل^س&بة aل^ساء
أ]طفال ا�¥ن يعانون العجز : نون اÇمتيزي املتكرر ضدمهمن اجلهد املطلوب لتحق�ق العدا� لBٔش�اص يف وضعية ٕا*اقة ؤ]رسمه ا�¥ن يعا

كام qٔن احلصول *ىل فرص العمل qٔيضا من . مرة من أ]طفال ا]ٓخر¥ن2.5س&نوات معوما تقل فرص الت<اقهم kملدارس ب  9قÓل سن 
 14.7حفوايل . م يف سوق العملالصعوkت اليت يلقاها أ]ش�اص يف وضعية ٕا*اقة، ويتضح qٔن اجل^س والعمر من العوامل املؤOرة لقÓوهل

  .مرات qٔقل ولوîا aلعمل qٔ3.4ما kل^س&بة aل^ساء يف وضعية ٕا*اقة، فهن . من ال^ساء qٔقل ولوîا aلعمل من الرîال

فان ا�¥ن يع�شون يف . وÀqٔريا، فٕان هناك *دة اخKالفات يف مس&توى الفقر يف أ]رس اليت يع�ش فهيا أ]ش�اص يف وضعية ٕا*اقة
فاملشاركة GجEعية لBٔش�اص يف وضعية ٕا*اقة �البا ما تقKرص *ىل . وية qٔكرث فقرا من ا�¥ن يع�شون يف املناطق احلرضيةاملناطق القر 

  .جماالت حمددة، وتتحمك فهيا الضوابط النفس&ية أ]م�ية واملادية

 :وضعية ٕا*اقة kملغرب يفاقKصادية لBٔش�اص - املعطيات السوس&يو ∗
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س�Ãا aلتعلمي kل^س&بة لBٔش�اص يف وضعية ٕا*اقة، qٔساسا ٕاىل qٔن الف¡ات ا]ٔكرب س&نا مل ½كن Vهيا س&تو�ت املنخفضة � ½رجع امل 
جعز Vهيم  %49مهنم Vهيم ٕا*اقة معتد�،  10%ومن بني إال*اقات ا]ٔكرث ش&يو*ا يه إال*اقة اجلسدية؛ . الفرصة aلولوج ٕاىل املدرسة

ويف �الب ا]ٔح�ان فٕان الرîال وأ]طفال qٔكرث عرضة لٕال*اقة من . س الوقتمرات جعز qٔكرث شدة يف نف 2مهنم Vهيم  41%شديد و 
وهكذا، . كام qٔن أ]ش�اص ذوي إال*اقة مييلون ٕاىل الع�ش يف أ]رس الكÓرية وفرص الزواج Vهيم qٔقل من أ]ش�اص العاديني. ال^ساء

العام *ىل qٔهنم ومصة *ار *ىل أ]رس، ح�ث ينظر ٕاÇهيم فٕان ح�اة أ]ش�اص يف وضعية ٕا*اقة ال زالت تعرف نو*ا من اÇمتيزي، والشعور 
نظرة دونية، وينعتون مبصطل<ات دا� *ىل نوع من التحقري واÇمتيزي، وبعضهم يفضلون الع�ش يف عز� حتاش&يا للك نوع من إالها¤ت 

  .والتحقري من ش§ٔهنم

 :الولوج ٕاىل الر*اية الصحية والعالîات ∗

ش�اص يف وضعية ٕا*اقة مه qٔقل �س&بة من ح�ث التغطية الصحية، وال يتلقون الر*اية الطبية ٕاال فõ يتعلق kلولوج aلعالîات، فا]ٔ 
¤درا، ول�س من املس&تغرب qٔن أ]ش�اص يف وضعية ٕا*اقة ينفقون qٔكرث *ىل حصهتم؛ �ا فٕان تدهور الص<ة العامة لBٔش�اص يف 

  .وضعية ٕا*اقة، سÃب هلم املزيد من Gكتئاب والتعب

املبارشة qٔو �ري (، فٕان ½اكليف الر*اية الصحية RAMEDو AMO لبعض مهنم يلج ٕاىل Àدمات التغطية الصحيةوٕاذا اكن ا
فÓدون تعبئة ومسا*دة اVو�، ال ميكن لBٔرس اليت يوîد Vهيا qٔش�اص يف وضعية . ال ½زال مصدر قلق دامئ kل^س&بة ٕاÇهيم) املبارشة

 .خيفف من معا¤هتمٕا*اقة، GعEد *ىل نفسها aلتكفل هبم Âشلك 

 :الولوج ٕاىل التعلمي ∗

من أ]طفال يف وضعية ٕا*اقة ما دون  39%احلصول *ىل التعلمي هو حق qٔسايس لBٔطفال يف وضعية ٕا*اقة، ولكن يف املغرب 
. التعلمي ا�¥ن وجلوا ٕاىلمن أ]طفال يف وضعية ٕا*اقة مه  41%و . عرش س&نوات مه ا�¥ن س&تطيعون القراءة والكKابة akلغة العربية

  .ال^ش&يطة مه من الف¡ات 65-15متك�وا من ولوج سوق العمل وترتاوح qٔعامرمه بني  15%وفقط 

وkل^س&بة لواقع تعلمي الطفل يف وضعية ٕا*اقة kملغرب، سل *دم اس&تفادة �البية أ]طفال يف وضعية ٕا*اقة من £رامج التعلمي 
س&ية، لتوفري التعلمي أ]سايس لهذا القطاع احلساس، ال ¥زال *دد املس&تف�د¥ن م�ه أ]سايس، فرمغ ق�ام احلكومة املغربية بصيا�ة خطة خام

طفال يف وضعية ٕا*اقة من العدد إالجاميل املرتاوح  74730ضعيفا aلغاية، ٕاذ مل سل يف الرب¤مج، حسب إالحصائيات الرمسية، سوى 
تصممي املدارس، *دد أ]ساتذة، : ملادية واaلو�îس¬�ك�ة من قÓيلس&نة، ولعل ذ� ¥رجع ٕاىل العديد من العوامل ا 15و  qٔ4عامرمه بني 

  .qٔساليب االتصال، التق�مي، اVمع أ]رسي و*دم فا*لية محالت التوعية اليت تقوم هبا الوزارة

 :الولوج ٕاىل الشغل ∗
معظم أ]ح�ان، هو غياب وال ختتلف وضعية Þشغيل الشخص يف وضعية ٕا*اقة عن kيق املعا¤ة اليت يعاÕهيا، ٕاذ qٔن ما سل، يف 

املوzو� aلشخص يف وضعية ٕا*اقة، وكذا *دم ا�رتام  G%7لزتام الاكيف، ٕان مل ¥كن *دم الزتام اVو� والقطاع اخلاص ب§ٔجرqٔة �س&بة 
يطرة وال شك qٔن ذ� جيد ترب¥ره يف س& . تطبيق املقKضيات القانونية املنصوص *لهيا يف مدونة الشغل لصاحل أ]îري يف وضعية ٕا*اقة

قاربة مجمو*ة من العوامل، ت§ٔيت يف مقدمهتا الوضعية الهشة لالقKصاد الوطين وس&يطرة عقلية الرحب الرسيع *ىل املقاو� املغربية، مما جيعل امل
، مفا القانونية وGجEعية �ائبة لكيا Vى املقاول املغريب، ٕاذ يظهر ذ� واحضا يف سلوك qٔحصاب رؤوس أ]موال ٕازاء أ]ش�اص ا]ٓخر¥ن

يت k� î[ٔkري يف وضعية ٕا*اقة ا�ي حيتاج ٕاىل ر*اية Àاصة، يتذرع صاحب املقاو�، �البا، بعدم قدرته *ىل توفريها #، ن¬�ة أ]زمة ال
يعاÕهيا القطاع اخلاص املغريب *ىل *دة مس&تو�ت، وكذا نظرا aلمنافسة GقKصادية الرشسة اليت يوا4ها ال^س&يج GقKصادي الوطين 
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ام جهمة العوملة GقKصادية ورشاكهتا العرب وطنية العمالقة اليت ش&ي§ٔت إال�سان وجعلت قميته مقاسة مبدى قدرته *ىل العمل kس&مترار qٔم
  .من دون توقف، داÀل ا]ٓ� الرqٔساملية اجلبارة aلعامل املتقدم، يف غياب املرا*اة الواجÓة aلعامل GجEعي وإال�ساين

د الشخص يف وضعية ٕا*اقة بدا من Gرمتاء يف qٔحضان GحKاîات اليوم�ة qٔمام مقري الربملان والوزارة qٔمام هذا الوضع، ال جي
، هبدف الضغط *ىل احلكومة لتوفري مصدر رزق قار # داÀل qٔسالك )وزارة التمنية GجEعية وأ]رسة والتضامن(امللكفة kلقطاع 

  ...).املعمقة، املاسرت، إالîازة/�اميل اVكتوراه، دبلوم اVراسات العليا(ر العليا املعط| الوظيفة العموم�ة، ش§ٔنه يف ذ� ش§ٔن kيق أ]ط
فقط يصلون لسوق  23%من املواطين ال^ش&يطني يوîدون يف وضعية ٕا*اقة ومه يبحثون عن معل، يف �ني  7%مفا يقرب من 

معوما ال^ساء الف¡ة ا]ٔكرث . جيب Àqٔذها بعني Gعتبار qٔيضاهناك اخKالفات zبرية بني الرîال وال^ساء يف سوق العمل واليت . الشغل
وkلرمغ من ذ� أ]ش�اص يف وضعية ٕا*اقة ا�¥ن متك�وا من دخول سوق . �شاطا Îنيا، وتعمل Âشلك رئ�يس يف أ]عامل املزنلية

  ...اخنفاض أ]جور، وصعوkت التنقل: الشغل يوا4ون العديد من qٔوîه *دم املساواة
ال ميكن (qٔو الب^�ة التحتية ) املواقف السلبية(ئق qٔمام مشاركة أ]ش�اص يف وضعية ٕا*اقة �البا ما ½كون �ري مرئية وqٔمه العوا

، وق| *دد أ]صدقاء؛ لكها معطيات تبني صعوبة Gندماج GجEعي ا�ي يوا4ه أ]ش�اص يف وضعية ٕا*اقة، ز�دة )الوصول ٕاÇهيا
  .ٔ]ش�اص يف وضعية ٕا*اقة تعاين فقرا qٔشد من ا]ٔرس أ]خرى*ىل qٔن أ]رس اليت يتواîد فهيا ا

فقط مهنم  22%: س&نة، القليل مهنم وجلوا سوق الشغل ح�ث qٔن 15ومن بني أ]ش�اص يف وضعية ٕا*اقة ا�¥ن ½زيد qٔعامرمه *ىل 
ترتاوح qٔعامرمه بني من أ]ش�اص يف وضعية ٕا*اقة ا�¥ن  15.2%: ومس&توى ال^شاط م�خفض وÀاصة من مه يف سن العمل. يعملون

 .مه �ش&يطون 15-65

يف املئة مهنم qٔقل احEال لولوج سوق الشغل من  14.7س&نة،  65و 18أ]ش�اص يف وضعية ٕا*اقة ا�¥ن ترتاوح qٔعامرمه ما بني 
 س&نة ½زيد فرص العمل Vهيم، والضغط GقKصادي يلعب دورا zبريا يف ولوج أ]ش�اص يف 30وا]ٔكرث من . أ]ش�اص ا]ٓخر¥ن

وضعية ٕا*اقة لسوق الشغل؛ ح�ث يعتربون *ائقا اقKصاد� هلم ومه qٔش�اص �ري م�تني، يف �ني qٔن الراتب ا�ي حيصلون *ليه 
 .مرة3.9وzونه خشصا يف وضعية ٕا*اقة تقل Vيه فرص العمل ب . س�سامه ال حما� يف ٕا*ا� العائ| وإالحساس حبقهم وماكÕهتم يف اNمتع

 :احلياة جودة ∗

خص يف وضعية ٕا*اقة يعمتد Âشلك zبري *ىل qٔرسته، اليت يف كثري من أ]ح�ان تبدي الك±ري من Gس&تعداد aلتضحية ٕان الش
�البا ما ½كون أ]�شطة GجEعية Âس&يطة îدا اليت ¥متتع هبا أ]ش�اص يف وضعية ٕا*اقة لكن تبقى �ري اكف�ة وحتسسه ب§ٓالم . لسا*دته

  .وضعية ٕا*اقKهنفس&ية qٔكرث من مسا*دته *ىل جتاوز 

هذا ت§ٔثري لوضعية إال*اقة ال س&هتان به، وي^Óغي qٔن تقاب6 س&ياسات معوم�ة فعا� تعزز جتاوز وضعية إال*اقة، ر*اية طبية qٔفضل، 
ودÀل بديل aلمسا*دة *ىل الر*اية يف أ]رسة وم�ح لBٔش�اص يف وضعية ٕا*اقة املعطلني عن العمل، ولكها عوامل س¬سمح هلم kلع�ش 

  .، يضاف ٕاىل ذ� رضورة وجود س&ياسة �شطة لالندماج GجEعي وماكحفة مجيع qٔنواع اÇمتيزيالكرمي

سمح هذا املنظور مKعدد أ]بعاد aلفقر من qٔن اÀVل و�ده ال ميك�ه من احلد متاما من qٓ�روضعيات إال*اقة وي^Óغي qٔن تؤÀذ qٔبعاد 
  .بارالتمنية الÃرشية لBٔرس الهشة والفقرية و�ريها يف Gعت 

مؤرشا يف جماالت خمتلفة مهنا الص<ة، والتعلمي، والعمل، وظروف املع�شة، والرفاه  17ومن املعلوم qٔنه مت حتديد qٔبعاد الفقر ب^س&بة 
وqٔظهرت النتاجئ qٔن أ]ش�اص يف وضعية ٕا*اقة مه qٔكرث فقرا Âشلك . املادي، والص<ة النفس&ية، وGندماج GجEعي، وأ]من املادي

وkملثل، فٕان أ]ش�اص يف وضعية ٕا*اقة يف . ضافة ٕاىل ذ�، ال^ساء يف وضعية ٕا*اقة هن ا]ٔكرث فقرا من qٔم±الهن الرîالوkالٕ . *ام
  .املناطق القروية مه ا]ٔكرث فقرا من املتواîد¥ن يف املناطق احلرضية ح�ث املزيد من اخلدمات املتا�ة
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 :تواîد الولوج�ات يف الفضاء العمويم ∗

تتطلبه  يف وضعية ٕا*اقة، فاÇهتيئات الرضورية الزالت مل ت§Àٔذ يف احلساب ما لBٔش�اص كرث املشالك ٕاحراîاالولوج�ات qٔ  تعترب
kملغرب الزال يف ½اكOر،  فعدد أ]ش�اص يف وضعية ٕا*اقة. qٔكرث واليت تعطي حلياة الشخض يف وضعية ٕا*اقة اس&تقاللية  حرية التحرك

بتقليص احلواجز املعامرية، ٕاال qٔن هذه احملاوالت مازالت �ري اكف�ة ودون مس&توى  وذ� ع،يف اNمت ٕادما4م وkلرمغ من حماو� Þسهيل
  .تطلعاهتم وال Þس&تجيب الحKياîاهتم

والعقيل  ا�ايت من التوزان  îانبا  وهو ا�ي ¥ك�ف مجيع أ]ش�اص، Îمة يف ح�اة ماكنة ا�ي حيتل kملسكن وتبدqٔالولوج�ة
�لب املساzن املشرتكة تفKقر ٕاىل الولوج�ات ىليمت الولوج إ  عندما  ذ� و¥كمتلqٔ نqٔ ن العموم�ة والنقل ونالحظzو�ة وأ]ماKن املفzأ]ما .

ٕاىل مKطلبات  ا�ي س&تجيب  املالمئ، ٕاطار احلياة وجودة املسكن ٕاىل ٕانعاش  îدا ½ريم حركة zبرية  يف ٕاطار  ماك¤ Îام  وحتتل الولوج�ة
وموقع الشخص يف وضعية   الك±افة الساكنية  من ا]ٓن  qٔن ي§Àٔذ يف احلس&بان وجيب ركة،واحل  يف وضعية ٕا*اقة يف الولوج�ة  الشخص

  .مهنا  ٕا*اقة

فوق الكرايس   ي¬�قلون �ري املبرص¥ن، قلييل البرص، وأ]ش�اص ا�¥ن(أ]ش�اص يف وضعية ٕا*اقة   مجليع  الولوج�ات املثالية Þسمح
مشالك   و�ده وبدون  êر qٔفراد اNمتع، وذ� ب§ٔن ينجز الشخص يف وضعية ٕا*اقةzسا  مبامرسة احلياة اليوم�ة) العيص  املتحركة qٔو بواسطة

ويطور من *القاته GجEعية بدون qٔن ¥كون   وqٔن يلتحق بعم6 والثقايف، وب^شاطه الرتفهي´ي  وqٔن يقوم kل¬سوق  مساعيه إالدارية،  نوعية
  .يف �اîة اضطرارية ٕاىل من سا*ده يف ذ�

الشخص يف وضعية ٕا*اقة حلي   qٔن ولوج  م أ]ش�اص يف وضعية ٕا*اقة من حقوقهم، ومن هنا يتÃنيوغياب هذه الولوج�ات حير 
هتي� qٔماzن  –هتي� أ]ماzن العموم�ة-وسائل النقل  هتي�- الطرق  هتي�-هتي� املساzن : £هتي�¡ات جيب qٔن مير هذا احلي م±ال

مهنا  فقدت عون العمل، ويه سلس| من احللقات ٕاذاالاكف�ة ملن س&تطي  املوارد املادية  هذا ويضاف ٕاىل ،...العمل
�ري صاحلة لالس&تعامل أ]خرى احللقات السلس|، وqٔصبحت  تعطلت  وا�دة.  

وهكذا، مفن Àالل رصد اNال اجلغرايف والعمراين ا�ي يعد مبثابة الب^�ة التحتية، qٔو أ]ولية لتطو¥ر قدرات الشخص  يف وضعية 
ور اVو� وامجلا*ات احمللية يف توفري الولوج�ات الرضورية لتنقل الشخص يف وضعية ٕا*اقة aلمدرسة qٔو ٕا*اقة وت§ٔهي6، يظهر واحضا قص

، ٕاذ ½اكد تغيب، *ىل إالطالق، ت& الولوج�ات يف معظم املرافق العموم�ة ...اجلامعة qٔو املس¬شفى qٔو إالدارات العموم�ة qٔوالعمل qٔو
 12اخلاص kلولوج�ات والصادر يف  10-03: يل املس&متر ا�ي يعرفه تطبيق القانون رمقواخلاصة *ىل �د سواء، و¥رجع ذ� ٕاىل التعط 

  .بل وٕاىل غياب إالرادة الس&ياس&ية a©و� ٕالجياد �لول ¤جعة لBٔش�اص يف وضعية ٕا*اقة 2003ماي 

 :اخلالصة •

وملعاجلة ومصة . qٔولوية أ]ولو�تلتحسني qٔوضاع أ]ش�اص يف وضعية ٕا*اقة، وجب وضع اسرتاتيجية aلمساواة و½اكفؤ الفرص من 
العار واÇمتيزي يف ماكن العمل يتطلب معال zبريا وت^س&يقا، من ح�ث 4ود خمتلف الس&ياسات العموم�ة؛ ٕاذ جيب Þرشيع قانون îديد 

هضم حقوقهم  حيمي أ]ش�اص يف وضعية ٕا*اقة ضد اÇمتيزي، ومعاقÓة qٔرkب العمل و�ريمه من املوظفني، ا�¥ن ميارسون العمل معهم عند
التلفزيون وإالذا*ة والصحف والش&باكت (qٔو املس £كرامهتم، مع رضورة جيب ½ك±يف محالت التوعية *رب وسائل إال*الم 

  ).*دم القدرة *ىل العمل، ول�س ذzيا مبا ¥كفي لتعمل(؛ كام جيب حتدي الصور اÇمنطية التقليدية حول إال*اقة ...)GجEعية

وضعية ٕا*اقة يف Gس&تقالل وGندماج GجEعي واملهين واملشاركة يف ح�اة اNمتع هو �اîة  وهكذا، فٕان حق أ]ش�اص يف
فالرضوري qٔن ت§Àٔذ يف Gعتبار  .ٔ]ن الفقر هو صعوبة zبرية qٔخرى اليت توا4ها *ائالت أ]ش�اص يف وضعية ٕا*اقة .مل<ة aلمشاركني
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ياسة GجEعية والس&ياسة GقKصادية وحتسني واس&تدامة ظروفهم احKياîات أ]ش�اص يف وضعية ٕا*اقة وqٔرسمه يف وضع الس& 
  .املع�ش&ية يف qٔقرب وقت

وال ميكن التغلب *ىل هذه العقÓات ٕاال من Àالل ٕا*داد س&ياس&ية مEسكة وÞشارzية وشام| من طرف اVو� اليت تقيض *ىل مجيع 
�اص يف وضعية ٕا*اقة يف ماكهنم الصحيح يف اNمتع من Àالل qٔبعاد احلرمان من القدرات وGس¬Óعاد GجEعي وÞسعى لوضع أ]ش

  .تطبيق وتنف�ذ القوانني واحلقوق القامئة

لهذا، جيب qٔن تتحمل اVو� مسؤوليهتا يف وضع س&ياسات معوم�ة واحضة تقوم qٔساسا *ىل ماكحفة اÇمتيزي *ىل qٔساس إال*اقة 
مه *ىل جتاوزوضعيات إال*اقة، ]ٔن حتدي إال*اقة ممكن ٕاذا توفرت وÞسعى ٕاىل ٕادماج أ]ش�اص يف وضعية ٕا*اقة ومسا*دهتم وqٔرس

 .إالرادة الس&ياس&ية
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    :تقدمي

وما تاله من اعEد  2013ٕان ما مسي رمسيا kلس&ياسة اجلديدة aلهجرة، مبقاربة ٕا�سانية و�kرتام حلقوق إال�سان م�ذ ش&ت^رب 
وÞسوية ٕادارية اس&ت¸�ائية لعدد من املهاجر¥ن �ري النظام�ني، جيعل اVو� املغربية  2014لجوء س&نة aلهجرة واa" اسرتاتيجية وطنية"ل

موضع مساء� عن ÕGهتااكت اليت تطال حقوق إال�سان وحقوق املهاجر¥ن *ىل اخلصوص يف اس&تابة aلس&ياسة أ]وروبية الرام�ة ٕاىل 
 Kول أ]وروبية اليت ماف©a هتااكت الواسعة واخلطرية حامية احلدود اخلارج�ةÕالk و� املغربية امل¬سمةVئت تغض الطرف عن ممارسات ا

  .  ات اaلجوء/ات وطاليب/حلقوق املهاجر¥ن

  .وحنن �سعى ٕاىل Âسط ت& املساء�، س&نعزز هذا التقر¥ر ببعض املؤرشات والقراêن وqٔم±| رصدهتا امجلعية مبجمو*ة من املناطق املغربية

  :مؤرشات هيلكية

  .ملصادقة *ىل االتفاق�ات اVولية ذات الص| حبقوق املهاجر¥ن وٕاصدار القوانني التنظميية واملؤسسات املوzو� لها بذ�ا

  :صدق املغرب *ىل *دد من االتفاق�ات املتعلقة حبقوق املهاجر¥ن والالج¡ني واكن من اVول أ]وائل يف ذ� ونذzر *ىل اخلصوص

وصدق *ىل الربوتوzول إالضايف  1956نونرب  7بوضع الالج¡ني، صدق *لهيا املغرب بتارخي املتعلقة ) 1951(اتفاق�ة ج�يف  -
  . 1971ا£ريل  20بتارخي 

 1993يونيو  21صدق *لهيا املغرب بتارخي 1990االتفاق�ة اVولية محلاية حقوق مجيع العامل املهاجر¥ن وqٔفراد qٔرسمه لس&نة  -

 اتفاق�ة م�اهضة العنرصية  -
  :ىل* 2011ونص دس&تور 

qٔن اململكة املغربية تؤكد ÞشÃهثا حبقوق إال�سان، كام يه  مKعارف *لهيا *امليا وتؤكد وتلزتم حبظر وماكحفة لك qٔشاكل اÇمتيزي  -
  .يف ديباجKه... ÂسÃب اجل^س qٔو اaلون

 .¥متتع أ]îانب kحلر�ت أ]ساس&ية املعرتف هبا aلمواطنني واملواطنات املغاربة وفق القانون -

ب املقميني kملغرب، املشاركة يف Gنت�اkت احمللية مبقKىض القانون qٔو تطبيقا لالتفاق�ات اVولية qٔو ممارسة وميكن لîBٔان -
  .املعام| kملثل

 ).30املادة (رشوط م�ح حق اaلجوء دون صدور القانون التنظميي املتعلق به  -

  :qٔما خبصوص  القوانني املؤطرة aلهجرة واaلجوء فميكن ٕاجاملها يف

  .املتعلق بدخول وٕاقامة أ]îانب والهجرة �ري الرشعية 2003يونيو  26ا�ي صدق *ليه الربملان بتارخي  02- 03نون القا -
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 .كام تداولته وسائل إال*الم qٔ2015£ريل  30مرشوع قانون يتعلق kالجتار kلÃرش واعEده يف اNلس احلكويم بتارخي  -

 .ترصحي رمسيا بذ�مرشوع قانون مKعلق kحلق يف اaلجوء كام مت ال  -

 .مرشوع قانون مKعلق kلهجرة كام مت الترصحي رمسيا بذ� -

  .2014ٕاسرتاتيجية وطنية aلهجرة واaلجوء م�ذ س&نة  -
  املياكنزيمات املؤسساتية لترصيف القوانني

  .اNلس الوطين حلقوق إال�سان وهيلكته، Îمته حامية حقوق إال�سان واÇهنوض هبا •

 .املغربية وشؤون الهجرة الوزارة امللكفة kجلالية •

 .املندوبية الوزارية حلقوق إال�سان •

  .مكKب املفوضية السام�ة لالج¡ني •
سل تقدم *ىل مس&توى:  

  .التصديق *ىل *دد من االتفاق�ات اVولية محلاية حقوق الالج¡ني واملهاجر¥ن مهنم �ري النظام�ني -

 . ة املشاركة الس&ياس&ية aلمهاجر¥نالتنصيص *ىل حق اaلجوء و*ىل القانون املنظم # و*ىل ٕاماكني -

 .إال*الن kٕال*داد لقانون Gجتار kلÃرش وقانون اaلجوء وقانون الهجرة -

 . اش&تغال مؤسسات وطنية لترصيف وتطبيق هذه االتفاق�ات -

 .التعاون مع املفوضية السام�ة aلالج¡ني التابعة لBٔمم املت<دة kملغرب -
جوء والهجرة مKالمئة مع املواثيق اVولية ذات الص|  يعطل متتعهم حبقوقهم، Àاصة يف ٕاال qٔن تلكؤ اVو� يف ٕاصدار قوانني aل

ا�ي ال يالمئ جزء zبري م�ه املعايري اVولية حلقوق إال�سان فهو جيرم الهجرة �ري النظام�ة ويفسح اNال  02- 03ظل القانون احمليل 
  .ات/الÕهتاك حقوق املهاجر¥ن

  :املؤرشات الك�ف�ة

Gسرتاتيجية الوطنية aلهجرة واaلجوء كتفعيل aلس&ياسة الوطنية اجلديدة aلهجرة اليت هتدف ٕاىل اندماج ¤حج تضمنت   
£ر¤جما Þشمل جماالت qٔساس&ية اكلرتبية والثقافة *ىل مس&توى إالدماج يف النظام التعلميي والتكو¥ن يف  a11لمهاجر¥ن والالج¡ني kملغرب، 

امج الر�ضية والرتفهيية وضامن الولوج ٕاىل العالج *ىل مس&توى الص<ة وÞسهيل احلصول *ىل السكن يف اaلغات والثقافة املغربية، والرب 
  .ٕاطار الرشوط القانونية واملسا*دات GجEعية وإال�سانية والقانونية ومتك�هنم من Gس&تفادة من £رامج التضامن والتمنية GجEعية

G عد مرور س&ن¬ني *ىل ال¬سوية إالداريةÓائية ل ف�ري نظام�ني 17916س&ت¸�ات حسب وزارة اVاÀلية، ويه حصي| /Îاجر وÎاجرة 
  :ات/ضعيفة، ورمغ حش املعلومات بعدم توفر¤ *ىل مؤرشات zيف�ة، �سل ما ييل، من Àالل ت¬Óعنا ورصد¤ لواقع املهاجر¥ن

ال qٔن تطبيقها،س&ياس&يا، ي¬سم ببطء وحمدودية وضعف الفعالية Gسرتاتيجية الوطنية يف جمال الهجرة، ذات qٔمهية، من الناح�ة النظرية إ 
و*ىل رqٔسهم الوز¥ر املنتدب aلوزارة  2015ش&ت^رب  9واجلدية يف تفعيلها معليا، عكس ما رصح به املسامهون يف الندوة الوطنية لـ 

  .امللكفة kجلالية املغربية وشؤون الهجرة
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  : *ىل مس&توى احلق يف الشغل* 

  .ن إالدارية ٕاىل ال¬سول من îqٔل البقاء/ات ممن سويت وضيعهتم/ل يضطر *دد zبري من املهاجر¥نفعىل مس&توى الشغ

  : *ىل مس&توى احلق يف الص<ة* 

وحىت وٕان اكن الولوج ٕاىل احلق يف الص<ة، مضمو¤ جزئيا من الناح�ة الواقعية،  اكلعالج أ]ويل qٔو العالج ا�ي يتطلب Gس&تعال 
ا]ٔم احلامل وحصة الطفل ٕاال qٔن أ]دوية والت<اليل والساكنري والفحص kلراديو و�ري ذ�،  فه´ي ذات لكفة  qٔو الوالدة qٔو ت¬Óع حصة

يبقى الولوج aلعالج اك�د العنارص Gساس&ية aلحق يف الص<ة �ري مKوفر مفا . ات/kهضة و�ري جمانية ول�ست يف مKناول معوم املهاجر¥ن
الص<ة البدنية والعقلية  ميكن بلو�ه، كام ½كف6 املواثيق اVولية حلقوق إال�سان Àاصة العهد  k� kحلق يف اÇمتتع ب§ٔ*ىل مس&توى من

واالتفاق�ة اVولية محلاية حقوق مجيع املهاجر¥ن وqٔفراد qٔرسمه لس&نة .) 12مادة .(اVويل اخلاص kحلقوق GقKصادية وGجEعية والثقاف�ة
  . واتفاق�ة ج�يف حلقوق الالج¡ني  1990

  : *ىل مس&توى السكن *

ٕاال qٔن )) 1.ف( 11مادة (رمغ qٔن العهد اVويل اخلاص kحلقوق GقKصادية وGجEعية والثقاف�ة ¥كفل للك خشص احلق يف الشغل 
�لبية املهاجر¥نqٔ/رميا، وظروفا/ات والالج¡نيz ات مبا فهيم اولئك ا�¥ن سويت وضعيهتم إالدارية  يع�شون دون شغل  يوفر هلم *�شا 

�ري حصية qٔو حمفوفة kنعدام أ]من وأ]مان الشخيص، فقد يقمي *دد zبري مهنم يف الب�ت الوا�د qٔو يف شقق يف م& أ]غيار كام �دث 
ات كام هو احلال يف الناظور ووîدة و�ريها من املدن، رمغ qٔن /يف طنة qٔو يف خمõت يف الغاkت وأ]حراش حيمتي فهيا املهاجرون

  .ة الواردة يف اخلطة Gسرتاتيجية الوطنية aلهجرة واaلجوء تنص *ىل Þسهيل احلصول *ىل السكنالرشوط القانوني

  : *ىل مس&توى التعلمي* 

ن إالدارية، ٕاال qٔن التعلمي /ات ا�¥ن متت Þسوية وضعيهتم/رمغ وجود ٕاماكنية ولوج املؤسسات التعلميية ٔ]طفال املهاجر¥ن  
املادة (حلقوق إال�سان Àاصة العهد اVويل اخلاص kحلقوق  GقKصادية وGجEعية والثقاف�ة  Mحق م�صوص *ليه يف املواثيق اVولية

، kعتباره حقا يف ذاته وهو يف نفس الوقت وس&ي| ال غىن عهنا ]ٔعامل احلقوق أ]خرى كام qٔن التعلمي حق متك�ين، بعيد عن qٔن ¥متتع )13
) qٔو سوريون qٔو �ريمه بل وحىت qٔبناء اجلالية املغربية kخلارج العائد¥ن ٕاىل املغرب سواء qٔفارقة ج�وب الصحراء(به هؤالء أ]طفال 

 Àاصة ممن جتاوزوا س&نا معينة و¥رجع ذ� kٔ]ساس لغياب ب^�ة اس&تقÓال مدرس&ية مالمئة £لك qٔبعادها املدرس&ية والثقاف�ة والرتبوية ولو يف
كام qٔن حقوق إال�سان م�هتكة يف مشوليهتا Mعطا� الواV¥ن، وافKقادمه لرشوط �دودها اVنيا قد تؤهلهم aلتعمل والتحصيل وGندماج 

  .السكن الالئق واخKالل توازن الوسط العائيل qٔح�ا¤، يه مس§ٔ� تعيق إالقÓال qٔو Gس&مترار يف املدرسة

ٕالسرتاتيجية وطنية aلهجرة واaلجوء qٔن  ات فك�ف/ٕاذا اكنت احلقوق GقKصادية وGجEعية والثقاف�ة بعيدة عن qٔن ¥متتع هبا املهاجرون
  ات، مبقاربة ٕا�سانية ومقاربة مشولية وا�رتام حقوق إال�سان؟/حتقق �qٔد qٔهدافها وهو ٕادماج املهاجر¥ن
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  :مؤرشات نتاجئ* 

  ".ات يف ٕاطار ا�رتام حقوق إال�سان/تدبري تدفق املهاجر¥ن"  

  ر¥ن؟zيف qٔ*د املغرب وzيف مارس تدبري تدفق املهاج        

ات يف ٕاطار ا�رتام حقوق إال�سان �qٔد qٔهداف Gسرتاتيجية الوطنية aلهجرة واaلجوء اليت اعمتدها املغرب /يعترب تدبري تدفق املهاجر¥ن
ن مل خيتلف يف /ات وتدبري تدفقهم/ات �ري النظام�ني/س^Kان بعد اعEد هذه Gسرتاتيجية، مل ت^Kه معا¤ة املهاجر¥ن. 2014م�ذ ش&ت^رب 

  . 2014ره kملقارنة مع ما قÓل  qٔي ما قÓل ٕاقرار هذه Gسرتاتيجية س&نة جوه

ذ� ]ٔن هذا التدبري حتمكه مقاربة qٔم�ية رصفة ال *القة لها �kرتام حقوق إال�سان، يف ا�سام æم مع ما Þسعى ٕاليه  qٔوروk ب¬شديد 
ن الهجرة الغري النظام�ة، وتوظيف الواكالت املتخصصة zواك�  حراسة �دودها اخلارج�ة مع اس&مترار املغرب يف لعب دور اVريك aل<د م

كام " (½ريتو"اليت تعىن kٕدارة التعاون العمليايت يف احلدود اخلارج�ة a©ول أ]عضاء يف Gحتاد أ]ورويب qٔو اعEد £ر¤مج " فرونتكس"
ات *ىل السوا�ل /جراءات حمدودة من الر*اية aلوافد¥نا�ي يقKرص *ىل مراقÓة احلدود أ]وروبية ويعمتد إ ) تداولته وسائل إال*الم

يف  qٔ2000لف Îاجر وÎاجرة م�ذ س&نة   31أ]وروبية دون الق�ام  بعمليات  إالنقاذ يف م�اه البحر املتوسط ا�ي مات ف�ه حوايل 
  .ن aلوصول ٕاىل qٔوروk حسب ائتالف ملفات الهجرة/حماوÇهتم

ات ٕاال qٔن أ]م±| اليت س&نوجزها، من Àالل معاين¬�ا يف /يف جمال اÕهتااكت حقوق املهاجر¥نورمغ *دم توفر¤ *ىل ٕاحصائيات مدققة 
ن مبناطق خمتلفة kملغرب تف�د اد*اءات اVو� املغربية �kرتام حقوق إال�سان وحام¥هتا واÇهنوض هبا مبا يف ذ� حقوق /امجلعية ٔ]وضاعهم

  .ات/املهاجر¥ن

ن يفرض ثالث مس&تو�ت من Gلزتامات *ىل اVول أ]طراف يه الزتامات �Gرتام، وامحلاية، ومعلوم qٔن qٔي حق من حقوق إال�سا
  .وأ]داء،  كام ورد يف معوم التعليقات العامة aلجنة حقوق إال�سان التابعة لBٔمم املت<دة

  :*ىل مس&توى ا�رتام حقوق إال�سان* 

 ٔq ول أ]طرافVرتام حقوق إال�سان من ا�k لزتامG متتع هبذه احلقوقيتطلبÇو متنع اqٔ ن تت<اىش التدابري اليت تعرقل.  

ات و�ساء /ن جامعيا qٔح�ا¤ مضهنم قارصون/ات و½رح�لهم/ات �ري النظام�ني/ٕاال qٔن أ]4زة Gم�ية مل تتوقف عن مطاردة املهاجر¥ن
تؤكد الشهادات، يف ظروف ال ٕا�سانية وبتعتمي وqٔطفال وممن يتوفرون *ىل و�ئق إالقامة kملغرب وجر�، قرس� وkلعنف واÇهتديد كام 

سطات، سال، مك�اس، (عن امجلعيات اليت Þش&تغل يف جمال الهجرة وعن G*الم وذ� يف اجتاه املدن اVاÀلية qٔو اجلنوبية aلمغرب 
ل qٔو الرشق zوîدة وطنة انطالقا من مدن الشام... ) فاس، ½زن�ت، اجلديدة، اليوسف�ة، لكممي، æلو¥ن، مر¥رت، امخل�سات، æرودانت

Îاجر وÎاجرة مرة وا�دة يف شهر  1200ر�ل اكرث من (واملضيق والناظور، املدينة اليت عرفت ½رح�الت مKكررة بلغت حصة أ]سد 
<ام ويمت الرتح�ل بعد اقK. مقارنة مع املدن أ]خرى) قرب مدينةالناظور(ن يف ٕا�دى املراكز بقرية اركامن /بعد احKازمه 2015فربا¥ر

ا,õت اليت حيمتي فهيا أ]فارقة ج�وب الصحراء، وتفك�كها وٕاحراق qٔمKعهتم وتعريض ال^ساء وأ]طفال aلخطر، كام �دث يف مدينة 
وتمت هذه إالجراءات  دون �ل ) منوذج طنة(ات من الشقق اليت اكنوا يقميون فهيا ويه م& الغري /الناظور، وكذا ٕاÀالء املهاجر¥ن

  .ة الض<ا�بديل حيفظ zرام
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ٕان الهدف من الرتح�ل zسلوك متيزيي احKقاري، هو العقاب امجلاعي ا�ي ¥رهب الشخص ا�ي يمت ½رح�6 وحيدث # qٔرضارا نفس&ية 
  .وهو جيهل الو4ة اليت يقKادونه ٕاÇهيا

الناظور ٕاىل إاليقاف ات مضهنم �ساء وqٔطفال ومن يتوفرون *ىل و�ئق إالقامة مبدينة /ات �ري النظام�ني/كام تعرض املهاجرون
واكن .ليطلق رسا«ام فõ بعد 18/06/2015بتارخي "  ايفرا"و" مارت��ا"وGحKاز وGعتقال بل مت توق�ف ¤شطتني يف جمال الهجرة 

  .املليكيطلق رساح ال^ساء وأ]طفال و�اميل و�ئق إالقامة بعد تدÀل امجلعية املغربية حلقوق إال�سان Vى املسؤولني kٔ]من واVرك 

مل تتوقف اVو� عند هذا احلد من اÕهتااكت حقوق املهاجر¥ن ومه يف وضعية هشة،  بل qٔقدمت من Àالل عنارص القوات املسا*دة 
  .kٕقلمي الناظور *ىل ا*رتاض س&يارة م�دوبية الهجرة Gس&بانية وم�عها من ٕايصال املسا*دات إال�سانية aلمهاجر¥ن مبخõت سلوان kلناظور

  õسانوف�G رتام حقوق�k  ر ول�س احلرص، ل�س فهيا الزتامzل ا��Ãخرى،*ىل سqٔ |±مqٔ ييل:  

 .اعتقال وحمامكة جنرييني صامويل وما¥لك بوîدة £هتمة الهجرة �ري النظام�ة واVخول �ري الرشعي aلمغرب •

اخلطورة مبسا*دة امجلعية  ب§ٔمراض خطرية ومل يلج مس¬شفى الفرايب بوîدة حىت وصل  مر�|) 2015ماي (وفاة نوzونو  •
 ).بلجياك kملغرب(املغربية حلقوق إال�سان بوîدة وفاس وqٔطباء العامل 

ٕاتباع مسطرة ½رح�ل املواطن السوري عبد الرحامن احلاج *يل حنو السعودية من طرف السلطات املغربية وهو معتقل  •
 .Âسال kملغرب k1لسجن احمليل الزايك 

املواطن اaلييب qٔنوار *يل سامل الاكر،  2015مارس  27مبطار محمد اخلامس Vkار البيضاء م�ذ احKاز مصاحل أ]من الوطين  •
  .   نظرا الÕهتاء صالح�ة بطاقة ٕاقامKه رمغ qٔنه مزتوج مبواطنة مغربية وqٔب لثالثة qٔطفال

  :ات/فõ خيص الالج¡ني

ن من طرف /ات املعرتف هبم/ت، ويصل *دد الالج¡نيا/ات الغري النظام�ني/ات عن وضعية املهاجر¥ن/ال خيتلف وضع الالج¡ني
�لب�هتم ال ¥متتعون  1558و) ة(الجئ  UNHC. 4481املفوضية السام�ة لالج¡ني qٔطلب جلوء حسب ما ورد يف وسائل إال*الم و

 كذ� من اÕهتااكت املتعلقة حبقوق الالج¡ني، كام qٔهنم مل سلموا مه 1951مبجمو*ة من احلقوق اليت ½كفلها هلم Àاصة اتفاق�ة ج�يف 
  .حلقوقهم،Àاصة احلقوق املدنية والس&ياس&ية

  :وفõ ييل بعض احلاالت اليت رصدهتا امجلعية 

ٕاىل مليلية من طرف السلطات ) الناظور(من العبور *رب بين انصار ) الج¡ا من ثالث qٔرس 13(م�ع الج¡ني فلسطين�ني  •
  ).شهر ماي( UNRWAاملغربية، يتوفرون *ىل و�ئق  

 ).شهر ش&ت^رب( ف ومطاردة الج¡ني سوريني من طرف القوات العموم�ة داÀل معرب بين انصار تعني •

) 2015شهر  ش&ت^رب(الجئ سوري من العبور ٕاىل مليلية من طرف السلطات املغربية وتعرضهم لالبزتاز  200م�ع حوايل  •
 .وفك اعتصاÎم kلقوة

شهر (ي *ىل Àلف�ة وقفة احKاج�ة بÃين انصار  kلناظور احلمك Âشهر¥ن �Ãسا ¤فذا يف حق الجئ سوري مصطفى التلخ •
 )2015ش&ت^رب

 ) 2015شهر ش&ت^رب(احKاز الج¡ني من طرف رشطة بين انصار  •
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 )2015شهر ش&ت^رب(اعتقال الج¡ني سوريني kلناظور  •

شهر (م�ع �qٔد qٔعضاء فرع امجلعية من مرافقة الج¡ة من دخول الف�دق من طرف عنارص Gس&تعالمات العامة  •
 )2015ش&ت^رب

qٔطفال كذ�، ومواطن ميين من طرف رشطة املعرب ٕاىل  qٔ03طفال والج¡ة فلسطي^�ة qٔم لـ  3اعتقال الج¡ة سورية qٔم لـ  •
 )2015شهر qٔكتو£ر(مليلية 

  UNHCRحث الف�ادق kلناظور *ىل *دم اس&تقÓال الالج¡ني السوريني ا�¥ن ال يتوفرون *ىل بطاقة  •

دق�قة من مليلية ٕاىل بين انصار من طرف السلطات Gس&بانية  20ملدة  60 و*ددمه ½رح�ل الج¡ني سوريني واحKازمه •
 ).2015شهر نونرب (واملغربية 

*دم جتديد و�ئق إالقامة kملغرب aلس&يد محمد دالz، رئ�س احلزب املوريطاين a©فاع عن الب�¡ة وهو معارض س&يايس   •
  .Îدد يف qٔمانه وqٔم�ه يف بالده

  :سانحامية حقوق إال� * 

ع ٕان Gلزتام حبامية حقوق إال�سان كام تعرفها جلنة حقوق إال�سان التابعة لBٔمم املت<دة، تقKيض من اVول أ]طراف qٔن تت�ذ تدابري ملن 
  .الغري من التدÀل يف اÇمتتع kحلق

تطال حقوق املهاجر¥ن ، مقلق ٕاال qٔن ما توصلت ٕاليه امجلعية املغربية حلقوق إال�سان من معطيات من Àالل رصدها aلخروقات اليت 
  ).وقد ¥كون ما هو خفي qٔفظع وqٔهول(aلغاية  فõ خيص امحلاية 

فقد مت Þسجيل *دة �االت وف�ات لعدد من املهاجر¥ن أ]فارقة ج�وب الصحراء يف ظروف �امضة qٔو ÂسÃب القKل خبلف�ة قد ½كون 
Vلحق يف احلياة املكفول يف املواثيق اa هتاك واحضÕس&تور املغريبعنرصية يف اVولية حلقوق إال�سان وا:  

  :وفõ ييل بعض الpذج اليت رصدهتا امجلعية

 .سلõن، س&نغايل اجل^س&ية، قKل قرب سوق مرîان الناظور 06/07/2015 •

 Îاجر نيريي جيهل امسه،  قKل قرب سوق مرîان الناظور 18/12/2015 •

ادة بطنة، عند تدÀل السلطات أ]م�ية ٕالÀالء املهاجر¥ن Îاجر ج�وب الصحراء جيهل امسه، قKل ب§ٓ� � 01/07/2015 •
 .من الشقق اليت اكنوا يقميون فهيا

من î^س&ية �انية، مات اخKناقا وا�رتاقا وتفحمت ج±ته ليال داÀل خمية مبخمي ) س&نة 30(ايزنار اوسايل  19/04/2015 •
  .ملغربية حلقوق إال�سانأ]فارقة ج�وب الصحراء بوîدة، وفKح حتق�ق هبذا الش§ٔن بتدÀل امجلعية ا

ن zسلواكت وqٔفعال متيزيية /إالفريق�ات ج�وب الصحراء وسوء معاملهتم/ات أ]فارقة/كام جسلت امجلعية اعتداءات وحترشات kملهاجر¥ن
من طرف عصاkت qٔو حىت، لBٔسف، من طرف الساكنة، كام �دث kلناظور *دة مرات، Õهبت فهيا امجلعية، السلطات املغربية ٕاىل 

ن من التعرض aلمتيزي والتحريض والكراهية وخمتلف ظروب العنرصية وسوء /ن Àاصة حام¥هتم/مل مسؤولياهتا يف حامية حقوقهمحت
  .املعام|
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  :*ىل مس&توى ا]ٔداء* 

بية متكن حسب اaلجنة املعنية حبقوق إال�سان، يف تعليقاهتا العامة، يتطلب Gلزتام kٔ]داء من اVول أ]طراف qٔن تت�ذ تدابري ٕاجيا
  .أ]فراد وامجلا*ات وÞسا*دها *ىل اÇمتتع kحلق

تفي  فك�ف Vو� ال تلزتم بتعهداهتا اVولية وبقوان�هنا احمللية، سواء تعلق أ]مر �kرتام حقوق إال�سان qٔو حبام¥هتا qٔو Çkهنوض هبا، qٔن
  kاللزتام kٔ]داء؟

ات، وما ¥رصد ملاكحفة الهجرة الغري /ام تعهدت به من ا�رتام حلقوق املهاجر¥نٕانه تدبري دو� ال حترتم الزتاماهتا اVولية Âشلك اكف ك
مليون دوالر س&نو� كام رصح بذ�  60مهنا بناء îدار *ىل احلدود مع اجلزاêر وqٓخر *ىل مشارف مليلية احملت|، يقدر حبوايل (النظام�ة 

يونيو  10املغربية  libérationجريدة ( 2015يف يونيو ) E.F.Eانية رئ�س احلكومة املغربية عبد G# بنكريان لواك� G*الم Gس&ب
  .وهذا يطرح qٔكرث من سؤال). 2015

  :ات املغاربة kخلارج/حقوق املهاجر¥ن

ات kخلارج qٔصبحت مقلقة Àاصة بعد أ]�داث /ات �ري املصاحÓني/ن القارص¥ن/ات املغاربة مهنم/وضعية املهاجر¥ن  
مقKل مغريب : دو واNزرة أ]Àرية بفر�سا وتنايم ردود الفعل العنرصية، اجتاه املسلمني والعرب واملغاربيني معوماإالرهابية، جمزرة شارل ايب

ش&تغل ب§ٔ�د املراكز الثقاف�ة مبدينة سKÃة احملت| العتداء جسدي ش^�ع من . م. يف اعتداء عنرصي بفر�سا،  وتعرض مواطن مغريب م
يم اÇمتيزي و�دته وخطاب الكراهية وسوء املعام| والق�ام حبمالت عنرصية تقودها حراكت عنرصية طرف احلرس املدين Gس&باين، وتنا

ا Àاصة ب§ٔوروk اليت انتعشت كثريا، اكحلزب اÇمييين املتطرف بفر�سا وحركة النازيني اجلدد يف احلزب القويم اVميقراطي ب§ٔملانيا اليت م
  .ر¥ن الرافضني لطاليب اaلجوء والالج¡نيفKئت تنظم احKاîات حتشد املئات من املتظاه

كام qٔن الس&ياسات أ]وروبية فشلت يف ٕادماج املهاجر¥ن واختذت qٔح�ا¤ ٕاجراءات  متيزيية بتواطؤ اVو� املغربية سواء kلزتام مصت هذه 
رمسيا من Àالل ما îاء يف خطاب  أ]Àرية لرفع الرضر عن املواطنني املغاربة kخلارج من طرف الق�صليات، وقد ا*رتفت اVو� املغربية

من تقصري يف حق اجلالية املغربية kخلارج بل وسوء معاملهتا و*دم متك�هنا من حقوقها، ويف مقابل هذا  2015امل& حولها يف يوليوز 
ن، بل ٕان اVو�، *ىل /من وqٔماهن/املغربيات  وضامن qٔمهنم/ ات املغاربة/G*رتاف مل تت�ذ اVو� qٔية ٕاجراءات ملموسة محلاية املهاجر¥ن

  :املغربيات، من ب�هنا *ىل س�Ãل ا�zر/ات املغاربة/العكس من ذ�، قÓلت qٔو وقعت اتفاق�ات جمحفة يف حق املهاجر¥ن

توصل املغرب وهولندا ٕاىل اتفاق متيزيي وجمحف خبصوص تعويضات املتقا*د¥ن وأ]طفال  املغاربة  املقميني kملغرب : هبولندا -
، كام قÓل ختف�ضا qٓخر 2016ابتداء من فاحت ينا¥ر  %10رب *ىل ختف�ض تعويضات أ]رامل واليتاىم من املغاربة ب^س&بة ح�ث وافق املغ

مرا�ل، وعرفت التغطية الصحية  4متتد *ىل  %40هيم املس&تف�د¥ن من التعويضات التمكيلية عن العجز عن العمل ب^س&بة وصلت ٕاىل 
ا]ٓن، kٕالضافة ٕاىل ق�ام السلطات Âشلك م�ايف aلقانون ولالتفاق�ات اVولية مبراقÓة qٔمالك  بدورها تغيريا جوهر� مل ¥كشف عنه حلد

�س املغاربة املعنيني هبذه االتفاق�ة يف ب©مه املغرب *ىل الرمغ من qٔن معاشات التقا*د يه  الزتام جيب ان يمت *ىل qٔساس طبيعة العمل ول 
 .مقر السكن 

 .بلجياك يمت مبوجهبا اس&تقدام البول�س املغريب ملراقÓة أ]ح�اء اليت يقطن هبا املهاجرون املغاربة وقع املغرب اتفاق�ة مع: ببلجياك -

 �19رش kجلريدة الرمسية بتارخي (توصل املغرب واس&بانيا ٕاىل اتفاق يف ٕاطار االتفاق�ة الثنائية Âش§ٔن ٕا*ادة القÓول ب�هنام : kٕس&بانيا -
*ادة املهاجر¥ن �ري النظام�ني kس&بانيا ٕاىل أ]رايض املغربية سواء اكنوا مغاربة qٔو من دول سمح aلسلطات Gس&بانية kٕ ) 2013دج�رب 

، 2572من  مجموع  Î2014اجر ج�وب الصحراء Àالل س&نة   1555ر�لت اس&بانيا ٕاىل املغرب *رب kب سKÃة . (�لثة Âشلك فوري
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ضية العامة لشؤون الهجرة وkلتعاون مع الواك� أ]وروبية ملراقÓة احلدود وqٔثناء هذا الرتح�ل  �سقت املصاحل أ]م�ية Gس&بانية مع املفو 
 ).2015يونيو  -14 -13بتارخي   2707:  كام ورد يف  جريدة املساء *دد) فرونتكس(اخلارج�ة 

 : *ىل مس&توى Gحتاد أ]وريب -

املفاوضات حول اتفاق�ة ٕارîاع املهاجر¥ن سواء مت تنظمي اجE*ات بني املغرب وGحتاد أ]ورويب يف الرkط و£روzس&يل يف ٕاطار  -
 مغاربة qٔو qٔفارقة ج�وب الصحراء ممن يطردمه Gحتاد أ]ورويب وهو ما qٔكده الوز¥ر املنتدب kلوزارة امللكفة kجلالية املغربية وشؤون

 . غاربة، kن املغرب ال ميك�ه ان يقÓل ٕاال امل2015ماي  31و 30الهجرة كام qٔوردته جريدة العمل  ليوم 

بلوzس^Óورغ بني املغرب وGحتاد أ]ورويب ا�ي ¥ريم  2013يونيو  7كام مت توق�ع اتفاق ٕاطار حول الهجرة وحرية التنقل بتارخي  -
  .ٕاىل احلد من الهجرة الغري النظام�ة �ري املرغوب فهيا

مركز ٕايواء kس&بانيا، من  30يف  1805ٕاس&بانيا ٕاىل يف )  قد يفوق(ٕان ملف القارص¥ن املغاربة �ري املرافقني ب§ٔوروk ا�ي وصل *ددمه  
من  %50ميثلون  2015ٕاىل �دود qٔكتو£ر ) 7603،  *دد qٔ2015كتو£ر  2بتارخي   libérationجريدة (ب�هنا مركزي سKÃة وملي| 

   .اجل^س&يات أ]خرى

إال*الم، وهو ما ميثل  �qٔد الpذج طفل مغريب م¬رشد Âشوارع س&توMهومل kلسويد حسب وسائل  200كام وصل العدد ٕاىل qٔكرث من 
الصارÀة سواء من ح�ث اÕهتااكت حقوق إال�سان qٔو من ح�ث العجز عن معاجلته مبقاربة ٕا�سانية وحقوق�ة ½راعي املصل<ة الفضىل 

وقعة مع املغرب وكذا aلطفل كام ½كف6 اتفاق�ة حقوق الطفل، كام هو ¤جت عن الس&ياسات املتبعة يف جمال الهجرة qٔو االتفاق�ات الثنائية امل
  .إالجراءات والتدابري املت�ذة

اكن ٕا�داها اعتداء (وهؤالء القارصون، ، يع�شون وضعية ال¬رشد يف الشارع ويتعرضون لالعتداءات اجلسدية وGس&تغالل اجل^يس 
فKقد لرشوط إاليواء إال�سانية،كام ومراكز إاليواء kس&بانيا ت ) رشطيني اس&بانيني î^س&يا *ىل قارص مغريب يف وضعية �ري نظام�ة kس&بانيا

  . تناقلت ذ� وسائل إال*الم

qٔما ملف اجلالية املغربية بدول اخلليج وÀاصة السعودية، الب© احملرتف يف اÕهتااكت حقوق إال�سان فٕان *ددا من املغاربة واملغربيات 
العضو يف " اVو� العار"حقوق إال�سان ويه  يعانون من Þسلط املشغلني مس&تغلني غياب حامية حقوق إال�سان ومفهوم دو� حتمي

  :جملس حقوق  إال�سان وهذه بعض الpذج

احKاز مواطنة مغربية سعاد *لوش ويه Þس&تغيث *رب رشيط ف�ديو، من طرف مشغلهتا ح�اة الرساج امل^يس وزو4ا م�ري  •
 .محمد عريب ب§ٔ�د املنازل kلسعودية

ات واس&تغال# من طرف الكف�ل ويطالب kٕرîا*ه ٕاىل املغرب، من Àالل س&نو  5معا¤ة مواطن مغريب kلسعودية ملدة  •
 .ترصحيه يف رشيط ف�ديو

 .تعنيف املواطنة املغربية qٔسامء الوردي من طرف زو4ا إالمارايت وGمKناع عن Þسجيل طفلهام kحلا� املدنية •

   بدو� البحر¥ن حسب اد*اء *ائلتهس&نة ظلام 15اعتقال املواطن املغريب جنيب حمفوظ ا£ن الرشيق واحلمك *ليه ب  •
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  : Àالصة

 لن س&تقمي التعامل الرمسي aلمغرب مع ملف الهجرة واaلجوء، ما دامت اVو� املغربية مEدية يف س&ياس&هتا احلالية لتدبري قضا� الهجرة
املتعلقة kلهجرة، qٔمام ضغط  2013ة بتغي�ب املقاربة احلقوق�ة وما دامت مل تتاوب مع التوصيات الصادرة عن ا]ٔمم املت<دة يف س&ن

االتفاق�ة اVولية محلاية حقوق مجيع . (G1990حتاد أ]ورويب والرتاجعات املتتالية Vو# يف س&ياسة الهجرة، و*دم مصادقهتا *ىل اتفاق�ة  
  .روkوqٔمام اس&مترار م§ٓيس الهجرة �ري النظام�ة aلمغاربة و�ريمه حنو qٔو ) العامل املهاجر¥ن وqٔفراد qٔرسمه

وÞس&متر امجلعية املغربية حلقوق إال�سان ٕاىل îانب القوى اVميقراطية يف رصد ÕGهتااكت اليت تطال حقوق املهاجر¥ن والالج¡ني وطاليب 
اaلجوء وفضحها واعEد طرق îديدة يف حامية حقوق املهاجر¥ن مهنا اس&تعامل القضاء uٓلية من qٓليات اVفاع عن حقوق إال�سان من 

  .ومن Àالل Gلتاء ٕاىل القضاء *ىل مس&توى دويل" مؤازرة"ة حماميي امجلعية Àالل ش&بك

  :التوصيات

  :انطالقا مما تقدم، تويص امجلعية املغربية حلقوق إال�سان وتطالب مبا ييل

ورة ، حول رض 2013محل اVو� املغربية *ىل التاوب مع التوصيات الصادرة عن أ]مم املت<دة املتعلقة kلهجرة يف س&نة  •
ات /مع املواثيق اVولية حلقوق إال�سان وٕاقرار قانون حول اaلجوء و�Gرتام الفعيل حلقوق املهاجر¥ن 02-03مالءمة القانون 

 .ات/والالج¡ني

فKح احلدود من طرف دول Gحتاد أ]ورويب يف وîه الالج¡ني ا�¥ن ¥رغبون يف الع�ش يف ب©ان Gحتاد، وٕالغاء لك  •
 .ص من zرامهتم ومن حر¥هتم يف التنقل ويف اخKيار qٔماzن ٕاقامهتمالقوانني اليت ت^Kق

 .ق�ام املفوضية السام�ة لBٔمم املت<دة لشؤون الالج¡ني بدورها يف حامية حقوق الالج¡ني وÞرسيع معاجلة طلبات اaلجوء •

 .ات/بلورة وتنف�ذ س&ياسة معوم�ة يف جمال الهجرة تتضمن حامية حقوق املهاجر¥ن •

 الصادرة عن م�ظمة العمل اVولية حول العامل املهاجر¥ن  143و 97التصديق *ىل اتفاق�ة رمق محل اVو� *ىل  •

 .ات وحماس&بة املسؤولني عهنا/التحق�ق يف ÕGهتااكت اليت تطال حقوق املهاجر¥ن •

 .ٕادراج موضوع الهجرة يف املناجه اVراس&ية •

ات ونبذ /ل¬سامح والتعاش والتضامن مع املهاجر¥نحتس�س إال*الم ليلعب دوره يف �رش ثقافة حقوق إال�سان وقمي ا •
 .الكراهية وأ]فعال العنرصية

 . املتعلقة حبامية حقوق املهاجر¥ن 1990محل اVول أ]وروبية *ىل املصادقة *ىل اتفاق�ة  •
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�ل �����ب ����ن �	ق  و���� 	ل  ا��
	ي  ا����������
�2015 

  ÕG2015هتااكت اليت æبعهتا امجلعية يف جمال الهجرة واaلجوء  بعض :اجلدول أ]ول

  ت  التارخي  )ة(املش&تيك/ الضحية   طبيعة اخلرق  اجلهة املر½كÓة aلخرق  ماكن اخلرق  ليت قامت هبا امجلعيةإالجراءات ا  مالحظات

حتمل صفة الج¡ة k*رتاف من املفوضية السام�ة لالج¡ني بدو�  -
.               مايل وسلمت لها صفة الج¡ة kجلزاêر دون qٔن جتدد 

و*اي^هتا امجلعية  2015ينا¥ر  18دÀلت الرتاب املغريب يوم  –
املغربية حلقوق إال�سان ويه يف �ا� غحباط وتو½ر وqٔمل يف جسمها 

انتقلت الضحية ٕاىل  –.                                ومهنكة 
 الرkط مبسا*دة املفوضية السام�ة لالج¡ني

 

املفوضية السام�ة لالج¡ني من îqٔل التدÀل  HCRمراس|  -
 رع وîدةمحلا¥هتا çج¡ة من طرف ف

 السلطات اجلزاêرية -  اجلزاêر

 ½رح�لها قرسا ٕاىل احلدود مت
املغربية اجلزاêرية ح�ث جردت 
من qٔغراضها    Õqٔهتك حقها يف 
أ]مان الشخيص والسالمة 
البدنية واحلق يف امحلاية 

 çج¡ة

Victoria  س&ية^î من
س&نة ج�دية  51ليبريية 

 سابقة
  1 2015ينا¥ر 

يف اليوم املوايل لتفك�ك ا,مي  - يوم قارس  مت تفك�ك ا,مي مساء  -
ختلصت السلطات من qٔغراض ووسائل *�ش Âس&يطة aلمهاجر¥ن  

 وم�عت امجلعية من معاينة ذ�

مجع الشهادات                     - املعاينة امليدانية                  -

 ٕاخÓار ٕا*الم�ني -ٕاصدار بيان                        -

 بغابة س&يدي
  معاف

السلطات           -
 والقوات املسا*دة

تفك�ك خممي الض<ا� دون  -
ٕاعامل aلحق يف السكن و أ]مان 
الشخيص وا�رتام الكرامة بل 

 تعريضهم aل¬رشد

مجمو*ة من î^س&ية 
نيريية مضهنم �ساء و 

 qٔطفال
  2 ا 2015ينا¥ر 

  
ٕاصدار بيان �رش يف املنا£ر + ٕاجناز تقار¥ر + ز�رات م�دانية 

  ٕال*الم�ة Àاصة إاللكرتونيةا
zوروzو، سلوان، 
  qٔفرا، مخل�س qٔقدمي

القوات العموم�ة   
حتت إالرشاف 
املبارش لعامل ٕاقلمي 

  الناظور

مطاردة وٕايقاف واحKاز 
  Îاجر¥ن qٔفارقة ج�وب الصحراء

Îاجر¥ن وÎاجرات  
  qٔفارقة ج�وب الصحراء

  3  2015شهر فربا¥ر 

النعدام " الشاكية " حفظ: �افرد الوzيل العام Vى حممكة Gس&ت� 
 العنرص اجلريم

  مراس| الوzيل العام Vى حممكة Gس&ت��اف

  kلناظور

 �س�ة من املراس| و4ت لوز¥ر العدل واحلر�ت kلرkط

مركز Gصطياف 
الاكêن Âشاطئ 

+ جام*ة qٔركامن 
مقر امجلعية 

اخلريية 
الٕالسالم�ة 

 kلناظور

القوات والسلطات 
  املغربية

 

Îاجر¥ن وÎاجرات  احKاز
 qٔفارقة ج�وب الصحراء

Îاجر¥ن وÎاجرات  
 qٔفارقة ج�وب الصحراء

ما بني +  فربا¥ر  10
فربا¥ر  25و 18

2015 
4  
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  ت  التارخي  )ة(املش&تيك/ الضحية   طبيعة اخلرق  اجلهة املر½كÓة aلخرق  ماكن اخلرق  ليت قامت هبا امجلعيةإالجراءات ا  مالحظات

مالحظة الكف عن معليات إالحراق اليت اكنت تطال qٔمKعة 
 وخ�ام املهاجر¥ن

توج�ه �س�ة من املراس| + مراس| *امل عام� ٕاقلمي الناظور 
 ÀاVليةٕاىل وز¥ر ا 

 مخل�س qٔقدمي
 

 القوات املسا*دة

تعريض qٔطفال و�ساء aلخطر 
qٔثناء ٕاحراق خمõت املهاجر¥ن 

 أ]فارقة ج�وب الصحراء

qٔطفال و�ساء Îاجرات 
من ٕافريق�ا ج�وب 

 الصحراء
  5 2015مارس  13

 لسلطات املغربيةا    مراس| املكKب املركزي جلنة م�اهضة التعذيب جبنيف سورسا  سال  1معتقل kلسجن احمليل زيك 
اتباع مسطرة ½رح�6 حنو 
السعودية حوث ¥كون معرض 

  aلتعذيب

عبد الرحامن احلاج *يل 
  مواطن سوري

  6  2015مارس 

  .اطفال 03مزتوج مواطنة مغربية وهلام   -

�ادر املغرب حنو  لي�Ãا  لتفقد *ائلته وعندما رجع اىل املغرب  -
  .احKجز

 ÀاVب املركزي لوز¥ر اKل من مراس| املكÀلية موضوعها التد
اîل جتديد بطاقة Gقامة kملغرب aلمعين kالمر ومراس|  يف 
نفس املوضوع اىل لك من الوز¥ر  املكKب Âشؤون املقميني 

  kخلارج والهجرة ورئ�س اNلس الوطين حلقوق �Gسان

مطار محمد 
اخلامس اVار 

  البيضاء

Gمن الوطين اVار 
  البيضاء

ارس ÂسÃب م 27احKازه م�ذ 
اÕهتاء صالح�ة بطاقة Gقامة 

  kملغرب

انوار *يل سامل الاكر 
  مواطن لييب

  7  2015مارس 

اعتقال قرب احلدود  -توبعا مبلف ج�حي تلÃيس            -
املغربية اجلزاêرية رفقة مجمو*ة من املهاجرات واملهاجر¥ن ا�¥ن qٔطلق 

رصا«م لكوهنم يتوفرون *ىل و�ئق قانونية       
حمك *لهيام ابتدائيا ب qٔربعة qٔشهر جسنا ¤فذا و غرامة مالية تقدر  -

درمه للك وا�د مهنام واس&ت��اف�ا حمك *لهيم مبا  3000.00ب 
قضواوqٔطلق رصا«ام دون ٕابعادهام حنو احلدود                             

ون qٔن يتلقى �qٔدهام وضع طلب ال¬سوية إالدارية إالس&ت¸�ائية د -
 qٔي رد

إالتصال خبلية الهجرة بوالية أ]من إالقلميي بوîدة                -
حضور لك îلسات احملامكة     -إالتصال Vkرك املليك مرتني    -
مؤازرة الض<ا� من طرف حمايم عضو ش&بكة مؤازرة هي§ٔة  -

ٕاحضار مرتمج Àالل -وîدة                                 
ٕاصدار تقر¥ر حتت  - حملامكة kقرتاح من امجلعية     îلسات ا

إالتصال مبد¥ر السجن  - عنوان aلمسامهة يف احملامكة العاد�    
من îqٔل ز�رة املهاجر¥ن املعتقلني دون îدوى                               

إالتصال مبد¥ر السجن مث خبلية الهجرة بوالية أ]من عند  -
للك ½رح�ل qٔو ٕابعاد حممتل حنو احلدود           ٕاطالق رصا«ام حتس&با 

 دعوتنا م�ظامت ٕا�سانية ٕالمداد¤ kملالÂس -

قرب احلدود 
  املغربية اجلزاêرية

اVرك املليك املتواîد 
قرب احلدود املغربية 

 اجلزاêرية

مزتوج و# (صامويل و مايك 
من î^س&ية نيريية سن )طف| 

 30لك وا�د مهنام qٔكرث من 
 س&نة

تقال £هتمة الهجرة إالع  -
الغري النظام�ة و إالقامة 
kملغرب £ك�ف�ة �ري 

 نظام�ة

  qٔ2015 8£ريل  02
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  ت  التارخي  )ة(املش&تيك/ الضحية   طبيعة اخلرق  اجلهة املر½كÓة aلخرق  ماكن اخلرق  ليت قامت هبا امجلعيةإالجراءات ا  مالحظات

يف الغالب س&تاب ملطلب qٔعضاء الفرع Àاصة يف �ال تواîد 
ال^ساء وأ]طفال واملهاجر¥ن احلاصلني *ىل و�ئق إالقامة فõ ¥ر�ل 

  الرîال دون و�ئق

 

ل اVرك ٕالطالق تدÀل مÓارش Vى رîا+ ز�رات م�دانية 
 كتابة التقار¥ر والتعبئة إال*الم�ة+ رساح املوقوفني 

 –qٔزغنغان 
 –qٔفرا  –بولينكو 
امخل�س  –بقوية 
 qٔقدمي

 القوات املغربية
Îاجر¥ن وÎاجرات من ٕافريق�ا 

 ج�وب الصحراء

من  75توق�ف حنو 
املهاجر¥ن ب�هنم �ساء 

  وqٔطفال

+  

تفك�ك خمõهتم وٕاتالف 
 وٕاحراق qٔمKعهتم

 22و 16و 15و 12
 28و 24و 23و
 qٔ2015£ريل  29و

9  

وجود قراêن تثÃت qٔن الطف| وVت مبس¬شفى الفارايب  -
بوîدةعندما qٔدÀلت Îqٔا ٕاىل هذا أ]Àري ويه يف �ا� غيبوبة 

 يوما 15لٕالس¬شفاء مبسا*دة qٔطباء بال �دود ومك±ت به 

 الغتصال بنائبة وzيل -إالتصال kٕدارة مس¬شفى الفارايب    -
مصاحÓة -امللكÓقضاء أ]رسة                                   

مراس| مد¥ر مس¬شفى الفارايب  -qٔب الطف| الضحية          
 )دون رد(

اVو� املغربية وزارة  -  وîدة
 الص<ة

احلق يف ال¬سجيل  س&نوات 07مرمي 
امKناع ٕادارة (والهوية 

املس¬شفى Þسلميه 
بدعوى )لشهادة إالزد�د

 Þ سجيلها *دم 

  qٔ2015£ريل  17

 

10 

اكن الضحية ينام رفقة �qٔد qٔصدقائه ا�ي يتوفر *ىل بطاقة  -
ال¬سجيل عندما ا�رتقت اخلمية كام رصح هذا الصديق وانفجرت 

 بعدها ق�ينة �از صغرية

معاينة ماكن اخلرق وإالس&Eع ٕاىل  -معاينة ماكن اخلرق وال -
مرافقة qٔصدقاء الضحية  - الشهادات                             

ٕاىل اVاêرة الرابعة aلرشطة ح�ث qٔجنز حمرض من îqٔل فKح 
الوقوف ٕاىل îانب qٔصدقاء الضحية يف ما خيص  -حتق�ق        

  -اVفن وإالجراءات املوازية #           ٕاشعار املكKب املركزي

ب§ٔ�د خمõت 
املهاجر¥ن ج�وب 

  الصحراء بوîدة

وجود احEل qٔن  -
جمهولني qٔش�اصا 

qٔرضموا النار يف اخلمية 
البالس¬�ك�ة اليت اكن 
ينام هبا الضحية رفقة 

 صديق #

س&نة من  30ٕاينزيار qٔوسايل 
 î^س&ية �انية

وفاة : احلق يف احلياة  -
 الضحية اخKناقا وا�رتاقا

 qٔ2015£ريل  19
 حوايل الثالثة صبا�ا 

11  

 متكن الالج¡ون من العبور ٕاىل مليلية
Nط ورئ�س مراس| رئ�س اkلرk لس الوطين حلقوق إال�سان

 التدÀل Vى *امل إالقلمي+ املفوضية العليا لالج¡ني kملغرب 
 معرب بين انصار

السلطات املغربية 
 kملعرب

) qٔرس 3(الج¡ا فلسطي^�ا  13
يتوفرون *ىل و�ئق 

UNRWA 

م�ع الج¡ني فلسطين�ني 
من الولوج ٕاىل مكKب 
 الالج¡ني   مبليلية احملت| 

ذ بداية شهر ماي م�
2015 

12  
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�ل �����ب ����ن �	ق  و���� 	ل  ا��
	ي  ا����������
�2015 

  ت  التارخي  )ة(املش&تيك/ الضحية   طبيعة اخلرق  اجلهة املر½كÓة aلخرق  ماكن اخلرق  ليت قامت هبا امجلعيةإالجراءات ا  مالحظات

تويف املعين kالمر بعد معا¤ة بBٔمراض خطرية مبس¬شفى الفارايب  -
بوîدة ح�ث اكن يف �ا� اس¬شفاء وقد اصابته هاته أ]مراض 

ملدة طوي| بفاس دون qٔن ¥متكن من العالج                                   
املصاريف ملعاجلته     صاحÓه qٔطباء kل �دود و½لكفوا مبجمو*ة من -
 مل Þس&تطع *ائلته qٔن تنقل ج±ته -

ت¬Óع امللف و�ا� الضحية من طرف امجلعية بفاس و وîدة       -
 - ز�رة الضحية qٔثناء تواîده مبخمي aلمهاجر¥ن بوîدة            -

 -ز�رة الضحية مبس¬شفى الفارايب *دة مرات                 
 مين îٔqل عناية طبية qٔفضلمراس| مد¥ر مس¬شفى الفارا£ 

نوzونو Îاجر �ري نظايم من  اVو� املغربية -  فاس و وîدة
 30حوايل (î^س&ية اكمريونية 

 )س&نة

العالج (احلق يف الص<ة 
 )والعناية الطبية 

  13 2015ماي 

مت إالفراج عن أ]Îات وqٔطفالهن واملهاجر¥ن احلاملني لو�ئق 
 لبق�ةإالقامة qٔو ال¬سوية فõ  فõ ر�ل ا

التدÀل Vى اVرك kملقر اجلهوي a©رك املليك ومفوضية 
 الرشطة ٕالطالق رسا«م

 –مخل�س qٔقدمي 
 –سوق سلوان 

  - الناظور 
 القوات العموم�ة

من املهاجر¥ن ج�وب  67
�لهبم �ساء وqٔطفالqٔ الصحراء 

الهجوم *ىل خممي 
ملهاجر¥ن من ٕافريق�ا 
ج�وب الصحراء واعتقال 

 *دد مهنم

 12و 10و 08و 06
 2015ماي   30و

14  

  مت إالفراج عن الناشطتني يف الطريق ٕاىل املفوضية؛

 Î10اجر¥ن بعد تدÀل qٔعضاء الفرع فõ ر�ل  qٔ3فرج عن 
 ا]ٓخرون

 التدÀل Vى مفوضية الرشطة kلناظور لٕالفراج عن املهاجر¥ن
امجلعة æقدميت 

kلقرب من (
 )اجلوطية

 عنارص الرشطة

يف جمال مارت��ا وٕايفرا ¤شطتني 
  + الهجرة 

Îاجر¥ن من ٕافريق�ا ج�وب 
 الصحراء

 13+ توق�ف ¤شطتني 
 Îاجرا

  15 2015يونيو  18

  ٕاطالق رساح بعض املهاجر¥ن

+  

 Îاجرا 30ٕابعاد qٔزيد من 

تدÀل qٔعضاء الفرع يف لك مرة Vى املقر اجلهوي a©رك qٔو 
 مفوضية الرشطة ٕالطالق رساح املوقوفني

 –امجلعة æقدميت 
سوق  –كو بولين

 سلوان
 القوات العموم�ة

Îاجرا من ٕافريق�ا  63حنو 
 ج�وب الصحراء

الهجوم *ىل خمõت 
  املهاجر¥ن 

 +  

  ٕاتالف qٔمKعهتم

 +  

توق�ف *دد مهنم 
 وٕابعادمه

يونيو  27و 24و  21
2015 

16  
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�ل �����ب ����ن �	ق  و���� 	ل  ا��
	ي  ا����������
�2015 

  ت  التارخي  )ة(املش&تيك/ الضحية   طبيعة اخلرق  اجلهة املر½كÓة aلخرق  ماكن اخلرق  ليت قامت هبا امجلعيةإالجراءات ا  مالحظات

Îاجر¥ن  4ٕاطالق رساح املهاجر احلامل لبطاقة إالقامة فõ فر 
 الباقون 6وqٔبعد 

 القوات العموم�ة سوق سلوان قر اVرك اجلهوي من îqٔل ٕاطالق رسا«مالتدÀل Vى م
Îاجرا من ٕافريق�ا ج�وب  11

الصحراء qٔ�دمه �امل لبطاقة 
 إالقامة

  17 2015يونيو  27 اعتقال Îاجر¥ن

 
  +مراس| الوzيل العام Vى حممكة Gس&ت��اف 

 بيان aلرqٔي العام

قرب سوق 
 مرîان

 
  Îاجر س&نغايل سلõن

 
  18 يوليوز 06 قKل جرمية

  متديد Gقامة kملغرب
مراس| املكKب املركزي ، وز¥ر اVاÀلية  موضوعها متكني * 

  الضحية  من جتديد و�ئق Gقامة
  السلطات املغربية  ملغرب

محمد دالz مواطن موريتاين 
  معارض س&يايس

محمد دالz رئ�س 
احلزب املوريتاين a©فاع 
عن الب�¡ة Îدد ب§ٔم�ه 

  بب©هوqٔمانه 

  19  2015غشت 

qٔفارقة ج�وب  08*ىل �رث اقK<ام ا,مي ، مت اتعقال  -
الصحراءومغريب ،qٔح�لوا *ىل القضاء وتوبعوا جبن<ة تلÃس&ية وصدر 

 يف حقهم حمك ابتدايئ

معاينة حمدودة ÂسÃب م�ع السلطات qٔعضاء امجلعية من ذ�  -
رشق دعوة لقاء جلنة ال  -ٕاصدار بالغ                       –

مراس| وايل اجلهة  - لهجرة العبور                               
مراس| وايل  - )              دون رد(*امل عام� وîدة qٔجناد 

حضور  -)                           دون رد(أ]من إالقلميي 
 - îلسة احملامكة وت¬Óع امللف                                

أ]من من îqٔل مد¤ kملعطيات                     الغتصال بوالية 
 ٕاخÓار املكKب الركزي -

 compusخممي 
قرب îامعة محمد 

  أ]ول بوîدة

السلطات القوات 
 العموم�ة

مجمو*ة qٔفارقة ج�وب الصحراء 
حوايل (من î^س&يات خمتلفة 

 مضهنم قارص¥ن) Îاجرا  165

½رح�ل جامعي بواسطة 
�افالت حنو مدن  07

فاس (رى مغربية اخ
من ...) مك�اس سطات 

 -ب�هنم قارص¥ن          
تفك�ك ا,مي دون توفري 
بديل ميكهنم حامية 

جحز  -حقوقهم          
هتمة  -ممتلاكهتم      

الهجرة الغري النظام�ة                
ٕاصدار qٔحاكم يف حق  -

مهنم بعد اعتقاهلم  08
 مب<امكة �ري *اد�

غشت حوايل  15
 �االرابعة صبا

20  
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�ل �����ب ����ن �	ق  و���� 	ل  ا��
	ي  ا����������
�2015 

  ت  التارخي  )ة(املش&تيك/ الضحية   طبيعة اخلرق  اجلهة املر½كÓة aلخرق  ماكن اخلرق  ليت قامت هبا امجلعيةإالجراءات ا  مالحظات

  
  +مراس| رئ�س اNلس الوطين حلقوق إال�سان kلرkط 

 ٕاصدار بيان

داÀل املعرب 
احلدودي بين 

 انصار

القوات العموم�ة 
 املغربية

 الج¡ني سوريني
  تعنيف ومطاردة الج¡ني

 
  21 2015ش&ت^رب  05

تغري ا]ٔوضاع من وقت ٔ]خر مع مالحظة غياب معايري aلسامح 
 ن �ريمهلبعض الالج¡ني kلعبور دو 

 ٕاصدار بيان يف املوضوع+ ز�رات م�دانية 
املقايه القريبة من 

 معرب بين انصار

  السلطات املغربية

+  

 ماف�ا هتريب الÃرش

 الجئ سوري 200حنو 
م�ع الالج¡ني من العبور 

 وتعرضهم لالبزتاز
  22 2015ش&ت^رب 11

 
  +مراس| رئ�س اNلس الوطين حلقوق إال�سان kلرkط 

 يف وسائل إال*الم احمللية والوطنية �رش املراس|
 معرب بين انصار

القوات العموم�ة 
 املغربية

 الج¡ني سوريني

املنع من الوصول ٕاىل 
مكKب Þسوية وضعية 
الالج¡ني داÀل مليلية 

  احملت|

فك اعتصاÎم + 
 kس&تعامل القوة

شهر ش&ت^رب  15
2015 

23  

 مجلعية مبؤازرة الالجئ واس&ت��اف احلمك½لكيف حمايم ا ت§zٔيد احلمك من طرف اس&ت§ٔ¤ف�ة الناظور
 -بين انصار 

 الناظور

  رشطة املعرب

+  

 احملمكة Gبتدائية

الالجئ السوري qٔمحد مصطفى 
 التلخي

احلمك Âشهر¥ن �Ãسا 
¤فذا *ىل Àلف�ة وقفة 

 احKاج�ة
  24 2015ش&ت^رب  18

 انصاررشطة بين  بين انصار تدÀل qٔعضاء الفرع ٕالطالق رسا«ام مت إالفراج عهنام
  نضال عيد

 ÀاV ٕا£راهمي
  25 2015ش&ت^رب  21 احKاز الج¡ني
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�ل �����ب ����ن �	ق  و���� 	ل  ا��
	ي  ا����������
�2015 

  ت  التارخي  )ة(املش&تيك/ الضحية   طبيعة اخلرق  اجلهة املر½كÓة aلخرق  ماكن اخلرق  ليت قامت هبا امجلعيةإالجراءات ا  مالحظات

عنرص Gس&تعالمات العامة نصح الالج¡ني بعدم التواصل مع 
 qٔعضاء امجلعية املغربية

 GحKاج *ىل الترصف بعني املاكن
الف�دق املركزي 

 kلناظور
�qٔد عنارص 

 Gس&تعالمات العامة
 عضوة وqٔعضاء الفرع احمليل

وات الفرع م�ع �qٔد عض
املنع / من مرافقة الج¡ة
 من دخول ف�دق

  26 2015ش&ت^رب  22

 القوات العموم�ة مخل�س qٔقدمي ز�رة م�دانية 
Îاجر¥ن من ٕافريق�ا ج�وب 

 الصحراء

  معليات متش&يط

  توق�ف واعتقال+

 ٕاتالف اخليام وأ]مKعة+

  27 2015ش&ت^رب  23

رية سا*ة من احلراسة النظ 48ٕاطالق رساح الالج¡تني بعد 
وٕاطالق رساح الالجئ اÇميين بعد اس&تكام# إالجراءات مع ٕادارة 

 امجلارك

تدÀل الفرع Vى الضابطة القضائية ومفوضية الرشطة  وٕادارة 
  .امجلارك من îqٔل ال¬رسيع kٕجراءات إالفراج

حتس�س الالج¡ني وتنÃهيهم ٕاىل مشلك ح�ازة جواز سفر مغريب 
 ... س&يارة qٔو دراîة ¤ريةqٔثناء العبور qٔو حماو� العبور *ىل منت

معربي kريو 
 Þش��و وفرÀانة

 رشطة املعرب

  طفالت 3الج¡ة سورية qٔم ل

  qٔطفال 3الج¡ة فلسطي^�ة qٔم ل

 الجئ ميين

  q2015 28ٔكتو£ر  02 اعتقال الج¡ني

 الالج¡ني السوريني عنارص الرشطة بين انصار التعبئة إال*الم�ة 

حث الف�ادق *ىل *دم 
¥ن اس&تقÓال الالج¡ني ا�

ال يتوفرون *ىل بطاقة 
HCR 

  q2015 29ٔكتو£ر  06

 ز�رات م�دانية 
  بولينكو

 مخل�س qٔقدمي
 املهاجر¥ن ج�وب الصحراء القوات املسا*دة

  معليات متش&يط

  اعتقاالت+

ٕاتالف اوختريب +
 أ]مKعة واخليام

qٔكتو£ر  29و 14
2015 

30  
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�ل �����ب ����ن �	ق  و���� 	ل  ا��
	ي  ا����������
�2015 

  ت  التارخي  )ة(املش&تيك/ الضحية   طبيعة اخلرق  اجلهة املر½كÓة aلخرق  ماكن اخلرق  ليت قامت هبا امجلعيةإالجراءات ا  مالحظات

 لصحراءاملهاجر¥ن ج�وب ا القوات العموم�ة بولينكو ز�رات م�دانية 
ٕاتالف خ�ام وqٔمKعة 

 الالج¡ني
نونرب  04و 02

2015 
31  

  
من مليلية ٕاىل 

 معرب بين انصار

  السلطات إالس&بانية

  

 السلطات املغربية

 الجئ سوري 60حنو 

  ½رح�ل الج¡ني

 20احKازمه ملدة +
 دق�قة

  32 2015نونرب  05

 
مراس| لك من *امل ٕاقلمي الناظور والقائد إالقلميي aلقوات 

 ا*دة kلناظوراملس

يف الطريق ٕاىل 
خمõت بولينغو 

 Âسلوان
 القوات املسا*دة

فرقة العمل عن قرب ملندوبية 
 الهجرة إالس&بانية

ا*رتاض س&يارة م�دوبية 
الهجرة إالس&بانية وم�عها 
من ٕايصال املسا*دات 

 إال�سانية aلمهاجر¥ن

  33 2015نونرب  09

qٔي Îاجر من   نفي قائد القوات املسا*دة والرشطة واVرك Þسمل
  عنارص القوات املسا*دة

 الو*د kلتحري يف املوضوع واختاذ الالزم+ 

Gنتقال ٕاىل *ني املاكن واالتصال بقائد القوات املسا*دة 
  .ورشطة qٔزغنغان والق�ادة اجلهوية a©رك

مراس| لك من *امل ٕاقلمي الناظور والقائد إالقلميي aلقوات 
 املسا*دة kلناظور

املس&توصف 
رضي مبدينة احل

 qٔزغنغان

دورية من القوات 
 املسا*دة

 Îاجر¥ن ٕافريق�ني مرىض
اقK<ام مس&توصف 
واعتقال �ري قانوين ويف 

 ماكن جمهول
  34 2015نونرب  12
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�ل �����ب ����ن �	ق  و���� 	ل  ا��
	ي  ا����������
�2015 

  ت  التارخي  )ة(املش&تيك/ الضحية   طبيعة اخلرق  اجلهة املر½كÓة aلخرق  ماكن اخلرق  ليت قامت هبا امجلعيةإالجراءات ا  مالحظات

وîدت الز�رة صدى طيبا Vى الساكنة واليت سامهت يف هتدئة 
 أ]جواء

  .ز�رة م�دانية ملواقع ا]ٔ�داث قصد التقيص والتحس�س

aلرqٔي العام يضع السلطات qٔمام مسؤولياهتا ويدعو ٕاصدار بالغ 
الساكنة ٕاىل ضبط النفس و*دم Gجنرار وراء بعض اVعوات 

 .العنرصية اليت هتدف ٕاىل Mهربة أ]جواء

دوار ÞشومÓريا، 
 ق�ادة بين بويفرور

  بعض العصاkت

  

 ساكن دوار ÞشومÓريا

من ٕافريق�ا ج�وب   املهاجر
  الصحراء ممادو محمادو

+  

 ¥ن qٔفارقة ج�وب الصحراءÎاجر 

حماو� رسقة واحKاز 
�qٔد املهاجر¥ن وقطع 
الطريق qٔمام kيق 
املهاجر¥ن لث^هيم عن 
اقKناء �اج�اهتم من 

  اVاككني اNاورة

تعرض �فع مغريب + 
لرضبة ) س&نة 17(

 سكني

نونرب   15و 14
2015 

35  

 
ٕاصدار بالغ aلرqٔي العام يضع السلطات qٔمام مسؤولياهتا ويدعو 

لساكنة ٕاىل ضبط النفس و*دم Gجنرار وراء بعض اVعوات ا
 .العنرصية اليت هتدف ٕاىل Mهربة أ]جواء

éفا Ýدوار ر 

بعض املهاجر¥ن 
أ]فارقة ج�وب 
الصحراء ا�¥ن 

  تعرضوا لرسقة

 Ýساكن دوار ر
éفا 

éفا Ýر z د ساكن دوار�qٔ  
  

  

Îاجر¥ن من ٕاقريق�ا ج�وب 
 الصحراء

الساكن اعتداء *ىل �qٔد 
  لالش¬Óاه به

ا*رتاض س�Ãل Îاجر¥ن +
وٕاÕزاهلام من احلاف| 
وGعتداء *لهيام 

 kلرضب

  36 2015نونرب  16
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�ل �����ب ����ن �	ق  و���� 	ل  ا��
	ي  ا����������
�2015 

  ت  التارخي  )ة(املش&تيك/ الضحية   طبيعة اخلرق  اجلهة املر½كÓة aلخرق  ماكن اخلرق  ليت قامت هبا امجلعيةإالجراءات ا  مالحظات

تقدم بعض هؤالء املهاجر¥ن املر�لني Âشهادات  حول ظروف 
  ½رح�لهم اىل فرع ½زن�ت aلجمعية املغربية حلقوق �Gسان

  لطات املغربيةالس  ½زن�ت  اجناز تقري حول   اÕهتااكت خمتلف حقوقهم
Îاجرون ج�و kلصحراء حوايل 

  من î^س&يات خمتلفة) 200(

اÕهتااكت احلقوق  -
GقKصادية وGجEعية 

احلق يف املاء (والثقاف�ة 
،  يف التغذية ، يف 

  ...)السكن

½رح�ل جامعي من   -
طنة اىل ½زن�ت، 
½رح�ل قرسي kلعنف 

  واÇهتديد

املس kالمان  -
الشخيص والسالمة 

  يةالبدن 

  37  2015نونرب 

Àالل معلية اÀالء املهاجر¥ن ج�وب الصحراء من املغارات، ارضم 
عنارص القوات املسا*دة النار يف ممتلاكت اغراض املهاجر¥ن  
وهامجهتم  بقذف الق�ابل املس&ي| a©موع مما ادى اىل اخKناق 

  .املهاجر¥ن

  

  لف�يدق

مغارات Àلف 
ف�دق اب�س 
قريبا من معرب 

  سKÃة

  ملسا*دةالقوات ا
Îاجران ج�و kلصحراء كام 

الواك� G*الم�ة  E.F.Eاوردهتا 
  Gس&بانية

  :احلق يف احلياة

وفاة Îاجر¥ن ج�و 
 25س^هيام (kلصحراء 

  )س&نة 26و

  38  2015نونرب  30

 مليلية احملت| التعبئة إال*الم�ة+ ز�رات م�دانية  
ٕادارة مركز إاليواء 

 مبليلية
 �ساء مغربيات مزتوîات من
 الج¡ني سوريني وÎqٔات ٔ]طفال

طرد �ساء من مركز 
 إاليواء مبليلية

  39 2015دج�رب 

 ½رح�ل املهاجر¥ن أ]خر¥ن+ ٕاسعاف املهاجر املصاب 
التدÀل Vى مقر اVرك اجلهوي من îqٔل ٕاطالق رسا«م  

 وم�دوبية الهجرة إالس&بانية من îqٔل م�حهم qٔلÃسة و�qٔذية
 القوات املسا*دة الناظور

¥ن من ٕافريق�ا ج�وب Îاجر  5
 الصحراء من ب�هنم مصاب

  40 2015دج�رب  16 اعتقال Îاجر¥ن
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�ل �����ب ����ن �	ق  و���� 	ل  ا��
	ي  ا����������
�2015 

  ت  التارخي  )ة(املش&تيك/ الضحية   طبيعة اخلرق  اجلهة املر½كÓة aلخرق  ماكن اخلرق  ليت قامت هبا امجلعيةإالجراءات ا  مالحظات

  .مراهقني aلتحق�ق معهم 5مت القÓض *ىل 

ما ½زال ج±ة املهاجر يف مس&تودع أ]موات ح�ث مل يمت التعرف 
 .بعد *ىل هوية القKيل

ٕاصدار بيان يضع السلطات qٔمام مسؤولياهتا Àاصة بعد تطرق 
الفرع لتنايم العصاkت إالجرام�ة اليت  بيان سابق ملكKب

 .تعرتض طريق املهاجر¥ن بضواæ zومية

جوار سوق 
 مرîان

  41 2015دج�رب  18 جرمية قKل Îاجر نيريي 

دÀل املغرب بعدما اكن يف اجلزاêر وضاعت م�ه و�ئق هبا ح�ث 
  تعرض لالس&تغالل

مراس| املكKب املركزي  لسفري مجهورية غي^�ا Gس&توائية 
  kملغرب

 جمهو�  اجلزاêر
ELVIS –Gori Molubela  

  قارص
  42  2015  احلق يف الهوية
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�ل �����ب ����ن �	ق  و���� 	ل  ا��
	ي  ا����������
�2015 

  اخلاصة kملغاربة يف اخلارج  2015تتعلق kلهجرة واaلجوء لس&نة  اليت ÕهتااكتG بعض :2اجلدول رمق 

  مالحظات  هبا امجلعية Gجراءات اليت قامت  اجلهة املر½كÓة aلخرق  طبيعة اخلرق  æرخي وماكن اخلرق  Gمس الاكمل  ب.ر
01  

  2015دو� البحر¥ن   جنيب حمفوظ ا£ن الرشيق مواطن مغريب
  اعتقال وحمامكة* 

  س&نة جسنا 15احلمك ب * 
  دو� البحر¥ن

مراس| املكKب املركزي سفري دو� البحر¥ن kملغرب 
  .موضوعها فKح حتق�ق

  اد*اءات *ائلته kن ا£هنا حمفوظ £ريء

02  
  السلطات kململكة املت<دة  ½رح�6 حنو املغرب  2015اململكة املت<دة  س&نة   مغريبمحمود £ن بو� مواطن 

مراس| املكKب املركزي سفري اململكة املت<دة kلرkط 
  مث  بعث مراس|  تذكريية لنفس اجلهة 

اكن قد  بدqٔ املسطرة Gدارية aلحصول 
  *ىل  بطاقة Gقامة

03  

  اسامء  الوردي مواطنة مغربية
  2015يوليوز 

Gمارات العربية املت<دة 
  مدينة الشارقة

  تعنيف* 
GمKناع عن Þسجيل طفلهام kحلا� * 

  املدنية
  فرض العز�* 

  
  

الزوج Gماريت العمراين رزوق 
  محزة

مراس| املكKب املركزي aلجمعية،  رئ�س اNلس * 
الوطين حلقوق �Gسان، ووز¥ر اخلارج�ة والتعاون، 

ات العربية املت<دة، وسفري املغرب Gمار 
والوز¥راملنتدب امللكف kجلالية  املغربية وشؤون 

الهجرة  وم�دوب الوزارة امللكفة حبقوق �Gسان،  
  موضوعها التدÀل محلاية حقوق الضحية 

الضحية ½رغب يف الرجوع اىل املغرب 
  لوضع �د ملعا¤هتا

04  

  )مغربية(¤دية مزيين 
 Blaruفر�سا ب 
  

  واجلسدي التعذيب النفيس* 
 اÇهتديد* 

  le Gattالزوج zرسطوف 

مراس| املكKب املركزي، سفري فر�سا kملغرب  يف 
  طلب فKح حتق�ق من اîل امان الضحية : موضوع

الضحية ام مخلسة اطفال  وتع�ش بفر�سا 
رفقة زو4ا ا�ي اسكهنا kلبادية  قريبا 

  .من اه6 ل¬س&يري ÕGهتاك
  تقدم kلشاكية ابوها العريب

05  
  فر�سا مطار ليون  احلتا îالل، مواطن مغريب

احلاق رضر مبنع  التنقل حنو  فضاء * 
  ش&نغن
  

  مصل<ة الهجرة مبطار ليون
مراس| املكKب املركزي سفري فر�سا kلرkط يف 

  موضوع طلب تدÀل aلوقوف *ىل حق�قة ما �دث
رفضت اجلهة املنهتكة ان ي^Kقل الضحية 

  ةاىل فضاء ش&نغن لقضاء فقرة قصري 

06  
  عبد احلكمي سكوك، مواطن مغريب

ق�صلية اس&بانيا kملغرب 
  2015يوليوز 

رفض م�ح الت§ٔشرية :حرية التنقل * 
  مبربرات �ري حصي<ة

  ق�صلية اس&بانيا Vkار البيضاء
مراس| املكKب املركزي الق�صل العام الس&بانيا Vkار 

  البيضاء موضوعها  مراجعة قرار الرفض 
  kملغرب س&يكوك اس&تاذ الفلسفة

07  
  مصطفى ÀاV ،مواطن مغريب

الق�صلية الفر�س&ية kلرkط 
  2015يوليوز 

  الق�صلية الفر�س&ية kلرkط  ت�سري حرية التنقل الس&باب ا�سانية
مراس| املكKب املركزي الق�صل العام لفر�سا  kملغرب 

موضوعها تقريب مو*د طلب الت§ٔشرية الس&باب 
  ا�سانية

س¬شفى اكن سعى مصطفى aلحضور  مب 
 81(بفراس aلوقوف اىل îانب ابيه 

  ، اكن شكو  من مرض خطري)س&نة
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فالتلوث وGحKباس . تعترب الب�¡ة من القضا� املطرو�ة �اليا *ىل الصعيد¥ن اVويل والوطين نظرا لتعدد دواعهيا ومظاهر إالÀالل هبا
رط لBٔرايض املس&تعم| والزحف العمراين و�ريها من القضا� واملس&تدات ال تقKرص *ىل ب© احلراري وتدمري الغاkت وGس&تغالل املف

  وا�د، بل يه قامس مشرتك بني دول العامل، 
تعريف مفهوم احلق يف الب�¡ة السلمية وإالشاكالت املرتبطة به   واÇهتديدات اليت  –وس&توجب تناول موضوع احلق يف ب�¡ة سلمية qٔوال 

 .الصعيد الوطين توا4ه *ىل 

 احلق يف الب�¡ة السلمية وفق املواثيق اVولية  -  1

ٕان احلق يف الب�¡ة السلمية هو حق لصيق kٕال�سان zون الب�¡ة وإال�سان ش�ن و�دة مKاكم| ال ميكن تصور îدوى �qٔدهام دون 
سات اVولية kت مدراكً، ÂسÃب التدهور ا�ي يلحق يوم�ًا ا]ٓخر، ومما ال شك ف�ه qٔن اNمتع العاملي مبا متث6 أ]مم املت<دة وساêر املؤس 

دها kلب�¡ة وبفعل العوامل املناخ�ة املتغرية، qٔن حامية الب�¡ة رضورة لبقاء إال�سان، وهو ما �دا Vkول واملنظامت اVولية ٕاىل بذل 4و 
ت§ٔمني ٕاطار ح�اة سلمية ومس&تقرة، *رب وضع وٕا£رام بغية وضع خطة معل Þرشيعية تقيض حبامية الب�¡ة من لك qٔشاكل التدهور والتلوث و 

مل تصل بعد اىل وضع تعريف مو�د، )  ال¬رشيعية qٔو االتفاق�ة(مجمل النصوص القانونية  ٕاال qٔن. اتفاق�ات دولية تعىن هبذا اNال
مة اVولية حلقوق إال�سان يه حامية جزئية فاملصطل<ات املس&تعم| aلتعبري خمتلفة، مبعىن qٔن امحلاية �ري املبارشة aلحقوق البي��ة يف املنظو 

  .هتدف ضامن اÇمتتع الفعال حبقوق إال�سان املعرتف هبا يف القانون، ول�س حامية الب�¡ة بصفهتا هذه Mحق مس&تقل

ة حصية حق لك ا�سان يف الع�ش يف ب�¡:" ومن بني التعاريف اليت س^س&تعني هبا يف هذا احملور، ت& اليت تؤطر احلق يف ب�¡ة سلمية ب 
ة وذات نوعية مواتية لرفاهه وzرامKه وهذا يتطلب ق�ام لك من أ]فراد والهيالك الس&ياس&ية بتقليص امللو�ت البي��ة حىت تبقي الب�¡ة قادر 

 " *ىل تلبية مKطلبات ح�اة أ]ج�ال احلالية وأ]ج�ال املس&تقÓلية

  :ب�يئيف اNال ال  2015الرتسانة القانونية الوطنية اجلديدة £رمس س&نة 

الرتسانة القانونية 
املتعلقة kلب�¡ة £رمس 

  2015س&نة 
  مالحظات وتعليقات

 2.14.782مرسوم رمق 
رجب  30صادر يف 

ماي  19( 1436
بتعلق ب¬�ظمي ) 2015

و£ك�ف�ات سري 
  الرشطة البي��ة

  مرجعه
 6366*دد . ر. ج

، Îمهتا مراقÓة ا,الفات اليت يعرفها ال^س&يج الب�يئ، وتفعيل ضوابط القانون "طة الب�¡ةو�دات لرش "مرسوم مKعلق  �kٕداث 
 .، ويعد مبثابة م�ثاق وطين aلب�¡ة والتمنية املس&تدامة99.12إالطار 

  :ويتوىل هذا اجلهاز املهام التالية

  امل¬سمة ب¬Óذ¥رها aلموارد؛تلقي بال�ات املواطنني، Âش§ٔن أ]رضار qٔو أ]خطار احملدقة kلب�¡ة، وkٔ]فعال  •

  ،"*ىل وضع الهيالك وأ]4زة الالزمة aلحاكمة البي��ة اجليدة، س&õ يف املياد¥ن املتعلقة، kلت¬Óع املس&متر جلودة الب�¡ة"السهر  •

  .مجع املعطيات واملعلومات املتعلقة حبا� الب�¡ة، واس&تغالل هذه املعطيات واملعلومات و�رشها •
رشطة aلب�¡ة Îمهتا تعز¥ز سلطة إالدارات املعنية، يف جمال املراقÓة "مليثاق الوطين aلب�¡ة ٕاىل ٕا�داث من ا 35وÞشري املادة 

شمل qٓليات لضامن املايل وٕاصالح أ]رضار "و¥رتبط ٕا�داث هذه الرشطة بوضع نظام قانوين aلمسؤولية البي��ة،  ."والتف�Kش
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شعبان  16بتارخي 
1436  

  26)2015يونيو 4(
  

  ."تلحق الب�¡ةوٕا*ادة الوضع ٕاىل �الته والتعويض عن أ]رضار اليت 
حتديد تنظمي وÎام أ]4زة امللكفة "من القانون نفسه، فٕان ٕا�داث هذه الرشطة البي��ة، يندرج مضن ٕا*ادة  26ووفقا aلامدة 

، واليت "حبامية، وحتسني الب�¡ة املوجودة، �اليا، مع أ]Àذ بعني Gعتبار املبادئ وأ]هداف املنصوص *لهيا يف القانون إالطار
تعز¥ز امحلاية القانونية aلموارد وأ]نظمة البي��ة، عن طريق حتديد وتوضيح qٔشاكل التدÀالت qٔو التدابري اليت تقرتح ½ريم ٕاىل 

تطبعه الفعالية ." هبدف حماربة لك qٔشاكل التلوث وتوفري مس&توى *ال وفعال من امحلاية لهذه املوارد وأ]وساط"اVو� اختاذها 
  .والEسك

وذ� بقرار اختذه املد¥ر العام لBٔمن الوطين ومراقÓة الرتاب الوطين، . ة لن يصبح لها وجود بعد اليومٕاال qٔن الرشطة البي��
مؤخرا، ٕالهناء وجود فرقة qٔم�ية اخKصت بت¬Óع اخلروقات وا,الفات ذات الطبيعة البي��ة، يف انتظار ٕاجياد بديل وصيغة qٔخرى 

  .لرصد اجلرامئ وا,الفات البي��ة

مق ظهري رشيف ر
صادر  1.15.87

من رمضان  29يف 
يونيو  16( 1436

ب¬�ف�ذ ) 2015
 81.12القانون رمق 

  27املتعلق kلسا�ل

  

املبادئ والقوا*د أ]ساس&ية من îqٔل تدبٍري م�دمٍج وُمس&تداٍم aلسا�ل قصد حاميته واس&ْتصال�ه  81-12رمق  حيّدد القانون 
  :واحملافظة *ليه، وهيدف ٕاىل

توازن أ]نْظمة البي��ة الّسا�لية، و*ىل التنّوع البيولوJّ وحامية املْوروث الطبيعّي والثقايف، واملََواقع  املُ<افظة *ىل •
  التارخيية وأ]رzيولوج�ة وإال¥كولوج�ة واملناظر الطبيعية؛

ع امللوثة qٔو الوقاية من تلّوث وتدهور الّسا�ل، وُم<ار£هتام، والتقليص مهنام، وضامن ٕا*ادة ت§ٔهيل املناطق واملواق •
  املُتدهورة؛

  تطو¥ر املؤهالت GقKصادية aلسا�ل من Àالِل تدبري م�دمج aلمناطق السا�لية؛ •

  ضامن حّرية ُولُوج الُعُموم ٕاىل شطّ البحر؛ •

  .Þْشجيع س&ياسة البحث وGبتاكر هبدف اس&تصالح السا�ل وموارده •
  

  :ٕاال qٔنه سل 
o لقانون حول السa ضيات اجلديدةKولية وإالقلميية اليت صاَدَق *لهيا املغرب *دم تالؤم املقVاتفاق�ة (ا�ل مع االتفاق�ات ا

واملنظومة القانونية املغربية؛ وال ...) أ]مم املت<دة لقانون الب<ار، واتفاق�ة £رشلونة، والربوتوzوالت الس&بعة املرتبطة هبا، اخل
õ&س&تور املغرّيب، والقانون إالطار رمق : سVلب�¡ة والتمنية املس&تدامة، وال¬رشيع الوطين يف جمال مبثابة م�ثا 12- 99اa ق وطين

  ؛...الب�¡ة وتدبري اNال البحري واÇهتيئة والتعمري وتدبري الّصيد البْحري وGس¬®ر، اخل
o جلهوية املتقدمة؛k س&تورية املتعلقةVتنافر القانون مع أ]حاكم ا  
o  ٕلسا�ل؛غياب حتليل انعاكسات القانون *ىل منط احلاكمة االa ليةÓجرائية املس&تق  
o لب�¡ة والتمنية املُس&تدامة؛a ضيات امليثاق الوطينKع والتق�مي طبقا ملقÓّ¬س¬شارة والتG متع املدين يف جمالNغياب دور ا  
o عية اليت ي¬�حها تنف�ذ القانون؛EجGصادية وKقG غياب تصور حول الفرص  
o بة هذه العملية؛غياب اقرتاح واحض لتدابري دق�قة وملموسة لضامzضيات اجلديدة لهذا النص القانوين ومواKن تطبيق املق  
o ةÓلمراقa دوات ¤جعةqٔ ؛ غياب وضع�رشية واملادية الرضورية لتحق�ق ذÃت وتوفري املوارد الkوالعقو  
o س¬®رات يف جمال حماربة تلوث السا�لG ه، ومتويل sîز ومو   .غياب نظام رضييب حمفِّ

  

                                                           

  )6892. ، صqٔ2015غسطس  06بتارخي  6384دد *. ر. ج 26 
  )6892. ، صqٔ2015غسطس  06بتارخي  6384*دد . ر. ج  27
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 1.09.273هري رمق ظ 
رمضان  10صادر يف 
يوليوز  8( 1435

املتعلق ب^رش ) 2014
االتفاق�ة الربم kلرkط 

 2007يونيو  14بتارخي 
بني املغرب اململكة 
املغربية وامجلهورية 

سلوفاzيا Âش§ٔن ب¬شجيع 
واحملافظة املتباد� 

املرسوم (لالس¬®رات 
املتعلق kلنفا�ت 

  28)اخلطرة

ات التنظميية الواجب ا�رتاÎا من قÓل م�تجي النفا�ت اخلطرة وأ]ش�اص املرخص هلم ي^شد هذا املرسوم حتديد إالجراء
فضال .جبمعها ونقلها من طرف مس&تغيل امل^ش§ٓت املرخص لها بتخز¥ن هذه النفا�ت ومعاجلهتا وبغرض ½مثيهنا qٔو الت�لص مهنا

 .اخلطرة ومجعها ونقلها وختز¥هنا ومعاجلهتا عن ٕاىل املواصفات التق�ية الواجب التق�د هبا Àالل معليات فرز النفا�ت

قد خصص �زيا لتدبري النفا�ت اخلطرية، ح�ث نص *ىل qٔن  28.00ويذzر qٔن القانون املتعلق بتدبري النفا�ت والت�لص مهنا 
 التنصيص *ىل كام مت. معاجلة النفا�ت اخلطرة بغرض الت�لص مهنا qٔو ½مثيهنا يمت يف م^ش§ٓت مKخصصة تعيهنا إالدارة لهذا الغرض

  .املواصفات التق�ية املتعلقة بفرز النفا�ت اخلطرة وتلف�فها ومجعها ونقلها وختز¥هنا ومعاجلهتا والت�لص مهنا

 12.03قانون رمق 
املتعلق بدراسات 
الت§ٔثري *ىل الب�¡ة 

الصادر يوم امخل�س 
 2008نونرب  13

kجلريدة الرمسية رمق 
الصادرة يوم  5682

نونرب  13امخل�س 
2008.29 

  

املتعلق بدراسات الت§ٔثري *ىل الب�¡ة وا�ي يت§ٔلف من qٔربعة qٔبواب مع ملحق بنوعية املشاريع اخلاضعة  12.03قانون رمق 
 .Vراسة الت§ٔثري *ىل الب�¡ة ، من عرشون مادة

  تعاريف وجمال التطبيق: الباب أ]ول
 qٔهداف ومضمون دراسات الت§ٔثري *ىل الب�¡ة: الباب الثاين

 اaلجنة الوطنية واaلان اجلهوية Vراسات الت§ٔثري *ىل الب�¡ة: ثالثالباب ال 
 ضبط ا,الفات وحق التقايض: الباب الرابع

 ملحق املشاريع اخلاضعة Vراسة الت§ٔثري *ىل الب�¡ة

  .الناس يعرف �اليا، مراجعته شام|، نظرا Nمو*ة من الثغرات ا�ي يعرفه واليت تؤOر سلبا *ىل الوسط الطبيعي و*ىل حصة

  املهنجية املس&تعم| ومقاربة الت<ليل  -  2

القوى احملركة، (ٕان حتليل املعطيات والبيا¤ت الصحف�ة الوطنية اليوم�ة، وا�ي يوزع *ادة املعلومة البي��ة ٕاىل مخسة qٔصناف 
ين هذه أ]صناف *ىل الشلك وتع. يعطي لنا صورة واحضة *ىل الوضع الب�يئ جبهات املغرب) الضغوطات، احلا�، الت§ٔثريات، أ]جوبة

  :التايل
  qٔ- ارشةÓري م�تعين العوامل وا]ٔ�شطة الÃرشية اليت Þشلك املسلسل ا�ي يوV ضغوطات *ىل أ]وساط : القوة اVافعة qٔو ضغوطات 

  ،)، اÇمنو اVميغرايف....الفال�ة، الصنا*ة، النقل(واملوارد الطبيعية 
اس&تغالل املوارد الطبيعية، املقذوفات امللوثة (مÓارشة *ىل الب�¡ة انطالقا من أ]نظمة الÃرشية  العوامل املؤOرة: الضغوطات املبارشة -ب 

  ،))Gنبعا�ت الغازية، السائ| والصلبة(

                                                           

��29ر������6336د�. ر.ج 28 �������19 - 1436ر����ا���  )2015! �ا
29

 )1.12008 ���13ا�0درة��.م�ا,+*()��5682ر&%�. ر. ج  
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  ،...)مكية املياه املتوفرة، جودة الهواء، املياه، الرتبة، التنوع البيولوJ،(تدهور احلا� البي��ة وم�والهتا : احلا� البي��ة  -ج 
  الت§ٔثريات *ىل حصة إال�سان، GقKصاد والب�¡ة، :الت§ٔثريات  -د 
  ).تطبيق القوانني، Gسرتاتيجيات والربامج(أ]جوبة *ىل احلد من تدهور الب�¡ة واحملافظة *لهيا : أ]جوبة. ه 

يه يف الواقع qٔصل القوى احملرك اليت  فأ]�شطة الÃرشية. و¥ريم هذا اÇمنط ٕاىل توصيف العالقات الس&ب�Ãة املوجودة بني اNمتع والب�¡ة
، وÞسÃب الضغوطات ت§ٔثريات الحقة *ىل أ]نظمة )جودة ومكية املوارد الطبيعية(متارس ضغوطات *ىل الب�¡ة وتلحق أ]ذى حباÇهتا 

تعويض أ]رضار النامجة عن ويقوم اNمتع kبتاكر أ]جوبة aلوقاية والصيانة، وٕاصالح و . البي��ة ورفاهية إال�سان وتوفر املوارد الطبيعية
و*ىل هذا املهناج ، مت مجع املعطيات والبيا¤ت التوصيف�ة حلا� الوضع الب�يئ جبهات املغرب من Àالل .  أ]�شطة الÃرشية *ىل الب�¡ة

ت البي��ة ومت حتديد الوضع الرتت�يب aلرها¤ت البي��ة الرئ�س&ية حسب اجلهات من Àالل اخلروقا.2015الص<افة الوطنية £رمس س&نة 
  .لBٔوساط الطبيعية kجلهات حسب التقطيع اجلديد حسب اجلدول qٔد¤ه
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  2015اخلروقات البي��ة حسب أ]وساط الطبيعية واجلهات حسب التقطيع اجلديد *رب الص<افة الوطنية £رمس س&نة    - 3

  هاتالوضع الرتت�يب aلرها¤ت البي��ة الرئ�س&ية حسب اجل  مدن اجلهة س&نة ال^رش اجلهة .ت.ر 
  العوامل �ري املبارشة  العوامل املبارشة

  
  
01  
 

  
  

 –4ة طنة 
 تطوان

  
  

2015 

 التلوث بفعل مقذوفات املياه العادمة املزنلية؛ • qٔصي|-طنة

 مقذوفات النفا�ت الصلبة؛ •

 ؛)رعي مفرط، حريق، ال¬سوية(ٕازا� الغابة  •

 اجنراف الرتبة وأ]رض؛ •

 اس&تغالل املفرط aلسا�ل؛ •

 ل الصنا*ة Gس&تخراج�ة؛التلوث بفع •

 خطر الف�ضا¤ت؛ •

  .تلوث احلوادث الطارئة •
 

 ضعف احلاكمة اجليدة؛ •

 انعدام التوعية والتحس�س والرتبية؛ •

  الفقر؛ •

  انعدام الت^س&يق بني خمتلف الفا*لني لوضع واختاذ القرارات؛ •

  .ضعف إالطار املؤسسايت •

 وزان
 شفشاون
 تطوان

 الف�يدق –املضيق 
 qٔجنرة -الفحص

 العراWش

    01 
  
  
  
02  
 

  
  
  

4ة الرشق 
 والريف

  
  
  

2015 

 Gس&تغالل املفرط aلمخزو¤ت املائية؛ • وîدة qٔجناد

 التلوث بفعل مقذوفات املياه العادمة املزنلية؛ •

 ؛)رعي مفرط، حريق، ال¬سوية(ٕازا� الغابة  •

 اجنراف الرتبة وأ]رض؛ •

 خطر الزالزل؛ •

 ت؛خطر الف�ضا¤ •

 التلوث بفعل الصنا*ة Gس&تخراج�ة؛ •

 .تلوث احلوادث الطارئة •

 ضعف احلاكمة اجليدة؛ •

 الفقر؛ •

 انعدام التوعية والتحس�س والرتبية؛ •

 انعدام الت^س&يق بني خمتلف الفا*لني لوضع واختاذ القرارات؛ •

 الهجرة القروية؛ •

  *دم كفاية وضعف التجهزيات والتجهزيات أ]ساس&ية الرضورية؛ •

  .ر املؤسسايتضعف إالطا •

 احلس&مية
 £راكن اVريوش

 جرس&يف
 جرادة
 الناظور
 æور¥رت
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02 
  
  
  
03  
 

  
  
  

 –4ة فاس 
  مك�اس
  
 

  
  
  

2015 

 ½اكOر السكن �ري القانوين؛ • فاس

 التلوث بفعل مقذوفات املياه العادمة املزنلية؛ •

 £روز مراكز حرضية îديدة؛ •

 ؛)مفرط، حريق، ال¬سوية رعي(ٕازا� الغابة  •

 ؛)املرîان(تلوث ¤مج عن معامل الزيوت  •

 اجنراف الرتبة وأ]رض؛ •

 خطر الف�ضا¤ت؛ •

 .التلوث بفعل الصنا*ة Gس&تخراج�ة •

 ضعف احلاكمة اجليدة؛ •

 انعدام الت^س&يق بني خمتلف الفا*لني لوضع واختاذ القرارات؛ •

 الهجرة القروية؛ •

 الفقر؛ •

  لتجهزيات أ]ساس&ية الرضورية؛*دم كفاية وضعف التجهزيات وا •

 انعدام التوعية والتحس�س والرتبية؛ •

  .ضعف إالطار املؤسسايت •

 مك�اس
 بوملان

 احلاجب
 ٕايفران

 موالي يعقوب
  صفرو
 æو¤ت

03 
  
  
  
04  
 

  
  
  

 -4ة الرkط 
  الق�يطرة –سال 

  
 

  
  
  

2015 

 ت املائية؛Gس&تغالل املفرط aلمخزو¤ • الرkط

 التلوث بفعل مقذوفات املياه العادمة املزنلية؛ •

 ؛)رعي مفرط، حريق، ال¬سوية(ٕازا� الغابة  •

 ؛ ...)النقل، املطارح العشوائية؛ الصنا*ة(Gنبعا�ت الغارات  •

 النفا�ت الصلبة والطبية؛ •

 ٕاهامل اNال السا�يل؛ •

 اجنراف الرتبة وأ]رض؛ •

 خطر الف�ضا¤ت؛ •

 ا*ة Gس&تخراج�ة؛التلوث بفعل الصن •

 .تلوث احلوادث الطارئة •

 ضعف احلاكمة اجليدة؛ •

 انعدام الت^س&يق بني خمتلف الفا*لني لوضع واختاذ القرارات؛ •

 الفقر؛ •

 انعدام التوعية والتحس�س والرتبية؛ •

 الهجرة القروية؛ •

 تغيري منط *�ش الساكنة؛  •

 *دم كفاية وضعف التجهزيات والتجهزيات أ]ساس&ية الرضورية؛ •

  ات املناخ�ة؛التغري  •

  .ضعف إالطار املؤسساتيوكرثة الثغرات القانونية البي��ة •

 سال
 الص�ريات متارة

 الق�يطرة
 امخل�سات

 س&يدي قامس
 س&يدي سلõن

04 
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05  
 

  
  
  

 –4ة بين مالل 
  خ�يفرة
 

  
  
  

2015 

 ية؛التلوث بفعل مقذوفات املياه العادمة املزنل  • qٔزيالل

 ؛)رعي مفرط، حريق، ال¬سوية(ٕازا� الغابة  •

 Gس&تغالل املفرط aلمخزو¤ت السمك�ة؛  •

 اجنراف الرتبة وأ]رض؛ •

 النفا�ت الطبية والصيدلية؛ •

 خطر الف�ضا¤ت؛ •

 التلوث بفعل الصنا*ة Gس&تخراج�ة؛ •

 .تلوث احلوادث الطارئة •

 ضعف احلاكمة اجليدة؛ •

 الفقر؛ •

 بية؛انعدام التوعية والتحس�س والرت  •

 انعدام الت^س&يق بني خمتلف الفا*لني لوضع واختاذ القرارات؛ •

  *دم كفاية وضعف التجهزيات والتجهزيات أ]ساس&ية الرضورية؛ •

  .ضعف إالطار املؤسسايت •

 بين مالل
 الفق�ه بنصاحل

 خ�يفرة
 خريبكة
 م�دلت
 

05 
  
  
  
06  
 

  
  
  

4ة اVار البيضاء 
  تسطا –

 

  
  
  

2015 

 التلوث بفعل مقذوفات املياه العادمة املزنلية؛ • اVار البيضاء

 ؛...)النقل، املطارح العشوائية؛ الصنا*ة(Gنبعا�ت الغارات  •

 املطارح العشوائية؛ •

 Gس&تغالل املفرط aلمقالع؛ •

 النفا�ت الطبية والصيدلية؛ •

 اجنراف الرتبة وأ]رض؛ •

 التلوث بفعل الصنا*ة Gس&تخراج�ة؛ •

 .تلوث احلوادث الطارئة •

 ضعف احلاكمة اجليدة؛ •

 الهجرة القروية؛ •

 الفقر؛ •

 انعدام التوعية والتحس�س والرتبية؛ •

 انعدام الت^س&يق بني خمتلف الفا*لني لوضع واختاذ القرارات؛ •

  *دم كفاية وضعف التجهزيات والتجهزيات أ]ساس&ية الرضورية؛ •

  .ضعف إالطار املؤسسايت •

 احملمدية
õنب^سل 
 مديونة
 النوارص
 سطات

  س&يدي بنور
  £رش&يد
 اجلديدة

06 
  
  
  
07  

  
  
  

–4ة مراMش 

  
  
  

2015 

 التلوث بفعل مقذوفات املياه العادمة املزنلية؛ • مراMش

 ؛)رعي مفرط، حريق، ال¬سوية(ٕازا� الغابة  •

 Gس&تغالل املفرط aلمقالع؛ •

 ضعف احلاكمة اجليدة؛ •

 انعدام الت^س&يق بني خمتلف الفا*لني لوضع واختاذ القرارات؛ •

 الفقر؛ •

 احلوز
 ش�شاوة

 قلعة الرساغنة
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  qٔسفي 
 

 اجنراف الرتبة وأ]رض؛ • الصو¥رة 

  Àدمات مجع النفا�ت وأ]زkل؛تدين •

 خطر الف�ضا¤ت؛ •

 التلوث بفعل الصنا*ة Gس&تخراج�ة؛ •

 .تلوث احلوادث الطارئة •

 انعدام التوعية والتحس�س والرتبية؛ •

 الهجرة القروية؛ •

  ات والتجهزيات أ]ساس&ية الرضورية؛*دم كفاية وضعف التجهزي  •

  .ضعف إالطار املؤسسايت •

 الر�ام�ة
  qٔسفي

 اليوسف�ة

07 
  
  
08  
 

  
  

4ة در*ة 
  æف�اللت

 

  
  

2015 

 التلوث بفعل مقذوفات املياه العادمة املزنلية؛ • الرش&يدية

 وأ]رض والتصحر؛ اجنراف الرتبة •

 ندرة املياه يف الوا�ات والتغريات املناخ�ة؛ •

 النفا�ت إاللكرتونية؛  •

 خطر الف�ضا¤ت؛ •

 التلوث بفعل الصنا*ة Gس&تخراج�ة؛ •

 .تلوث احلوادث الطارئة •

 ضعف احلاكمة اجليدة؛ •

 الفقر؛ •

 انعدام التوعية والتحس�س والرتبية؛ •

 اذ القرارات؛انعدام الت^س&يق بني خمتلف الفا*لني لوضع واخت •

  *دم كفاية وضعف التجهزيات والتجهزيات أ]ساس&ية الرضورية؛ •

  .ضعف إالطار املؤسسايت •

 فك�ك
 ورززات

 تنغري
 زاzورة
 

08 
  
  
  
09  
 

  
  
  

 –4ة سوس 
  ماسة
  
 

  
  
  

2015 

 التلوث بفعل مقذوفات املياه العادمة املزنلية؛ • ٕاداوتنان –qٔاكد¥ر 

 ملياه اجلوف�ة والتغريات املناخ�ة؛ندرة ا •

 Gس&تغالل املفرط aلمياه املعدنية والغازية؛ •

 ؛)رعي مفرط، حريق، ال¬سوية(ٕازا� الغابة  •

 املطارح العشوائية aلنفا�ت وتلوث املاء والهواء؛ •

 اجنراف الرتبة وأ]رض؛ •

 حتد�ت التعمري kملناطق الزراعية؛ •

 ضعف احلاكمة اجليدة؛ •

 الهجرة القروية؛ •

 انعدام التوعية والتحس�س والرتبية؛ •

 الفقر؛ •

 انعدام الت^س&يق بني خمتلف الفا*لني لوضع واختاذ القرارات؛ •

  *دم كفاية وضعف التجهزيات والتجهزيات أ]ساس&ية الرضورية؛ •

  .ضعف إالطار املؤسسايت •

 ٕاÕزاكن qٔيت ملول
 qٔيت kهااش&توكة 

 æرودانت
 طاطا
 تزين�ت
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 خطر الف�ضا¤ت؛ •

 .Gس&تخراج�ةالتلوث بفعل الصنا*ة  •
09 

  
  
  
10  
 

  
  
  
واد –4ة لكممي 
 نون
  
  
 

  
  
  

2015 

 التلوث بفعل مقذوفات املياه العادمة املزنلية؛ • لكممي

 النفا�ت الطبية والصلبة؛ •

 اجنراف الرتبة وأ]رض؛ •

 خطر الف�ضا¤ت؛ •

 .التلوث بفعل الصنا*ة Gس&تخراج�ة •
 

 اكمة اجليدة؛ضعف احل •

 الفقر؛ •

 انعدام التوعية والتحس�س والرتبية؛ •

 انعدام الت^س&يق بني خمتلف الفا*لني لوضع واختاذ القرارات؛ •

  *دم كفاية وضعف التجهزيات والتجهزيات أ]ساس&ية الرضورية؛ •

  .ضعف إالطار املؤسسايت •

 س&يدي ٕافين
 طنطان

 qٔسا الزاك
 

10 
  
  
  
11  
 

  
  
  

  - العيون  4ة
  الساق�ة امحلراء

 

  
  
  

2015 

 التلوث بفعل مقذوفات املياه العادمة املزنلية؛ • السامرة

 ندرة املياه والتغريات املناخ�ة؛ •

 اجنراف الرتبة وأ]رض والتصحر؛ •

 تلوث السا�ل وضعف هتي�Kه؛ •

 النفا�ت الطبية؛ •

 .التلوث بفعل الصنا*ة Gس&تخراج�ة •

 ضعف احلاكمة اجليدة؛ •

 وعية والتحس�س والرتبية؛انعدام الت •

 انعدام الت^س&يق بني خمتلف الفا*لني لوضع واختاذ القرارات؛ •

 الفقر؛ •

  *دم كفاية وضعف التجهزيات والتجهزيات أ]ساس&ية الرضورية؛ •

  .ضعف إالطار املؤسسايت •

 بوîدور
 العيون
 طرفاية
 

11 
  
  

  
  

  
  

 ضعف احلاكمة اجليدة؛ • التلوث بفعل مقذوفات املياه العادمة املزنلية؛ • qٔورسد
 وادي ا�هب
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12  
 

  
4ة اVاÀ| وادي 

  ا�هب
  
 

  
2015 

 النفا�ت واملطارح العشوائية؛ • 

 تلوث السا�ل وضعف هتي�Kه؛ •

 ندرة املياه والتغريات املناخ�ة؛ •

 اجنراف الرتبة وأ]رض؛ •

 خطر الف�ضا¤ت؛ •

 التلوث بفعل الصنا*ة Gس&تخراج�ة؛ •

 .تلوث احلوادث الطارئة •

 م التوعية والتحس�س والرتبية؛انعدا •

 الفقر؛ •

 انعدام الت^س&يق بني خمتلف الفا*لني لوضع واختاذ القرارات؛ •

  *دم كفاية وضعف التجهزيات والتجهزيات أ]ساس&ية الرضورية؛ •

  .ضعف إالطار املؤسسايت •

12 
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 Àالصة 4

، "حتو# الساكين وGجEعي وGقKصادي"املزتام�ة مع مر�| " قال الب�يئGنت"يوîد املغرب م�ذ qٔكرث من عرش س&نوات، يف مر�| 
والرها¤ت والت<د�ت اليت يوا4ها املغرب، وكذا طبيعة وجحم املشالك والقضا� البي��ة املطرو�ة، توحض جبالء ب§ٔن تدهور املوارد 

ا وحرîا يف بعض املناطق الهشة احلساسة، معرق| بذ� جزء الطبيعية aلبالد، Àاصة ت& املوارد الغري مKددة، قد بلغ مس&توى مقلق
  .من املك¬س&بات GقKصادية وGجEعية، وحمددة رشوط *�ش ورفاهية أ]ج�ال احلالية واملس&تقÓلية

ها¤ت ، يتضح ب§ٔن الر 2015وهكذا، فعىل qٔساس التق�مي الب�يئ من Àالل املعطيات والبيا¤ت إالخÓارية aلص<افة الوطنية £رمس س&نة 
  :البي��ة الرئ�س&ية املشخصة *ىل صعيد لك 4ة *ىل �دة، مرتبطة qٔساسا مبا ييل

  تدهور أ]وساط الطبيعية بفعل مقذوفات املياه العادمة والنفا�ت الصلبة؛ �

جشار، أ]سامك، احليوا¤ت الربية،(Gس&تغالل املفرط aلموارد الطبيعية  �   ؛...)ا]ٔ

  املايئ؛ خسارة الرتبة وا]ٔرض ÂسÃب Gجنراف �

 .ٕازا� وقطع الغابة �

منوذج (الثلوت الب�يئ ÂسÃب ما تنفKه و�دات إالنتاج الصناعي من بقا� مواد õzوية سامة يف الهواء ويف البحر وكذا يف الرب �
  ).وîدات اجلرف أ]صفر واحلي الصناعي مبدينة اجلديدة

املناخ�ة، Àاصة خماطر الف�ضا¤ت وحرائق الغاkت، ÞسÃب  و*الوة *ىل هذه الرها¤ت، هناك خماطر qٔخرى مس&تف<| بفعل التغريات
خساêر يف احلياة الÃرشية؛ وميكن qٔن ½كون اخلساêر كذ� اقKصادية kٕرkك ووقف ½منية اجلهات وتعريض اس¬®رات التجهزيات 

  .أ]ساس&ية والفوق�ة aلخطر وإالتالف
 الوسط الطبيعي تت§ٔىت ٕاما من عوامل مÓارشة وعوامل �ري مÓارشة، وس&ت^Kج من هذا التصنيف ب§ٔن خمتلف إالشاكليات اليت تؤOر *ىل

ويتضح كذ� ب§ٔن بعض العوامل �ري املبارشة م±ل احلاكمة واÇمنو الساكين والفقر ت§ٔيت يف هذا . وٕاما من تفا*لهام معا يف qٓن وا�د
  .�¡ةالتصنيف قÓل حىت من العوامل املبارشة اليت تعترب معوما مكصادر رئ�س&ية مرضة kلب 

بب�¡ة السلمية هو حق لصيق kٕال�سان zون الب�¡ة وإال�سان ش�ن و�دة مKاكم| ال ميكن تصور îدوى �qٔدهام ال يف الواقع، ٕان احلق 
ÂسÃب التدهور ا�ي يلحق  –دون ا]ٓخر، ومما ال شك ف�ه qٔن اNمتع العاملي مبا متث6 ا]ٔمم املت<دة وساêر املؤسسات اVولية kت مدراكً 

qٔن حامية الب�¡ة رضورة لبقاء إال�سان وهو ما �دا Vkول واملنظامت اVولية ٕاىل بذل  -�ًا kلب�¡ة وبفعل العوامل املناخ�ة املتغرية يوم 
4ودها بغية وضع خطة معل Þرشيعية تقيض حبامية الب�¡ة من لك qٔشاكل التدهور والتلوث وت§ٔمني ٕاطار ح�اة سلمية ومس&تقرة بي��ًا *رب 

  .م اتفاق�ات دولية تعىن هبذا اNالوضع وٕا£را
ٕان الت<ليل املتداÀل Nمل هذه العوامل املؤOرة qٔو Âشلك �ري مÓارش *ىل �ا� الب�¡ة سوف سمح kقرتاح أ]عامل املندجمة بغية أ]Àذ 

مما ميكن . ريق التمنية املس&تدامةبعني Gعتبار Âشلك qٔفضل البعد الب�يئ يف التخطيط اNايل الرتايب القطاعي، واندراج اجلهة بذ� يف ط
  .التحمك أ]فضل يف الضغوطات وتدارك الت§Àٔريات املرتامكة اليت س&بÃهتا بعض القطا*ات *ىل املس&توى الب�يئ

  
  


