


السيد رئيس مجلس حقوق اإلنسان؛ 
السيدة املفوضة السامية لحقوق اإلنسان؛ 

أصحاب املعالي والسعادة؛ 
حضرات السيدات والسادة؛ 

اسـمحوا لـي بـدايـة بـاسـم وفـد املـملكة املـغربـية أن أهنئ الـسيد " فـيديـريـكو 
فـــيليجاس " وبـــلده األرجـــنتني عـــلى تـــولـــي رئـــاســـة مجـــلس حـــقوق اإلنـــسان، 
وإنـني عـلى ثـقة بـأن التجـربـة الـتي راكـمها سـتساهـم، ال مـحالـة، فـي تـعزيـز 

عمل هذا املجلس املوقر. 

وأغـــتنم هـــذه الـــفرصـــة ألعـــرب عـــن فـــائـــق تـــقديـــرنـــا إلـــى الـــسيد األمـــني الـــعام 
لـــألمـــم املتحـــدة والـــسيدة املـــفوضـــة الـــسامـــية لـــحقوق اإلنـــسان عـــلى الـــجهود 
الـــتي يـــبذالنـــها لـــتعزيـــز حـــقوق اإلنـــسان، والســـيما وأن جـــسامـــة التحـــديـــات 
الــــتي تــــواجــــه حــــقوق اإلنــــسان فــــي الــــظرفــــية الــــراهــــنة تــــتطلب مــــن الجــــميع 
مـــضاعـــفة الـــعمل لـــتمكني املجـــلس مـــن أداء مـــهامـــه، واالنخـــراط فـــي الـــجهود 
الـدولـية لـلتخفيف مـن اآلثـار السـلبية النـتشار فـيروس كـورونـا وتـداعـياتـه عـلى 

التمتع بحقوق اإلنسان. 

السيد الرئيس؛ 
حضرات السيدات والسادة، 

إن املـــــملكة املـــــغربـــــية تـــــتابـــــع بـــــقلق تـــــطورات الـــــوضـــــع بـــــني فـــــيدرالـــــية روســـــيا 
وأوكـرانـيا، وتجـدد دعـمها لـلوحـدة الـترابـية والـوطـنية لجـميع الـدول األعـضاء 
فــي األمــم املتحــدة. كــما تــؤكــد املــملكة تشــبثها بــمبدأ عــدم الــلجوء إلــى الــقوة 
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لـتسويـة الـنزاعـات بـني الـدول، بـاعـتبارهـا احـدى أسـس الـحفاظ عـلى السـلم 
واألمــــن الــــدولــــيني. وتــــشجع املــــملكة املــــغربــــية جــــميع املــــبادرات واإلجــــراءات 

التي تسهم في تعزيز التسوية السلمية للنزاعات. 

السيد الرئيس، 

إن جــــائــــحة كــــوفــــيد 19، أعــــادت لــــلنقاش قــــضايــــا حــــقوقــــية كــــبيرة، تــــهم أوال 
الـــحقوق االقـــتصاديـــة واالجـــتماعـــية الـــتي ظـــلت شـــعاراً يـــتعني الـــتعامـــل مـــعه 
فـي ظـل ظـروف الـوبـاء بـكثير مـن الجـديـة واملـصداقـية. فـشعوب دول الـجنوب 
عــانــت كــثيرا، لــيس فــقط مــن الــوبــاء، ولــكن مــن عــدم الــقدرة عــلى مــواجهــته، 
فــأصــبحت أمــام انــتهاك صــريــح وصــارخ ملــبدأ الــحق فــي الــصحة. وهــذا مــا 
أكــد أن مــبدأ الــتضامــن الــذي كــان إحــدى األســس الــجوهــريــة لــثقافــة حــقوق 
اإلنـــسان، أصـــبح يـــفرض نـــفسه مـــن جـــديـــد كـــمبدأ أســـاســـي ملـــواجـــهة هـــذه 
اإلخـفاقـات، وتهـديـد الـحقوق االقـتصاديـة واالجـتماعـية، أمـام تـنامـي هـيمنة 
ثـقافـة الـسوق واملـصالـح؛ لـذلـك نـدعـو إلـى املـزيـد مـن تـكاثـف الـجهود وتـنمية 
الــتعاون والــتضامــن الــدولــي، ال ســيما مــن خــالل تــعميم الــلقاحــات وضــمان 

الولوج إليها بشكل عادل ومنصف خاصة لدول الجنوب.  

وفــــي هــــذا الــــسياق، وبــــإشــــراف وتــــوجــــيه مــــن جــــاللــــة املــــلك محــــمد الــــسادس 
حــفظه اهلل ونــصره، تــبنت املــملكة املــغربــية مــقاربــة شــمولــية ملــواجــهة تــبعات 
هـذا الـوبـاء عـلى جـميع األصـعدة، خـاصـة االقـتصاديـة واالجـتماعـية، تـرتـكز 
عــلى صــيانــة الــحقوق وحــفظها وتــكثيف الــجهود مــن أجــل حــمايــة الــحق فــي 
الـــحياة والـــصحة، بـــاعـــتبار مـــوقـــعهما فـــي هـــرم الـــحقوق. حـــيث عـــملت عـــلى 
تــــــأمــــــني الــــــتلقيح ضــــــد الــــــفيروس بــــــشكل مــــــجانــــــي لــــــفائــــــدة جــــــميع املــــــغاربــــــة 
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واألجـــــانـــــب املـــــقيمني بـــــاملـــــغرب، عـــــالوة عـــــلى إطـــــالق مشـــــروع وطـــــني طـــــموح 
لـتصنيع وتـعبئة الـلقاح املـضاد لـكوفـيد-19 ولـقاحـات أخـرى، بـما يـمكن مـن 
تــأمــني الــسيادة الــلقاحــية لــلمملكة وملجــموع الــقارة اإلفــريــقية. بــل إن املــغرب 
وفــي إطــار الــتضامــن اإلفــريــقي مــكن بــعض شــعوب دول الــقارة اإلفــريــقية 

بجرعات من التلقيح ضد الوباء وباملجان.  

السيد الرئيس؛  

إن الــــبعد الــــحقوقــــي ملــــسارنــــا الــــديــــمقراطــــي، جــــعل املــــملكة املــــغربــــية تــــلتزم 
بـشكل واضـح بـحق االخـتيار الـسياسـي وضـمان دوريـة االنـتخابـات، ورغـم 
الـظروف الـوبـائـية نـظمت املـملكة فـي شهـر شـتنبر 2021 انـتخابـات بـرملـانـية 
وجـــــهويـــــة وجـــــماعـــــية، كـــــان لـــــلمرأة املـــــغربـــــية دورا مـــــحوريـــــا فـــــيها، وشـــــكلت 
حـــضوراً كـــبيراً، ســـواء مـــن خـــالل مـــشاركـــتها فـــي االنـــتخابـــات أو مـــن خـــالل 
نـــــتائـــــجها، وأفـــــرزت هـــــذه االســـــتحقاقـــــات تـــــشكيلة حـــــكومـــــية جـــــديـــــدة، ربـــــما 
تــختلف فــي رؤيــتها عــن الــحكومــة الــسابــقة، ولــكن فــي ظــل دســتور مــتوافــق 
عــليه، وديــموقــراطــية مــنفتحة عــلى جــميع األحــزاب الــسياســية تــحت مــراقــبة 
الــقوى املــدنــية والــحقوقــية الــوطــنية والــدولــية، شــكلت مــجاالً لــترســيخ الــكثير 

من اإلصالحات والحقوق.  

وفـــي نـــفس اإلطـــار تـــوجهـــت املـــملكة املـــغربـــية بـــشكل جـــماعـــي لخـــلق تـــصور 
تــنموي جــديــد، كــرافــد مــن روافــد صــون الحــريــات وضــمان الــحقوق، ســواء 
املـــــدنـــــية والـــــسياســـــية، أو االقـــــتصاديـــــة واالجـــــتماعـــــية؛ وفـــــي نـــــفس الـــــسياق 
اتجهـــت املـــملكة املـــغربـــية نـــحو تـــعميم الحـــمايـــة االجـــتماعـــية لـــتدعـــيم ركـــائـــز 
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الـــــدولـــــة االجـــــتماعـــــية، وصـــــون الـــــحقوق االجـــــتماعـــــية لـــــلمواطـــــنني، خـــــاصـــــة 
املتقاعدين والفئات الهشة املحتاجة للكثير من الخدمات االجتماعية. 

وفــــــي ســــــياق مــــــتصل، تــــــعتبر املــــــملكة املــــــغربــــــية أن قــــــضية املــــــرأة أصــــــبحت 
التحـــدي األكـــبر لـــلمجتمع املـــدنـــي والـــدولـــة عـــلى حـــد ســـواء، ونـــحن نـــتعامـــل 

معها بكثير من الجدية والجرأة واملصداقية، حتى قد نكون منصفني. 

السيد الرئيس؛ 

إن املــــملكة املــــغربــــية ظــــلت مــــنفتحة عــــلى الــــحوار الــــبناء مــــع كــــافــــة اآللــــيات 
األمـــمية املـــعنية بـــحقوق االنـــسان، انـــسجامـــا مـــع الـــتزامـــاتـــها الـــدولـــية ذات 

الصلة.  

وفـي هـذا الـصدد، نـنكب عـلى االسـتعداد لـتقديـم ومـناقـشة تـقريـرنـا الـوطـني 
بــرســم الــجولــة الــرابــعة مــن آلــية االســتعراض الــدوري الــشامــل خــالل الــسنة 
الـــجاريـــة. كـــما نســـتعد ملـــناقـــشة تـــقاريـــرنـــا الـــدوريـــة املـــقدمـــة خـــالل الـــسنتني 
األخـيرتـني، إلـى هـيئات املـعاهـدات املـعنية، ويـتعلق األمـر بـالـتقريـر الـوطـني 
الـجامـع لـلتقاريـر 19 و20 و21 املـتعلق بـإعـمال اتـفاقـية الـقضاء عـلى جـميع 
أشـكال الـتمييز الـعنصري، والـتقريـر الـجامـع لـلتقريـريـن 5 و6 بـشأن إعـمال 
اتــــفاقــــية الــــقضاء عــــلى جــــميع أشــــكال الــــتمييز ضــــد املــــرأة، وكــــذا الــــتقريــــر 
األولـــي بـــشأن االتـــفاقـــية الـــدولـــية لحـــمايـــة جـــميع األشـــخاص مـــن االخـــتفاء 
القســـري. إضـــافـــة إلـــى انخـــراطـــنا فـــي مـــسارات إعـــداد تـــقاريـــر أخـــرى حـــل 

أجلها.  
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وبــنفس اإلرادة، نــواصــل تــعاونــنا عــلى اإلجــراءات الــخاصــة ملجــلس حــقوق 
اإلنـــسان، وقـــمنا بـــتوجـــيه دعـــوة رســـمية لـــلمقرر الـــخاص املـــعني بـــالـــحق فـــي 
الـــحصول عـــلى مـــياه الشـــرب، واملـــقررة الـــخاصـــة املـــعنية بـــالجـــذام، واملـــقرر 
الـــــخاص املـــــعني بـــــبيئة ســـــليمة، وآلـــــية الـــــخبراء بـــــشأن الـــــحق فـــــي الـــــتنمية، 
لـلقيام بـزيـارة رسـمية إلـى املـغرب خـالل الـسنة الـجاريـة لـلوقـوف عـلى الـجهود 

والتحديات في املجاالت املرتبطة بواليتهم.  

وتـعزيـزا لـلديـنامـية الـتي تـعيشها املـملكة املـغربـية، وبـغية اإلسـهام فـي تـعزيـز 
األدوار الـــــــطالئـــــــعية ملجـــــــلس حـــــــقوق اإلنـــــــسان، قـــــــدمـــــــت املـــــــملكة املـــــــغربـــــــية 
تـــرشـــيحها لـــعضويـــته لـــلفترة مـــا بـــني 2023 2025-، وهـــي إشـــارة واضـــحة 
عـــلى رغـــبتها األكـــيدة والـــتزامـــها الـــراســـخ بـــتعزيـــز وحـــمايـــة حـــقوق اإلنـــسان، 
ودعـــــمها للمجـــــلس وآلـــــياتـــــه، وكـــــذلـــــك اســـــتعدادهـــــا لـــــلمساهـــــمة فـــــي الـــــجهود 
الجــماعــية لــتعزيــز عــمل وفــعالــية هــذه املــؤســسة. حــيث يحــظى هــذا الــترشــيح 
بــــدعــــم االتــــحاد اإلفــــريــــقي وجــــامــــعة الــــدول الــــعربــــية وعــــدد مــــن التجــــمعات 

الجهوية األخرى والدول الصديقة.  

السيد الرئيس؛ 

وعـالقـة بـالـنزاع املـفتعل والـوهـمي حـول حـقوقـنا الـتاريـخية واملشـروعـة ملـغربـية 
الصحـــــراء، تـــــؤكـــــد املـــــملكة املـــــغربـــــية مـــــن جـــــديـــــد عـــــلى تشـــــبثها بـــــاملســـــلسل 
الـسياسـي تـحت الـرعـايـة الـحصريـة لـألمـم املتحـدة، بـغية الـتوصـل إلـى الحـل 
الــسياســي الــواقــعي، الــبراغــماتــي، املســتدام، واملــبني عــلى الــتوافــق، وفــقا 
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وفـــي هـــذا اإلطـــار اســـتمرت املـــملكة املـــغربـــية فـــي دعـــم جـــهود األمـــني الـــعام 
لــألمــم املتحــدة ومــبعوثــه الــشخصي الــسيد ســتافــان دي ميســتورا الــهادفــة 
إلــــى إعــــادة إطــــالق مســــلسل املــــوائــــد املســــتديــــرة الــــتي عــــقدت فــــي دجــــنبر 
2018 ومـــــــارس 2019 بـــــــمشاركـــــــة كـــــــل األطـــــــراف، بـــــــما فـــــــي ذلـــــــك الـــــــطرف 
املـسؤول عـن إفـتعال هـذا الـنزاع اإلقـليمي واسـتمراره، عـلما أن هـذا الحـل 
الـسياسـي كـما أكـد جـاللـة املـلك محـمد الـسادس فـي عـدة مـناسـبات وخـطب 

أنه "ال يكمن إال في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة". 

لــذلــك قــدمــت املــملكة املــغربــية مــقترح الــحكم الــذاتــي الــذي ثــمنه الــكثير مــن 
األصــــــدقــــــاء واملــــــالحــــــظني، بــــــل اعــــــتبره مجــــــلس األمــــــن مــــــبادرة جــــــادة وذات 
مــــــــصداقــــــــية فــــــــي قــــــــراراتــــــــه ال 18 األخــــــــيرة، واألفــــــــق الــــــــوحــــــــيد للمســــــــلسل 

السياسي األممي.  
ومـا يـعزز صـدقـية مـقترح املـملكة املـغربـية هـو أن سـاكـنة الصحـراء شـاركـت 
بــــشكل كــــبير ومــــوســــع فــــي االســــتحقاقــــات األخــــيرة، حــــيث تــــصدرت أقــــالــــيم 
الصحـراء املـغربـية نسـبة املـشاركـة املسجـلة فـي هـذه االسـتحقاقـات، فـاقـت 
بــــكثير املــــعدل الــــوطــــني املسجــــل فــــي 50.35  بــــاملــــائــــة، حــــيث بــــلغت نســــبة 
املـــشاركـــة 66,94 بـــاملـــائـــة فـــي جـــهة الـــعيون – الـــساقـــية الحـــمراء، و58,30 
بـاملـائـة فـي جـهة الـداخـلة – وادي الـذهـب، فـي اسـتحقاقـات انـتخابـية شـفافـة 
ونـــزيـــهة، مـــكنت ســـاكـــنة الصحـــراء املـــغربـــية مـــن تـــدبـــير شـــؤون جـــماعـــاتـــهم 
الـــــترابـــــية ومـــــؤســـــساتـــــهم املـــــنتخبة محـــــليا، وتـــــمثيل ســـــاكـــــنة الصحـــــراء فـــــي 

املؤسسات الدستورية الوطنية كمجلس النواب ومجلس املستشارين. 
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وفــي املــقابــل يــالحــظ ســكان املــنطقة أن إخــوانــهم املحتجــزيــن فــي مــخيمات 
تــندوف بــالجــزائــر، اليــزالــون يــعانــون مــن االنــتهاكــات والحــرمــان مــن الــحقوق 
األســــاســــية، ويــــرفــــض الــــطرف اآلخــــر لــــيومــــنا هــــذا إجــــراء إحــــصاء ســــاكــــنة 
مــخيمات تــندوف مــنذ ســنة 2011، حــني صــدور قــرار مجــلس األمــن والــذي 
قــضى بــالــفصل بــني الــبعد اإلنــسانــي والــبعد الــسياســي فــي الــتعاطــي مــع 
األوضــاع اإلنــسانــية لــساكــنة هــذه املــخيمات، ويظهــر بــجالء مــسؤولــية هــذا 
الـبلد عـن األوضـاع الـالإنـسانـية الـتي تـعانـي مـنها هـذه الـساكـنة، والسـيما 
فـــــي ظـــــل الـــــفساد والـــــتالعـــــب والـــــتحويـــــل املـــــمنهج لـــــلمساعـــــدات اإلنـــــسانـــــية 

املخصصة للمحتجزين بهذه املخيمات، واستمرار املتاجرة فيها.  

وفـــــي هـــــذا الـــــصدد نـــــندد بشـــــدة بـــــعملية تـــــجنيد األطـــــفال بـــــاملـــــخيمات، فـــــي 
انـتهاك صـارخ لـلمعايـير الـدولـية ذات الـصلة، الـتي تـصنف تـجنيد األطـفال 
فـي الـقوات املـقاتـلة جـريـمة دولـية يـعاقـب عـليها الـقانـون الـدولـي، ومـن جـرائـم 
الحـرب الـتي تُـرتـكب ضـد اإلنـسانـية، ويـصنف فـي خـانـة أسـوأ أشـكال عـمل 

األطفال.  

إن املــــغرب بــــحضوره الــــدائــــم داخــــل مــــؤســــسات حــــقوق اإلنــــسان الــــدولــــية، 
وخـــطواتـــه الـــجادة واملـــسؤولـــة، يجـــدد دعـــوتـــه املـــجتمع الـــدولـــي إلـــى الـــتدخـــل 
لحــمايــة أطــفالــنا وجــميع مــواطــناتــنا ومــواطــنينا املحتجــزيــن بــمنطقة تــندوف، 
ويحـــمل الـــطرف اآلخـــر املـــسؤولـــية الـــكامـــلة عـــلى انـــتهاكـــات حـــقوق اإلنـــسان 
واملساس بالحريات األساسية والحقوق االقتصادية واالجتماعية لهؤالء. 
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السيد الرئيس. 

تــــؤكــــد املــــملكة املــــغربــــية الــــتزامــــها بــــمواصــــلة جــــهودهــــا الــــرامــــية إلــــى تــــحقيق 
الســـــلم واألمـــــن الـــــدولـــــيني ومـــــكافـــــحة التهـــــديـــــدات الجـــــديـــــدة، وعـــــلى رأســـــها 
اإلرهــاب والــتطرف الــعنيف والتحــريــض عــلى الــكراهــية ومــعاداة األجــانــب، 

باعتبارها أكبر املخاطر املهددة لحقوق اإلنسان. 

كـما تتعهـد املـملكة بـمواصـلة تـعاونـها مـع الـدول الـصديـقة فـي مـجال تـأهـيل 
الــــحقل الــــديــــني وإذكــــاء قــــيم اإلخــــاء واالعــــتدال والــــتسامــــح. وانــــطالقــــا مــــن 
انـــتمائـــها املتجـــذر إلفـــريـــقيا، فـــإن املـــملكة لـــن تـــدخـــر جهـــدا فـــي الـــدفـــاع عـــن 
الـــــقضايـــــا اإلفـــــريـــــقية، خـــــاصـــــة تـــــلك املـــــتعلقة بـــــالـــــتنمية، ومـــــكافـــــحة الـــــفقر، 
وإشـكاالت الهجـرة، وفـي هـذه األخـيرة، تجـدد املـملكة املـغربـية دعـوتـها إلـى 
اعـتماد مـقاربـة جـديـدة لـقضايـا الهجـرة، بـاعـتبارهـا لـيس تحـديـا فحسـب، بـل 

كذلك مصدرا هائال للفرص.  

وفــي الــختام، أؤكــد لــكم أن املــملكة املــغربــية ســتواصــل بــكل حــزم ومــسؤولــية 
الــتعاون الــبناء واملســتمر مــع مجــلسكم املــوقــر وبــاقــي آلــيات األمــم املتحــدة 
وكــــــافــــــة األطــــــراف الــــــدولــــــية واإلقــــــليمية املــــــعنية بــــــاحــــــترام حــــــقوق اإلنــــــسان 
وتــــعزيــــزهــــا تــــحقيقا لــــلكرامــــة اإلنــــسانــــية وخــــدمــــة للســــلم واألمــــن والــــتعايــــش 

والتضامن الدولي. 

والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.
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