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د ـــديــــــس جـيـ نا لرئ ـ ن ــ ي ــ ةل عىل تعي ــام قليــبعد أ يوهو احتفاء يأ يت ... "

ن ــقــين حلــلس الوطـــللمج  فــلـــكــد مــديــــدوب وزاري جــــنــ سان، وم ــ وق الإ

ن ـــقــحب  ارــــــســ دة يف م ـــديــة جـلــرحــك مــن بذلــيــ ن ــ دش ــان، مـــــســ وق الإ

ام، ــهــ ات ــبـــ س ــــ ت ــ ك ـــ ز م ــــــزيــعــام، وتــهــ ف ــ ي ــ ي ــ ك ــ ن، وت ـيــ ت ــ س ـ ؤس ـاتني املــد هــــجتدي

 ام.ـــهــ ل ــ م ـ ل ع ــائــة وســويــقــوت

ــ ات وال ــــســـ ؤس ــــمــع الـــــــيـــ م ـــ و ج ـــار، أ دعـــذا الإطـــــي هــوف ــ ه ــ  أ تــــيـــ

ــ ة ال ــلـة، ملواصـيــ عن ــ م ـ ال  اع عن ـــــــا يف ادلفـــدورهـــام بــــيـــ ل الق ــــــود من أ جـــهــ

ن ــــقــــــح ــ وق الإ شــــا، وزيــــعادهــــل أ بـــسان يف كـــ ــ اع ـــعــادة اإ ة ـــــقافـــــها، ثـ

نة، ـــ مواط ـــية والــــ ؤول ـــســ روح امل ـــزام بــتــ اق الال ـــطــي نــة، وذكل فــارســمـوم

 ات.ــبــ واج ـــات، بأ داء الــــريـــوق واحلــقــارسة احلــمـــا مــهيـــالزم فتـ ي ت ــتــ ال 

ــ ون  طــــــدوب الــمنــــ ال ـــوص، بــصــــه اخلــــــى وجـــب علـهيـ ار ـــــوزاري، يف اإ

ــ امل  ل ــولــوكـــمـــام الـــهـ يــيــ ة اإ ــ ة ل ـــــة خاصــــــايــــالء عنــــه، لإ اية ـــحمـــز الـــزيــتعـــ

ن ــال حــجـــي مــــف  " سان.ـ قوق الإ

عالن العاملي حلقوق  من الرساةل امللكية السامية مبناس بة ختليد اذلكرى الس بعني لالإ

  (2018دجنرب  20) .الإنسان
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 :تقدمي التقرير

 طبيعة ونطاق التقرير ومهنجيته

دمي ملا يتصل . ويعرض هذا التقالإنسان حقوق حامية حول اخلاص الاس تعراض تقرير ،يصدر املندوب الوزاري امللكف حبقوق الإنسان .1

 كام ييل:  ومهنجيته، ونطاقه ومفاهميهبطبيعة التقرير 

ىل مبادرة الاس تعراض ومرجعية املقاربة  ادلافع اإ

قبيل   الوضع احلقو ي يف بالدان بأ وصا  منقيّ يف الـُمَدِد ال خرية، من َمواقَف تُ عىل ما طرح  ،تتأ سس مبادرة الاس تعراض اخلاص .2

نسان"، "الردة احلقوقية"، " همينة املقاربة ال منية"،  ىل "انفراج حقو ي""عودة الانهتأاكت الس مية حلقوق الإ .. وحيث أ ن .ومهنا من دعا اإ

ق الإنسان، ودلوره يت لس ياسة حقو املندوب الوزاري امللكف حبقوق الإنسان، بصفته متدخال يف التنس يق املؤسسا يسائلهذا الوضع، 

عالن العاملي حلقوق الإنسان، اليت جاء فهيا:  عىل وجه اخلصوص يف ضوء منطوق الرساةل امللكية السامية، مبناس بة اذلكرى الس بعني لالإ

ليه، لإيالء عناية خاصة لتعزيز امحلاية " طار املهام املوكوةل اإ  ".ل حقوق الإنسانيف جماوهنيب عىل وجه اخلصوص، ابملندوب الوزاري يف اإ

 مفهوم الاس تعراض اخلاص يف مدلول التقرير

جراء وقفة تقيميية وتواصلية بشأ ن ادعاءات انهتأاكت حقوق ا ،يف مدلول هذا التقرير ،يقصد ابلس تعراض اخلاص .3 لإنسان، معلية تتوىخ اإ

 متس ممارسة احلقوق واحلرايت، ذات الصةل ابلفكر والرأ ي والتعبري والتجمع والتظاهر السلمي وتأ سيس امجلعيات ،مثارة ومتواترة الاس تعامل

عدام. ويه اجملالت اليت قوق الإنسان تتصل اتصاًل وثيقًا حبامية ح وما يتصل ابدعاءات التعذيب وضامانت احملاكامت العادةل وعقوبة الإ

 وبس ياس هتا.

 محلايئاملقصود ابلتدخل ا

حالت خاصة  قوق الإنسان، يف س ياقحليقصد ابلتدخل امحلايئ للمندوب الوزاري، التفاعل ادلينامييك مع ادعاءات حصول انهتأاكت  .4

ثر وقائع و  نساناواخلاصة املرتبطة بس ياسة حقوق حداث بعيهنا أ و يف س ياق دراسة وحتليل املعطيات وال وضاع العامة أ  أ و اإ ، أ و مبناس بة لإ

طار ادلبلوماس ية احلقوقية. ويبارش التدخل ا اجملالموضوع الزتامات ادلوةل يف  ،مع التقارير ،املندوبية الوزارية تفاعل ما يف  ،محلايئأ و يف اإ اإ

طار الاستباق أ و الرصد آلية التقارير، عامة أ و خاصة أ و  وتظهر ،ةمن خالل معالة املعطيات النوعي ،اإ  . وضوعاتيةمنتاجئه بصفة خاصة يف أ

 ملراد من س ياسة حقوق الإنسانا

بالدان ل التفاقية ادلولية  لزتاماتاللبغاية الإعامل ال مثل  ،يمت تدبريه يف نطاق التنس يق املؤسسايت ،حقوق الإنسان شأ ن س يادي لدلوةل. 5

س تور يف نطاق ادليف جمال حقوق الإنسان من هجة، وهبد  ضامن التوازن بني احرتام حقوق الإنسان وحفظ ال من والنظام العام، 

ن س ياسة حقوق الإنسان تتحرك مضن هذا احلقل احليوي بغاية حتسني أ وضاع حقوق الإنسان  ،والقانون، من هجة أ خرى. وبذكل فاإ

 وصيانة املكتس بات ورصد الاختاللت وأ وجه اخلصاص وتقدمي ال جوبة العملية املناس بة لها.

 املعطيات النوعية من املقصود

خس مفهوم للقانون ادلويل حلقوق الإنسان، اذلي ر املفاهمييمفهوم املعطيات النوعية املس تعمل يف هذا التقرير، من احلقل  يتأ صل .6

املعطيات القانونية واملعطيات املوضوعية، وما يدخل يف عدادها من أ وصا  تشمل املعلومات احملددة والبياانت الإحصائية، واملعلومات 

واملعلومات عن التعاريف، واملعلومات عن العواقب، واملعلومات عن التدابري، واملعلومات عن أ ي تقييد، واملعلومات عن اخلطوات املتخذة، 

ىل  عن الإجراءات املس تخدمة، واملعلومات عن كيفية الاس تخدام، واملعلومات عن ال حاكم والقواعد، وغريها من ال وصا  اليت ترمز اإ

 للتقيي، وأ ساسا لالس تنتاج ومدخال للتوصية.كتةل املعلومات اليت تشلك قاعدة 



7 
 

ن قبل الفاعلني املعنيني حبامية م ،خمتلف التشخيصات والتقياميت واملواقف املعرب عهنا ،يقصد ابملعطيات النوعية يف منطوق هذا التقرير .7

الصحافة، ويه عند الاس تعراض اخلاص، احلايل، ما  مـهنـيـيمن خالل املواد الصادرة عن املنظامت احلقوقية، وأ عامل  ،حقوق الانسان

لمجلس الوطين لة تقارير الس نوية واخلاصال  لس امي ،، وكذا واثئق املؤسسات الوطنية ادلس توريةموضوعاتيةصدر عهنا من تقارير س نوية أ و 

توصيات الآليات  ،ريراملرتبطة هبذا التق والهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي، كام يدخل يف نطاق املعطيات النوعية ،حلقوق الإنسان

 ال ممية املقدمة لبالدان مبناس بة املامرسة التفاقية.

 ،اهة الفكريةأ حصاهبا، عىل املوضوعية والن  عن صادرةحرص التقرير يف مهنجية اس تخراج وتقدمي املعطيات النوعية ال ،ولهذا الغرض .8

دين املغر ي املمتةزة بديناميهتا عن وهجات نظر تيارات اجملمتع امل تعرّب فهم ومصداقيهتم، أ و لكوهنا ابعتبارها تقديرات فاعلني مؤسساتيني هلم وظائ 

 عدم التفاق معها. أ وبغض النظر عن التفاق معها جزئيا أ و لكيا  واللكوتعدديهتا وتنوعها، 

 مهنجية التقرير

طار الآليات ال ممية حلقوق الإنسان، عىل مس توى ع  التقرير عىل مهنجية مُ  رتكزي .9 املعاهدات  يئاته متدة يف عديد التقارير الصادرة يف اإ

جراءاتو  ة، تشمل املعطيات النوعية والاس تنتاجات والتوصيات.  الإ  اخلاصة. ويه مهنجية تعمتد قاعدة ثالثية، ُمَوهّجِ

بتسليط الضوء عىل  املوثوقة املصدر، الكفيةل، اكفة املعلومات والبياانت والعنارص أ عاله ذكل توضيح مت كاميقصد ابملعطيات النوعية . 10

 التقرير.الوانب املرتبطة مبوضوع 

لهيا، يف ضوء يقصد ابلس تنتاجات. 11 ها، ويف ضوء ما مصادر تقرير الاس تعراض، يف تاكملها وتقاطع  حتليل، مجموع اخلالصات املتوصل اإ

ليه بدورها من نتا شاكلت مثارة. ،جئ. كام يدخل يف عدادهاانهتت اإ ليه من معاينات ومن اإ  ما ميكن التوصل اإ

دعوة و ، املناشدات والاقرتاحات والتطلعات، ويه تكتيس، يف املقام ال ول، طابعا معنواي، يقصد ابلتوصيات يف منطوق هذا التقرير. 12

ن للتفكري  سان، يف جمال "تعزيز حامية حقوق الإنسان".، انطالقا من اختصاص املندوب الوزاري امللكف حبقوق الإ

 وتتأ سس هذه التوصيات، عىل اس تعداد املندوب الوزاري، لالخنراط يف س بل تفعيلها، يف نطاق التنس يق املؤسسايت حلقوق الإنسان.

عدادها.الإنسان ويلزت ويقصد ابللزتامات اذلاتية للمندوب الوزاري، ما يتعلق بأ عامل خاصة تس توجهبا هممة تعزيز حقوق  .13  م ابإ

عداد يف املعمتدة املصادر  التقرير اإ

ىل 2019 من املمتدة الفرتة خالل الصادرة والواثئق التقارير عىل اخلاص الاس تعراض تقرير استند .14  .2021 اإ

 :املوضوعاتيةمن هجة امجلعيات واملنظامت املعنية حبقوق الإنسان، ابعتبار تقاريرها الس نوية أ و  :أ ول

نسان حقوق عن لدلفاع املغربية العصبة -  .الإ

 .الإنسان حلقوق املغربية امجلعية -

نسان حلقوق املغربية املنظمة -  الإ

 .الإنسان وحقوق ادلميقراطية أ جل من الوس يط -

 عداةل.  مجعية -

نسان حقوق دراسات مركز -  .وادلميقراطية الإ
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 اجمللس الوطين حلقوق الإنسان:  واثئق :اثنيا

 .2020و 2019 سنيت برمس الصادرة التقارير -

 .احملاكامت مالحظة تقارير -

 .خاصة مذكرات -

 .للصحافة الوطين اجمللس أ عامل: اثلثا

 .2021-2019قرارات الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي ذات الصةل حبرية التعبري برمس س نوات  :رابعا

 توصيات الآليات ال ممية:  :خامسا

 حبقوق الإنسان.توصيات اللجنة املعنية  -

 توصيات لنة مناهضة التعذيب. -

نسانية أ و املهينة. ت -  وصيات املقرر اخلاص املعين مبسأ ةل التعذيب وغريه من رضوب املعامةل أ و العقوبة القاس ية أ و الالاإ

 توصيات الاس تعراض ادلوري الشامل.  -
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 نوعيةو  مهنجيةالقسم ال ول: معطيات 

 وغاايهتا التقارير مهنجية: ال ول الزء

 يف معل امجلعيات ارير وغايهتاالتق مهنجية - ال ول الفرع

 :ال تية ياتاملعط  تقدمه كام ذكل وبيان. وتصوراهتا اختياراهتا حسب وأ غراضه التقرير ملهنجية منظمة ولك مجعية لك تقدم .15

 العصبة املغربية لدلفاع عن حقوق الإنسان

طار تسليط " 2018يندرج تقرير العصبة املغربية لدلفاع عن حقوق الإنسان حول وضعية حقوق الإنسان ابملغرب خالل س نة  .16 يف اإ

نسان واحلرايت العامة ابملغرب، اكس مترارية لتقليد دأ بت العصبة عىل هنجه منذ س نوات، وذكل قصد تنوير  الضوء عىل أ وضاع حقوق الإ

قلميي وادلويل حباةل هذه ال وضاع. والضغط عىل ادلوةل املغربية لتحمل اكمل  هذه  ا الزتمت حباميةوأ هنخاصة  ،مسؤوليهتاالرأ ي الوطين والإ

  1احلقوق من خالل التصديق عىل مجموعة من املواثيق والعهود والتفاقيات ادلولية".

تلف "هذا التقرير، اذلي نضعه بني يد املهمتني واحلقوقيني وال اكدمييني، وصناع القرار ... يتضمن وضعية خم عىل أ ن  ةالعصبة املغربيوتؤكد 

ل أ هنا اكفية لأ صنا  احلقوق الرئيس ية اليت واكبهتا العصبة وه رمس و ل يزمع تغطية اكفة الانهتأاكت املامرسة يف جمال حقوق الإنسان، اإ

املالمح العامة اليت طبعت سلوك ادلوةل يف هذا اجملال، ومدى اتساق سلوكها ذاك مع احرتاهما الواجب للحقوق واحلرايت اليت الزتمت 

 2هبا دوليا".

 "جسلنا يف العصبة، اس مترار تردي هذه احلقوق واحلرايت رمغ ترديد ادلوةل مرارا وتكرارا عىلوقد أ كد تصدير التقرير، ابملناس بة، عىل: 

آلياته التعاهدية(".  3جديهتا يف هذا اجملال خاصة أ مام احملافل ادلولية )وخاصة مبجلس حقوق الإنسان وأ

 امجلعية املغربية حلقوق الإنسان

نسان"تؤكد امجلعية املغربية حلقوق  .17 نسان ابملغرب خالل س نة مبناس بة  ،الإ ، عىل أ هنا 2019تقريرها الس نوي حول وضعية حقوق الإ

صدار تقرير س نوي حول وضعية حقوق الإنسان؛ وذكل انسجاما مع رسالهتا املمتثةل يف حامية حقوق  دأ بت "منذ ما يزيد عن عقدين، عىل اإ

كهيا، والتنبيه اسا يف تسليط الضوء عىل الانهتأاكت، وتوثيقها، وفضح منهتالإنسان والهنوض هبا، وحتقيقا جملموعة من ال هدا ، تمتثل أ س

ىل رضورة حتيني القوانني ومالءمهتا مع املواثيق ادلولية، وحث ادلوةل عىل احرتام تعهداهتا مبوجب التفاقيات اليت صادقت علهيا...".  4اإ

نسان لس نة ترصحيها الصحفي اخلاص ة، يف تصدير يامجلعية املغرب "كام أ كدت  عىل أ هنا  2020ابلتقرير الس نوي حول أ وضاع حقوق الإ

صدار تقاريرها الس نوية حول أ وضاع حقوق الإنسان ببالدان، وذكل هبد  توثيق ما ترصده  دأ بت "منذ أ زيد من عقدين من الزمان عىل اإ

جيااب، ل وضاع حقوق الإنسان واحلرايت ال ساس ية؛ يف هذا الس ياق، ي  /م تقرير رس املكتب املركزي أ ن يقدم لكنمن تطورات، سلبا واإ

نسان لس نة  ، واذلي ل ندعي أ نه تقرير شامل يعكس مجيع تطورات الوضعية احلقوقية 2020امجلعية الس نوي حول أ وضاع حقوق الإ

متنوعة و  وما شاهبا من انهتأاكت حقوق الإنسان واحلرايت ال ساس ية، ذكل ل ن، من هجة، هذه الانهتأاكت اكنت كثرية 2020لس نة 

ويومية، حيث اس تغلت ادلوةل جاحئة كوروان للعصف ابلعديد من احلقوق واحلرايت حتت مربر خرق احلجر الصحي وحاةل الطوارئ 

 5الصحية، ومن هجة أ خرى ل ن معلية الرصد والتتبع لهذه الانهتأاكت متت يف ظر  اس تثنايئ أ يضا انجت عن نفس الرشوط...".

                                                           
 .3، ص 2019، ماي 2018خالل س نة  حول وضعية حقوق الإنسان ابملغرب ، التقرير الس نويالعصبة املغربية لدلفاع عن حقوق الإنسان 1
 .5أ عاله، ص  نفس املرجع 2
 .3املرجع أ عاله، ص  نفس 3
 .4، ص 2020، يوليوز 2019س نة  خاللحول وضعية حقوق الإنسان ابملغرب  ، التقرير الس نويامجلعية املغربية حلقوق الإنسان 4
 .1، ص 2021غشت  5، 2020س نة ل حقوق الإنسان ابملغرب  أ وضاعحول  ، الترصحي الصحفي اخلاص ابلتقرير الس نويامجلعية املغربية حلقوق الإنسان 5
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 الإنسان املنظمة املغربية حلقوق

ذ تنشد املنظمة من خالل هذا التقرير الس نوي )تؤطر املنظمة املغربية تقريرها الس نوي اكل يت .18 الوقو  عند املكتس بات (، 2019: "...واإ

ىل جانب رصد الانهتأاكت والكثري من الاختاللت وترس يخها  طار نرش ثقافة حقوق الإنسان والهنوض هبا جبميع ال ساليب وال شاكل، اإ يف اإ

 املوجودة واليت جيب جتاوزها عن طريق الإحقاق الفعيل للحقوق املدنية والس ياس ية والاقتصادية... 

رث تداول خالل هذه الس نة، واليت ميكن أ ن تلحقها اختاللت أ و انهتأاكت، لقد حاولت املنظمة يف هذا التقرير مالمسة احلقوق ال ك

سواء من طر  السلطات العمومية أ و ال فراد، وقد مت استبعاد القضااي اليت اكنت معروضة عىل القضاء، أ و اليت صدرت فهيا أ حاكم، 

 وعربت عن موقفها مهنا عرب بياانهتا. 

ذ تضع عالمية والنقابية احلقوقية و  هذا التقريرنسان املنظمة املغربية حلقوق الإ  واإ املدنية بني أ يدي أ حصاب القرار والهيئات الصحفية والإ

 6والس ياس ية وادليبلوماس ية وأ حصاب املصلحة...".

 الوس يط من أ جل ادلميقراطية وحقوق الإنسان

عداده، تبعًا للفقرات ال تية، ويه جزءيقدم الوس يط لنطاق التقرير الصادر عنه، من حيث خلفيته الفكرية ومهنجية  .19 من تصدير  اإ

 وتقدمي امللخص التنفيذي.

ن أ ي حديث موضوعي عن حاةل حقوق الإنسان ل حيمتل اعتناق "النَفَِس الثوري" اذلي يقي الوضعيات مبنطق القطائع املطلقة واملقاربة " اإ

صاليح  بطبيعته، يؤمن ابلتدرج والرتامك... املثالية للحلول والإجاابت. مفجال حقوق الإنسان هو جمال اإ

جناز تقرير س نوي يشلك، فضال عام س بق، قناة  ن اإ ىل حالت  ل العمويممبثابة وثيقة لإاثرة انتباه الفاعفهو  لتقامس املعلومات مع امجليع،اإ اإ

تتبع تنفيذه واملسامهة وجتويد صياغته و العمويم أ و تصويبه  لتحفةز القرارووقائع حصلت يف زمن وماكن حمددين. وقضااي ووضعيات معينة، 

 يف تقيميه وتقوميه؛ ...

ىل تدابري ممكنة غايهتا حتسني احلاةل الراهنة وضامن احلقوق واحلرايت  ...اخلالصات والاس تنتاجات والتوصيات... يه مقرتحات حتيل اإ

 7واحرتاهما وحاميهتا".

د اعمتدانها يف معالة القضااي موضوع هذا التقرير، ويف هذا الس ياق، مت رص "...كام معلنا عىل تنويع مصادر املعطيات واملؤرشات اليت

عاليم، أ و مت التوصل هبا أ و تعمي شاكايت بشأ هنا، وما حتصل دلينا  وتوثيق وحتليل املعطيات اليت تواترت ك خبار يف أ كرث من مصدر اإ

ع بيهنا لقضااي واملواضيع اليت عالناها، بعد أ ن يتأ كد التقاطمن واثئق ومعطيات من خمتلف الهات ذات املصلحة، أ و اكنت طرفا يف ا

ليه من معطيات  وتس تقر مكعطيات اثبتة، حيث ل يكون قد صدر عن ال طرا  املعنية أ ي نفي لها، كام اعمتدان ما تأ ىت لنا الوصول اإ

ىل ما صدر عن واكلت ال مم صادرة عن هيئات ومؤسسات معومية، مبوازاة ذكل وانطالقا من الالزتامات ادلولية للمغر  ب، ظل الرجوع اإ

آلياهتا موهجا يف حتديد ال هدا  واملؤرشات املؤطرة للرصد. ...  املتحدة وهيئاهتا وأ

ىل املسامهة من هجة يف تقدمي مؤرشات ذات مصداقية... ضل لوضعية تساعد عىل فهم أ فمن شأ هنا أ ن  فالتقرير احلايل هيد  ابل ساس اإ

تجاوز التقاطب ل ، ومن هجة اثنية، يف حتيني املقاربة يف التعاطي مع قضااي احلقوق واحلرايت ابملغرب ع هذا التقريراحلقوق واحلرايت موضو 

ىل ممارسات مايض الانهتأاكت الس مية حلقوق الإنسان" من هجة، واخلطاب احملتفى بــ"الإجنازات  احلاد بني خطاب "الردة والنكوص والعودة اإ

 8الكربى" من هجة أ خرى".

                                                           
 .6-5 ص ،2020ماي ، 2019برمس س نة التقرير الس نوي حول وضعية حقوق الإنسان ابملغرب  ،املنظمة املغربية حلقوق الإنسان 6
  .6-5 ص ،2020، يونيو 2019، وضع احلقوق واحلرايت يف املغرب خالل س نة الوس يط من أ جل ادلميقراطية وحقوق الإنسان  7
 .11-10ص  نفس املرجع أ عاله، 8
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 مجعية عداةل

 تقدم مجعية عداةل لطبيعة وأ غراض تقاريرها كام ييل: .20

  أ نه "... متت صياغة هذا  2019يؤكد تقرير مجعية عداةل حول "الإطار القانوين املتعلق حبرية التعبري يف املغرب" الصادر يف يناير

عامل مرشوع "تعزيز التنفيذ الفعال لإطار قانوين يضمن  طار اإ  9مع يف املغرب ...".حرية التعبري وتكوين امجلعيات والتجالتقرير يف اإ

  2020كام يؤكد تقرير "الإطار القانوين املتعلق حبرية تأ سيس امجلعيات وحرية التجمع ابملغرب" الصادر عن مجعية عداةل يف فرباير ،

ىل تعزيز التنفيذ الفعال لإطار قانوين يضمن حرايت التعبري  التجمع ابملغرب، وفقا وتأ سيس امجلعيات و عىل أ نه هيد  "... أ ساسا اإ

همشة، هبد  تقيي الهشة و/أ و امل عىل الفئات  صبوجه خاللمعايري ادلولية واملامرسات الفضىل ادلولية يف هذا اجملال، مع الرتكةز 

دماهجا يف الإطار القانوين احلايل".  10مدى متتعها الفعيل هبذه احلقوق ال ساس ية واإ

  طار "... 2020"تقرير منتصف املدة بشأ ن الاس تعراض ادلوري الشامل للمغرب" الصادر يف فرباير وتضع مجعية عداةل ، يف اإ

ليه وبعرض مدى احرتامه للزتاماته ادلولية يف جمال حقوق الإنسان  تقيي مدى تقدم املغرب يف تنفيذ التوصيات اليت قدمت اإ

عالم وحرية امجلعيات   11والتظاهر السلمي".وخاصة احلق يف حرية التعبري والإ

  عالم" الصادرة يف يونيو ، يه "... ورشاكهئا )املرصد املغر ي 2013كام تضع مجعية عداةل يف مذكرهتا حول "حرية التعبري وحرية الإ

مغرب(  بوابة جسور ملتقى مرشق –الش بكة ال مازيغية من أ جل املواطنة  –منظمة حرايت الإعالم والتعبري  –للحرايت العامة 

حاهتا لتعزيز حرية الصحافة واحلق يف احلصول عىل املعلومات ابملغرب، "من أ جل الرتافع هبا أ مام احلكومة والربملان، واملؤسسات اقرتا

 12الوطنية املعنية حبقوق الإنسان".

 

 امحلايئاجمللس الوطين حلقوق الإنسان واختصاصه  مهنجية - الثاينالفرع 

رين برمس اد، وقد وردت يف التقريرين الصحامية حقوق الإنسانختص  معطيات نوعيةاجمللس الوطين حلقوق الإنسان  تقدم تقارير .21

 أ ساسا، ابلوانب اليت ختص اختصاص اجمللس يف جمال حقوق الانسان.  وهيمت تقرير الاس تعراض 2020و 2019سنيت 

نسان ركةزة أ ساس ية يف معل اجمللس، ت حداث"تشلك حامية حقوق الإ  عززت مبوجب القانون الديد اذلي وسع اختصاصاته ونص عىل اإ

آليات جديدة للوقاية والتظمل. وميارس صالحياته يف هذا اجملال بلك اس تقاللية وهمنية، وخاصة من خالل رصد ومراقبة وتتبع أ وضاع  ثالث أ

كام يقوم  .صاصاتهيت تس تأ ثر ابهامتمه وتندرج مضن اختحقوق الإنسان عىل الصعيدين الوطين والهوي ويصدر أ راء ومذكرات يف القضااي ال

جراء التحقيقات والتحرايت ىل الهات امل الالزمة خبصوص انهتأاكت حقوق الإنسان، ويعمل عىل  ابإ جناز التقارير وتوجهيها اإ تصة وتتبع اإ

ما تلقائ . كام ينظر تفعيل التوصيات الواردة فهيا عىل التدخل بكيفية يعمل . و يا أ و بناء عىل شاكيةاجمللس يف حالت انهتاك حقوق الإنسان اإ

ىل وقوع انهتاك حلق من حقوق الإنسان، بصفة فردية أ و جامعية، ويبذل من أ جل ذكل  عاجةل لكام تعلق ال مر حبالت التوتر اليت قد تفيض اإ

 13مساعي الوساطة والصلح اليت يراها مناس بة بتنس يق مع السلطات املعنية".

                                                           
 .3 ص، 2019 يناير املغرب، يف التعبري حبرية املتعلق القانوين الإطار عداةل، مجعية 9

 .5 ص، 2020 فرباير ابملغرب، التجمع وحرية امجلعيات تأ سيس حبرية املتعلق القانوين الإطار عداةل، مجعية 10
 .1، ص 2020مجعية عداةل، تقرير منتصف املدة بشأ ن الاس تعراض ادلوري الشامل للمغرب، فرباير  11
 .6 ص، 2013 يونيو الإعالم، وحرية التعبري حرية حول مذكرة عداةل، مجعية 12
 .14، ص 1فقرة ، 2020مارس  ،2019الس نوي للمجلس الوطين حلقوق الإنسان عن حاةل حقوق الإنسان ابملغرب لس نة التقرير  13
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مخس لان دامئة مكونة من أ عضائه تعاجل موضوعات حامية حقوق الإنسان، ومن بيهنا لنة دامئة ملكفة برصد انهتأاكت  "يتوفر اجمللس عىل

 فحقوق الإنسان وحاميهتا. كام يتوفر مركزاي عىل مديرية الرصد وحامية حقوق الإنسان اليت تشمل عددا من ال قسام واملصاحل املهمتة مبختل

 14، تتوفر اللجان الهوية عىل لنة دامئة ملكفة ابمحلاية، مكونة من ال عضاء، وعىل مصلحة ختتص بقضااي امحلاية".جمالت امحلاية. وهجواي

 

 الآليات ال ممية توصيات - الفرع الثالث

لرأ ي والتعبري، حرية ا يقدم تقرير الاس تعراض من خالل توصيات الآليات ال ممية، املقدمة لبالدان، معطيات نوعية حول موضوعات: .22

لغاء عقوبة الإعدام، امحلاية من التعذيب، امحلاية من  حرية الفكر والوجدان وادلين، حرية التجمع السلمي، حرية تكوين امجلعيات، اإ

 الاحتجاز التعسفي، ضامانت احملامكة العادةل.

آليات ال ممية املعنية:  وقد صدرت التوصيات ال تية عن ال

  (2016أ كتوبر  25-24املعنية حبقوق الإنسان )التقرير ادلوري السادس توصيات اللجنة. 

  (2011نونرب  2-1توصيات لنة مناهضة التعذيب )التقرير ادلوري الرابع. 

 نسانية أ و املهينة. )زايرة املغرب  توصيات املقرر اخلاص املعىن مبسأ ةل التعذيب وغريه من رضوب املعامةل أ و العقوبة القاس ية أ و الالاإ

 .(2012يف ش تنرب 

  (.2013توصيات الفريق املعين ابلحتجاز التعسفي )زايرة املغرب يف دجنرب 

  (2017توصيات الفريق املعين ابلس تعراض ادلوري الشامل برمس الوةل الثالثة )ماي. 

 

 

 

 

  

                                                           
 .14، ص 3، فقرة أ عاله نفس املرجع 14
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 اخلاص : معطيات نوعية بشأ ن احلقوق واحلرايت موضوع الاس تعراضالثاينالزء 

 حرية الفكر واملعتقد: ال ول الفرع

 منظامت اجملمتع املدين معطيات - ال ولاحملور 

 الوس يط من أ جل ادلميقراطية وحقوق الإنسان

 قدمت منظمة الوس يط من أ جل ادلميقراطية وحقوق الإنسان مالحظات خبصوص حرية املعتقد ورتبت عهنا توصيات.  .23

ىل ممارسة شعائرمه ومعتقداهتم يف رسية  حيث جسلت أ نه .24 "... ل يسمح للمواطن اذلي ودل مسلام أ ن يغري دينه، مما يضطر هؤلء اإ

 15اتمة، ويف بيئة غري متساحمة".

ىل كون حرية املعتقد تقوم عىل أ ساس نبذ مجيع أ شاكل العنف والتعصب والمتيةز عىل أ ساس ادلين واملعتقد أ و ابمسه وأ نه ، ام"... ابلنظر اإ

شاعة خطاب الكراهية، أ ن يتوقف عند ما تواتر من  فقد ارتأ ى الوس يط يف رصده ومناقش ته لبعض مظاهر التحريض عىل العنف واإ

، ... ليس تنتج الوس يط بأ ن أ مناط خطاب التحريض عىل الكراهية والعنف يف احلالت اليت اس تدل هبا، تشلك مشاتل 2019حالت س نة 

امشها من ردود تفاعلية متطرفة تبدأ  ابلقذ  والسب ولك أ شاكل الإهانة والتحريض عىل الكراهية عىل أ ساس أ صلية ملا تفرع مهنا وعىل ه

ىل التلوحي ابلتطر  العنيف، واذلي يش تغل يف الاجتاهني. ...  ادلين والتدين لتصل اإ

عامل القانون بشأ ن خطاب ال  ف، حيث تحريض عىل الكراهية والعن... وابلنظر ذلكل يبدو اخلصاص ملحوظا عىل مس توى الرصامة يف اإ

نتاج  ال صلية، املسؤوةل بشلك مبارشل تمساءةل املشاتالحق املساءةل من حني ل خر مس توايت التفاعل وردود الفعل عىل حساب  عىل اإ

 تلف فئات وجتليات التنوع اجملمتعي ابملغرب.جتاه خم تكل ال مناط من التحريض عىل الكراهية عىل أ ساس ادلين 

 وبناء عليه، يتوجب عىل احلكومة ما ييل: .25

 عامل مبدأ  مسوها عىل الترشيعات الوطنيةءمال  ؛مة مجيع القوانني مع ادلس تور ومع التفاقيات ادلولية واإ

  رفع التجرمي عن لك فعل قد يكون تعبريا عن حرية املعتقد والضمري كام وردت مضن معايري القانون ادلويل حلقوق الإنسان، خاصة

 ؛من مجموعة القانون النايئ 222و 200 الفصلني

  عادة النظر يف أ حاكم مدونة ال رسة ذات الصةل ابملوضوع، خاصة املادتني  ؛332و 39اإ

 ؛سن ترشيعات جترم التكفري والمتيةز عىل أ ساس املعتقد  

 نسانية الكونية مكرتكز بيداغويج ملراجعة مناجه وبرامج  16."التعلي العمل عىل اعامتد الرتبية عىل القي الإ

 معطيات نوعية للمجلس الوطين حلقوق الإنسان - احملور الثاين

ن تطور املنظومة القانونية ابملغرب، وعىل رأ سها منظومة القانون النايئ، يقتيض أ ن ينسجم هذا القانون مع الزتامات املغرب " .26 اإ

ون النايئ ل تنسجم جسل اجمللس أ ن العقوابت املتعلقة ابلعبادات يف القانابملواثيق ادلولية اليت صادق علهيا واليت حتمي حرية املعتقد، وقد 

شاكلت  ىل اإ مع مقتضيات ادلس تور ول مع املعايري ادلولية حلقوق الإنسان. وتطرق اجمللس يف مذكرته خبصوص تعديل القانون النايئ اإ

 17".222و 220يطرهحا هذا املوضوع وقدم توصيات خاصة بشأ ن الفصلني 

                                                           
 .19 ص، 2020 يونيو، 2019 س نة خالل املغرب يف واحلرايت احلقوق وضع الإنسان، وحقوق ادلميقراطية أ جل من الوس يط 15
 .21-19نفس املرجع أ عاله، ص  16
 . 31، ص 86فقرة  ،2020 مارس، 2019التقرير الس نوي عن حاةل حقوق الإنسان ابملغرب لس نة  الإنسان، حلقوق الوطين اجمللس 17
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 "خبصوص ممارسة الشعائر ادلينية وحرية الفكر، يويص اجمللس مبا ييل:  .27

  ؛من القانون النايئ 220حذ  الفقرة الثانية من الفصل 

  كراه عىل اعتناق داينة ضافة امحلاية اليت يوفرها، ليك تشمل الإ عادة النظر يف صياغة الفقرة ال وىل من الفصل املذكور وذكل ابإ اإ

 ؛معينة

  18من القانون النايئ". 222حذ  الفصل 

 التوصيات ال تية:   2020وعالقة مع موضوع حرية ممارسة الشعائر ادلينية وحرية الفكر، قدم اجمللس الوطين يف تقريره الس نوي برمس  .28

 ن أ جل حماربة ال خبار الزائفة ومناهضة خطاب العنف والكراهية، فاإن اجمللس يقدم التوصيات التالية:م"

  ىل املتابعة القضائية كوس يةل ملاكحفة ال خبار الزائفة املتعلقة بكوفيد لهيا 19امتناع السلطات العامة عن اللجوء اإ ، وأ ل يمت اللجوء اإ

ل يف احلالت اليت تشلك فهيا هذه ال خبار خطورة عىل الصحة العامة وال من العام يف  ىل فرض العقوابت السالبة للحرية اإ واإ

 القانونية ذات الصةل؛ انتظار املراجعة

  واليت ل هتدد الصحة العامة وال من العام؛ 19الإفراج عن احلالت اليت توبعت بهتم نرش أ خبار زائفة عن كوفيد ، 

  ال خذ بعني الاعتبار حالت الطوارئ وال زمات ال خرى والتحدايت اليت تطرهحا ال خبار الزائفة وأ اثرها السلبية عىل المتتع حبقوق

صدار ترشيعات جديدة تتعلق حبرية التعبري والإعالم أ و مراجعة الترشيعات القامئة ذات الصةل؛  الإنسان  أ ثناء اإ

  نسان رمق ىل الكراهية القومية أ و العنرصية أ و  18/16الاسرتشاد بقرار جملس حقوق الإ وخطة معل الرابط بشأ ن حظر ادلعوة اإ

 أ و العنف.ادلينية اليت تشلك حتريضا عىل المتيةز أ و العداوة 

  عالم حملاربة ال خبار الزائفة وحامية حق املس تعملني يف التوصل مبعلومات التعاون مع منصات التواصل الاجامتعي ووسائل الإ

 حصيحة وذات مصداقية؛

 جيابية ملاكحفة خطاب الكراهية والتعصب تكون متوافقة مع املعايري ادلولية حلقوق الإنسان واملام سات ر اعامتد تدابري س ياس ية اإ

 19الفضىل".

آليات ال ممية  توصيات - الثالثاحملور   ال

 توصيات اللجنة املعنية حبقوق الإنسان . 29

ىل:  تضمنت املالحظات اخلتامية للجنة توصية هتم حرية الفكر والوجدان وادلين. تدعو بالدان اإ

 " تلغي لك حمك أ و ممارسة تنطوي عىل متيةز تنهتك حرية الفكر والوجدان وادلينأ ن." 

 " من العهد 18أ ن تكفل التوافق التام ملرشوع القانون النايئ، قيد النقاش حاليًا، مع املادة." 
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نسان ابملغرب،  2020 اجمللس الوطين حلقوق الإنسان، التقرير الس نوي 19  .79، ص 2021مارس حول حاةل حقوق الإ
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 حرية الرأ ي والتعبري والصحافةالثاين:  الفرع

 منظامت اجملمتع املدين معطيات - ال ولاحملور 

نسان . 30 نوية للجمعية والتعبري والصحافة، وتضمنت ثالثة تقارير س  رية الرأ ي حباهمتت منظامت اجملمتع املدين العامةل يف جمال حقوق الإ

، ناملغربية حلقوق الإنسان واملنظمة املغربية حلقوق الإنسان والوس يط من أ جل ادلميقراطية وحقوق الإنسان والعصبة املغربية حلقوق الإنسا

 معطيات هبذا الشأ ن. 

 العصبة املغربية لدلفاع عن حقوق الإنسان

 ، ما ييل: 2018يف تقريرها الس نوي لس نة جسلت العصبة . 31

، حبسب التصنيف العاملي حلرية الصحافة، اذلي تصدره منظمة مراسلون بالحدود، 2018"لقد تراجع املغرب درجتني اثنتني يف س نة 

الصحفيون واحملررون عامليا. فال يزال  133حيتل الرتبة  2017دوةل، يف حني اكن يف الس نة املاضية  180بني  135واحتل بذكل املرتبة 

يف بالدان يتعرضون للقمع والسجن والاعتقال واملراقبة والهتديد ولك أ ساليب التخويف والرتهيب املبارشة وغري املبارشة، مضن س ياسة 

  20التضييق والتحمك والتس يري. ...".

 امجلعية املغربية حلقوق الإنسان

هناك "... تراجعا كبريا عىل مس توى حرية  أ ن 2018حقوق الإنسان خالل س نة اعتربت امجلعية املغربية يف تقريرها حول وضعية . 32

مت تسجيل "... اس مترار محالت التشهري  نهأ  و ، 21الصحافة والتعبري وحمامكة الصحفيني واملدونني ومديري بعض املواقع الالكرتونية ..."

  22والهجوم من قبل مجموعة من املنابر الإعالمية عىل منظامت اجملمتع املدنية والنشطاء ...".

، ابس مترار انهتاك حرية 2019"وفامي هيم جمال احلرايت العامة ابملغرب، فقد متةزت س نة ه نأ   2019يف تقريرها لس نة كدت امجلعية أ  و . 33

واملتابعات والاعتقالت واحملاكامت غري العادةل، ومراقبة ش بكة الانرتنيت، والتجسس عىل الصحفيني واملدونني واعرتاض  الصحافة،

 التصالت؛ ومواصةل ادلوةل جهوهما عىل مجمل احلقوق واحلرايت ال ساس ية للمواطنات واملواطنني، والتضييق املزتايد عىل احلق يف التنظي

 لسلمي، واحلق يف حرية الرأ ي والتعبري، وتبين املقاربة ال منية والقمعية يف مواهجة خمتلف احلراكت الاحتجاجية املاكلبةوالتجمع والتظاهر ا

 قابحلقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية والبيئية، يف تعارض اتم مع الزتامات املغرب مبوجب املواثيق واملعاهدات ادلولية اليت صاد

 23علهيا. ...".

ىل أ ن ادلوةل املغربية مس مترة يف هنج س ياساهتا الرتاجعية . 34 "ويف الشق املتعلق حبرية الإعالم والصحافة والانرتنيت، خلص هذا التقرير اإ

 فامي يتعلق حبرية الإعالم والصحافة والانرتنيت، وهو ما أ كدت عليه عدد من املنظامت ادلولية يف تقريرها؛ مما جعل منظمة "مراسلون بال

بدلا، حيث  180مضن  135ملؤرش حرية الصحافة يف العامل، يف املرتبة  2019د" تصنف املغرب، يف تقريرها الس نوي برمس س نة حدو 

 24."2018احتفظ بنفس املرتبة املتأ خرة لس نة 

                                                           
 .44-43 ص، 2019 ماي، 2018 س نة خالل ابملغرب الإنسان حقوق وضعية حول الس نوي التقرير نسان،العصبة املغربية لدلفاع عن حقوق الإ  20
 .77، ص 2019، يوليوز 2018امجلعية املغربية حلقوق الإنسان، التقرير الس نوي حول وضعية حقوق الإنسان ابملغرب خالل س نة  21
 .78 ص أ عاله، املرجع نفس 22
 .5، ص2020، يوليوز 2019س نة  خاللحول وضعية حقوق الإنسان ابملغرب  ، التقرير الس نويامجلعية املغربية حلقوق الإنسان 23
 .7-6نفس املرجع أ عاله، ص  24
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وال اكدمييني  ،، من تضخم وتنايم ظاهرة "حصافة التشهري" املُوهجة ضد نشطاء اجملمتع املدين، والصحفيني2019"ومل يسمل عام . 35

 25واملعارضة املس تقةل عن السلطة الس ياس ية، والقامئة عىل تزييف احلقائق، وفربكة ال خبار والوقائع وحتويرها؛ ...".

كام جسلت امجلعية "...مواصةل السلطات س ياسة الضبط والتحمك يف اجملال الصحفي، عرب طبخ امللفات واملتابعة القضائية، واس تصدار  .36

قاس ية والعقوابت السجنية والغرامات املالية الكبرية. واس مترار ادلوةل ومؤسساهتا يف فرض احتاكرها، ووصايهتا عىل وسائل ال حاكم ال

الإعالم املرئية واملسموعة، رمغ أ ن مةزانياهتا تس تخلص أ ساسا من رضائب املواطنني، وتوظيفها خلدمة س ياسات معنية، تتعارض يف 

قوق الإنسان، ول ختدم مصاحل أ وسع املواطنني، دون أ ن تفتح اجملال للمنظامت احلقوقية واكفة الهيئات الغالب، مع مفاهي ومبادئ ح

املعارضة لتكل الس ياسات، أ و املدافعة عن ادلميقراطية وحقوق الإنسان، لالس تفادة من خدمات وسائل الإعالم العمومية، من أ جل تبليغ 

 26تصوراهتا ورشح موقفها".

"اس مترار اعتقال العديد من املدافعني/ات عىل حقوق : 2020ية يف ترصحيها الصحفي اخلاص ابلتقرير الس نوي لس نة وجسلت امجلع . 37

الإنسان ونشطاء احلراكت الاجامتعية املناضةل والصحفيني املس تقلني واملدونني، وتوظيف القضاء للزج هبم/ات يف السجون بعد حماكامت 

 27احملاكامت العادةل، ...".شلكية انتفت فهيا رشوط وضامانت 

 املنظمة املغربية حلقوق الإنسان

يف نطاق ، خبصوص حرية التعبري والرأ ي والصحافة، 2019لحظت املنظمة املغربية وأ وصت مضن تقريرها الس نوي برمس س نة  .38

 املالحظات واخلالصات: 

ذا اكن عدد املنخرطني يف وسائل التصال الاجامتعي يعدون  .39 ن عددا كبريا مهنم من ال طفال والش بان"واإ ميكثون  ابملاليني يف بالدان، فاإ

وراء الشاشة للتأ شري عىل هذه الصورة أ و تكل أ و التعليق عىل هذا احلدث أ و ذاك أ و كتابة تدوينة وتقامس ذكل بني مجموعة من ال صدقاء 

ىل اثن عرب مجيع املواقع، وأ حسن مثال ذلكل ال عراسأ و عدد من أ فراد ال رسة وحىت املغلقة مهنا، وميكن أ ن تترسب من واحد  ، لتنتقل اإ

هانة فس يكون أ ثرها معيقا عىل الشخص املعين وذويه. وستس متر  ن اكنت قذفا أ و س با أ و اإ ن حمو التدوينة يصبح مس تحيال، فاإ ومن مث فاإ

ىل ومص الشخص.  عرب الزمن حيث تصبح شالك من أ شاكل التعذيب النفيس، مما س يؤدي اإ

ىل متابعات حول قضااي الإشادة ابلإرهاب والسب والقذ  والهتديد... وهذا  ىل جر كثري من الش باب واملواطنات واملواطنني اإ ما أ دى اإ

 مما يس تدعي القول بأ ن: 

 العقوابت السالبة للحرية يف مثل هذه القضااي جد قاس ية؛ 

 عتبار؛التناسبية بني الرم ومنطوق احلمك وسن وهمنة املهتم ل تؤخذ بعني الا 

  هانة ... والتحقري وحرية التعبري والرأ ي مغيبة يف كثري من ال حيان حىت ابلنس بة لبعض املدافعني المتيةز بني السب والقذ  والإ

 الهيئات احلقوقية؛ ضبععن حقوق الإنسان، وحىت عند 

  الرتبية عىل التسامح ونبذ الكراهية والعنف ضعيفة جدا داخل منظومتنا الرتبوية؛ 

 28. ...".الرتبية عىل حسن اس تعامل الش بكة العنكبوتية غري متقدمني فهيا 

                                                           
 .8نفس املرجع أ عاله، ص  25
 .84نفس املرجع أ عاله، ص  26
 .2، ص 2021غشت  5 ،2020س نة ل نسان ابملغرب ع حقوق الإ اوضأ  ابلتقرير الس نوي حول  اخلاصالترصحي الصحفي  الإنسان، حلقوق املغربية امجلعية 27
 .265 ص، 2020 ماي، 2019 س نة برمس ابملغرب الإنسان حقوق وضعية حول الس نوي التقرير ،املنظمة املغربية حلقوق الإنسان 28
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 ومن بني ما ورد يف توصيات املنظمة املغربية، ما ييل:  .40

 "مراجعة العقوابت السالبة للحرية يف مثل التدوينات اليت يقوم هبا التالميذ والطلبة، وذكل ابلقتصار عىل الغرامات؛ 

  رضورة العناية ابلرتبية عىل التسامح ونبذ التطر  والكراهية؛ 

 الرتبية عىل حسن اس تعامل ال نرتنيت والش بكة العنكبوتية تأ مينا للش باب واحلد من انزلقهم يف مطبات ل يعوهنا؛ 

  ملواقع الاجامتعية، مسؤويل اعدم تقدمي أ ي تعويض عهنا يكون البوز ماسا بكرامة ومحميية ال شخاص وادلعوة للمتيةز والكراهية من

     29..".بل عىل العكس توقيف احلساب عقااب للمخالف؛ .

 الوس يط من أ جل ادلميقراطية وحقوق الإنسان 

جسلت منظمة الوس يط، يف ضوء عينة من احلالت اليت رصدهتا حملامكة حصفيني أ نه "رمغ تكريس ادلس تور حلرية الرأ ي وحرية التعبري  .41

ابلضامانت الالزمة، واس تجابة مدونة الصحافة والنرش للعديد من مطالب احلركة احلقوقية واملهنيني يف جمال الصحافة وتعبرياهتم وتسييجهام 

  30النقابية واملهنية، ما تزال املامرسة تكشف عن حمدودية حامية احلق يف حرية الرأ ي والتعبري، ...".

 الوس يط مالحظاته وتوصياته ذات الصةل، من خالل ما ييل:"وانطالقا من احلالت موضوع الرصد، يسجل  .42

  م من عدم تنصيص ـرغـالبخبصوص حرية الصحافة، يتضح أ ن حامية احلق يف حرية الرأ ي والتعبري ما يزال يعر  حتدايت فعلية، ف

ل أ ن الفقرة ال خرية من املادة  88-13القانون رمق  ، تركت اجملال 17املتعلق ابلصحافة والنرش عىل العقوابت السالبة للحرية، اإ

ىل قوانني أ خرى، مما فتح الباب أ مام اس تعامل القانون النايئ وقانون ماكحفة الإرهاب وقوانني أ خرى يف  مفتوحا لإماكنية اللجوء اإ

 ؛عالقة بقضااي الصحافة والنرش

  ماكنية وهو ما يس تدعي رضورة مراجعة مدونة الصحافة والنرش مبا يضمن حامية حرية الرأ ي والتعبري، وذكل من خالل تضييق اإ

نزال العقوابت يف النح املتعلقة ابلصحافة والنرش، واحلد من السلطة التقديرية للقضاء، للب فامي يدخل  تاس تعامل قوانني أ خرى لإ

يف نطاقها، وضامن رسية مصادر اخلرب بشلك رسيع وواحض، والتنصيص عىل مبدأ  التناسب ما  يف جمال الصحافة وفامي ل يدخل

 31 ...". ؛بني الرضر احملدث والتعويضات احملكوم هبا يف قضااي القذ 

 مجعية عداةل

يف ... "أ ن حرية ممارسة الصحافة تطرح  2019اعتربت مجعية عداةل يف تقريرها حول الإطار القانوين حلرية التعبري ابملغرب لس نة . 43

شاكلت حقيقية. فقد تكون هذه احلرايت واحلقوق مكرسة يف ادلس تور ويف الترشيع، لكهنا يف الواقع غري  عالقاهتا ابلترشيع واملامرسة اإ

ابس مترار لنهتأاكت. وأ حياان أ خرى قد يضمهنا ادلس تور والقانون، لكن بشلك ملتبس، أ و بشلك جيعلها أ كرث تقييدا، مصانة، ومعرضة 

 .بتشديد الرقابة الإدارية علهيا

نه لزال يتضمن عددا من املقتضيات، اليت يعتربها املهنيو .44  نويف املغرب، رمغ الإجيابيات اليت محلها قانون الصحافة والنرش، فاإ

واحلقوقيون، مقيدة حلرية الصحافة والنرش. كام أ ابنت املامرسة يف العقد ال خري، عن تضييق واحض عىل الصحفيني واملؤسسات الصحفية 

دارة".   32واملدونني من قبل الإ

                                                           
 .266 ص أ عاله، املرجع نفس 29
 .17 ص، 2020 يونيو ،2019 س نة خالل املغرب يف واحلرايت احلقوق وضع الإنسان، وحقوق ادلميقراطية أ جل من الوس يط 30
 .19-18 ص أ عاله، املرجع نفس 31
 .5 ص، 2019 يناير املغرب، يف التعبري حبرية املتعلق القانوين الإطار عداةل، مجعية 32
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 كتاابتال  ابلسجن تعاقب فصول النايئ تدخل القانون عىل تعديالت بسن 2016 س نة قام املغرب أ ن"ولحظت مجعية عداةل . 45

ىل للحرية العقوابت السالبة هذه تنضا  حيث امحلراء". اخلطوط" خترتق اليت وال قوال  ابلنس بة النايئ القانون يف سلفا املوجودة تكل اإ

 العهد يف علهيا املنصوص التعبري حرية عىل تُفرض أ ن ميكن اليت القيود جمال يف يدخل الرامئ ل تكل فبعض ال خرى". التعبري لـ"جرامئ

 .غري ل بغرامات ال قل ىلع علهيا املعاقبة تمت أ ن أ و النايئ القانون من تُسَحب أ ن وينبغي والس ياس ية، ابحلقوق املدنية املتعلق ادلويل

 وضوح س تجيب ملعياري  ل للغاية عامة مبصطلحات صياغهتا أ ن غري عهنا "العهد"، أ علن اليت املرشوعة ابدلوافع يتعلق ل وبعضها ال خر

ماكنية القضائية للسلطة متنح التأ ويل يف املرونة من نوعا تتيح فهيي .هبا املسموح القيود ودقة  تعسفية بكيفية يةتعبري  جترمي أ شاكل اإ

 33".واعتباطية. ...

الفكرة املمتثةل يف وجود عتبة للحرية ما تزال السلطات  2016"... يغدي قانون الصحافة الديد اذلي صدر يف غشت  كام جسلت. 46

ناكرها مقارنة مع القانون السابق لس نة  ؛ حيث 2002العمومية غري مس تعدة لتجاوزها. وهذا النص يتضمن ابلتأ كيد نقط تقدم ل ميكن اإ

جراءات البارزة عىل وجه م اخلصوص حذ  لك العقوابت السالبة للحرية، والإماكنية املوةل للصحافيني للتعبري عن حسن نيهت تتضمن الإ

يف احملاكامت املتعلقة ابلقذ  والاعرتا  حبرية الصحافة الرمقية. ومع ذكل ترى ال طرا  املعنية، من دون أ ن تنفي نقط التقدم هذه، أ ن 

عالم. ويه تفضح كذكل نظاما خادعا لعدم التجرمي. وقد متت صياغة الرامئ أ ي تغري همم مل يلحق ابلعديد من املؤرشات ا ملهمة حلرية الإ

ماكنية  2016اليت ُأدِخلت يف القانون النايئ س نة  حرفيا يف قانون الصحافة الديد ومل يمت وضع أ ي حاجز قضايئ أ و مسطري لتضييق اإ

 34لصحافة. ...".اس تعامل القانون النايئ يف املعاقبة عىل جنحة تتعلق اب

نرتنيت. حيث يوجد الصحافيون املواطنون، واملدونون وغريمه من  وأ ن .47 "القانون الديد هو أ يضا اكحب لتطوير حرية التعبري عىل الإ

نسان التابعة ملنظمة ال مم املتحدة بأ ن يس تفيدوا من نفس امحلاية القانونية  ثل الصحافيني، م املؤثرين عىل اخلط ال ول. وتويص لنة حقوق الإ

م غري أ ن هذه الفكرة ل حتظى ابلإجامع يف املغرب اذلي يعارضها يف العديد من الصحافيني بداعي أ ن الفاعلني غري املهنيني يف جمال الإعال

ىل ضبط حرية التعبري عىل الإنرتنيت بصفة خاصة  و، من هجة هل يعرفون القواعد ال خالقية للمهنة أ و حيرتموهنا. والترشيع اذلي هيد  اإ

أ خرى، أ مر غري مرغوب فيه من دلن ال طرا  املعنية اليت رفضت قبول املرشوع ال ويل املسمى ب "املدونة الرمقية" اذلي نرشته وزارة 

. وقد مت الاعرتاض عىل هذا املرشوع ابعتباره "وثيقة وطنية" قامت احلكومة ابلتسرت عىل حقيقهتا. 2013التجارة والاقتصاد الرمقي س نة 

"...35 

 نوعية للمجلس الوطين حلقوق الإنسان معطيات - الثايناحملور 

واصل اجمللس الوطين تدخهل امحلايئ خبصوص حرية الرأ ي والتعبري مبا يف ذكل حرية الصحافة. وتقدم الفقرات املوالية معطيات نوعية . 48

 .2020و 2019من معل اجمللس الوطين، مبوجب تقريريه الصادرين عن سنيت 

عددا من املتابعات القضائية بسبب نرش مضامني يف الفضاء الرمقي، خاصة عرب ش باكت التواصل  2019"رصد اجمللس خالل س نة  .49

دانة بعض هؤلء املتابعني بعقوابت سالبة للحرية وابخلصوص يف أ شاكل التعبري اليت حتظى ابمحلاية  الاجامتعي. ويسجل اجمللس ابنشغال اإ

 36قوق الإنسان".يف املنظومة ادلولية حل

عاليم مع قضااي حقوق الإنسان يف بعض ال حيان .50 شاكلت مرتبطة بشلك أ و بأ خر، بكيفية املعالة.، "ويثري التعاطي الإ ويتعلق ال مر  اإ

شاكلت بقواعد العمل الصحفي وأ خالقيات همنة الصحافة ومدى مراعاة العمل الصحفي نفسه ملبادئ حقوق الإنسان وقميها. ومن أ برز هذه الإ 

ة صوأ كرثها اس تئثارا ابهامتم اجمللس السب والقذ  والتشهري ونرش خطاب الكراهية والرتوجي ملضامني متيةزية أ و عنرصية واملس ابحلياة اخلا

خل.(، واملس بقرينة الرباءة"  37.والصور المنطية )ضد املرأ ة، ال جانب، اإ

                                                           
 .6 ص أ عاله، املرجع نفس 33
 .7نفس املرجع أ عاله، ص  34
 .7نفس املرجع أ عاله، ص  35
 .30، ص 78، فقرة 2020، مارس 2019التقرير الس نوي عن حاةل حقوق الإنسان ابملغرب لس نة الوطين حلقوق الإنسان،  اجمللس  36

  37 نفس املرجع أ عاله، فقرة 80، ص 30.   
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الصحافة  اكنت القضية تتعلق ابحلياة اخلاصة لل فراد وحرايهتم الفردية، خاصة يفيالَحظ أ ن مثل هذه املامرسات تتجدد وتزيد حدهتا لكام "

  38".... .الإلكرتونية وبشلك أ كرب يف منصات التواصل الاجامتعي

طار املعطيات النوعية حول املوضوع، ما عالته الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي واجمللس . 51 لوطين اوقد أ ورد اجمللس الوطين يف اإ

 للصحافة:

شاعة " .52 يسجل اجمللس صدور عدة قرارات عن الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي خبصوص حالت تضمنت مسا بكرامة املرأ ة واإ

 56-19 رمق والقرار (،2019 )ش تنرب 69-19رمق  (، والقرار2019 )فرباير 14-19وخاصة القرار رمق  ضدها يف عدة مناس بات، منطية صور

 39(".2019)يوليوز 

غشت  9ادرة يف الصيسجل اجمللس يف هذا الس ياق أ مهية "ميثاق أ خالقيات همنة الصحافة"، اذلي أ عده اجمللس الوطين للصحافة " .53

فراد وعدم املس ابلرش  والكرامة واحلق يف 2019 لصورة ا. ومن شأ ن هذا امليثاق أ ن يعزز امحلاية ويكرس مبادئ احرتام احلياة اخلاصة لل 

لزامية احرتام مقتضيات هذا ل أ نه يف ظل عدم نرش النظام ادلاخيل للمجلس الوطين للصحافة يف الريدة الرمسية، تظل اإ  وقرينة الرباءة. اإ

 40امليثاق غري مفعةل".

 وخبصوص حرية الرأ ي والتعبري، مبا يف ذكل حرية الصحافة، أ وىص اجمللس الوطين مبا ييل: . 54

  ؛املقتضيات الترشيعية ذات الصةل ابلصحافة مبدونة النرشجتميع اكفة 

  ل يف احلالت املنصوص علهيا قانوان واعامتد س ياسات ترتكز عىل الشفافية لمتكني العموم عدم مساءةل املبلغني واملصادر الصحفية اإ

ىل املعلومة، خاصة تكل اليت هتم املصلحة العامة ول متس ابل من القويم واحل   ؛ياة اخلاصة لل فرادمن الولوج اإ

  ىل التشبث مببدأ ي الرضورة والتناسب مبا ل ميس احلق يف حرية التعبري وحرية الصحافة وجعلهام يف دعوة السلطات القضائية اإ

 ؛منأ ى عن لك عقوبة سالبة للحرية

  لعهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية من ا 19تعديل مجيع أ حاكم القانون النايئ املتصةل مبوضوع حرية التعبري، مبا يتوافق مع املادة

والس ياس ية، واحلرص عىل أ ن يكون أ ي قيد مفروض عىل هذه احلرية حمددًا بنص قانوين رصحي ومتاحًا وأ ن تكون هذه القيود 

 ؛رضورية لحرتام حقوق ال خرين أ و مسعهتم، ومحلاية ال من القويم أ و النظام العام أ و الصحة العامة أ و ال داب العامة

 نقاش معويم حول "حرية التعبري والرأ ي والصحافة "ينخرط فيه مجيع الفاعلني املعنيني يأ خذ بعني الاعتبار التحولت املرتبطة فتح 

هبذا املوضوع، خاصة يف الفضاء الرمقي، ولس امي منصات التواصل الاجامتعي، مبا يكفل هذه احلرية دون املساس ابحلياة اخلاصة 

 41.لل فراد"

تصديه ملوضوع حرية الرأ ي والتعبري والإعالم عىل مس توى الرصد والتوصيات،  2020اجمللس الوطين يف تقريره برمس س نة وواصل  .55

 وتزبرها املعطيات النوعية ال تية عىل مس توى الرصد والتوصيات:

ذا اكنت املنابر الإعالمية الإلكرتونية ومنصات التواصل الاجامتعي مت " .56 حلر واحلصول عىل ثل منتدايت للتعبري اكام يرى اجمللس أ نه اإ

هنا، ابملقابل، قد تشلك عائقا أ مام ممارسة حرية الرأ ي والتعبري بسبب تدخل أ طرا  أ خرى  املعلومات واملشاركة يف احلياة العامة، فاإ

ضلةل، وأ يضا بسبب توظيف ملومؤثرين بغرض تقويض التعبري احلر واملسامهة يف تضليل الرأ ي العام وتوجهيه بواسطة ال خبار الزائفة أ و ا

لكرتونية. وهو ال مر اذلي يتطلب حتقيق الشفافية واملساءةل وتيسري س بل الانتصا  محلاية قدرة ال فراد عىل  خوارزميات وتطبيقات اإ

 42اس تخدام املنابر الإلكرتونية بشلك حر ودون أ ي تأ ثري.

                                                           
  .30، ص 82فقرة نفس املرجع أ عاله،  38

  39 نفس املرجع أ عاله، فقرة 84، ص 31.  
 .13، ص 85فقرة نفس املرجع أ عاله،  40
 .31نفس املرجع أ عاله، ص  41
نسان  حول 2020الس نوي  التقرير الإنسان، حلقوق الوطين اجمللس 42  .73، ص 144 فقرة، 2021مارس ، ابملغربحاةل حقوق الإ
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  ىل التوصيات ال تية:عاجمللس الوطين يف ضوء ذكل وأَكَّد . 57

  ..." تعزيز س بل الانتصا  القضائية وغري القضائية للمواطنات واملواطنني ابلعالقة مع التكنولوجيا واذلاكء الاصطناعي؛ 

 ( عدم متابعة املبلغني عن أ عامل الفساد وغريه من املالفاتwhistleblower)  مبن يف ذكل املنتقدين لس ياسات احلكومة أ و

 ؛ 19ة يف ما يتعلق ابدلمع الاجامتعي يف س ياق ماكحفة كوفيد ممارسات بعض أ فراد السلطات العمومي

  فتح نقاش معويم حول حامية حقوق الإنسان يف جمال التكنولوجيا واذلاكء الاصطناعي؛ 

  عالم من أ جل تطويره يك يواكب التصدي لل زمات، وتأ هيل البنيات مواصةل الرفع من ادلمع العمويم املصص لقطاع الصحافة والإ

 املواتية عىل ضوء التطور الرمقي احلاصل، والهنوض بثقافة قراءة الصحف والرائد وحتفةزها عىل املدى القريب واملتوسط؛  التحتية

  نسان بأ عىل املعايري املهنية وال خالقية عند معالة القضااي املرتبطة ابل زمات، مبا ذكل الزتام الصحفيني واملدافعني عن حقوق الإ

عطاؤمه ال ولوية للمعلومات الرمسية الصادرة عن السلطات العمومية بشأ ن ال زمة والامتناع عن تضخي ال زمة الوابئية احلا لية، واإ

 املعلومات غري املوثقة؛ 

 آلياته  43".تعزيز تنظي وحاكمة سوق الإشهار والهنوض ابلرتبية الإعالمية وتعزيز التكوين ال سايس واملس متر وتطوير أ

 وفق ال يت: ،تضمنت تقارير اجمللس الوطين حلقوق الإنسان معطيات بشأ ن مالحظة احملاكامت كام. 58

نسان اليت كفلهتا الصكوك ادلولية والترشيعات الوطنية عرب مجموعة من  .59 "يعد احلق يف احملامكة العادةل من بني احلقوق ال ساس ية لالإ

ىل حامية املهتم من لك  طار اختصاصالضامانت اليت هتد  اإ اته، التجاوزات اليت قد متس هذا احلق قبل بداية احملامكة وأ ثناءها وبعدها. ويف اإ

، مهنا ما يرتبط ابحلق يف التظاهر والاحتجاج ابلشارع العام مكحامكة املتابعني 2019حمامكة خالل س نة  53لحظ اجمللس ولانه الهوية 

قلميي احلس مية وجرادة، وأ   تابعة خرى تتعلق ابحلقوق الفردية وحرية التعبري وحامية ال شخاص، وحماكامت اس تأ ثرت مب عىل خلفية احتجاجات اإ

 44الرأ ي العام الوطين وادلويل".

 بلور اجمللس بناء عىل مالحظة احملاكامت مجموعة من اخلالصات هتم سريها، ومهت ما ييل: . 60

 "العلنية يف مجيع احملاكامت اليت اتبعها، حيث مسح ملتلف املتتبعني منتوفر رشط  2019: لحظ اجمللس خالل س نة علنية احملاكامت 

ىل قاعة اللسات، ومتكيهنم من مالحظة مجيع  حصافة ووسائل الإعالم ومجعيات ومالحظني مؤسساتيني وطنيني وأ جانب ابلولوج اإ

 ؛أ طوار احملاكامت

 ابن فرتة احلراسة النظرية من حم: يمت العمل عىل اس تقمرحةل الإيداع حتت تدابري احلراسة النظرية ارض الاس امتع، صاء الوقائع اليت حتصل اإ

أ و من خالل ما يرصح به عند الاستنطاق من طر  النيابة العامة أ و أ مام قايض التحقيق أ و أ ثناء الاس امتع   للمهتمني من طر  

 ؛احملمكة

 ة النظرية، بصفة املشتبه فهيم عند الإيداع حتت تدابري احلراس: يتظمل حقوق املشتبه فيه أ ثناء الإيداع حتت تدابري احلراسة النظرية

عامة، من عدم توفر رشوط نظافة الزانزن وعدم توفر العدد الاكيف من املراحيض ونظافهتا، وعدم ختصيص زانزن للنساء جمهزة 

ىل التشيك من عدم تقدمي وجبات  يداع اب ي السجناء، ابلإضافة اإ  ؛الطعامابملراحيض، منفصةل عن أ ماكن اإ

                                                           
 .77-76ص  أ عاله، املرجع نفس 43

  44 اجمللس الوطين حلقوق الإنسان، التقرير الس نوي عن حاةل حقوق الإنسان ابملغرب لس نة 2019، مارس 2020، فقرة 90، ص 33. 
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 خالل مرحةل الاستنطاق، سواء عند قايض التحقيق أ و أ مام النيابة العامة، يس تفيد املهتمون من حضور دفاعهم حقوق املهتمني :

ذا تعذر علهيم يمت تعيني حمايم لظرو  ما، ميكهنم القانون من حق الاس تفادة  ومؤازرهتم هلم، ما مل يتنازل أ حدمه عن هذا احلق، واإ

طار املساعدة القضائيةمن حضور حمايم   ؛مؤازر يف اإ

 :ىل املهتمني يف مرحةل احملامكة ىل الهتم لحظ اجمللس أ هنم يس تفيدون من الوقت الاكيف للترصحي بأ قواهلم أ و أ ثناء ردمه ع أ ثناء الاس امتع اإ

لهيم، أ و عند أ جوبهتم عىل أ س ئةل هيئة احلمك وادلفاع والنيابة العامة، كام يكون هلم احلق رية أ مام احملمكة يف أ خد اللكمة ال خ املوهجة اإ

 ؛قبل صدور احلمك القضايئ

 :أ غلب احملاكامت اليت لحظها اجمللس مت فهيا احرتام املدة الزمنية املعقوةل لطالع املهتمني عىل املهةل الزمنية لالطالع وهتئي ادلفاع 

عداد ادلفاع  .. . .قضيهتم وأ خد املهةل الاكفية لإ

 هيئة ادلفاع مجيع احلقوق اليت خيولها لها القانون وتقاليد وأ عرا  املهنة يف لك مراحل احملامكة، وكذكل حق : متارس حقوق ادلفاع

 45 "التعقيب عىل النيابة العامة والتقدم ابمللمتسات والطلبات ال ولية.

يسجل اجمللس أ نه أ ثناء تقدمي ادلفوع الشلكية، أ و حني بسط املرافعة يف املوضوع، ترافع هيئة ادلفاع ابلقانون املقارن والتفاقيات " .61

لهيا املغرب".   46والربتوكولت ادلولية حلقوق الإنسان اليت صادق علهيا أ و انضم اإ

 توصيات يف ضوهئا:  مالحظة احملاكامت ولقد بلور اجمللس الوطين يف ضوء معليات  .62

 " عامل مبدأ  مسو هذه املعايري ىل الاجهتاد لتكريس تطبيق املعايري ادلولية حلقوق الإنسان اليت صادقت علهيا بالدان واإ دعوة القضاء اإ

 ؛عىل القوانني الوطنية تفعيال ملا جاء يف تصدير ادلس تور

 ةل انت القانونية والقضائية للمحامكة العادةل، وخاصة توس يع حضور ادلفاع خالل مرحمراجعة قانون املسطرة النائية مبا يعزز الضام

رساء اس تعامل وسائل التسجيل السمعية البرصية أ ثناء حترير حمارض  يداع رهن احلراسة النظرية، واإ البحث المتهيدي منذ حلظة الإ

 ؛ الرشطة القضائية

  جرائية خاصة ابلبحث والت نسانية واملهينةالتنصيص عىل مقتضيات اإ وحتميل  حقيق يف ادعاءات التعذيب واملعامةل القاس ية والالاإ

ثبات يف هذه الادعاءات  ؛النيابة العامة عبء الإ

 ىل العداةل خاصة للفئات الهشة  ؛مراجعة وتبس يط نظام املساعدة القضائية مبا يكفل احلق يف الولوج اإ

  47النظافة والهتوية".ختصيص أ ماكن للحراسة النظرية تس تجيب ملعايري  

 القوة الاقرتاحية خبصوص مالحظة احملامكة العادةل بتأ كيده عىل:  2020وعزز تقرير اجمللس الوطين لس نة . 63

ىل القضاء واحملامكة العادةل، يقدم اجمللس التوصيات التالية   :"خبصوص احلق يف الولوج اإ

  ،جرائية طار قانوين واحض ودقيق لتنظي احملامكة عن بعد احرتاما ملبدأ  الرشعية النائية الإ  وضع اإ

 تقييد اللجوء اىل احملامكة عن بعد بوجود رضورة ومبوافقة املهتم؛ 

  عداد دليل اجرايئ مبسط حلقوق املهتمني والضحااي خالل احملامكة عن بعد؛  اإ

                                                           
  45 نفس املرجع أ عاله، فقرة 96، ص 34-33.   

 .34، ص 97 فقرة أ عاله، املرجع فسن 46
 .34نفس املرجع أ عاله، ص  47
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 وجستية ذات جودة وتسمح بعقد جلسات احملامكة عن بعد يف أ حسن الظرو ؛توفري وسائل تكنولوجية وتقنية ول 

  الرفع من املوارد املالية لاكفة املتدخلني من سلطات قضائية وقطاعات حكومية وزايدة عدد القضاة بغية تفادي التأ خري يف البت

 يف القضااي وابلتايل تقليص نس بة الاعتقال الاحتياطي؛ 

  حبقوق الإنسان واحلرايت ال ساس ية اليت تعرت  هبا القوانني الوطنية وادلولية، وأ ن تكون ترصفاهتم يف رضورة متسك احملامني

مجيع ال حوال حرة ومتيقظة ومامتش ية مع القانون واملعايري املعرت  هبا وأ خالقيات همنة القانون، مبا يف ذكل مع املبادئ ال ساس ية 

 بشأ ن دور احملامني؛

 ىل الاج عامل مبدأ  مسو هذه املعايري دعوة القضاء اإ نسان اليت صادقت علهيا بالدان واإ هتاد لتكريس تطبيق املعايري ادلولية حلقوق الإ

 عىل القوانني الوطنية تفعيال ملا جاء يف تصدير ادلس تور؛

 ر ادلفاع خالل مرحةل و مراجعة قانون املسطرة النائية مبا يعزز الضامانت القانونية والقضائية للمحامكة العادةل، وخاصة توس يع حض

رساء اس تعامل وسائل التسجيل السمعية البرصية أ ثناء حترير حمارض  يداع رهن احلراسة النظرية، واإ البحث المتهيدي منذ حلظة الإ

 الرشطة القضائية؛ 

 ."ىل العداةل خاصة للفئات الهشة  48مراجعة وتبس يط نظام املساعدة القضائية مبا يكفل احلق يف الولوج اإ

آليات ال ممية  توصيات - الثالثاحملور   ال

 توصيات اللجنة املعنية حبقوق الإنسان  .64

ىل: ثر حفص التقرير ادلوري السادس، توصية تدعو بالدان اإ  تضمنت توصيات اللجنة، يف مالحظاهتا اخلتامية اإ

  من العهد". 19" أ ن تنقح مجيع أ حاكم القانون النايئ املتصةل ابملوضوع حبيث تتوافق مع املادة 

  من  3" أ ن حترص عىل تَوافُق القيود املفروضة عىل حرية التعبري وتكوين امجلعيات مع الرشوط الصارمة اليت تنص علهيا الفقرة

 ".19املادة 

 توصيات الاس تعراض ادلوري الشامل . 65

تة س  ، تتعلق حبرية الرأ ي والتعبري، قبل املغرب مهنا توصيات( 09) تسعةتضمنت توصيات الوةل الثالثة من الاس تعراض ادلوري الشامل 

 توصيات ورفض ثالث توصيات ونصت التوصيات املقبوةل عىل:

  ضامن جعل ال حاكم ذات الصةل من قانون املسطرة النائية أ و من القانون النايئ مامتش ية مع الزتامات املغرب الناش ئة عن"

 والس ياس ية ول س امي فامي يتعلق حبرية الالكم والرأ ي".العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية 

 ضامن حرية التعبري وحرية تكوين امجلعيات ضامانً اتماً واختاذ مجيع التدابري الرضورية بغية كفاةل متكني املدافعني عن حقوق الإنسان" 

 من أ داء همامهتم ".

  املنشئ للمجلس الوطين للصحافة"."مواصةل العمل عىل تعزيز حرية التعبري عن طريق تنفيذ القانون 

  من العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية  19"اس تعراض أ حاكم القانون النايئ املتعلقة حبرية التعبري مبا يتوافق مع املادة

 والس ياس ية".

                                                           
 .98 ص ،2021 مارس ابملغرب، الإنسان حقوق حاةل عن 2020 الس نوي التقرير الإنسان، حلقوق الوطين اجمللس 48 
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  حىت لل شخاص امجلعيات"ضامن احرتام أ حاكم ادلس تور املتعلقة حبرية الصحافة وحرية الرأ ي والتعبري وحرية التجمع وتكوين ،

 اذلين يريدون التعبري عن أ راهئم بشأ ن احلاةل يف "الصحراء الغربية" ووضعها الس يايس".

 "ع."هيا حرية التعبري والتجمة" مبا فوضع وتنفيذ تدابري مس تقةل وموثوقة لضامن الاحرتام الاكمل حلقوق الإنسان يف "الصحراء الغربي 

 

 امجلعياتتكوين حرية الثالث:  الفرع

 منظامت اجملمتع املدين معطيات - ال ولاحملور 

 امجلعية املغربية حلقوق الإنسان

"مواصةل ادلوةل تضييقها التعسفي املمهنج عىل احلرايت  ،2020 لس نة الس نوي بتقريرها اخلاص الصحفي ترصحيها يف امجلعية جسلت .66

 العامة ومقعها للحق يف حرية التنظي والتجمع والاحتجاج السلمي، وحمارصة املنظامت ادلميقراطية املناضةل ول س امي املنظامت احلقوقية

ضعافها وشلها املنع واحلصار اليت اس هتدفهتا هباملناضةل، وانلت امجلعية املغربية حلقوق الإنسان النصيب ال وفر من محةل التضييق و  د  اإ

ىل منعها من حقها يف الاش تغال يف القاعات العمومية واخلاصة، فقد متت متابعة  ووضع حد لنشاطها وفاعليهتا الاجامتعية، فبالإضافة اإ

يداع  ن القانوين املؤقت أ و الهنايئ، بوحمامكة العديد من أ عضاهئا وعضواهتا، وحرمان العديد من فروعها من احلصول عىل وصل الإ ل اإ

أ ت، ل السلطات احمللية يف العديد من املناطق رفضت تسمل امللفات القانونية ملاكتب الفروع اليت مت جتديدها مبربر التعلاميت. كام أ ن ادلوةل

ىل الاس تعامل املفرط للقوة لتفريق وقفات ومسريا طار قانوين، اإ ية مما عرض العديد ت احتجاجية سلم يف الكثري من احلالت، وخارج أ ي اإ

صاابت متفاوتة اخلطورة، ومل يسمل من ذكل حىت املارة اذلين تصاد  وجودمه بأ ماكن الاحتجاج ىل اإ   49... " ؛من احملتجني/ات اإ

 املنظمة املغربية حلقوق الإنسان

 ورد مضن توصيات املنظمة املغربية خبصوص احلق يف تأ سيس امجلعيات عىل:  .67

  القانون التنظميي لتأ سيس امجلعيات مبا يامتىش مع العهود والتفاقيات ادلولية وادلس تور والتدابري اليت جاءت هبا اخلطة "مراجعة

 الوطنية يف جمال ادلميقراطية وحقوق الإنسان والرتامك اذلي عرفته احلركية امجلعوية يف املغرب؛

 خضاع تأ سيس امجلعيات ملراقبة املؤسسة القضائية حرصاي؛  اإ

 ."... ىل رفع شاكايهتا دلى احملامك املتصة؛ داري مللفاهتا اإ يداع الإ يصالت الإ  50دعوة املنظامت املترضرة من عدم متكيهنا من اإ

 الوس يط من أ جل ادلميقراطية وحقوق الإنسان

 ييل:طرحت منظمة الوس يط مضن انشغالهتا احلقوقية، ما يتصل مبوضوع حرية امجلعيات وهكذا أ كدت عىل ما  .68

، مجموعة من املعطيات اليت هتم ممارسة هذا احلق، حيث بلغ 2019"رصد الوس يط خالل التعاطي مع موضوع حرية امجلعيات برمس س نة 

مجعية  116، مجعية، مقابل حوايل 209.657عدد امجلعيات املرصح هبا دلى السلطات الإدارية احمللية، حسب الس يد رئيس احلكومة، 

نسان،  6500، تنشط يف جمالت خمتلفة، مضهنا حنو 2016مجعية س نة أ لف  130و  2014س نة  مجعية تعمل يف خمتلف جمالت حقوق الإ

سؤال،  100كام مت الوقو  عند مدى انشغال املؤسسة الترشيعية بقضااي حرية امجلعيات، ليتحدد عدد ال س ئةل املوهجة للحكومة، يف 

ألك ة الترشيعية مبوضوع حرية تأ سيس امجلعيات، مثلام حتيل أ يضا عىل جحم املشويه املعطيات اليت تكشف عن جحم انشغال املؤسس

ىل تغيري  عامل هذا احلق، كام تربز أ يضا حمدودية الإطار الترشيعي احلايل واحلاجة امللحة اإ كراهات اليت ما تزال تعرتض اإ ، هوالصعوابت والإ

 مبا يس تجيب للمعايري ادلولية ذات الصةل حبقوق الإنسان. ...

                                                           
 .2، ص 2021غشت  5 ،2020س نة ل نسان ابملغرب ع حقوق الإ اوضأ  ابلتقرير الس نوي حول  اخلاصالترصحي الصحفي  الإنسان، حلقوق املغربية امجلعية 49
 .267، ص 2020، ماي 2019املنظمة املغربية حلقوق الإنسان، التقرير الس نوي حول وضعية حقوق الإنسان ابملغرب برمس س نة  50
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ىل جانب حالت املنع اليت تعيق حرية امجلعيات واليت اختذت عدة أ شاكل ومست تدخل ممثيل السلطات الإدارية لعدة س نوات،  .69 هذا اإ

 ، ويه اكل يت:2019واس مترت خالل س نة 

  1958نونرب  15من ظهري  5رفض تسمل واثئق امجلعيات )أ و فروعها( مما يتعارض مع أ حاكم الفصل. 

  ورفض تسلي الوصل املؤقت مما يتعارض مع أ حاكم الفصل السابق اذلكرتسمل الواثئق. 

 .ليه أ عاله ضافية وخارج ما هو منصوص عليه يف الفصل املشار اإ  اشرتاط واثئق اإ

  يوما، أ و بعد انرصام هذا ال جل وترك  60تسلي الوصل املؤقت، والامتناع عن تسلي الوصل الهنايئ يف ال جل احملدد قانونيا يف

امجلعيات يف وضعية " معلقة"، خاصة بعد أ ن أ صدر بنك املغرب تعلاميت للبنوك بعدم القيام بأ ي معليات بنكية لفائدة امجلعيات ما 

يداع الهنايئ، مما يعطل أ نشطة امجلعيات ويؤثر عىل الزتاماهتا.  مل تكن تتوفر عىل وصل الإ

 ىل أ عضاهئا، أ و املعدم متكني امجلعيات من ولوج واس تعامل خمتلف الفضاءات وا وهجة ملقرات لتنظي بعض أ نشطهتا، سواء املوهجة اإ

مل، عللعموم، مبا يف ذكل امجلوع العامة واملؤمترات املصصة لتجديد هيألكها، وفقا ل نظمهتا ال ساس ية واملقتضيات القانونية الاري هبا ال

، 2015حلقوق الإنسان أ ن أ وىص مضن مذكرته س نة ، وقد س بق للمجلس الوطين 28/99ويف ذكل خمالفة رصحية للمنشور رمق 

ىل مرسوم. ..."  51.بتحويل هذا املنشور اإ

 مجعية عداةل

 52التوصيات. 70

  ،مواصةل وترسيع مالءمة الإطار القانوين املتعلق حبرايت التجمع وتأ سيس امجلعيات مع املقتضيات ادلس تورية الديدة ... "

 ...واملامرسات الفضىل واملعايري ادلولية، 

  تأ ييد ودمع مجيع التوصيات الواردة يف مذكرات اجمللس الوطين حلقوق الإنسان بشأ ن حرية تأ سيس امجلعيات وحرية التجمعات

 العمومية، ...

  تذكري السلطات التنفيذية والترشيعية بأ ن الزتامات املغرب ادلولية حُتمّت علهيا أ ن تتبىن مقاربة حقوقية عند صياغة أ ي مرشوع قانون

 ترشيع يتعلق ابحلقوق املدنية والس ياس ية، ...أ و 

 تأ سيس امجلعيات. 71

  .عادة حتديد مفهوم امجلعية يف القانون، مع مراعاة ادلور الديد اذلي أ صبحت حتظى به امجلعيات يف ادلس تور  اإ

  ىل حظر مجعيات أ و حلها ل س باب س ي 3مراجعة الفصل  . ...اس يةمن قانون امجلعيات، وصيغته الفضفاضة اليت تؤدي اإ

  ،لزام السلطات العمومية بتقدمي تعليلها كتابيا وبشلك رصحي ومفصل عندما تقرر، مبوجب قانون التنصيص يف قانون امجلعيات عىل اإ

 الاعرتاض عىل الاعرتا  القانوين جبمعية ما.

 ل ملراقبة املؤسسة القضائية حرصاي خضاع تأ سيس امجلعيات اإ  .ل جيب اإ

  احملامك الإدارية واليت تكون لصاحل امجلعيات ... عنارات الصادرة ... تطبيق ال حاكم والقر 

                                                           
 .14-31 ص، 2020 يونيو، 2019 س نة خالل املغرب يف واحلرايت احلقوق وضع الإنسان، وحقوق ادلميقراطية أ جل من الوس يط 51
طار مرشوع "تعزيز التنفيذ 42-40، ص 2020مجعية عداةل، الإطار القانوين املتعلق حبرية تأ سيس امجلعيات وحرية التجمع ابملغرب، فرباير  52 . )متت صياغة توصيات هذا التقرير يف اإ

يريكس أ ورواب"، و"مجعية عداةل من  2017منذ يوليوز  الفعيل لإطار قانوين يضمن حرية التعبري وتأ سيس امجلعيات، وحرية التجمع ابملغرب" اذلي تقوم بتنفيذه املنظمة غري احلكومية "اإ

فريقيا(، وقطاع التصال والإعالم مبكتب اليونسكو ابلرابط.(19جل احلق يف حمامكة عادةل"، و"منظمة املادة أ   قلميي مبنطقة الرشق ال وسط وشامل اإ  " )مكتهبا الإ
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  جراء بشأ ن تقدمي الطعن أ مام القضاء الاس تعجايل من أ جل احلد من ال رضار اليت ميكن أ ن تلحق ... التنصيص يف القانون عىل اإ

دارية.  جبمعية من امجلعيات، جراء الشطط يف اس تعامل السلطة من دلن سلطة اإ

  يداع ملفات تأ سيس امجلعيات. ...كفاةل  احرتام املقتضيات القانونية املتعلقة بوصل اإ

 ... ،ىل وجوب املساءةل واحملاس بة  التنصيص يف القانون عىل أ ن رفض تسلي الوصل يشلك شططا يف اس تعامل السلطة يؤدي اإ

 يداع ، أ و رفض متكني ا... فرض عقوابت عىل املوظفني اذلين يرفضون تسجيل الترصحي املتعلق بتأ سيس مجعية ملرصحني من وصل اإ

 مؤقت و/أ و هنايئ.

 .يداع ترصحيها لغاء نظام الترصحيني ومتكني امجلعيات من مبارشة اكفة أ نشطهتا، ابتداء من اترخي اإ  اإ

 .رفاقها بترصحي تأ سيس امجلعيات  التقليص من عدد نسخ الواثئق املطلوبة اليت جيب اإ

  لغاء اس تخدام البطاقة رمق جراء حبث حول مؤسيس مجعية ما، وأ يضا من الس 2اإ جل العديل عندما تقرر السلطات العمومية اإ

 واجبات التنرب ...

  رسال الترصحي ابلربيد املضمون جيب اعتباره مبثابة وصل جيب أ ن يتضمن قانون تأ سيس امجلعيات مقتىض ينص عىل أ ن وصل اإ

شعار ابس تالم الربيد املضمون.يوما ومل ي 15مؤقت عن تأ سيس امجلعية، وذكل بعد انرصام أ جل  دارة أ ي اإ  صدر عن الإ

   لغاء الغرامات الباهظة، وحذ  العقوابت السالبة للحرية، اعامتد مبدأ مراجعة نظام العقوابت املتعلق بأ نشطة امجلعيات، من خالل اإ

 التناسب.

  قوق.طار تفعيل املساواة يف احلمنح امجلعيات ال جنبية وضعا قانونيا مطابقا ذلكل اذلي ينظم امجلعيات الوطنية، يف اإ 

 ... .عامل مبدأ  املناصفة وتعزيز المتثيل املتساوي للمرأ ة والرجل يف هيألك امجلعيات  اإ

 احلق يف التقايض:. 72

 .الاعرتا  للجمعيات ابحلق يف التقايض أ مام احملامك ويف أ ن تنتصب طرفا مدنيا 

  قامة دعوى قضائية ضد ما يتعرض هل عامل لختويل امجلعيات حق اإ لامدة حضية أ و حضااي انهتاك حلقوق الإنسان غري منخرطني فهيا، اإ

 من قانون املسطرة النائية. 7

 اس تعامل القاعات العمومية:. 73

  خبصوص اس تعامل القاعات العمومية من طر  امجلعيات وال حزاب الس ياس ية 1999نونرب  5تفعيل مذكرة الوزير ال ول، املؤرخة يف ،

ىل مرسوم.والنقاابت، وال  "ّر ي هبا اإ

  الإنسان وحقوق للمواطنة املغربية الرابطة

يداع رمغ استيفاهئا للك  .74 " لزالت السلطات ابملغرب متارس التضييق والمتيةز حيث متنع العديد من امجلعيات من وصولت الإ

جراءات حيت نسجل يف هذا الصدد املنع والتضييق اذلي تتعرض هل فروع الرابطة املغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ابلعامل القروي  الإ

قلي القنيطرة غرب امل  متكني املناطق هبذه لطاتالس لرفض نظرا( اهلامسيسفرع -فرع املهدية-غرب عىل سبيل املثال )فرع س يدي عياشابإ

ىل اضطران القانوين امللف وتسمل بل الوصل من الفرع لغاء اإ حلاق تأ سيسها اإ  53."القريبة ابلفروع أ عضاءها واإ

                                                           
 .5، ص 2021نسان، تقرير حول وضعية حقوق الإنسان ابملغرب، نونرب الرابطة املغربية للمواطنة وحقوق الإ  53
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 نوعية للمجلس الوطين حلقوق الإنسان معطيات - الثايناحملور 

 ، عالقة حبرية امجلعيات التوصيات ال تية: 2019يقدم تقرير اجمللس الوطين برمس س نة . 75

  املقتضيات القانونية املتعلقة مبسطرة التأ سيس والتجديد، والمتويل، والاس تفادة من القاعات العمومية لتنظي ال نشطة، مبا "مراجعة

 ؛ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس يةيضمن ممارسة حرية امجلعيات وفقا لدلس تور والعهد 

 ؛مراجعة املقتضيات القانونية املتعلقة ابمجلعيات وذكل ابستبدال العقوابت السالبة للحرية ابلغرامات 

  ىل  15متكني ال طفال البالغ س هنم من عامل ملبدأ  احلق يف املشاركة 18اإ  ؛س نة من تأ سيس مجعيات خاصة هبم اإ

 ؛اليت حتول دون ممارسة امجلعيات ل دوارها لتجاوز املعيقات والإكراهاتالعمومية وامجلعيات ات تشجيع احلوار بني السلط 

 ؛تفعيل توصيات مؤسسة وس يط اململكة يف جمال تأ سيس وجتديد امجلعيات وال حزاب والنقاابت 

 ىل  تشجيع امجلعيات آليةعىل الولوج اإ ت، وذكل ابلعمل عىل الإدارية وامجلعيالالنتصا  يف املنازعات بني السلطات  القضاء الإداري ك

 ؛تنفيذ ال حاكم والقرارات القضائية الصادرة لصاحل امجلعيات

  عامل للمبادئ ال ساس ية بشأ ن توس يع نطاق ممارسة القضاة حلرية التنظي لضامن حقهم يف تأ سيس وتس يري مجعيات مدنية ونقاابت اإ

 54اس تقالل السلطة القضائية".

ىل النتاجئ ال تية:2020اجمللس الوطين عن س نة وانهتيى تقرير . 76  ، عند رصد معيقات حرية امجلعيات اإ

شاكية وردت من مجعيات وش باكت مجعوية ونقاابت وبعض ال فراد، وتتعلق برفض  28مبا مجموعه  2020"توصل اجمللس خالل س نة 

يداع مؤقتة، أ و برفض تسل ن من ممارسة نشاط و الادعاء ابحلرماأ  ي الوصل الهنايئ، تسمل امللف القانوين، أ و بتسلمه دون منح وصولت اإ

  55مجعوي أ و نقا ي أ و تظمل من تضييق عىل ممارسة نشاط نقا ي أ و اختاذ قرارات بسبب الانامتء النقا ي".

رمان من وصل شاكية تبني من خالل دراس هتا أ هنا تتعلق ابحلق يف التنظي والتجديد )احل 15خبصوص امجلعيات، فقد توصل اجمللس بـ "و

يداع املؤقت، عدم تسمل الوصل الهنايئ، رفض تسمل امللف(، وادعاءات مبنع تنظي أ نشطة مجعوية ابلقاعات العمومية. ويف هذا الإطار،  الإ

يداع املؤقت املتعلق ب  جديد تتوصل اجمللس بشاكية من الهيئة املغربية حلقوق الإنسان ابلرابط، تتظمل فهيا من عدم متكيهنا من وصل الإ

ىل وزارة  60مكتهبا أ و الوصل الهنايئ بعد انقضاء ال جال القانونية ) يوما(. وبعد دراسة الشاكية ومعالهتا، مت توجيه مراسةل يف املوضوع اإ

خبار الهة املعنية هبذا الإجراء،  مجلعية ا وما زال اجمللس يتابع هذه احلاةل، اليت قدمت ومل يتلق اجمللس الرد خبصوص ذكل.ادلاخلية واإ

حاةل اب ي الشاكايت عىل مؤسسة الوس يط لالختصاص وتوجيه املعنيني  ىل رئاسة النيابة العامة. ويف نفس الس ياق، متت اإ بشأ هنا شاكية اإ

ىل متابعة ملفاهتم مع هذه املؤسسة".  56اإ

م احرتام ال جال القانونية مع عد ا،ويسجل اجمللس كذكل ضعف تفاعل القطاعات احلكومية اليت متت مراسلهتا خبصوص الشاكايت احملاةل علهي"

عادة تنظي اجمللس واحملددة يف  ىل  90املنصوص علهيا يف القانون املتعلق ابإ ويسجل  .يوما يف حاةل الاس تعجال 60يوما، واليت ميكن تقليصها اإ

ويدعو مية، والنقاابت مبناس بة التأ سيس أ و التجديد أ و تنظي أ نشطة ابلقاعات العمو  اجمللس ابنشغال اس مترار التضييق عىل حرية امجلعيات

ىل احرتام املقتضيات ادلس تورية وأ حاكم القانون، مع احلرص عىل توجيه أ جوبة معلةل   57."شأ ن أ ي منعب السلطات املعنية اإ

                                                           
 .30-29، ص 2020، مارس 2019عن حاةل حقوق الإنسان ابملغرب لس نة  الس نوي التقرير الإنسان، حلقوق الوطين اجمللس  54
نسان ابملغرب، مارس  2020 الس نوي التقرير الإنسان، حلقوق الوطين اجمللس 55  .69ص  ،129فقرة  ،2021حول حاةل حقوق الإ
 .69، ص 130فقرة  ،نفس املرجع أ عاله 56
   .70، ص 135فقرة  ،أ عاله املرجع نفس 57
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، يف نطاق مقاربته ملوضوع حرية امجلعيات اليت س بق وأ ن وجه 2020و 2019اجمللس الوطين برمس سنيت تقريري ويندرج ما ورد يف . 77

ىل فهيا مذكرة   . وتقدم الفقرات املوالية معطيات نوعية مهنا.2015رئيس احلكومة بتارخي نونرب اإ

دارية ميكن رمغ التقدم القانوين والتنظميي، ل زالت تعرتض النس يج امجلعوي املغر ي صعواب... " ينجم عهنا يف  نأ  ت قانونية وممارسات اإ

ذا جاز لنا اعتبار الإطار القانوين اذلي ينظم امجلعيات ليرباليا يف  غري  ... هل،مجمكثري من ال حيان حالت شطط يف اس تعامل السلطة. فاإ

هذا ل مينع أ ن هذا الإطار أ حضى يس تجيب بشلك أ قل للتحدايت اليت تعرتض امجلعيات يف الوقت الراهن، وكذا للتحولت اليت  نأ  

 58"تعرفها احلركة امجلعوية وادلور املكرس دس توراي للجمعيات، وكذا حاجيات وتطلعات اجملمتع.

داريةمن قبيل بطء مس ويكفي أ ن نذكر يف هذا الصدد ببعض الإشاكلت" اليت تعوق  طرة الترصحي بفروع امجلعيات الوطنية واملامرسات الإ

 59."... مسار الترصحي بتأ سيس بعض امجلعيات، فضال عن انعدام ال من القانوين النامج عن هذه املامرسات

ل أ ن  ... ابلرمغ من التحسينات اليت أ دخلها، ... ،2003يونيو  27الصادر بتارخي  ،"منشور رئيس احلكومة حول الرشاكة بني ادلوةل اإ

عاانت مفهوما للرشاكة يركز عىل جمرد تقدمي   ،" منطق الفرصةالرشاكة القامئة عىل"أ ن يعزز منطق  ،يف رأ ي اجمللس ،مالية معومية من شأ نهاإ

ىل استنادا  60"... ،ومتكني الفاعلني ملثلاملعامةل اب منطق عىل رشأاكت قامئة احملققة بفضل وأ ن يقوض املاكسب متاكفئة بني الرشاكء غري عالقة اإ

طارأ وىص اجمللس يف  كام .78  :ب املذكرة نفس اإ

  اذلي يضبط مبوجبه حق تأ سيس امجلعيات يف املنحى  (1958نونرب  15) ... املؤرخ يف 1.58.376"مراجعة الظهري الرشيف رمق

 :وذكل ،... الليربايل

 .املنصوص علهيا يف الظهري كام وقع تغيريه وتمتميه، بغراماتستبدال العقوابت السالبة للحرية اب -

 ... .يف املشاركةحق ال طفال س نة من احلق يف تأ سيس مجعياهتم من أ جل ضامن تفعيل  18و 15متكني ال طفال ما بني ب  -

لكرتونيا، وذكل ...التنصيص - يداع الترصحي بتأ سيس امجلعيات او جتديد أ هجزهتا املسرية، اإ ماكنية اإ ضفاء الطابع يف عىل اإ طار اإ  اإ

 .الالمادي عىل الإجراءات املتعلقة مبختلف أ عامل احلياة امجلعوية

  61 ."...ربنعفاء الترصحيات بتأ سيس امجلعيات والتغيري من واجبات الت ابإ  

 " ... سك جسل وطين للجمعيات ونرش ابنتظام لحئة امجلعيات اليت اكنت حمل طلب ببطالن تأ سيسها من قبل السلطات مب

 62."الإدارية أ مام احملامك املتصة مع تعليل دواعي مثل هذا الطلب

  "عفاء من الرضيبة عىل ادلخل ومن اب لعرتا  مضن القانون املتعلق ابمجلعيات، حبق امجلعيات يف تلقي مساعدات عىل شلك اإ

عىل املاحنة او الهيئات احلكومية أ و ادلولية و الرضائب أ و الرسوم ال خرى عىل املساهامت وال موال واملمتلاكت الواردة من الهات 

 ... ،مداخيل الاستامثر والإجيارات وحقوق املؤلف وال نشطة الاقتصادية واملعامالت العقارية

 ات تعمي نظام الإعفاءات والاقتطاعات والتخفيضب ... و ... .الءمة أ نظمة الإعفاءات لفائدة امجلعيات مبوجب مدونة الرضائبمب

 ... علهيا حاليا لفائدة امجلعيات املعرت  لها بصفة املنفعة العامة لتشمل مجيع امجلعيات املؤسسة وفقا للقانون.املنصوص 

                                                           
  58 اجمللس الوطين حلقوق الإنسان، مذكرة حول امجلعيات ابملغرب، نونرب 2015، فقرة 33، ص 19.

 .20 ص، 34 فقرةاملرجع أ عاله،  نفس 59
 .23، ص 42، فقرة أ عاله املرجع نفس 60
 .24 ص، 44 فقرة أ عاله، جعاملر  نفس 61
 .25، ص 48نفس املرجع أ عاله، فقرة  62
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 ... دراج مبدأ  الرشاكة متعددة الس نوات يف املشاريع عوي من أ جل ضامن اس تدامة العمل امجل ...من دمع معويمامجلعية املس تفيدة اإ

 63".... ؤية والتخطيط الاسرتاتيجينيوتقوية قدرات امجلعيات يف جمال الر 

  ...."64"...رضيبية واجامتعية تتشجيع ودمع التشغيل امجلعوي عرب منح مساعدات خاصة وتسهيال 

 بـ : يويص اجمللس خمتلف ال طرا  كام. 79

  ..." ،رشوط  جمالت تدخل امجلعيات، وتبس يطشلك أ فضل عروضهم من تنوع ب وبأ ن يكيفوا تنويع عروض متويل امجلعيات

ىل ومساطر الولوج   65...". هذه العروضاإ

  ...." متكني امجلعيات واب ي اجملموعات الفعلية بصفة جمانية وبناء عىل طلب مهنم من اس تعامل القاعات العمومية، حسب كيفيات

 66".... حيددها نص تنظميي

طار منطق تشجيع التنظي اذلايت "و .80 ىل ممارسة احلرايت ... ،للجمعياتيف اإ ن اجمللس الوطين حلقوق الإنسان يدعو امجلعيات اإ  فاإ

 67 "..، وأ ن حيرتموا يف معلهم معايري احلاكمة اليدة امجلعوية.من ادلس تور 37وفقا لنص وروح ادلس تور ولس امي الفصل  امجلعوية

آليات ال ممية  توصيات - الثالثاحملور   ال

 املعنية حبقوق الإنسانتوصيات اللجنة . 81

  نسان مبناس بة حفص التقرير ادلوري السادس ية هتم ضامن ، مضن مالحظاهتا اخلتامية توص للمغربقدمت اللجنة املعنية حبقوق الإ

 حرية تكوين امجلعيات وردت كام ييل:

 جاوز القيود الصارمة اليت ا احلق تقييداً يت"اختاذ التدابري الالزمة لوضع حد لنهتأاكت حرية تكوين امجلعيات وللمامرسات اليت تقيّد هذ

 ".من العهد 22من املادة  2تبيحها الفقرة 

  نسان العمل مبنأ ى عن أ ي تأ ثري مهنا ل مربر هل ودون خو  من الانتقام أ و تقييد أ نشطهتم دون "أ ن تكفل للمدافعني عن حقوق الإ

 مربر".

 توصيات الاس تعراض ادلوري الشامل . 82

 الاس تعراض ادلوري الشامل برمس الوةل الثالثة، ضامانت حرية تكوين امجلعيات وجاءت كام ييل:تضمنت توصيات 

 "مواصةل سريه عىل طريق توطيد مبدأ ي حقوق الإنسان واحلرايت العامة." 

 فعني عن حقوق الإنسان ا"ضامن حرية التعبري وحرية تكوين امجلعيات ضاماًن اتمًا واختاذ مجيع التدابري الرضورية بغية كفاةل متكني املد

 ".من أ داء همامهتم

  ضامن احرتام أ حاكم ادلس تور املتعلقة حبرية الصحافة وحرية الرأ ي والتعبري وحرية التجمع وتكوين امجلعيات، حىت لل شخاص اذلين"

 ".يريدون التعبري عن أ راهئم بشأ ن احلاةل يف "الصحراء الغربية" ووضعها الس يايس

  زاةل العوائق اليت  ".متنع امجلعيات غري احلكومية من الامتس تسجيلها من ِقبل السلطات"اإ

  املوافقة عىل طلبات الرتخيص مجليع امجلعيات غري احلكومية اليت تلمتس التسجيل وفقًا للقانون، مبا فهيا امجلعيات اليت تدافع عن"

 أ فراد ال قليات من الساكن".

                                                           
 .26 ص، 49 فقرة أ عاله، املرجع نفس 63
 .27 ، ص51نفس املرجع أ عاله، فقرة  64
 .28 ، ص53نفس املرجع أ عاله، فقرة  65
 .28 ص، 54 فقرةاملرجع أ عاله،  نفس 66
 .29 ص، 57 فقرة أ عاله، املرجع نفس 67
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 : حرية التجمع والتظاهر السلميالرابعالفرع 

 منظامت اجملمتع املدين معطيات - ال ولاحملور 

 املنظمة املغربية حلقوق الإنسان

 أ وصت املنظمة املغربية خبصوص التجمع والتظاهر السلميني، مبا ييل:  .83

 " عامل للمقتضيات ادلس تورية التفاقية ادلولية ذات و مراجعة القانون التنظميي للتجمع والتظاهر السلميني مبا يضمن المتتع هبذا احلق واإ

 الصةل؛

 تعليل أ ي منع مع الفصل فيه من دلن القضاء الاس تعجايل؛ 

 فتح نقاش معويم حول التظاهر السلمي لتحديد أ مكنته حىت ل تترضر ال طرا  الثالثة من ذكل؛ 

 لغاهئا؛ ...، وذكل ابإ مراجعة العقوابت السالبة للحرية املتضمنة يف القانون النايئ خبصوص التجمع والتظاهر السلميني  

  جياد حلول اس تعجالية للمطالب اليت تطالب هبا ساكنة البوادي والبال؛  اإ

  حتيل احملتجات واحملتجني واملرضابت واملرضبني بروح املواطنة من خالل التخيل عن لك ما ميكن أ ن يرض مبصاحل املواطنات

 68 واملواطنني."

 الوس يط من أ جل ادلميقراطية وحقوق الإنسان

طار تقريره الس نوي، يف مس توى أ ول ما يتصل مبامرسة حرية التجمع والتظاهر السلمي، ويف مس توى اثن ما  .84 قَيَّ الوس يط يف اإ

 يتوجب عىل احلكومة القيام به. وهكذا ورد مضن موقفه حول املوضوع، ما ييل: 

"للرد عىل ما يثار من أ س ئةل دلى الفاعلني بشأ ن حرية التجمع والتظاهر السلمي اعمتدت احلكومة عىل "لغة ال رقام" وفق مقاربة مكية  .85

ل يف   941ختزتل التحدايت يف معطيات تفيد بأ ن التظاهر ابت ممارسة عادية ووقع التطبيع معه، ومل يقع التدخل ال مين لفض املظاهرات اإ

أ ن املغيب يف هذه املقاربة هو عدم الوقو  عند ، غري 2019برمس ال شهر العرشة ال وىل من س نة  12.052جيا من أ صل شالك احتجا

 بعض املظاهرات والتحولت املقلقة واملفارقة، واليت س يعمل الوس يط عىل رصدها من خالل احملددات التالية:

 ىل اس تعامل القوة غري املتناس بة خال ىل التوقيف وحتريك املتابعة االلجوء من حني ل خر اإ لقضائية ل فك بعض ال شاكل الاحتجاجية واإ

 ؛بهتم تتعلق "ابلتظاهر غري املرخص"

  عدم تعمي استامثر املهارات املهنية املكتس بة خالل التدريب وبرامج التكوين عىل مجيع عنارص القوات العمومية، وما يرافق ذكل من

سجل التفاوت ما بني ن  ثللتعاطي مع خمتلف أ شاكل الاحتجاج والتظاهر يف الفضاء العام، حيتوفري التجهةزات واملعدات املالمئة 

 ؛أ شاكل التدخل يف تعاطي القوات العمومية مع الاحتجاجات

  ،ىل العنف والعنف املضاد ىل الرفع من منسوب التوتر والاحتقان املؤدي اإ حمارصة أ نشطة امجلعيات ببعض القيود التعسفية يؤدي اإ

اقات يرتاجع فهيا التـأ طري والوساطة دلى الكثري من ال شاكل الاحتجاجية، واليت أ صبح ادلاعون لها يكتفون فقط ابلتعبئة يف س ي

لهيا عىل ش باكت التواصل الاجامتعي. بيامن تعزيز احلرايت وضامن ممارس هتا ل س امي احلق يف تأ سيس امجلعيات وجتديد هيألكها وممارسة  اإ

 ؛سفية، من شأ نه أ ن يسامه بفعالية يف تأ طري وتوجيه وعقلنة الفعل الاحتجايجأ نشطهتا بدون قيود تع 

                                                           
 .267 ، ص2020، ماي 2019املنظمة املغربية حلقوق الإنسان، التقرير الس نوي حول وضعية حقوق الإنسان ابملغرب برمس س نة  68 
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  اس مترار الفراغ القانوين أ مام انبثاق وتعدد أ مناط الاحتجاج وأ شاكل التعبري، وحمدودية املقتضيات القانونية وعدم مالءمهتا مع

 مس تجدات الواقع، ومع الضامانت ادلس تورية والالزتامات ادلولية للمغرب.

 :وبناء عليه يتوجب عىل احلكومة ما ييل 

  بشأ ن التجمعات العمومية، مبا يتالءم مع ادلس تور واملامرسة التفاقية والالزتامات  1.58.377العمل عىل مراجعة الظهري الرشيف رمق

 ؛ادلولية وتوصيات اجمللس الوطين حلقوق الإنسان خبصوص احلق يف التظاهر والتجمع السلمي

 لغا  ؛ء العقوابت السالبة للحرية من النصوص الترشيعية يف عالقة ابحلق يف التظاهر والتجمع السلميالعمل عىل اإ

  الزتام السلطات بتقدمي تعليل لقرارات املنع وتسلميها مكتوبة ملؤطري التظاهرات، لمتكيهنم من ممارسة حق الطعن أ مام احملامك، واحلرص

تباع املسطرة املنصوص علهيا  ؛يف القانون خالل التدخل عىل اإ

  عامل بعض الاجهتادات القضائية فامي خيص حرية التجمع )وحتديدا الوقفة الاحتجاجية( يف ماكن معويم حمدد ولفرتة احلرص عىل اإ

 69."زمنية حمددة، مبا ل يس توجب أ ي ترصحي مس بق، حسب وهجة نظر القضاء

 مجعية عداةل

 70 التجمعات العمومية. 86

  عامل التدابري ( ..." ل س امي 2021-2018اليت جاءت هبا خطة العمل الوطنية يف جمال ادلميقراطية وحقوق الإنسان )"الترسيع ابإ

 .79و 70، 69، 66، 65، 64، 51، 50التدابري 

 71قانون التجمعات العمومية . 87

 ... "دراج فصل يف القانون يكّرس مبدأ  "الافرتاض املؤيد لعقد التجمعات السلمية  "اإ

  ن القانون، من خالل منح حق تنظي املظاهرات يف الطرق العمومية لل شخاص اذلاتيني واملعنويني، ...م 11مراجعة الفصل 

 ... ،"تدقيق مضامني التعاريف املس تخدمة ملفردات "التظاهرة"، و"التجمهر"، والاعتصام"، و"الوقفة 

 طار امجلعيات من ممارسة حقهم يف التظا  هر.... متكن املواطنون غري املنضمني يف اإ

  من القانون لضامن اتساقه الفعيل مع املعايري ادلولية املتعلقة حبرية التجمع السلمي، ... 13مراجعة الفصل 

 ... ،جيا ي يف القانون يمت مبوجبه توفري امحلاية للتجمعات العمومية دراج الزتام اإ  اإ

  لغاء مجيع العقوابت يف حق ال شخاص اذلين ينظمون و/أ و يشاركون يف مظاهرة  سلمية غري مرصح هبا، ...اإ

 "... ،التنصيص رصاحة يف القانون عىل قواعد السلوك اليت يتعني عىل قوات ال من التحيل هبا أ ثناء املظاهرات 

 لمجلس الوطين حلقوق الإنساننوعية ل معطيات - الثايناحملور 

 حيث عرب عىل ما ييل:معطيات نوعية ختص التظاهر السلمي،  2019تضمن تقرير اجمللس الوطين برمس . 88

"جسل اجمللس، عىل مس توى احلق يف التظاهر والاحتجاج السلمي، من خالل تتبعه ملتلف احلراكت الاحتجاجية اليت جتعل من الشارع 

ىل حوايل أ هنا يف تزايد مطردالعام فضاء ملامرسة الفعل الاحتجايج،  املتوفرة مظاهرة يف اليوم، حسب املعلومات  46، حيث يصل املعدل اإ

دلى اجمللس. كام ختتلف من حيث خصائصها عن احلراكت الاحتجاجية اليت عرفها املغرب يف السابق، سواء من انحية املدة الزمنية، أ و 

 72يف نوعية قاعدهتا املادية احلامةل للمطالب، وهو ما يعكس الوعي املزتايد والقوي للمواطنني حبقوقهم".

                                                           
 .17-16 ص، 2020 يونيو، 2019 س نة خالل املغرب يف واحلرايت احلقوق وضع الإنسان، وحقوق ادلميقراطية أ جل من الوس يط 69
 .43، ص 2020مجعية عداةل، الإطار القانوين املتعلق حبرية تأ سيس امجلعيات وحرية التجمع ابملغرب، فرباير  70
 .44 ص أ عاله، املرجع نفس 71

 26، ص 60فقرة  ،2020، مارس 2019التقرير الس نوي عن حاةل حقوق الإنسان ابملغرب لس نة  ،اجمللس الوطين حلقوق الإنسان 72
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ىل فعل احتجايج منترش عىل مس توى ربوع " يسجل اجمللس أ ن هذه احلراكت الاحتجاجية حتولت من فعل ممركز ومؤطر "قانونيا"، اإ

ة هذا احلق عىل ابلإجراءات القانونية واملسطرية املؤطرة ملامرس وغالبا ل يتقيد احملتجونالرتاب الوطين وخمتلف يف موضوعاته ومطالبه، 

نوع املمةز للتعبريات العمومية الناش ئة، غالبا ما يتسبب يف الرفع من منسوب التوتر والاحتقان بني املتظاهرين أ رض الواقع. هذا ال

 73والسلطات املسؤوةل عن نفاذ القانون واحلفاظ عىل ال من".

 74".... ،ت العمومية"ويف هذا الإطار، مت رصد ومالحظة مظاهرات وجتمعات، مهنا ما مر يف ظرو  عادية، وأ خرى عرفت تدخل القوا

 ويف ضوء اخلالصات املكثفة لهذا الرصد، أ وىص اجمللس الوطين مبا ييل: . 89

 دارية الرمقية ماكنية الترصحي القبيل لتنظي املظاهرات عرب الربيد الإلكرتوين، تفعيال ملبدأ  اخلدمات الإ  ؛"فتح اإ

  بقاء عىل الغرامات عن خمالفة مقتضيات الكتاب ال ول املتعلق  9املنصوص علهيا يف الفصل استبدال العقوابت السالبة للحرية والإ

  ؛عن خمالفة مقتضيات الكتاب الثاين املتعلق ابملظاهرات يف الطرق العمومية 14ابلجامتعات العمومية، وتكل املنصوص علهيا يف الفصل 

  خضاع احلق يف التظاهر والتجمع لتقييدات غري تكل املسموح هبا طبقا كوك ادلولية حلقوق للمقتضيات ادلس تورية والقانونية والصعدم اإ

 ؛الإنسان، وخاصة العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية

 ن مل يس تو  مسطرة الترصحي أ و الإشعار  ؛ضامن حق التظاهر والتجمع السلمي واإ

 خضاع معلية اس تعامل القوة ملراقبة النيابة العامة  ؛التنصيص عىل اإ

 عالم اذلين التنصيص عىل  مقتضيات تضمن بشلك رصحي حامية اكفة املدافعني عن حقوق الإنسان، مبا يف ذكل الصحفيني وهمن ي الإ

 75يقومون بتغطية املظاهرات السلمية".

 معطيات نوعية، ختص احلق يف التجمع السلمي وقد برزت يف خالصات وتوصيات: 2020وتضمن تقرير اجمللس الوطين برمس س نة . 90

ىل أ ن هذه التجمعات مرت معوما يف ظرو  عادية، وخلص" اجمللس يف  لجسرمغ الظرو  الاس تثنائية اليت تعرفها بالدان. كام  اجمللس اإ

ىل جتمعات للمواطنني، ويشجعوهنم عىل خمالفة  يس تغلون ادلينبعض ال فراد ممن  بقلق ممارساتمارس  23بالغ صادر يف  لدلعوة اإ

جراءات الاحرتازية، ويعرضو  ىل الشارعالإ ىل اخلروج اإ  التجمع ويف الوقت اذلي يرى فيه اجمللس أ ن تقييد احلق يف .هنم للخطر بدفعهم اإ

نرتنيت ن الاجامتعات عن بعد اكنت متاحة عن طريق الإ  76."احلضوري أ مر رضوري ل س باب حصية رصفه ومرشوعة، فاإ

ليه من. 91  :2019توصيات مبوجب تقريره لس نة  وقدم اجمللس الوطين، يف ضوء ذكل، توصيات تعزز ما انهتيى اإ

 " خبصوص العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية والصادر يف  37الالزتام ابلتفسريات الديدة الواردة يف التعليق العام رمق

تجمعات عرب ال  عن اللجنة املعنية حلقوق الإنسان التابعة لل مم املتحدة بشأ ن احلق يف التجمع السلمي، وخاصة 2020ش تنرب  17

 الإنرتنيت؛ 

  ل يف احلالت اليت متس ابلصحة العامة، وفرض التباعد ضامن ممارسة احلق يف عقد لقاءات ومظاهرات وعدم التشدد يف تقييده، اإ

 السدي يف حاةل السامح هبا؛ 

  ذا اكن فرضها   ... متناس با؛ما زال رضوراي و العمل عىل تقيي التقييدات املرتبطة ابلتجمعات العامة بشلك مس متر لتحديد ما اإ

                                                           
  .26، ص 61فقرة  ،أ عاله نفس املرجع 73
  .26، ص 62، فقرة أ عاله نفس املرجع 74
  .29، ص أ عاله نفس املرجع 75
نسان حقوق حاةل حول 2020 الس نوي التقرير الإنسان حلقوق الوطين اجمللس 76  .67 ص ،126 فقرة ابملغرب، الإ
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  ،خضاع معلية اس تعامل القوة ملراقبة النيابة العامة مراجعة املقتضيات القانونية املتعلقة ابلتجمعات العمومية من خالل التنصيص عىل اإ

لإعالم اذلين اوالتنصيص عىل مقتضيات تضمن بشلك رصحي حامية اكفة املدافعني عن حقوق الإنسان، مبا يف ذكل الصحفيني وهمن ي 

 77يقومون بتغطية املظاهرات السلمية".

آليات ال ممية  توصيات - الثالثاحملور   ال

 توصيات اللجنة املعنية حبقوق الإنسان . 92

قدمت اللجنة مضن توصياهتا اخلتامية عقب حفص التقرير ادلوري السادس للمغرب، توصيات حول تعزيز حامية حرية التجمع السلمي وردت 

 ييل:كام 

 ."أ ن تتأ كد من أ ن القانون املتعلق ابملظاهرات السلمية ينفذ وفقًا ل حاكم العهد" 

 "ل ابلقيود اليت جيةزها العهد  ."أ ل تقيَّد ممارسة هذا احلق اإ

  نسان يف ترشين الثاين/نومفرب  بشأ ن التجمعات العامة". 2015"أ ن تأ خذ يف احلس بان املقرتحات اليت قدهما اجمللس الوطين حلقوق الإ

 الاس تعراض ادلوري الشامل . 93

 تضمنت توصيات الاس تعراض ادلوري الشامل برمس الوةل الثالثة، أ ربع توصيات، هتم تعزيز حامية التجمع السلمي، ويه كام ييل:

 ."مواصةل سريه عىل طريق توطيد مبدأ ي حقوق الإنسان واحلرايت العامة" 

  ادلس تور املتعلقة حبرية الصحافة وحرية الرأ ي والتعبري وحرية التجمع وتكوين امجلعيات، حىت لل شخاص اذلين "ضامن احرتام أ حاكم

 يريدون التعبري عن أ راهئم بشأ ن احلاةل يف "الصحراء الغربية" ووضعها الس يايس".

 ذكل حرية التعبري حراء الغربية، مبا يف"وضع وتنفيذ تدابري مس تقةل وذات مصداقية لضامن الاحرتام الاكمل حلقوق الإنسان يف الص 

 والتجمع". 

 

 : التعذيباخلامس الفرع

 منظامت اجملمتع املدين معطيات - ال ولاحملور 

 العصبة املغربية لدلفاع عن حقوق الإنسان

احلقوقية تسجل تعرض أ نه "ل زالت امجلعيات ، 2019جسلت العصبة املغربية لدلفاع عن حقوق الإنسان يف تقريرها الصادر س نة  .94

ىل وقوفها عىل حالت العنف املفرط اذلي متارسه  ضافة اإ بعض املعتقلني للتعذيب سواء أ ثناء احلراسة النظرية أ و داخل مراكز الاحتجاز؛ اإ

صاابت جسدية بليغة يف صفوفهم: ادلاكتر  حداث اإ ىل اإ املعطلون،  ةالقوات العمومية يف حق احملتجني سلميا، مما يؤدي، يف الغالب ال مع، اإ

ال طباء ادلاخليون، ال ساتذة املتدربون، الاعتداءات املتكررة عىل الطلبة واملعطلني ونشطاء احلراكت الاجامتعية. كام اتبعت، من هجة 

عتقيل أ خرى، حالت من املعامةل املسيئة واحلاطة ابلكرامة، اكلعقاب ابلعزةل أ و التضييق عىل املعتقلني الس ياس يني الطلبة ومن يسمون مب 

رضاابت عن الطعام للمطالبة بأ نس نة ظرو  الاعتقال ... وقد متةزت س نة  بصدور أ حاكم قاس ية  2018السلفية الهادية أ ثناء خوضهم لالإ

ضد نشطاء وحمتجني جملرد مطالبهتم ابحلقوق والعيش الكرمي، وذكل يف مناطق متعددة من املغرب خاصة يف الريف وجرادة، حيث متكنت 

هانة واحلط من الكرامة يف حمطات عديدة سواء أ ثناء مصادر حقوقي ة وطنية ودولية من تسجيل حالت تعذيب يف حقهم وتعرضهم لالإ

 78اعتقاهلم الاحتياطي أ و أ ثناء احملامكة وداخل املراكز السجنية اليت أ ودعوا هبا. ...".

                                                           
 .68ص  أ عاله، املرجع نفس 77
 .25 ص، 2019 ماي، 2018 س نة خالل ابملغرب الإنسان حقوق وضعية حول الس نوي التقرير الإنسان، حقوق عن لدلفاع املغربية العصبة 78



33 
 

عامل اتفاقية مناهضة .95 جامليهتا اإ ق هبا، وتنفيذ التعذيب والربوتوكول الاختياري امللح وتقدمت العصبة، بس بع، توصيات تروم يف اإ

فالت من العقاب وتعزيز صالح املنظومة النائية ومالءمهتا مع املعايري ادلولية، ووضع حد لالإ  التوصيات الصادرة عن الآليات ال ممية، واإ

نفاذ القانون.  79قدرات امللكفني ابإ

 امجلعية املغربية حلقوق الإنسان

، "اس مترار ممارسة التعذيب وغريه من رضوب سوء املعامةل، .... اس مترار 2018املغربية يف تقريرها الس نوي لس نة أ كدت امجلعية  .96

ناكر ش يوع التعذيب ...، ويتحدثون عن متابعة عدد من ال فراد املنمتني للقوات ال منية. اس مترار س ياسة الإفالت من  السلطات يف اإ

عاملالعقاب.... اس مترار التناقض بني مصا  دقة املغرب عىل التفاقية ادلولية املتعلقة مبناهضة التعذيب وغريه من رضوب سوء املعامةل، واإ

 80مقتضياهتا وأ ساسا التوصيات الصادرة عقب تقدمي التقارير ادلورية أ مام لنة مناهضة التعذيب ...".

مغ رب من ادلول اليت ل زالت مل تقطع مع ممارسة التعذيب، ، أ ن "... املغر 2019وأ وردت امجلعية املغربية يف تقريرها الس نوي لس نة  .97

 التباين يف التقدير حول جحمه وتواتره، ومس توى مساءةل ومعاقبة مرتكبيه، بني السلطات املغربية، والهيئات احلقوقية الوطنية وادلولية،

."...81  

 املنظمة املغربية حلقوق الإنسان

نسانية، 2019عاجل تقرير املنظمة املغربية لس نة  .98 عدة  ، حيث جسلت""التعذيب وغريه من رضوب املعامةل أ و العقوبة القاس ية أ و الالاإ

 مالحظات: 

  زاء أ ي حاةل أ و حادثة نرشت يف الصحف أ و املواقع الإلكرتونية بل حىت يف بعض التدوينات؛  "التفاعل الرسيع للسلطات ال منية اإ

  ن آلية عدم الإفالت من العقاب يف مثل هذه القضااي أ صبحت فعاةل ابس تثناء بعض احلالت البس يطةاإ  ؛التعذيب مل يعد ممهنجا كام أ ن أ

."...82 

 وقد ورد مضن توصيات املنظمة: . 99

 " نية أ و املهينة؛ نساالتفعيل الرسيع للآلية الوطنية للوقاية من العذيب وغريه من رضوب املعامةل أ و العقوبة القاس ية أ و الالاإ 

 ... فالت من العقاب؛  تبين اسرتاتيجية وطنية لعدم الإ

 ."... 83العناية الاكمةل ابل منيني ورجال السلطة اذلين يتعرضون لالعتداءات وذلوهيم يف حالت العجز أ و الوفاة؛ 

 نوعية للمجلس الوطين حلقوق الإنسان معطيات - الثايناحملور 

آلية الوطنية . 100  للوقاية من التعذيبال

أ علن عن التنصيب الرمسي للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب مبناس بة انعقاد ادلورة العادية ال وىل للجمعية العامة للمجلس يف " . 101

 " .2019ش تنرب  21

 " احلقوقية والطبية...القانونية و تتكون الآلية من ثالثة أ عضاء، ويه تركيبة تراعي مبادئ التعددية والتنوع والتخصص يف اجملالت " "

                                                           
 .35-34نفس املرجع أ عاله، ص  79
 .63 ، ص2019، يوليوز 2018امجلعية املغربية حلقوق الإنسان، التقرير الس نوي حول وضعية حقوق الإنسان ابملغرب خالل س نة  80
 .64 ص، 2020، يوليوز 2019س نة  خاللحول وضعية حقوق الإنسان ابملغرب  الس نوي، التقرير امجلعية املغربية حلقوق الإنسان 81
 .261، ص 2020، ماي 2019املنظمة املغربية حلقوق الإنسان، التقرير الس نوي حول وضعية حقوق الإنسان ابملغرب برمس س نة  82
 .262 ص أ عاله، املرجع نفس 83
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ىل  12يف مواده من  76.15نص القانون )رمق "  (، عىل اختصاصات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، حيث خول لها دراسة 17اإ

 وضعية وواقع معامةل ال شخاص احملرومني من حريهتم خالل:

 ن يكونوا ، أ و ميكن أ  موناكن اليت يوجد فهيا أ شخاص حمروالقيام بزايرات منتظمة، ولكام طلب اجمللس ذكل، ملتلف ال م

نسانية أ و املهينة  .حمرومني من حريهتم، هبد  تعزيز حاميهتم من التعذيب ومن رضوب املعامةل أ و العقوبة القاس ية أ و الالاإ

 عداد لك توصية من شأ ن العمل هبا حتسني معامةل وأ وضاع ال شخاص احملرومني من حريهتم والوقاية من  .التعذيب اإ

  تقدمي لك مقرتح أ و مالحظة بشأ ن الترشيعات الاري هبا العمل أ و بشأ ن مشاريع أ و مقرتحات القوانني ذات الصةل ابلوقاية من

 التعذيب."

آلية الوطنية للوقاية من التعذيب، منذ انطالق معلها خالل س نة . 102 جراء زايرات متةزت ابلتنوع من حيث صنفها  ،2020متكنت ال من اإ

 هجات جغرافية ابلشامل والوسط والنوب.  4ماكن للحرمان من احلرية توزعت عىل  12توزيعها الغرايف. ومهت هذه الزايرات و 

طار املعطيات النوعية، التوصيات. 103 ، اليت انهتت 84ترتب عن الزايرات امليدانية، خالصات وتوصيات. ويقدم تقرير الاس تعراض يف اإ

ثر زايرهتا  لهيا الآلية اإ  للمراكز التابعة للمديرية العامة لل من الوطين وادلرك املليك:اإ

 أ ول: حول زايرة أ ماكن احلراسة النظرية التابعة للمديرية العامة لل من الوطين:. 104

 ، تويص الآلية ابختاذ التدابري التالية: 19التدابري الوقائية ضد جاحئة كوفيد . 105

  مندوبيات ومديرايت وزارة الصحة والإدارات املسؤوةل عن أ ماكن احلرمان من احلرية يف جمال "تعزيز التعاون املنظم واملهيلك بني

 .19التكوين وتطوير كفاءات العاملني يف جمال الوقاية ورعاية املصابني بكوفيد 

 تويخ اليقظة بشأ ن الامتثال للتدابري الوقائية، حىت بعد معلية التلقيح، وفقا لتوصيات السلطة املتصة. 

 خل( عن النفاايت املنلية )أ و غري امللوثة( مع الالزتام مبعالهتا بطريقةت  دبري النفاايت امللوثة بشلك منفصل )الكاممات والقفازات، اإ

 خاصة".

آلية مبا ييلحفظ كرامة ال شخاص داخل الغر  ال منية، . 106   :تويص ال

  ،س تجيب هذا لل حداث املوضوعني حتت املراقبة. وذكل ليك ي "تعمي املامرسة الفضىل املتعلقة بتخصيص فضاء مس تقل وحرصي

حلاق ال ذى ابل طفال وفقا ملا تنص  جراءات الرضورية لتفادي اإ ىل واجب تعزيز مبدأ  فصل الفئات ورضورة اختاذ اكفة الإ التدبري اإ

 ".من قانون املسطرة النائية 460عليه املادة 

  جراء التفتيش مبادئ التناسب وامل  .رشوعية والرضورة"..أ ن حيرتم اإ

  حتسني معلية تفتيش ال شخاص املوضوعني حتت احلراسة النظرية، وذكل بأ ن تمت يف ماكن خاص، ومن طر  موظفني مؤهلني من

عامل ملبداإ حفظ الكرامة الإنسانية املتأ صةل يف الشخص اخلاضع للتفتيش وخصوصيته  .نفس جنس املشتبه هبم، اإ

  خبار املعنيني بأ س باب خ جراءات ضوعهم للتفتيش، مع رضورة تدوين العملية بسجالت خاصة تقيَّد فهيا هوايت القامئني عىل اإ أ ن يمت اإ

جراءات وأ يُّ نتاجئ يسفر عهنا التفتيش  ."التفتيش، وكذكل أ س باب هذه الإ

 رار ما تبنته بعض غ "تعمي معلية جتهةز أ ماكن احلراسة النظرية بأ طقم الإسعافات ال ولية الطبية وأ هجزة تنظي رضابت القلب عىل

 ."أ ماكن احلراسة النظرية اليت متت زايرهتا

                                                           
 بعدها وما .5384، ص 2021يوليوز  12مكرر،  7003للوقاية من التعذيب، الريدة الرمسية العدد  تقرير حول حصيةل أ نشطة الآلية الوطنية 84 
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  التنس يق بني السلطات امللكفة بتدبري أ ماكن احلراسة النظرية والسلطات الصحية من أ جل منح الشخص املوضوع حتت احلراسة"

ستشفائية، ال دوية داخل البناايت الاالنظرية وضعا خاصا يسمح هل ابلس تفادة من الرعاية الشامةل واجملانية. ويف حاةل عدم توفر 

 .ينبغي عىل الإدارات املسؤوةل أ ن تعمل عىل توفريها"

  توفري لوازم النظافة الشخصية الرضورية لل شخاص احملرومني من حريهتم أ ثناء خضوعهم للحراسة النظرية أ و املراقبة، خاصة فرشاة"

ذا لزم ال مر فو   ."  ط حصيةال س نان، معجون ال س نان، قطعة صابون واإ

 ."توفري خدمات العناية اليدة ابلشعر واذلقن" 

  توفري جتهةزات خاصة يف املرافق الصحية املتواجدة ابلغر  ال منية وفقا للقانون املتعلق ابلولوجيات مع أ خذ املعيار الوطين يف هذا"

عاقة احل  .ركيةاجملال بعني الاعتبار، حىت تصبح سهةل الولوج حىت ابلنس بة لل شخاص ذوي الإ

  دون اس تخدام اليدين وتوفري وسائل النظافة ال ساس يةاملاء تزويد هذه املرافق بأ هجزة تسمح ابحلصول عىل." 

 حامية احلقوق ال ساس ية لل شخاص املوضوعني يف الغر  ال منية.. 107

لنظرية أ و املوضوعني حتت ااحلراسة  " قصد تطبيق مقتضيات قانون املسطرة النائية املتعلقة بتوفري الوجبات الغذائية لل شخاص حتت

 ، تويص الآلية وزارة العدل والربملان مبا ييل:املراقبة

 الترسيع ابعامتد نص تنظميي يضمن توفري التغذية خالل فرتة احلراسة النظرية أ و الوضع حتت املراقبة.  

   ال شخاص  ال منية ابختاذ تدابري مؤقتة حتفظ حقويف انتظار صدور هذا النص، تويص الآلية اكفة السلطات املسؤوةل عن الغر

املوضوعني يف هذه الغر  يف التغذية لتفادي وقوع أ ي حادث ينجم عن احلرمان من ال لك أ و نقصه، واذلي يشلك مظهرا من 

 .مظاهر سوء املعامةل

 ني من حريهتمبذل العناية الواجبة من أ جل توفري تغذية ذات جودة واكفية حتافظ عىل حصة ال شخاص احملروم. 

  صدار وثيقة ديداكتيكية، بعدة لغات، يمت من خاللها التذكري حبقوق ال شخاص املوضوعني حتت احلراسة النظرية أ و املراقبة، عىل اإ

من اتفاقية فيينا حول  36من قانون املسطرة النائية واملادة  460و 66من ادلس تور، واملادتني  23النحو املنصوص عليه يف الفصل 

 . العالقات القنصلية

  حداثحتت املراقبة ابلنس بة لل   وأ ماكن الوضععرض ونرش هذه احلقوق بأ ماكن الاس امتع وأ ماكن احلراسة النظرية للبالغني. 

  ىل مراجعة املادة من  460، خاصة الفقرة الثامنة مهنا واملادة 66تؤكد الآلية عىل توصيات اجمللس الوطين حلقوق الإنسان ادلاعية اإ

ن املسطرة النائية ليسمح للك خشص ابلغ موضوع حتت احلراسة النظرية أ و ال طفال املوضوعني حتت املراقبة أ و الاحتجاز من قانو

ذن النيابة العامة".  الاس تفادة الفورية من مساعدة احملايم منذ الساعة ال وىل من التوقيف، دون اإ

 أ نس نة الغر  ال منية. 108

 الغر  ال منية مبا ييل:ة عىل العامة لل من الوطني"تويص الآلية املديرية 

  ضاءة طبيعية ويوفر تعمي اختيار الطابق ال ريض مكوقع للغر  ال منية بشلك يضمن لل شخاص احملرومني من حريهتم هتوية اكفية واإ

دارة هذه ال ماكن  .ظرو  معل جيدة للموظفني امللكفني ابإ

 نقاذ يف حاةل حصول حوادث، تتض خالء وتدريب اكفة املوظفني عىل كيفية اس تخدام أ هجزة توفري خطة اإ من عىل اخلصوص خطة اإ

 .الإطفاء

 توفري ال فرشة املقاومة لالش تعال، جبميع أ ماكن احلراسة النظرية، قصد تفادي خماطر نشوب احلريق." 
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 مواصةل تعزيز قدرات موظفي الرشطة.. 109

 " تويص الآلية مبا ييل: 

 املديرية العامة لل من الوطين يف جمال حقوق الإنسان وماكنهتا يف القوانني الوطنية، وعىل رأ سها  مواصةل تعزيز قدرات موظفي

ادلس تور، والصكوك ادلولية اليت صادقت علهيا بالدان، مبا يف ذكل الربتوكول الاختياري امللحق ابتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من 

نس  .انية أ و املهينةرضوب املعامةل أ و العقوبة القاس ية أ و الالاإ

  19اعامتد بدائل أ خرى، من قبيل التكوين عن بعد، ملواصةل تعزيز القدرات يف ظل جاحئة كوفيد". 

 انتظام الرصد الطيب والقضايئ للغر  الامنية. 110

 "تويص الآلية املديرية العامة لل من الوطين مبا ييل:

  ،قبة، حتت بزايرات تفقدية ملقرات احلراسة النظرية أ و الوضع حتت املرااختاذ التدابري الرضورية حىت يقوم ال طباء، بشلك رسيع

رشا  مفتش ية الصحة التابعة للمديرية العامة لل من الوطين، وذكل هبد  املراقبة املنتظمة للوضعية الصحية للموضوعني حتت  اإ

دراج معايناهتم يف تقارير للتفتيش. علام أ   موضوع مراقبة  ن هذه ال نشطة يتعني أ ن تكوناحلراسة النظرية ووضعية هذه املقرات واإ

طار تنفيذ هذه املذكرات، جيدر التفكري يف وضع نظام مداومة للرعاية الصحية ابلنس بة للحالت املس تعجةل.  منتظمة. ويف اإ

  ة، وفقا باحلرص عىل زايرة أ ماكن احلراسة النظرية بشلك منتظم، ومراقبة وتوقيع جسالت احلراسة النظرية والوضع حتت املراق

  ."الاري هبا العمل ملقتضيات قانون املسطرة النائية

 حتسني قواعد التتبع وتدبري الواثئق.. 111

 "تويص الآلية مبا ييل: 

  رفاق السجل الرمسي للحراسة النظرية ابلسجالت الإدارية املصصة بشلك خاص للمتابعة تعمي هذه املامرسة الفضىل، من خالل اإ

 حتت احلراسة النظرية، والوجبات املقدمة وزايرات احملامني".الطبية للموضوعني 

 اثنيا: حول زايرة ماكن احلراسة النظرية التابع لدلرك املليك. 112

 حفظ كرامة ال شخاص داخل الغر  ال منية. . 113

 "تويص الآلية مبا ييل:

  ىل واجختصيص فضاء مس تقل وحرصي، لل طفال اذلين يوضعون حتت املراقبة، وذكل ليك ب تعزيز مبدأ  يس تجيب هذا التدبري اإ

حلاق ال ذى ابل طفال وفقا ملا تنص عليه املادة  من قانون  460فصل الفئات ورضورة اختاذ اكفة الإجراءات الرضورية لتفادي اإ

 .املسطرة النائية

 توفري ال فرشة املقاومة لالش تعال، قصد تفادي خماطر نشوب احلريق.  

  دون اس تخدام اليدين وتوفري وسائل النظافة ال ساس ية املاءتزويد هذه املرافق بأ هجزة تسمح ابحلصول عىل. 

 جراءات التفتيش، وكذكل أ س باب هذه  رضورة تدوين معليات التفتيش السدي بسجالت خاصة تقيَّد فهيا هوايت القامئني عىل اإ

جراءات وأ يُّ نتاجئ يُسِفر عهنا التفتيش".  الإ

 .حامية احلقوق ال ساس ية لل شخاص املوضوعني يف الغر  ال منية .114

 تويص الآلية وزارة العدل والربملان مبا ييل:" 

 الترسيع ابعامتد نص تنظميي يضمن توفري الوجبات الغذائية خالل فرتة احلراسة النظرية أ و الوضع حتت املراقبة. 
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 " دارة  فاديادلرك املليك مبواصةل توفري التغذية لل شخاص املوضوعني يف هذه الغر  لتويف انتظار صدور هذا النص، تويص الآلية اإ

 .وقوع أ ي حادث ينجم عن احلرمان من ال لك أ و نقصه، واذلي يشلك مظهرا من مظاهر سوء املعامةل"

  " حلراسة االتنس يق بني السلطات امللكفة بتدبري أ ماكن احلراسة النظرية والسلطات الصحية من أ جل منح الشخص املوضوع حتت

النظرية وضعا خاصا يسمح هل ابلس تفادة من الرعاية الشامةل واجملانية. ويف حاةل عدم توفر ال دوية داخل البناايت الاستشفائية، 

  أ ن تعمل عىل توفريها.ينبغي عىل الإدارات املسؤوةل

 أ ماكن احلراسة النظرية بأ هجزة تنظي رضابت القلب عىل غرار ما تبنته بعض أ ماكن احلراسة النظرية اليت متت زايرهتا. تزويد 

  صدار وثيقة ديداكتيكية، بعدة لغات، يمت من خاللها التذكري حبقوق ال شخاص املوضوعني حتت احلراسة النظرية أ و الوضع حتت اإ

من اتفاقية  36من قانون املسطرة النائية واملادة  460و 66من ادلس تور، واملواد  23اقبة، عىل النحو املنصوص عليه يف الفصل املر 

لصاقها يف أ ماكن الاس تجواب وأ ماكن احلراسة النظرية أ و الوضع حتت املراقبة  .فيينا حول العالقات القنصلية؛ واإ

 ىل مراجعة املادة  تؤكد الآلية عىل توصيات اجمللس الوطين من  460، خاصة الفقرة الثامنة مهنا واملادة 66حلقوق الإنسان ادلاعية اإ

قانون املسطرة النائية ليسمح للك خشص ابلغ موضوع حتت احلراسة النظرية أ و ال طفال املوضوعني حتت املراقبة أ و الاحتجاز من 

ذن النيابة العامةالاس تفادة الفورية من مساعدة احملايم منذ الساعة ال وىل   ."من التوقيف، دون اإ

 مواصةل تعزيز قدرات موظفي ادلرك املليك. 115

 " تويص الآلية مبا ييل: 

  مواصةل تعزيز قدرات موظفي ادلرك املليك يف جمال حقوق الإنسان وماكنهتا يف القوانني الوطنية، وعىل رأ سها ادلس تور، والصكوك

 أ و مبا يف ذكل الربوتوكول الاختياري امللحق ابتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعامةلادلولية اليت صادقت علهيا بالدان، 

نسانية أ و املهينة".  العقوبة القاس ية أ و الالاإ

 حتسني قواعد التتبع تدبري الواثئق. 116

 " تويص الآلية مبا ييل:

  دارية تمكيلية تتعلق ابلوضع الصحي لل شخاص ت املراقبة، املوضوعني حتت احلراسة النظرية أ و الوضع حتالعمل عىل وضع جسالت اإ

 .والوجبات املقدمة هلم"

آليات ال ممية  - احملور الثالث  توصيات ال

 توصيات لنة مناهضة التعذيب. 117

التعذيب ريف عادلوري الرابع للمغرب ومشلت اثين عرش موضوعًا: ت لنة مناهضة التعذيب، مبناس بة حفص التقريروردت توصيات، 

ىل التعذيب يف الشؤون ال منية،  بعاد وخطر التعذيب، اللجوء اإ وجترميه، الضامانت القانونية ال ساس ية، قانون ماكحفة الإرهاب، عدم الإ

معليات الرتحيل الرسي، الاعتقالت والاحتجازات الرسية ال منية، مقاضاة مرتكيب أ عامل التعذيب وسوء املعامةل، الاعرتا  حتت 

كراه آليات ال مم املتحدة.الإ  ، مراقبة وتفتيش أ ماكن الاحتجاز، التدريب، التعاون مع أ

 توصيات اللجنة املعنية حبقوق الإنسان . 118

از وتوكيل حظر التعذيب وسوء املعامةل، الاحتج :وردت توصيات اللجنة مبناس بة حفص التقرير ادلوري السادس ومشلت ثالثة موضوعات

 واملتابعة.احملامني، النرش 
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نسانية أ و املهينة . 119  توصيات املقرر اخلاص املعين مبسأ ةل التعذيب وغريه من رضوب املعامةل أ و العقوبة القاس ية أ و الالاإ

والوقاية،  الإطار الترشيعي، الضامانت :قدم املقرر اخلاص مبناس بة زايرته للمغرب، مجموعة من التوصيات من خالل أ ربعة موضوعات ويه

 املظاهرات، تقدمي ادلمع.

 توصيات الاس تعراض ادلوري الشامل . 120

راجعة الترشيع مقدم الفريق املعين ابلس تعراض ادلوري الشامل برمس الوةل الثالثة توصيات هتم امحلاية من التعذيب وقد مشلت موضوعات: 

نشاء الآلية الوطنية، تعزيز ودمع   .املؤسسة الوطنيةالنايئ وتعزيز الضامانت ال ساس ية، اإ

 

 : الاعتقال التعسفيالسادسالفرع 

 اجملمتع املدين منظامت معطيات

 العصبة املغربية لدلفاع عن حقوق الإنسان

نسان لس نة  .121 ، "... اس مترار حلقات 2018جسلت العصبة املغربية لدلفاع عن حقوق الإنسان يف تقريرها حول وضعية حقوق الإ

( حالت لصحفيني 03، وقدمت مناذج ذلكل بثالث )85واملتابعات القضائية ابس تعامل القانون النايئ ..."الاعتداءات عىل الصحفيني 

  86و"... اعتقالت ومتابعات لعدد من النشطاء يف احلس مية ...".

ركني يف الاحتجاجات شاكام جسلت العصبة "... اعتقال وحمامكة وجسن العديد من النشطاء احلقوقيني ومجموعة كبرية من املواطنني امل  .122

خيبة  2018، وأ ن "... س نة 87الشعبية السلمية والصحفيني والطلبة، والنشطاء الصحراويني، واملعطلني والعامل النقابيني والصحفيني، ..."

، 88ك الريف ..."اأ مل كبري دلى املغاربة عامة واحلقوقيني خاصة بسبب ال حاكم الصادمة واخليالية ..." الصادرة "... يف قضية معتقيل حر 

  89وأ ن متابعهتا ملسار احملامكة مكهنا من الوقو  عىل "... الطابع التعسفي لالعتقال اذلي تعرض هل نشطاء الريف، ...".

 توظيف القضاء من طر  السلطة لتبييض انهتأاكهتا السافرة حلقوق الإنسان، ولالنتقام من النشطاء وترهيب املواطنني كام تستنكر " .123

  90واملواطنات، مما يذكران ابدلور املشني اذلي قام به هجاز القضاء يف ما يعر  بس نوات امجلر والرصاص".

 امجلعية املغربية حلقوق الإنسان

، أ هنا جسلت "عرب متابعهتا ورصدها لقضااي الاعتقال الس يايس والتعسفي،  2018ورد يف تقرير امجلعية املغربية حلقوق الإنسان لس نة  .124

و من انحية، العدد املزتايد لل شخاص اذلين يذهبون حضيته، لس امي يف الس نوات ال خرية، بفعل اعامتد ادلوةل للمقاربة ال منية وجنوهحا حن

ىل احملاكامت الصورية وتلفيق الهتم لتوريط احملتجني عىل الس ياسات املتبعة؛ فامي لحظ التضييق ت، املتنايم عىل احلرايت العامة، واللجوء اإ

نسان، والصحفيني،  من انحية أ خرى، أ ن هؤلء الضحااي أ صبحوا من التنوع حبيث أ حضوا يشملون املدافعات واملدافعني عن حقوق الإ

لشعبية ابملناطق اليت شهدت احتجاجات سلمية للمطالبة ابحلقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية، ومناضيل/ات ونشطاء احلرأاكت ا

 االاحتاد الوطين لطلبة املغرب، وخمتلف النشطاء احلقوقيني الصحراويني، وحركة املعطلني حاميل الشهادات، والعامل النقابيني وغريمه؛ هذ

  91والس ياس يني." احلقوقيني جامتعي، خاصة النشطاءرواد مواقع التواصل الا تطالتدعاءات البوليس ية، اليت عالوة عىل الاعتقالت والاس  

                                                           
 .36 ص، 2019 ماي، 2018لدلفاع عن حقوق الإنسان، التقرير الس نوي حول وضعية حقوق الإنسان ابملغرب خالل س نة  املغربية العصبة 85
 .36ص أ عاله، املرجع نفس 86
 .36نفس املرجع أ عاله، ص  87
 .37نفس املرجع أ عاله، ص  88
 .37نفس املرجع أ عاله، ص  89
 .38نفس املرجع أ عاله، ص  90
 .30، ص 2019، يوليوز 2018امجلعية املغربية حلقوق الإنسان، التقرير الس نوي حول وضعية حقوق الإنسان ابملغرب خالل س نة  91
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أ ن "... هذه اللواحئ غري مكمتةل، بسبب  2019، خبصوص لواحئ املعتقلني الس ياس يني لس نة 2019وتسجل امجلعية يف تقريرها لس نة  .125

جيعلنا نقر  ابلشلك الاكيف، نظرا لكرثهتا وتنوعها والتغريات اليت تطرأ  علهيا بشلك مس متر، مماصعوبة رصد اكفة احملاكامت، وضبط اللواحئ 

ماكنية الاعامتد علهيا يف حتديد عدد املعتقلني الس ياس يني ببالدان، ...".      92أ هنا لواحئ تقريبية قد حتمتل خطأ  بس يطً، ل خيل ابإ

 

 السابع: عقوبة الإعدامالفرع 

آليات   ال مميةتوصيات ال

 توصيات لنة مناهضة التعذيب . 126

 نصت توصيات لنة مناهضة التعذيب مبناس بة حفص التقرير ادلوري الرابع عىل ما ييل: 

  ىل "أ ن تنظر يف التصديق عىل الربوتوكول الاختياري الثاين امللحق ابلعهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية، اذلي يريم اإ

لغاء عقوبة   الإعدام".اإ

 ."أ ن تس متر يف توقفها الفعيل عن تنفيذ عقوبة الإعدام" 

 ."ماكنية ختفيف أ حاكم الإعدام  "أ ن تعمل عىل أ ن تتيح ترشيعاهتا اإ

 ."عدام من امحلاية اليت توفرها التفاقية  "أ ن يس تفيد مجيع احملكوم علهيم ابلإ

 نسانية اتحة الفرصة أ ماهمم لتلقي زايرات عائالهتم وحمامهيم""أ ن تكفل معامةل هؤلء احملكوم علهيم ابلإعدام معامةل اإ  .، وخباصة اإ

 توصيات اللجنة املعنية حبقوق الإنسان . 127

لغاء عقوبة الإعدام، وجاءت كام ييل:  تضمنت املالحظات اخلتامية للجنة، توصية تتعلق ابإ

 ."لغاء عقوبة الإعدام  " أ ن تواصل املناقشة الوطنية احلالية بشأ ن اإ

  ضفاء طابع رمسي عىل الوقف الاختياري الفعيل املعمول به حاليًا"." النظر  يف اإ

 ."عدام لغاء عقوبة الإ ىل اإ ىل الربوتوكول الاختياري الثاين امللحق ابلعهد، الهاد  اإ ماكنية الانضامم اإ  "أ ن تنظر يف اإ

 توصيات الاس تعراض ادلوري الشامل . 128

، قبل املغرب مهنا التوصيات امخلسة 93توصية 15س تعراض ادلوري الشامل مخسة عرشتضمنت التوصيات املنبثقة عن الوةل الثالثة لال

 ال تية:

 النظر يف التصديق عىل الربوتوكول الاختياري الثاين امللحق ابملعهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية؛ 

 ." لغاء عقوبة الإعدام  "تكثيف املناقشات الوطنية بقصد اإ

  عدام"."مواصةل النقاش لغاء عقوبة الإ  الوطين بشأ ن اإ

 ."عدام حبمك الواقع ضفاء الصفة الرمسية عىل الوقف الاختياري لتنفيذ عقوبة الإ  "النظر يف اإ

 ."لغاء عقوبة الإعدام  "النظر يف اإ

                                                           
 .47، ص2020، يوليوز 2019امجلعية املغربية حلقوق الإنسان، التقرير الس نوي حول وضعية حقوق الإنسان ابملغرب خالل س نة  92

  93 عدد التوصيات املرفوضة جزئيا واملرفوضة لكيا.
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 ال من وحقوق الإنسان/ اإضافة خاصة: ثامنالفرع ال 

 اإضافة خاصة /مركز دراسات حقوق الإنسان وادلميوقراطية

وحقوق  تدبري حاةل الطوارئ الصحية ابملغرب، احلاكمة ال منية" ــمركز دراسات حقوق الإنسان وادلميوقراطية يف تقريره املعنون باعترب 

عالم ووسائل التواصل الاجامتعي حالت عن  الإنسان"، أ ن "... التجاوزات املسجةل يف تدبري حاةل الطوارئ الصحية، تناقلت وسائل الإ

س بوق ل زمة من امل ري غوالجتاهل التدبري احلكي جتاوزات لرجال سلطة أ و قوات معومية، واليت تبقى حمدودة، ول جيب أ ن تكون سببا يف 

 94."هذا احلجم مرت هبا بالدان، وابلإماكنيات احملدودة اليت تتوفر علهيا

جل ر  كام اعترب التقرير، أ نه "ابملقابل ل جيوز أ ن يبقى أ ي جتاوز خارج املساءةل وترتيب الزاء املناسب وفق قواعد احملامكة العادةل، ل ن

ل القوات العمومية يه هممة وخيار غري خافية صعوبته وحتدايته، وتعترب هذه الفئة مؤمتنة ابمس اجملمتع عىل تنفيذ القانون واس تعامالسلطة أ و 

رية. االعنف الرشعي ويه الوحيدة املؤهةل ذلكل، وفق الضوابط القانونية واملبادئ ادلولية التوجهيية ذات الصةل ابس تعامل القوة وال سلحة الن

 .95قا من ذكل ل جيوز حلايم القانون أ ن ميارس أ فعال جيرهما القانون."انطال

ن ماكنة وأ مهية قضااي ال من مبعناه العام تأ كدت بشلك جيل خالل هذه احملطة  ورد مضن خالصات املركز، حول موضوع التقرير، قوهل "اإ

حداث اجمللس ال عىل لل من كهيئة  طار للتشاور بشأ ن اسرتاتيجيات ال من ادلاخالصعبة، وهو ما يس تدعي العمل عىل اإ يل دس تورية، واإ

  96..." ؛من ادلس تور 54واخلاريج، وتدبري حالت ال زمات، ومأ سسة ضوابط احلاكمة ال منية، كام نص عىل ذكل الفصل 

صات التفكري، د املركز مضن خالويف تقريره املتعلق بأ شغال الندوة اليت نظمها حول موضوع "الإعالم واحلاكمة ال منية: أ ية عالقة؟"، أ ور

صالحية حقيقية لتجاوز حصون احملافظة اليت تعيق تطور  نسان معركة اإ "... معركة الاجهتاد لتغيري الثقافة والعقليات يف جمال حقوق الإ

نتاج واملامرسة لتأ صيل ثقافة حقوق الإنسان داخل جممتعنا. ولالإ  طالق معليات التفكري والاجهتاد والإ عالم دور قوي يف مواكبة اجملمتعات واإ

عالم معويم قوي وقادر عىل التبليغ وكسب الثقة ونقل واقع اجملمتع والنقاشات يف تعددها اليت خترتقه فعال،  هذه املعركة. ففي غياب اإ

ي ابملغرب يعاين طستسود ش باكت التواصل وال خبار الاكذبة. كام أ نه وبدون هذا النوع من الإعالم العمويم سيبقى بناء املرشوع ادلميوقرا

حدى الراكئز ال ساس ية احلامةل لهذا املرشوع واملمتثةل يف الإعالم العمويم."   97من خلل كبري يف اإ
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 .40، صعالهنفس املرجع أ   95
 .150نفس املرجع أ عاله، ص  96
 .94ص  ،2018الإعالم واحلاكمة ال منية: أ ية عالقة؟، دجنرب  ،مركز دراسات حقوق الإنسان وادلميوقراطية 97
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الزتامات-توصيات-اس تنتاجات: القسم الثاين  

 الزء ال ول: اس تنتاجات

آليات  .129 يقدم القسم الثاين، ملوقف الاس تعراض اخلاص، بعدما مت يف القسم ال ول تقدمي مواقف اب ي الفاعلني مدنيني ومؤسساتيني وأ

 دولية، حول موضوعات مثار ادعاءات حبصول انهتأاكت. 

جراء حوار رصني، ممتد ومتواصل، وكهد ، حوار تدمعه يف  .130 بة، بغض املنطلق املادة املكتو متثل هذه املهنجية، منطلقا من أ جل اإ

 النظر عن التفاق أ و عن الاختال . 

فروع الزء ال ول من القسم الثاين ما يتصل ابلس تنتاجات حول لك موضوع من املوضوعات اليت طالهتا ادعاءات ابنهتأاكت  وتقدم .131

 حقوق الإنسان ويه كام ييل:

 الفرع ال ول: معاينات ومس تخلصات مهنجية      

 الفرع الثاين: مس تنتجات بشأ ن ادعاءات الانهتأاكت

 اس تنتاجات حول حرية الفكر واملعتقد الفرع الثالث:

 الفرع الرابع: حرية الرأ ي والتعبري والصحافة وضامانت احملامكة العادةل

 نظام حامية حقوق الإنسان تطور أ زمة تدبري الفرع اخلامس: مكتس بات العمل امجلعوي وحتدايت

 اننظام حامية حقوق الإنس تطورأ زمة  تدبري ادس: مس تنتجات خبصوص حرية التجمع والتظاهر وحتدايتالفرع الس

 الفرع السابع: اس تنتاجات بشأ ن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب

 الفرع الثامن: امحلاية من الاعتقال التعسفي والعالقة مع الآلية ال ممية املعنية/ منوذجا 

 تجات حول عقوبة الإعدامالفرع التاسع: مس تن 

 الفرع العارش: قضااي حامئية مثارة ابلعالقة مع الآليات ال ممية املعنية بنظام ابلبالغات الفردية

 

 الفرع ال ول: معاينات ومس تخلصات مهنجية

طار الاس تنتاج، الوقو  عند معاينات . 132 ية، بغاية ومس تخلصات مهنج يتوىخ الفرع ال ول من الزء ال ول من القسم الثاين، يف اإ

ضبط مظاهر الاختاللت والاشاكلت املثارة، وابلنتيجة، املسامهة يف بلورة مداخل تساعد عىل حتسني أ وضاع حقوق الإنسان، فضال 

 ول متطلبات حامية حقوق الإنسان. عن توفري مادة حوار رصني ح

آلية التقرير الس نوي  أ ول: مس تخلصات مهنجية خبصوص أ

ىل هناية الس بعي  تمتةز. 133 ذ ترجع بداايت بلورهتا اإ نيات التجربة الوطنية يف جمال تقارير حقوق الإنسان، بعراقهتا، فهيي ليست وليدة اليوم، اإ

من القرن املنرصم، يف حني تمكن املفارقة اليوم، وابلنظر للرتاجع العام لهذا املكتسب، يف عدم توفر معظم مجعيات ومنظامت حقوق 

نسان.الإنسان عىل تقا  رير س نوية يف جمال حامية حقوق الإ
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صدار تقاريرها . 134 نسان، من هذا الرتاجع، حبيث مل تمتكن من احلفاظ عىل انتظام يف دورية اإ مل تسمل املؤسسة الوطنية حلقوق الإ

وبدورها مل تبادر اذلي أ عىل من شأ ن احلقوق واحلرايت والالزتامات وال ماين ادلس تورية.  2011الس نوية، س امي بعد صدور دس تور 

صدار تقارير س نوية يف الوقت اذلي تمتوقع فيه يف قلب التنس يق املشتبك مع الآليات ال ممية. ىل اإ  املندوبية الوزارية اإ

صدار تقارير س نوية، . 135 ن وضع عدم انتظام اإ صدار التقارير، بت التجربة الوطنية احلقوقية يسائلاإ نوع مضاميهنا ، اليت اكنت رائدة يف اإ

وتوهجاهتا وخطوط حتريرها، واليت س تظل تشلك يف اجململ، ال ساس الفعيل للحوارات الرصينة وللوقو  عند التحدايت والاختاللت 

 اليت تعيق مسرية حامية حقوق الإنسان.

صدار التقارير الس نوية، من الوقو  عند مناذج داةل،  .136 ـَُمكِّن تقرير الاس تعراض، رمغ تراجع تقليد اإ من  متنوعة ،اهتامبعطينوعية ي

 حيث مواقفها واجتاهاهتا. 

ىل أ ن يكون تقرير الاس تعراض يف دوريته الثانية، هناية الس نة املقبةل، متفاعال مع تقارير أ خرى أ كرث اإ ويتطلع املندوب الوزاري . 137

ن حيوية الرصد وتنوع ال راء وتعدد املقارابت، وحدها الكفيةل بتكوين صورة  ذ يف ضعف  ن وضعية حقوق الإنسان،ع حقيقيةتنوعا. اإ اإ

ذكل، تبقى الس يادة للرأ ي الوحيد املقرتن ابلنتيجة ابلتفسري الوحيد واملوقف الوحيد، وهو وضع تقبهل ال نظمة املغلقة وترفضه منظومة 

 حقوق الإنسان والبيئات التعددية.

   اثنيا: معاينات بشأ ن الوضع العام يف ضوء مواقف واجتاهات التقارير 

يويل تقرير الاس تعراض أ مهية خاصة للتقارير الس نوية وللتقارير املوضوعاتية أ و للنتاجئ املرتتبة عن أ عامل مجعيات ومنظامت حقوق . 138

 املكتوب، املوثق ملامرسة احلقوق واحلرايت املعرت  هبا دس توراي.  الإنسان، لكوهنا املظهر ال ول حلرية التعبري، والانعاكس احليوي

جراء . 139 وما  الرأ ي بشأ ن اجتاهات، مس تخلصات يف صيغة معايناتتسمح املعطيات النوعية موضوع الزء ال ول من القسم ال ول ابإ

  .اس تقرت عليه املواقف، حول وضعية حامية حقوق الإنسان، ابلنظر لدعاءات الانهتأاكت املثارة موضوع تقرير الاس تعراض

للمعطيات النوعية، موضوع القسم ال ول، بوجود اجتاهني رئيس يني: خبصوص تقيي أ وضاع  ميكن القول يف ضوء ذكل، وابلنظر. 140

صاليح، يعمتد الرصد بغاية الإسهام يف مسارات الإصالح من منظور الرشيك، والثاين متشدد ينتقد  نسان، أ حدهام اإ حامية حقوق الإ

 بغاية التنديد والتشكيك من منظور أ قىص املعارضة.

زاء هذا التوصيفتقرير الاس تعراض اخلاص  ول ميكل .141 ل أ ن يعاين واقع التعدد، اإ ل تسود  يف النظر لوضعية حقوق الإنسان، حيث اإ

 وهجة نظر واحدة ووحيدة. 

يُعترب الاجتاه الإصاليح، راصدا مساعدا ومصدرا مشجعا عىل احلوار والتفكري يف بدائل التصدي ومواهجة الاختاللت وأ وجه . 142

 ت. اخلصاصا

وابملقابل يعترب تقرير الاس تعراض، بأ ن الاجتاه املتشدد مظهر من مظاهر حرية التعبري. وس يظل املندوب الوزاري مدافعا عن حق . 143

بداء رأ يه، ابعتبار ذكل مكس با من ماكسب بدلان يف جمال حرية التعبري وتأ سيس امجلعيات.   هذا الاجتاه يف اإ

النص، من يتبىن بعض أ و لك مواقفه، يف بعض تقارير منظامت دولية غري حكومية. وس يكتفي  جيد الاجتاه املتشدد، وبرصحي. 144

طار احرتام حرية التعبري، وعند الرضورة، ببعض التعليقات الرصحية أ و الضمنية عليه، اقتناعا منه بكون التعددية  املندوب الوزاري يف اإ

 لعيش املشرتك ومن مقومات السمل املدين. يف الرأ ي من مظاهر حيوية اجملمتع املغر ي ومتطلبات ا

، كيف ميكن مجلعيات عامةل يف جمال حقوق الإنسان وذات اترخي عىل سبيل الاس تغرابيسجل املندوب الوزاري عالقة مع ذكل، . 145

طار الرصد ما ورد يف تقارير منظامت دولية غري حكومية جتعل من خطها التحريري موضوعا محل  ت مضادة ضد بدلان.التليد، أ ن تعمتد يف اإ
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ىل  وابملقابل. 146 سريد املندوب الوزاري، بلك موضوعية وهمنية ووطنية عىل تقارير منظامت دولية غري حكومية، خاصة عندما تتحول اإ

قلميي ضد بدلان. وستتعرض فقرات موالية ذلكل بتفصيل.  صوت يف الرصاع الس يايس الإ

آليات ال ممية. اثلثا: تقارير اجمللس الوطين حلقوق الإنسان  وتوصيات ال

تشلك الاس تنتاجات والاقرتاحات والتوصيات املنبثقة عن أ عامل اجمللس الوطين حلقوق الإنسان، والتوصيات الصادرة عن الآليات . 147

ال ممية حلقوق الإنسان، مؤرشات قوية عىل الصورة احلقيقية لواقع حامية حقوق الإنسان، ولس امي ملا تضمنته من تقياميت حول مظاهر 

ص، واليت من خاللها، ميكن الوقو  عند أ جوبة حول جتليات بعض الانهتأاكت املثارة يف نطاق املوضوعات اليت النقص والقصور واخلصا

 تناولها تقرير الاس تعراض. 

نسان وتوصيات الآليات ال ممية، يف تاكملها ومقبوليهتا، مصدرا حيواي للتدخل الترشيعي  وستبقى مواقف اجمللس الوطين حلقوق الإ

 جمة ابلنس بة للس ياسات العمومية.وللتخطيط والرب 

 

 الفرع الثاين: مس تنتجات بشأ ن ادعاءات الانهتأاكت

نسان وتقارير اجمللس الوطين حلقوق الإنسان وتوصيات الآليات ال ممية، عىل مس توى املهنج . 148 توفر تقارير مجعيات ومنظامت حقوق الإ

لهيا،   ، فامي هو مثار من ادعاءات.مادة خصبة، لإبداء الرأ ي نوعياونتاجئ الرصد والتحليالت اجملراة واملواقف املتوصل اإ

 ات الردة احلقوقية وعودة الانهتأاكت الس مية.أ ول: مس تخلصات خبصوص ادعاء

جراءات والشلك، . 149 ميكن الزم، بناء عىل ما ورد يف املعطيات املس تخلصة من املصادر املعمتدة يف هذا التقرير، عىل مس توى الإ

 : وبيان ذكل كام ييلابلقول بعدم وجود ردة أ و عودة لنهتأاكت جس مية، 

خاصة، بشأ ن أ حباث وحترايت ميدانية أ و بعثات تقيص احلقائق، خبصوص حامية حقوق الإنسان، عدم وجود تقارير عامة أ و  -

ىل القول بوجود انهتأاكت جس مية وممهنجة حلقوق الإنسان.  ترتتب عهنا خالصات واس تنتاجات تفيض اإ

 امكة العادةل. ضامانت احملعدم وجود تقارير مالحظة أ و تتبع حماكامت وفق املعايري املتعار  علهيا عامليا تفيد الطعن يف -

عدم وجود تقارير عامة أ و خاصة، تعاجل موضوع احلاكمة ال منية وحقوق الإنسان يف جمالت تدبري التوازن بني حامية حقوق  -

الإنسان وحفظ ال من والنظام العام، وبصفة خاصة عىل مس توى اس تعامل القوة وتدبري التجمهر، تساعد عىل تكوين الاقتناع 

 هتأاكت جس مية وممهنجة حلقوق الإنسان.حبصول ان

عدم وجود تقرير توثيقي شامل يعزز جدية ادعاءات املساس ابحلق يف تكوين امجلعيات، مما جيعل التعاطي مع هذا املوضوع  -

نسان، كحق حيوي  قرار بلك الإشاكلت املثارة بصدده واملقدمة من قبل منظامت حقوق الإ انقصا من حيث املعطيات، مع الإ

 رتاتيجي تتطلبه مقومات اجملمتع القوي يف نطاق دوةل قوية.واس

نسان، حسب رصيد العداةل الانتقالية جتديد القول مرة أ خرىتس توجب هذه اخلالصات، . 150 ، بأ ن الانهتأاكت الس مية حلقوق الإ

 املغربية قد حصلت القطيعة معها وعناوين ذكل وبأ وجه أ خرى كام ييل:

 و اهتامات بوجود مراكز رسية تنهتك فهيا احلقوق واحلرايت.عدم وجود ادعاءات رصحية أ   -

 عدم وجود ادعاءات رصحية خبصوص الاختفاء القرسي. -
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نسان حول  - عدم وجود ادعاءات متواترة خبصوص ممارسة التعذيب بل وتباين الرأ ي، بشلك جوهري بني منظامت حقوق الإ

 املوضوع.

يقافهم يف الس نوات ال خعدم وجود ادعاءات رصحية مبامرسة الاعتقال  - رية التعسفي أ و التعذيب من طر  املشتبه فهيم اذلين مت اإ

 عىل ذمة الإرهاب، حيث اكنت الادعاءات خبصوصه مثارة عىل نطاق واسع يف السابق.

حة، متطورة منفتويتأ كد مرة أ خرى، يف ضوء ذكل، عدم وجود أ ي تردد أ و تراجع خيص الإرادة العليا لدلوةل اليت ظلت عىل ادلوام، . 151

 وحامسة يف اختيارات حقوق الإنسان.

 وابملقابل، طرحت صيغ جديدة يف شأ ن ادلفع ابدعاءات الانهتأاكت الس مية، وقد مت التعبري عهنا من خالل:. 152

اثرة " الاعتقال التعسفي" عالقة حبرية التعبري. -  اإ

 ناس بة امللفات املعروضة عىل القضاء.ادعاءات انهتاك حرايت التعبري والصحافة والتضييق عىل حصفيني مب  -

 وس توحض ابس تفاضة فقرات موالية ما يتصل ابلإشاكليات املثارة يف هذا اجملال. 

 اثنيا: انعدام الردة احلقوقية والقطيعة مع الانهتأاكت الس مية.

ل يسكل وعىل الإشاكليات املثارة يف جمال حامية حقوق الإنسان،  ول يغض الطر املندوب الوزاري، الشمس ابلغرابل،  ل يغطي. 153

ىل هذا احلد أ و ذاك حامية حقوق  ابلنتيجة س ياسة زاء ما هو مطروح من اختاللت أ و أ وجه خصاص وحتدايت واقعية، تعرقل اإ الصمت اإ

 الإنسان. 

تناد واخلالصات العامة املذكورة أ عاله وعىل النقيض: عدم اس حتليل اكفة املعطيات النوعية والاس تنتاجات السالفة اذلكر،  يفيد. 154

"، وعودة الانهتأاكت الس مية، وغريها من صيغ الادعاءات عىل أ ساس سلي. لقد قطعت بالدان مع ذكل، وبصفة الردة احلقوقيةخطاب "

ليه ادلس تور س نة  نصا  واملصاحلة وما انهتيى اإ  صعيد احلقوق واحلرايت.، عىل 2011هنائية، عىل ضوء أ عامل هيئة الإ

امية حقوق بني ح يف ُصل ب معادةل التوازن أ زمة تقع. حامية حقوق الإنسان يتعلق ال مر، عىل خال  ذكل، بوجود أ زمة تطور نظام. 155

عة يتعلق ال مر بيويف اجململ ومن حيث الط ترصيد املكتس بات واحلفاظ علهيا ومواصةل البناء.  أ زمة هتمالإنسان وحفظ ال من والنظام العام. 

طار املالءمة، لتقوية امحلاية القانونية من هجة ومن هجة أ خرى ما يتعلق بتعزيز بأ زمة منو ل أ زمة تراجع . أ زمة ختص تدخل الترشيع يف اإ

 التدخل امحلايئ والاستباق والوساطة عالقة بتدبري التوتر.

هنا أ   حقوق  زمة تعيشها عديد البدلان. كام أ ن عديد الآليات ال ممية املعنية حباميةول تنفرد بالدان، بأ زمة تطور نظام حامية حقوق الإنسان. اإ

 الإنسان، تقر بذكل.

 الإنسان، من خالل املظاهر اليت تعكسها املالحظات ال تية:حقوق حامية  نظام وتربز جتليات أ زمة تطور. 156

 املالحظة ال وىل:. 157

 الإنسان، مل حتظ ابلهامتم املطلوب من طر  السلطتني احلكومية والربملانية، سواء تعلق، أ ن توصيات اجمللس الوطين حلقوق يالحظ

لهيا بكوهنا ذات طبيعة استشارية وأ ن قميهتا تبقى يف حدود الوانب املعنوية وا  .خالقيةل  ال مر ابحلوار أ و الإعامل أ و التتبع، وغالبا ما نظر اإ

يالء الاعتبار الواجب، رهينة للمواقف الس ياس ية وللس ياق فعىل مس توى الفاعل احلكويم، ظلت التوصيات ات. واملقرتحات يف دائرة عدم اإ

كام مل حتظ مبا تس تحق من أ ولوية سواء عىل مس توى العملية الترشيعية ذات الارتباط حبامية حقوق الإنسان وس يادة القانون، أ و عىل 

نة العدل والترشيع وحقوق الإنسان، هذا رمغ مذكرات التفامه املوقعة بني مس توى املراقبة الربملانية ل عامل احلكومة، وخاصة داخل ل 

 جمليس الربملان واجمللس الوطين حلقوق الانسان يف هذا الباب.  
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 املالحظة الثانية:. 158

 من امحلاية ويعيللقي  يؤصل، يف الوقت اذلي اكن فيه ادلس تور الديد 2011، تراجع التدخل امحلايئ املؤسسايت، منذ س نة كام يالحظ

عاملها، وكذا يف نفس الوقت اذلي ارتفع فيه منسوب اشتباك التنس يق املؤسسايت املرتفع احلرارة مع الآليات  منسوهبا ويؤسس لآليات اإ

نسا 2018ولغاية هناية  2011ادلولية حلقوق الإنسان. وهكذا مل يصدر اجمللس الوطين منذ  ن. تقارير س نوية حول وضعية حامية حقوق الإ

، كام ورد يف املعطيات النوعية من الزء الثاين من القسم ال ول من هذا 2019وس تعيد املؤسسة الوطنية الاعتبار للموضوع منذ بداية 

نسان، يف الوقت اذلي اكتفت فيه ابلتفاعل مع املعطيات املتعلق  ةالتقرير. وينطبق ال مر نفسه عىل املندوبية الوزارية امللكفة حبقوق الإ

 .امحلايئ امرسة التفاقية يف اجملالابمل

 لقد اكن من نتاجئ هذا الغياب، س يادة مغوض بشأ ن صورة بالدان يف جمال امحلاية وبقاء التواصل مع انشغالت الرأ ي العام احلقو ي وادلويل

ىل س يادة القراءات ال حادية الانب وطنيا، وهمينة  بعض ال وساط،  املواقف املضادة لبدلان يفمتواضعا للغاية. ويف اجململ أ دى غياب ذكل اإ

 خارجيا.

 املالحظة الثالثة:. 159

 ، س يادة الرتايخ عىل مس توى الالزتامات ادلولية املتعلقة ابلتفاعل مع نظام ال مم املتحدة حلقوق الإنسان، واكنت أ برز حالهتا التأ خريالحظ

عامل التفاقية ادلولية محلاية مجيع ال شخاص من الاختفاء ا يف وضع بعض التقارير الوطنية، ويف مقدمهتا التقرير ال ويل لقرسي، حول اإ

 يف والرتدد يف نرش تقرير زايرة اللجنة الفرعية ملنع التعذيب للمغرب. واحلال أ هنام معا يربزان الهود اليت مةزت الرصيد الوطين املرجعي

 اجملال واذلي متت دسرتته بأ عىل قرار لدلوةل ابعتبار وجاهته.

 املالحظة الرابعة:. 160

نوع من الرتدد يف تفعيل منظومة التدخل امحلايئ، اليت يه من مصي الاختصاصات النوعية والوظائف ال صلية للسلطة التنفيذية،  يالحظ

عالن العاملي حلقوق الإنسان ،الرساةل امللكية الساميةس امي، بعدما قطعت  ني، حول املوضوع، الشك ابليق ،مبناس بة اذلكرى الس بعني لالإ

 ابعتباره من مصي الإرادة العليا لدلوةل وتوهجها ال برز حول املوضوع.

 املالحظة اخلامسة: . 161

نسان ويف مقدمهتا  يالحظ عامل املقتضيات ادلس تورية عىل مس توى قوانني حامئية، اسرتاتيجية وحيوية يف جمال حامية حقوق الإ تأ خر يف اإ

 النائية والتجمهر والتظاهر وتأ سيس امجلعيات. قوانني املنظومة

 املالحظة السادسة:. 162

، عالقة مع ما ذكر، التذبذب يف تتبع مسار اعامتد خطة العمل الوطنية يف جمال ادلميقراطية وحقوق الإنسان اليت انهتت لنة يالحظ

عدادها يف س نة  رشا  من اإ ها املعنيني هبا، قبل أ ن تسرتجع عافية حتييهنا وتدقيق ، وظلت موضوع تباين يف الرأ ي من قبل 2010الإ

 وبقاهئا بعد ذكل تراوح ماكهنا. 2017واعامتدها من قبل احلكومة والإعالن الرمسي عهنا يف دجنرب 

 

 الفرع الثالث: اس تنتاجات حول حرية الفكر واملعتقد

نهتاك خاص امل يتبني ابملطلق من خالل املعطيات النوعية املس تخرجة من خمتلف املصادر املعمتدة يف هذا التقرير، تسجيل أ ي . 163

، حيث مل تسجل أ ي حاةل ختص اضطهاد حرية الفكر، مما يؤكد، وبشلك جيل، أ ن ممارسة حرية الفكر تمت حبرية واسعة ودون حلرية الفكر

 أ ية قيود.
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عى، عىل مس توى حرية التعبري، يبقى مرتبطا بقضااي يتداخل فهيا تدبري حرية الرأ ي والتعبري مع  ويتـأ كد. 164  يف ضوء ذكل أ ن ما يُدَّ

رادة ادلوةل.اإ رضورات حامية حرايت وحقوق ال خرين وصيانة ال من والنظام العام. ول يرجع السبب يف وقوعها   ىل اإ

شاعة خطاب الكراهية يبقى موضوع حرية املعتقد، حمط اهامتم . 165 الفاعل املدين يف الوانب الراصدة ملظاهر التحريض عىل العنف واإ

 عىل أ ساس ادلين.

مجيع املعتقدات  فامي يتعلق بضامن حرية ادلين واملعتقد عىل أ مكل وجه وملعتنقي كام يبقى موضوع حرية التعبري، حمل انشغال الآليات ال ممية 

 ادلينية.

ن رصد الوقائع . 166 الس ياس ية والقانونية الواقعة خالل عرشين س نة خلت، مل يربز حاةل واحدة لتدخل مبارش لدلوةل ملنع حرية املعتقد اإ

ابلنس بة للراشدين، كام أ ن ما جسل يف هذا الإطار، مل يتجاوز حالت خاصة وحمدودة هتم حامية بعض الفئات الهشة اكل طفال من اس تغالل 

 ة حملاوةل التأ ثري علهيم لتغيري معتقداهتم ادلينية.وضعيهتم الاقتصادية والاجامتعي

من ادلس تور، وأ ن جالةل املكل يعترب الضامن حلرية ممارس هتا وفق  3تظل حرية ممارسة الشؤون ادلينية مضمونة مبوجب الفصل . 167

مارة املؤمنني، مما يشلك أ كرب ضامنة لها يف أ بعادها ا41الفصل  مامة واإ  وحية.لس ياس ية والقانونية والفكرية والر ، ابعتبارها من همام الإ

ولعل املاكنة اخلاصة اليت حيظى هبا املكون العربي ببالدان واحلرية اليت ميارس هبا املس يحيون شؤوهنم ادلينية، وزايرات القادة . 168

ىل املغرب، يؤكد التوجه العام للس ياسة العامة لدلوةل يف ت د املرتكزة عىل قي دبري حرية املعتقادلينـييـن، وعىل رأ سهم قداسة البااب، اإ

 التسامح والاعتدال والتعايش.  

تثري بعض التوصيات واملقرتحات املقدمة من بعض املنظامت احلقوقية الوطنية واجمللس الوطين حلقوق الإنسان وبعض الآليات . 169

 ال ممية، بعض القضااي الإشاكلية اليت ختص سؤال اخلصوصية والعاملية.

نسان وما تسمح به اختصاصات املندوبية ول . 170 ميكل املندوب الوزاري امللكف حبقوق الإنسان، يف نطاق تعزيز حامية حقوق الإ

ثراء احلوار العمويم ماكنه أ ن يسامه يف تنظي واإ ل أ ن يرصح بأ نه غري خمتص للتدخل لفائدة مواقف ضد مواقف أ خرى، غري أ نه ابإ  الوزارية، اإ

رأ ي والاختصاص، انسجاما مع ماورد يف التدابري اليت نصت علهيا اخلطة الوطنية يف جمال ادلميقراطية وحقوق بني املواقف ومع أ هل ال

 الإنسان خبصوص القضااي اخلالفية.
 

 الفرع الرابع: حرية الرأ ي والتعبري والصحافة وضامانت احملامكة العادةل

، تطلعات مزتايدة عىل 2011مس توى. وقد شهدت يف ضوء دس تور تتقاطع حرايت الرأ ي والتعبري والصحافة عىل أ كرث من . 171

همنيا، نقابيا ومجعواي، مثلام اكنت  مس توى سقف احلرية واملواكبة املؤسساتية والضبط اذلايت. كام عرفت هذه احلرايت التتبع اليقظ وطنيا،

 موضوعا لالس تغالل الس ياسوي من قبل هجات أ جنبية.

 يت حتيط مبوضوعات هذا احملور، جمال وتأ ثريا، يتعرض الفرع الرابع للموضوع من خالل املس توايت ال تية:ونظرا ملتلف ال بعاد ال. 172

حاةل حصفيني عىل القضاء. -  املس توى ال ول: التعاطي مع اإ

 املس توى الثاين: الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي وصيانة حرية التعبري. -

 فة واحلصانة اذلاتية حلرية التعبري.املس توى الثالث: اجمللس الوطين للصحا -

 املس توى الرابع: الصحافة وحتدايت املشاركة الس ياس ية. -

 املس توى اخلامس: الاس تغالل الس ياسوي ال جنيب حلرية التعبري. -
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دراج موضوع احملامكة العادةل، مضن الفرع الرابع، نظرا لكون ادعاء الانهتاك املثار واملتعلق به، انصب أ ساسا . 317 ىل حرايت التعبري عمت اإ

 98 والرأ ي والصحافة.

حاةل حصفيني عىل القضاء. املس توى ال ول: مقاربة  التعاطي مع اإ

 ال تية:عد عىل القواتتأ سس مقاربة الاس تعراض اخلاص، خبصوص الناعات املعروضة عىل القضاء واملتعلقة بصحفيني، . 174

يمت الطعن يف ال حاكم والقرارات القضائية، مراجعة أ و تأ ييدا أ و تعديال، من داخل الهيئات القضائية املنصوص علهيا القاعدة ال وىل: . 175

نسان، التدخل  دس توراي واملنظمة مبقتىض القانون. وبناء عليه، يتعذر عىل املندوب الوزاري، بصفة مطلقة، يف نطاق تعزيز حامية حقوق الإ

 احملامك. بأ ي وجه اكن يف سري معل 

عن هذه القاعدة، مالحظة جوهرية، مفادها أ نه يف الس نوات ال خرية تزايد املساس حبرمة ال حاكم القضائية. وحبجيهتا بل  ترتتب. 176

والتشهري هبا والطعن فهيا، مبواقف س ياس ية مكشوفة، وبطرق سيئة من طر  منظامت أ جنبية ل ترتدد يف أ ن تضع عىل عاتقها ادلفاع عن 

 ون. وس يعاجل هذا الفرع حاةل ابرزة مهنا. القان

تُبارش مالحظة ضامانت احملامكة العادةل، حسب ما هو معمول به وطنيا ودوليا، وفق معايري دقيقة تعمتد املوضوعية القاعدة الثانية: . 177

تدبهتا ومن أ طرا  ة من املنظامت اليت ان واحلياد واملهنية واملعرفة القانونية الرصينة، وتقوم هبا فرق أ و بعثات مؤهةل ذلكل، وعىل مساف

 الناع ودفاعهم.  

عن هذه القاعدة الثانية، مالحظة أ ساس ية، مفادها حمدودية معليات املالحظة اليت جرت يف الس نوات ال خرية، يف الوقت  ترتتب. 178

ن اذلي حصل فيه انفتاح أ فضل عىل مس توى معل احملامك وتزايد ادلفع مبقتضيات ادلس تور وأ حاك سان. وابملقابل، مه يف جمال حقوق الإ

 أ حضى التشهري واملس بسري احملاكامت ويه جارية، أ مرا متداول.

نسان، لتحول نوعي جديد يف جمال تتبع ضامانت احملامكة . 179 تُؤسس معليات مالحظة احملاكامت، اليت يقوم هبا اجمللس الوطين حلقوق الإ

 بالعادةل. وتقدم املعطيات النوعية املتعلقة مبالحظة احملاكامت اجملراة من قبهل والتوصيات املقدمة من طرفه، قوة اقرتاحية هامة تس توج

جياد الصيغ القانونية والتنظميية الكفيةل بتعزيز دور اجمللس الوطين حلقوق الإنسان عىل مس توى تتبع ومالحظة ضامانت احمل التفكري يف امكة اإ

 العادةل. 

وبناء عليه، س يويل املندوب الوزاري بصفة منتظمة أ مهية خاصة لتقارير مالحظة احملاكامت اجملراة من طر  اجمللس الوطين حلقوق . 180

ن   سان وسيتعامل مع موادها ابعتبارها معطيات نوعية. الإ

ىل متكني اجمللس الوطين . 181 دماج مقتىض بقانون املسطرة النائية، عند مراجعته، يريم اإ ن ترصيد معل اجمللس الوطين، يتطلب اإ اإ

ام ارتأ ى أ مهية ذكل، عالقة انهتا، لكحلقوق الإنسان، ابعتبار اختصاصه ادلس توري، من حق املبادرة بتتبع سري احملاكامت، عىل مس توى ضام

 مع ما هو مندرج يف نطاق همامه.

طار التفاعل مع القضااي ويلزتم املندوب الوزاري. 182 عداد تقرير موضوعايت حول ضامانت احملامكة العادةل يف اإ ، انسجاما مع ما ذكر، ابإ

 املثارة مبناس بة التفاعل مع الآليات ال ممية وخاصة املساطر اخلاصة.

                                                           
م مس تنتجات  98   املثارة يف ممارسة هذه احلرايت.اعتبارا لدة القضااي الإشاكلية ، عىل خال  اب ي الفروع ال خرى هذا الفرع، مدمعة مبعطيات نوعية.تَُقدَّ
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يمت التعقيب أ و التعليق عىل ال حاكم والقرارات القضائية من طر  املتصني عىل مس توى احملاماة وخرباء القانون القاعدة الثالثة: . 183

طار الالزتامات  ومتثل الامعةوالفقهاء،  عىل وجه اخلصوص، الفضاء احليوي ذلكل. وس يقدم املندوب الوزاري مبادرة يف هذا الشأ ن يف اإ

نسان.اذلاتية ل   تعزيز حامية حقوق الإ

 املس توى الثاين: الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي وصيانة حرية التعبري.

يقدم الإطار القانوين محلاية احلقوق واحلرايت، يف جمال التصال السمعي البرصي، َمَداِخل مؤسسة حلرية التعبري، ذكل أ نه بعد . 184

والتضحيات، اليت تلت مرحةل ما بعد الاس تقالل، أ مكن ملسار مواصةل بناء دوةل القانون يف بالدان، أ ن عقود من املطالبات واملناشدات 

يتقوى خالل العرشين س نة ال خرية، بعمل مؤسسايت، ترامكي ومطور للتجربة الوطنية يف جمال حرية التعبري، اليت سيبقى سقفها العايل، 

نسان الوطنية.وهو من رشوط ادلميقراطيات العريقة، هدفا ا  سرتاتيجيا ملنظومة حامية حقوق الإ

رادي، ترشيعي أ و حىت . 185 جراء تنظميي، ميكن حتقيقه بقرار اإ ن سقف حرية التعبري ليس مبطلب مياكنييك ول هبد  تقين ول ابإ اإ

ن حرية التعبري من مصي املسار املعقد لبناء دوةل القانون واملؤسسات الراخسة ويف قلب الثق  والتطور اجملمتعي.  افة والوجدانس يايس. اإ

ومن هذا املنظور، تطور الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي، رصيدا مرجعيا، داعام حلرية التعبري، يس نده الإطار القانوين وتغذيه . 186

 القرارات الصادرة عهنا. 

 رية التعبري، من بيهنا:وهكذا، فعىل مس توى الإطار القانوين، ميكن الوقو  عند مقتضيات مؤسسة حل .187

الهنوض مبامرسة حرية التصال السمعي البرصي وضامن حرية التعبري الفردية وامجلاعية والالزتام بأ خالقيات املهنة واحرتام " -

  99حقوق الإنسان مبا حتمهل من احرتام لكرامة الإنسان وللحياة اخلاصة للمواطنني، وللتعددية الفكرية وملبادئ ادلميقراطية. ..."

لهيا أ عاله واحلفاظ عىل الطابع  - عداد براجمهم بلك حرية مع مراعاة املبادئ املشار اإ "يقوم متعهدو التصال السمعي البرصي، ابإ

 التعددي لتيارات الرأ ي والفكر وحرية املبادرة. ويتحملون اكمل املسؤولية التحريرية عن تكل الربامج. 

يديو تتطلب الاس تقاللية التحريرية للمتعهدين  لوجية حتديدمه للمضامني التحريرية، مبعزل عن لك ضغط، خصوصا من طر  اجملموعات الإ

 . 100أ و الس ياس ية أ و الاقتصادية"

عادة بث الربامج أ و أ جزاء مهنا" "حتث بشلك مبارش أ و غري مبارش عىل العنف ضد املرأ ة أ و  - "جيب أ ل تكون الربامج واإ

 101ا"؛ الاس تغالل والتحرش هبا أ و احلط من كرامهت

  102"تقدمي أ خبار متعددة املصادر وصادقة ونزهية ومتوازنة ودقيقة"؛ -

نظور ، مفاهمييا وعىل مس توى املضمون املرجعي، يف البناء التدرجيي للم وتسامه قرارات اجمللس ال عىل لالتصال السمعي البرصي. 188

وةل دلالقميي الوطين ويف متكني املناعة اذلاتية حلرية التعبري من مقومات احلصانة والنضج، ابعتبارها مقومات ابنية ومطورة لعمل املهنيني و

 القانون وللثقافة اجملمتعية املشرتكة يف السمل والتعايش. 

 وهكذا وعىل سبيل املثال، يكرس العمل ش به القضايئ للمجلس ال عىل هذه الاختيارات، حيث رصح:. 189

                                                           
 البرصي.املتعلق ابلتصال السمعي  77.03رمق  ديباجة 99

 املتعلق ابلتصال السمعي البرصي. 77.03من القانون رمق  4املادة  100 

  .9املادة  من نفس القانون، 101 

 .8املادة  من نفس القانون، 102 
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")...( عندما تعطى اللكمة لضيو  أ و للجمهور جيب أ ن حيرص املتعهد عىل التوازن والدية والرصامة يف تناول اللكمة مع  -

 " ؛احرتام تعددية التعبري عن خمتلف اجتاهات الفكر والرأ ي. )...(

)...(؛ كام يسهر املتعهد عىل تفادي اس تغالل الصحفيني املتدخلني يف الربامج الإخبارية ملوقعهم للعمل عىل الرتوجي ل فاكر  -

ذ أ ن املبدأ  هو رضورة المتيةز بني عرض ال حداث، من هجة، والتعليق علهيا، من هجة أ خرى؛ )...(؛  منحازة، اإ

حدى عنارص النظام  - العام، فال ميكن التنازل عهنا مبقتىض اتفاقات خاصة، ولو مبوافقة الشخص املعين. " تعد كرامة الإنسان اإ

نسان وكرامته وحامية حياته اخلاصة  ؛"ولهذه الغاية، يسهر املتعهد يف براجمه عىل احرتام الإ

عداد براجمه بلك حرية، مع مراعاة احرتام املقتضيات القانونية ودفرت التحمالت هذا - تحمل اكمل املسؤولية ، وهو ي " يقوم املتعهد ابإ

 يف هذا الشأ ن"؛

طار احرتام الكرامة الإنسانية، واحلرية واحلق يف الصورة وملكية الغري، والتنوع التعددي للتعبري عن  - "تَُمارس هذه احلرية يف اإ

فاع الوطين. بات ادلة ومتطل تيارات الفكر والرأ ي وكذكل احرتام القي ادلينية، واحلفاظ عىل النظام العام وال خالق امحليد

 103؛")...(

 كام رصح اجمللس ال عىل:  .190

 ."..."يتعني عىل املتعهد عندما يعطي اللكمة للضيو  وللجمهور، أ ن يسهر عىل التوازن وعىل جدية ورصانة تناول اللكمة -

ن العبارات والترصحيات اليت وردت عىل لسان أ حد املتدخلني تكرس صورة دونية، متيةزية " -  104ة للمرأ ة؛"وقدحيوحيث اإ

 واعترب اجمللس ال عىل:. 191

نه، وابلنظر لتوقيت بث احللقة واذلي يسجل نسب متابعة واس امتع هممة، وكذا حساس ية املواضيع اجملمتعية اليت متت معالهتا،  "وحيث اإ

ن مجمل تدخالت مقدم الربانمج، واليت اس تعملت أ لفاظا تنطوي يف بعض ال حيان عىل أ شاكل خطاب  ب خمتلف رشاحئ عنيف ل تناسفاإ

 105؛"امجلهور ول س امي الناشئ منه، ول تراعي واجب الالزتام بضامن تنش يط مسؤول ومزتن

 واجته اجمللس ال عىل: . 192

ذ أ ن اإ كام يسهر املتعهد عىل تفادي اس تغالل الصحفيني املتدخلني يف الربامج الإخبارية موقعهم للعمل عىل الرتوجي ل فاكر منحازة،  " )...(

  106املبدأ  هو رضورة المتيةز بني عرض ال حداث، من هجة، والتعليق علهيا، من هجة أ خرى )...("؛

 املس توى الثالث: اجمللس الوطين للصحافة واحلصانة اذلاتية حلرية التعبري.

قمية ل املؤسسايت، للمجلس الوطين للصحافة، كتجس يد للتنظي اذلايت ولس تقاللية تدبري جمال الصحافة ابملغرب،  وجوديؤسس ال. 193

تكوين، بتعددية ذات ، من حيث ال فضال عن اختصاصه وخربة أ عضائه ومسارمه املهين، ممتتعا يف ذكل، نوعية مضافة، حتصن حرية التعبري

 حلقو ي، من خالل متثيلية اجمللس الوطين حلقوق الإنسان واجمللس ال عىل للسلطة القضائية. جذور راخسة يف البنيان املؤسسايت ا

                                                           
 04-11-2021بتارخي  69-21القرار  103 

 27.05.2021بتارخي  24-21القرار   104

 28-07-2020بتارخي  64-20قرار  105 
 .11-07-2019بتارخي  56-19قرار  106 
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َأرشَّ معل اجمللس الوطين، املنجز، عىل امتداد ثالث س نوات، عىل معامل أ ساس ية لالنتقال بواقع املامرسة الإعالمية والصحفية حنو . 194

شاكلت  مي تقياميت واقعية، أ قرت ابلرتاكامت الإجيابية حلرية العمل الصحفي، وأ اثرتأ فق أ رحب. وقد مكنته ممارس ته لختصاصاته من تقد اإ

 ختص تأ ويل الضامانت القانونية يف قضااي معينة، يف عالقهتا بتحدايت القضااي الناش ئة.

عكام يؤرش التدخل امحلايئ للمجلس الوطين للصحافة، لنوعية تطلعاته لتخليق املامرسة الصحفية من خ. 195 امل ميثاق أ خالقيات الل اإ

 املهنة، بغاية الضبط اذلايت والتخليق وتفادي الناعات القضائية، مسامهة منه بذكل يف حامية حقوق الإنسان.

ىل مس توى الوثيقة . 196 طارا مرجعيا للحقوق والواجبات انظام للعمل الصحفي، مَتَّ الارتقاء به اإ يعد ميثاق أ خالقيات همنة الصحافة، اإ

القانونية لرتس يخ قواعد السلوك املهين واملامرسات الفضىل يف جمال الصحافة، حيث خيضع الصحافيون واملؤسسات الصحافية لل حاكم 

طارا حاميا للك مترضر من التعسف يف واملبادئ الواردة في ق يف حرية اس تعامل احله، مما جيعل منه، من وجه اثن، وكس ند قانوين، اإ

 التعبري وحرية الصحافة.

عة بني املنظومة الإعالمية ومنظومة القي الاجامتعية وال خالقية، حيث ارتكز عىل أ رباس تحرض امليثاق اعتبارات التداخل العالئقي . 197

زاء اجملمتع، والاس تقاللية والناهة، وامحلاية واحلقوق. وقد اش متلحمددات أ    و مبادئ توجهيية عامة، تمتثل يف املسؤولية املهنية، واملسؤولية اإ

جرائية مرشدة للمامرسة الصحفية، زاوجت بني املتطلبات القانونية للمهنة واعتبارات حامية  لك حمدد أ و مبدأ  توجهييي عىل مقتضيات اإ

  قاموسا مةزاته التذكري والتوجيه والوجوب واملنع أ و الهنيي أ و الواز.رايت، واعمتدت احلقوق واحل

حدى عرشة )وهكذا، . 198 ىل ادلللت وكيفيات 11اس تعرض امليثاق مبدأ  املسؤولية املهنية من خالل اإ جرايئ، حييل اإ ( مقتىض اإ

 ،التعاطي مع جمالت البحث عن احلقيقة، ومعالة اخلرب، وال خبار الاكذبة والتضليل، وتزوير املعطيات، والإخراج والمتثيل، وحرية الرأ ي

ىل   املعلومات، واخلرب والتعليق، والسطو، والتعدد والتوازن. ومصادر ال خبار، والوصول اإ

زاء اجملمتع، وهو أ كرث املبادئ الواردة يف امليثاق ارتباطا حبامية احلقوق واحلرايت، يف ثالثة عرش ). 199 ( 13كام جتىل مبدأ  املسؤولية اإ

ىل ادلللت وضوابط التعامل مع موضوعات احرتام الكرامة جرايئ، حييل اإ ام احلياة الإنسانية، والمتيةز وادلعوة للكراهية، واحرت  مقتىض اإ

اخلاصة، واحلق يف الصورة، واملس ابلرش  والكرامة، والبذاءة والشعوذة، وقرينة الرباءة، ومعالة ال حاكم، وحامية القارصين، واحرتام 

 صورة املرأ ة، والتصحيح والرد، واحلق يف النس يان، ونرش القرارات التأ ديبية.

زاء 6ويف مس توى اثلث، تناول امليثاق مبدأ  الاس تقاللية والناهة يف س تة ). 200 ىل ضوابط الترص  املهين اإ جرائية حتيل اإ ( مقتضيات اإ

عالانت التجارية، وحاةل التنايف، والابزتاز والرشوة، وصورة الصحفي، والتضا ن مقضااي وأ وضاع تتعلق ابلس تقاللية واحلياد، والصحافة والإ

 والتأ زر.

طار امحلاية واحلقوق. 201 جرائية تتعلق 3امليثاق ثالثة )أ قر املقررة لفائدة الصحفي،  ومن خالل احملدد الرابع اذلي نظم اإ ( مقتضيات اإ

 امحلاية والسالمة، وبند الضمري، والتعاقد والكرامة.مبوضوعات 

للجنة أ خالقيات املهنة والقضااي التأ ديبية، ديناميات قميية توجهيية دامعة حلرية التعبري من حيث  وقد أ طلق العمل ش به القضايئ. 202

د التصدي   ، اعتبار:أ بعادها القميية ثقافيا وقانونيا، ومن اجتاهاهتا، بَع 

املتعلق ابلبحث  ال ولخيالف مقتضيات البند  به، املش تىك الطر  من مادي دليل تقدمي دون الاكذبة وال خبار الإشاعات "نرش -

عالم همين صادق.  عن احلقيقة الوارد يف حمور املسؤولية املهنية من ميثاق أ خالقيات املهنة مبا يضمن حق املواطن يف اإ

خمالفة للبند الثالث اخلاص ابل خبار الاكذبة والتضليل الوارد  ادلعارة، وامهتان املدرات يف والاجتار ال موال بتبييض مواطنني اهتام -

من ميثاق أ خالقيات همنة الصحافة، وهو املقتىض اذلي يُعترب خرقا سافرا ل حاكم امليثاق، لك نرش  يف حمور املسؤولية املهنية

لكرتونية وعىل منصات  لل خبار الاكذبة والتضليل وفربكة الصور أ و الفيديوهات، ولك حتايل عىل املتلقني يف الصحافة واملواقع الإ

  التواصل الاجامتعي.
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ذن دون خاصة صور س تعاملا - يشلك خمالفة للبند الرابع املتعلق ابحلق يف الصورة الوارد يف احملور الثاين املعنون  صاحهبا، من اإ

زاء اجملمتع من ميثاق أ خالقيات همنة الصحافة، اذلي يعترب أ ن صور ال شخاص مكل هلم وجيوز اس تعاملها بدواعي  ابملسؤولية اإ

 ورات الإخبار.املصلحة العامة أ و من أ جل رض 

ىل وادلعوة الإنسانية والكرامة ابلرش  املس - كرامة ، خمالفة رصحية ملقتضيات البند اخلامس املتعلق ابملس ابلرش  والالكراهية اإ

الوارد يف حمور املسؤولية اجتاه اجملمتع من ميثاق أ خالقيات همنة الصحافة، وهو املقتىض اذلي مينع التشهري ونرش الإشاعات وما 

 لرش  ال شخاص ومسعهتم، ولك نرش لالهتامات الاكذبة أ و السب والقذ .ييسء 

زاء املس خمالفة للبند العارش املتعلق ابحرتام صورة املرأ ة الوارد يف حمور كرامهتا، من حتط متيةزية بكيفية املرأ ة صورة تقدمي - ؤولية اإ

ىل احلفاظ عىل الكرامة الإنسانية للمرأ ة وعدم مت  اثرة".اجملمتع اذلي يدعو اإ  107يةزها أ و توظفهيا يف الإ

 املس توى الرابع: الصحافة وحتدايت املشاركة الس ياس ية.

ترتبط حرية الصحافة وتَُعرَّ  يف ادلميقراطيات العريقة عرب العامل، ابملس توى العايل ملنسوب القول والالكم، وبالدان مبكتس باهتا . 203

قرار العداةل ورحب خيار الت  ال فق،حنو هذا  تصبو وحتدايت انتقالهتا حنو ادلمقرطة، نسان واإ منية حيث س يادة القانون وترس يخ حقوق الإ

 وكسب رهاانت املنسوب العايل حلرية الصحافة، اليت ليست مبعزل عن لك ذكل، رمغ لك مقومات اس تقاللها الثقايف واملهين والس يايس.

الب العادةل الوطين ضد الاس تعامر وفامي بعد تقوت ابرتباطها ببا ي املط، بدءا ابلعمل ابلس ياسةارتبطت حرية الصحافة، اترخييا . 204

آليات ادلفاع اذلايت عىل ىل وضع أ ىل ادلميقراطية. ويف هذا الس ياق اكنت التجربة املغربية س باقة اإ  للحقوق واحلرايت وفتح أ فاق الانتقال اإ

 املس تويني املهين والنقا ي.

ماكانت تطوير التدبري. 205 ت اإ  اذلايت للمهنة وضامانت ممارس هتا، خالل العرشين س نة املاضية، ترشيعيا وممارسة، من خالل الاتساع وتَقَوَّ

لكرتونية  التدرجيي ملنسوب احلرية، خاصة بعدما تطور الإطار املؤسسايت لالتصال السمعي البرصي، وانفتح نطاق املامرسة الصحفية الإ

طار التس يري والضبط اذلاتيني.  واإ

وميكن القول، عالقة مع ما ذكر، أ ن حرية الصحافة بقدر ما كسبت مقومات عىل طريق املنسوب العايل للحرية بقدر ما تواهجها  .206

صعوابت موضوعية وذاتية، تتصل بتطوير املقاوةل الصحفية وتقوية جودة الاشتباك مع الس ياسة والثقافة واجملمتع وحتصني التدبري اذلايت 

 للمهنة. 

ت ممارسة حرية الصحافة، يف عالقهتا حبرية التعبري، أ هنا قادرة عىل مواصةل هذا الهنج املتعدد اجملالت وال فق، ومن مناذج وأ ظهر . 207

ذكل كام سلف بيانه، قرارات اجمللس ال عىل لالتصال السمعي البرصي بشأ ن التصدي للتجاوزات املرتكبة مبناس بة ممارسة العمل الصحفي، 

طار انطالقة واعدة للمجلس الوطين للصحافة.واعامتد ميثاق أ خال  قيات همنة الصحافة، يف اإ

ل أ ن ميكل تقرير الا. ول حتدايت متجددة قانونية وس ياس يةويواجه التطور النوعي حلرية الصحافة، مؤسساتيا وهمنيا، . 208 س تعراض اإ

شاكلية مسكوت عهنا، يرُصح هبا يف الهوامش يعاين لرقابة اذلاتية"، ، ويف مناطق الظل ويف الوصف الشهري " ااحلاجة امللحة للتفكري يف اإ

شاكلية ختص يف العمق، التضارب  العالقة بني  مس توايت التفاعل واملسؤولية يف بصيغة أ خرىبني حقل الصحافة وحقل الس ياسة، أ و اإ

 الس يايس والإعاليم.

                                                           
لكرتونية،05مخلسة ) ( أ شهر06س تة ) بسحب بطاقة الصحافة املهنية ملدة ( قرارات تأ ديبية تتعلق05مخس ) 107 قاموا خبرق ميثاق أ خالقيات همنة الصحافة  ( من مديري نرش حصف اإ

  2021رب مننو 03 بالغ اجمللس الوطين للصحافة بتارخي ملهاهممأ ثناء ممارس هتم 
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نسان بأ حقية الصحافة احلرة وو. 209 ن رقابة أ و سائط الإعالم احلرة يف التعليق عىل القضااي العامة دو يُقر الفقه ادلويل يف جمال حقوق الإ

طالع الرأ ي العام، وعىل العالقة الوطيدة حلرية التعبري وحرية مناقشة ال راء الس ياسة.  تقييد كام يؤكد أ مهيهتا يف اإ

بيال، خاصة س تظل مطلبا مرشوعا وهدفا ن ، اإن املشاركة الس ياس ية للصحافة يف معليات البناء ادلميقراطي وتعزيز حقوق الإنسان. 210

رادة الناخبني املعرب عهنا مبقتىض  ابلنس بة لبدل مثل املغرب اذلي حسم اختياراته الاسرتاتيجية، عىل مس توى حقوق الإنسان واحرتام اإ

 صناديق الاقرتاع وتقوية اس تقالل العداةل والتأ سيس للحاكمة ال منية يف نطاق القانون....

من العهد  19ا املادة ، صاغهتقلب معادةل دقيقةتصور املنسوب العايل حلرية الصحافة مبعزل عن لك ذكل، ل هنا تقع يف  ومن الصعب. 211

ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية، حيث من هجة، حرية التعبري يف جتلياهتا من حيث الامتس خمتلف رضوب املعلومات وال فاكر 

ىل أ خرين ب خضاعها لبعض القيود، وتلقهيا ونقلها اإ طار واجبات ومسؤوليات جيوز اإ أ ية وس يةل... ومن هجة أ خرى، ممارسة هذه احلقوق يف اإ

 بحمددة بنص القانون ورضورية، من قبيل احرتام حقوق ال خرين أ و مسعهتم أ و حامية ال من القويم أ و النظام العام والصحة العامة أ و ال دا

ن القيود املعرت   ىل حقل الس ياسة والقانون. العامة. ولهذا فاإ  هبا يف القانون ادلويل عائدة بقوة ال ش ياء اإ

حرية الرأ ي من قبيل البحث عن احلقيقة و  معامل بعض املفاتيح ورؤوس بعض ال قالم،َصاغ ميثاق أ خالقيات همنة الصحافة، بدقة، . 212

زاء اجمل  طار املسؤولية، اإ لغة متع وما يتصل ابلس تقاللية والناهة. ويه أ مور ُمَؤِسسة، ابومعالة اخلرب والتعدد والتوازن وما يدخل يف اإ

 ال مهية ثقافيا وس ياس يا. وس تظهر جتلياهتا ونتاجئها ابلتدرجي يف املامرسات الفضىل والقرارات املتصةل هبا. 

من ادلس تور عىل أ ن الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي تتوىل، السهر  165يتعني التذكري، يف هذا الس ياق، بتأ كيد الفصل . 213

طار احرتام القي احلاحرتام التعبري التعددي لتيارات الرأ ي والفكرعىل  ضارية ، واحلق يف املعلومة يف امليدان السمعي البرصي، وذكل يف اإ

ني اململكة. ول ن كسب رهان املنسوب العايل حلرية الصحافة من مصي مسؤولية املهنيني ومؤسساهتم ومن معق مسؤوليات ال ساس ية وقوان

السلطات الترشيعية والتنفيذية والقضائية، يتطلب تعميق التفكري يف جتويد الروابط املوصوةل بني حرية التعبري والصحافة والس ياسة، 

املوضوعية يع حرية التعبري ابرتباط مع الضمري املهين املسؤول املبين عىل مبدأ  حسن النية واملصداقية واملهنية و وتطوير ال جوبة الضامنة لتوس  

طار الضبط اذلايت للمهنة الصحفية، ومن هجة أ خرى، يف نطاق املسؤولية ال خالقية والس ياس ية، بغاية تقوية املكتس بات  والاس تقاللية يف اإ

 سهام الفعال يف احلفاظ عىل العيش املشرتك والسمل املدين.  والرتاكامت الإجيابية والإ 

 املس توى اخلامس: الاس تغالل الس ياسوي ال جنيب حلرية التعبري.

منظمة "مراسلون بال حدود" ختوض منذ س نوات محةل س ياس ية ضد املغرب  يتبني، من خالل دراسة املعطيات النوعية، أ ن. 214

طار  نسان ولقد أ ورد القسم ال ول يف اإ ووحدته الرتابية، محةل تفتقد لك مقومات املهنية واملوضوعية املتعار  علهيا يف جمال حقوق الإ

ربت عنه النقابة الوطنية علتذكري ابملوقف املهين السلي اذلي املعطيات النوعية ما خيص مواقف هذه املنظمة. وتدعامي ملا ورد فهيا يتعني ا

 ، حول تعامل هذه املنظمة:للصحافة املغربية

 "ل يتفق تقرير النقابة الوطنية للصحافة املغربية مع بعض التقارير ادلولية اخلاصة بأ وضاع حرية الصحافة يف بالدان، وتناشد املنظامت

جياالصادرة لهذه التقارير التحري و  ن النقابة الوطنية للصحافة املغربية اليت تفاعلت اإ اب مع اعامتد املصادر ذات املصداقية. ويف هذا الصدد فاإ

هنا ل ميكهنا أ ن تقبل حبرص هذه الرشاكة يف دائرة ضيق  ةمنظمة )مراسلون بال حدود(. فامي يتعلق ابلرشاكة يف برامج تكوين الصحافيني، فاإ

ئيس ية، بل لبد لهذه الرشاكة أ ن تشمل خمتلف أ وجه التعاون والتنس يق، وذلكل ل جتد النقابة أ ي ختدم مصلحة طر  واحد بصفة ر 

عالم بيامن اكن التفاق قد حصل يف اجامتع رمسي مع مسؤويل هذه  تفسري لطالعها عىل تقارير )مراسلون بال حدود( من وسائل الإ

جناز هذه التقارير من  رشاك نقابتنا يف اإ ىل جانب راصدين أ خريناملنظمة عىل اإ  .خالل راصدين مغاربة يشاركون اإ



53 
 

 ،والنقابة الوطنية للصحافة املغربية اليت لها ثالثة فروع رئيس ية وهامة يف لك من هجات، ادلاخةل وادي اذلهب والعيون الساقية امحلراء 

به هذه احلرية يف  بنفس الاهامتم و امحلاس اذلي تتابعو لكمي واد نون، تتابع التطورات املتعلقة بأ وضاع حرية الصحافة يف هذه املناطق 

طار  اب ي مناطق املغرب، و تؤكد هبذه املناس بة أ ن ما يمت الرتوجي هل من خروقات و اعتداءات عىل حصافيني غري دقيق ويمت توظيفه يف اإ

التضخي خلدمة أ جندة  ثري من الهتويل وس يايس رص ، ذكل أ ن ال مر يتعلق بنشطاء انفصاليني يس تعملون وسائل التواصل الاجامتعي بك 

ن ل أ حد من هؤلء حيمل صفة حصايف همين ول يتوفر عىل بطاقة الصحافة  س ياس ية مرتبطة ابلناع املفتعل يف الصحراء املغربية ، و اإ

املعمول هبا عىل املس توى  وطاملهنية اليت يسلمها اجمللس الوطين للصحافة أ و بطاقة اعامتد تسلمها السلطات العمومية املتصة طبقا لرش 

  . 108" .ادلويل، و هذا ما وافينا بشأ نه الاحتاد ادلويل للصحافيني بتقارير مس تفيضة

ل أ ن يؤيد وجاهة الطرح اذلي سلكته النقابة الوطنية  ،ول يسع املندوب الوزاري. 215 انطالقا من حتليل مواقف هذه املنظمة، اإ

 للصحافة، ملوضوعيته وهمنيته.

ن مؤرش حرية الصحافة اليت تعمتده منظمة مراسلون بال حدود، غري جدير ابلثقة واملصداقية العلمية والس ند احلقو ي، وغري مقنع، . 216 اإ

خاصة وأ نه يعمتد معايري مياكنيكية، تتعسف يف اس تعامل صيغ رايضية، يصعب قياس حرية التعبري عىل ضوهئا وفهم الظرو  احلقيقية يف 

ىل املنسوب العايل حلرية التعبري، مكنسوب عريق لك دوةل عىل ضوهئا جامل يهنار املؤرش املعمتد أ مام مقياس مس توايت الوصول اإ . واإ

 وكنتيجة لتحولت خضمة مست بعمق الثقافة والقانون والتطور اجملمتعي يف الرتاث ادلميقراطي عرب العامل. 

نسان والعالقات مع الربملان واملندوبية الوزارية امللكفة حبقو ويتعني التذكري ابملناس بة أ ن وزارة ادلوةل امللكفة حب. 217 ق الإنسان يف قوق الإ

ثر زايرهتا لبالدان من  طار التواصل مع منظمة مراسلون بال حدود، اإ ىل  13اإ ، س بق هلام أ ن أ كدات عىل أ مهية التفاق 2019نومفرب  18اإ

طار مرجعي حىت يكون التفاعل ممثرا. وعالقة مع هذا ا  ملوضوع طلبت مدها بأ سامء مخس خشصيات لتتقامس معها الاس تبيان اذليعىل اإ

عىل ضوئه تقوم املنظمة بتقيي حرية الصحافة ابدلول موضوع تصنيفها؛ وذكل من أ جل املسامهة يف تقريب وهجات النظر بني الانبني 

الإعاليم. ومه حسب  اربة مشهود هلم ابلتجربة يف اجملالوالتناول املوضوعي للوضع احلقو ي ابملغرب، حيث مت اقرتاح قامئة لبعض خرباء مغ

 الصفات ال تية:

عالم والتصال. -  أ س تاذ ابملعهد العايل لالإ

عالم والتصال. -  مدير عام سابق للهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي)الهأاك( وأ س تاذ سابق ابملعهد العايل لالإ

 مدير معهد الصحافة ابدلار البيضاء )خاص(. -

 سابق للهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي )الهأاك(.رئيس  -

 أ س تاذ جامعي بلكية احلقوق ابدلار البيضاء وعضو ابجمللس الوطين حلقوق الإنسان. -

جرايئ . 218 ليه النقابة الوطنية للصحافة حول هذا املقرتح الإ ا يؤكد مرة أ خرى ما انهتت اإ ومع ال سف الشديد، مل يكن ذلكل أ ي أ ثر، ِمـمَّ

 ي تقدمت به.اذل

اء ىل أ نه تلقى طلبا من قبل منظمة مراسلون بال حدود لعقد لقاإ يشري املندوب الوزاري امللكف حبقوق الإنسان، أ مام هذا الوضع، . 219

ليه العالقة من هجة، ومن هجة أ خرى، لعدم  يف هناية شهر نونرب املنرصم. وقد اعتذر عن ذكل، انسجاما مع الباب املسدود اذلي وصلت اإ

قلميي حول قضية الصحراء املغربية.  أ خذها، احلياد الالزم من الناع الإ
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 نظام حامية حقوق الإنسان تطور تدبري أ زمة مكتس بات العمل امجلعوي وحتدايتالفرع اخلامس: 

 ل تية:املس توايت ايعرض الفرع اخلامس ملكتس بات العمل امجلعوي وحتدايت أ زمة منو نظام حامية حقوق الإنسان، من خالل . 220

 أ ول: مس تنتجات حول أ دوار منظامت اجملمتع املدين. 

 اثنيا: مس تنتجات خبصوص الصعوابت القانونية والواقعية.

 .اثلثا: مس تنتجات حول مدخل تذليل الصعوابت القانونية والواقعية

 أ ول: مس تنتجات حول أ دوار منظامت اجملمتع املدين.

حلقوق الإنسان حبرية تكوين امجلعيات، وابخلصوص العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية اذلي اعرت  القانون ادلويل . 221

لهيا من أ جل حامية مصاحل،  22أ قر يف املادة  نشاء النقاابت والانضامم اإ "حبق ال فراد يف حرية تكوين امجلعيات مع أ خرين، مبا يف ذكل حق اإ

 أ و  تكل اليت ينص علهيا القانون وتشلك تدابري رضورية، يف جممتع دميقراطي، لصيانة ال من القويموحرص القيود عىل ممارسة هذا احلق يف

  ".السالمة العامة أ و النظام العام أ و حامية الصحة العامة أ و ال داب العامة أ و حامية حقوق ال خرين وحرايهتم

اذلي أ كد أ ن تأ سيس امجلعيات  12ت، ولس امي مبوجب الفصل ويف نفس الاجتاه، كرس ادلس تور املغر ي حرية تكوين امجلعيا. 222

ل مبقتىض م رر قوممارس هتا ل نشطهتا يمت حبرية، يف نطاق احرتام ادلس تور والقانون، وأ نه ل ميكن حل هذه امجلعيات واملنظامت أ و توقيفها اإ

عداد قرارات طار ادلميقراطية التشاركية، يف اإ سهاهما، يف اإ السلطات العمومية، و  ومشاريع دلى املؤسسات املنتخبة قضايئ، واعرت  لها ابإ

  .وكذا يف تفعيلها وتقيميها. وأ وجب علهيا أ ن يكون تنظميها وتس يريها مطابقا للمبادئ ادلميقراطية

طار الظهري. 223 اذلي يُضبط مبوجبه حق  1.58.376الرشيف رمق  ووفق هذا املنظور، يندرج تنظي حرية تكوين امجلعيات يف اإ

يتعني عىل السلطات  5امجلعيات كام مت تمتميه وتعديهل، واذلي وضع نظاما ترصحييا حلرية تأ سيس امجلعيات، حيث أ نه مبوجب الفصل  يستأ س 

الإدارية احمللية، مبجرد توصلها بترصحي من أ جل تأ سيس مجعية، أ ن تسمل عنه وصال مؤقتا خمتوما ومؤرخا يف احلال، وهو التفسري اذلي 

 القضايئ الوطين.  أ كده الاجهتاد

طار أ نشطته اجملمتعية أ مهية خاصة لتتبع ديناميات اجملمتع املدين. وقد انهتت أ عامهل  يويل اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ، يف. 224 اإ

سهامه يف التطور اجملمتعي. ىل خالصات هامة، ختص اإ  اإ

ع من به منظامت اجملمتع املدين من أ دوار "هامة سواء يف "جمال الرتاف جسل اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ، ما تقوموهكذا . 225

أ جل التغيري ادلميقراطي أ و يف جمال معليات التضامن وتقدمي اخلدمات. وقد متكنت امجلعيات من ولوج جمالت جديدة من احلياة العمومية 

ت قريب من ي والتضامن، فضال عن اهامتهما مبوضوعات ظلت اىل وقوالتمنية الثقافية والاجامتعية والاقتصادية، والاخنراط املدين والتعل

  109ابب الطابوهات اليت ل ينبغي الاهامتم هبا. كام أ ن ادلوةل ابتت تعرت  بدور امجلعيات وتعتربها رشياك أ ساس يا ".

عددا من املسؤولني والنخب حيث أ ن  110جسل اجمللس، عالقة، مع ما ذكر، وأ نه "أ حياان يلعب القطاع امجلعوي دور احلاضنة،" كام

 الإدارية واخلرباء يف املنظامت ادلولية وبعض القادة يف ال حزاب الس ياس ية والنقاابت ينحدرون من منظامت اجملمتع املدين.

ملعلومات ا وتتقوى ماكنة منظامت اجملمتع املدين مع الاعرتا  ابل دوار الإجيابية لها من طر  املنتظم ادلويل اذلي يضعها مضن مصادر. 226

فاع عهنا، ، من خالل رصد وضعية حقوق الإنسان وادلرشياك يف تعزيز حقوق الإنسان والهنوض هبا ابعتبارهاذات املصداقية واملوثوقية، 

ة يف كوماكحفة الانهتأاكت، وتسهيل س بل الانتصا  لفائدة الضحااي، والإسهام يف التمنية ادلميقراطية والهنوض ابملشاركة املواطنة، واملشار 

 تعزيز احلمك الرش يد، والإسهام يف أ شغال املنظامت ادلولية. 

                                                           
 33، ص 2016ة ل وضعية ودينامية احلياة امجلعويتقرير اجمللس الاقتصادي والاجامتعي حو  109 

 35، ص 2016امجلعوية ل وضعية ودينامية احلياة تقرير اجمللس الاقتصادي والاجامتعي حو  110 
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ويسجل أ ن اجملمتع املدين املغر ي يعر  دينامية متواصةل من خالل تزايد غري مس بوق عىل مس توى جحم التأ سيسات )ما يزيد عن . 227

قيقها عىل مس توى مما ميثل يف اجململ ماكسب مضافة، مت حت مجعية( والتنوع الكبري ابلنس بة لهامتماته واسهاماته يف احلياة العامة  230000

 البناء ادلميقراطي وتعزيز حقوق الإنسان والتمنية، عىل مس توى تعزيز ال دوار ادلس تورية وتقوية الإطار الترشيعي.

تارخي املعارص ال خرية من ال ومثل الرصيد الوطين امجلعوي، مؤرشا عىل مناخ الانفتاح واحلرية والإصالح اذلي طبع العرشين س نة . 228

 الاقرتاح أ و الرتافع أ و اليقظة. للمغرب، حيث اكنت امجلعيات واملنظامت املدنية حارضة بقوة، ابملشاركة أ و الوساطة أ و

 اثنيا: مس تنتجات خبصوص الصعوابت القانونية والواقعية.

ة، ترتبط معق جغرافية املغرب، تعرتضه صعوابت واقعية وقانونييالحظ، أ ن التطور النوعي لعمل امجلعيات واذلي يبارش أ غلبه، يف . 229

 بأ زمة تطور نظام حامية حقوق الإنسان، حيث تظهر كام ييل:

دارية حتول دون قيامه بأ دواره ووظائفه،  .230 ىل أ ن النس يج امجلعوي الوطين تعرتضه صعوابت قانونية وممارسات اإ تشري املعطيات النوعية اإ

الترصحي بفروع امجلعيات، والامتناع عن تلقي الترصحيات بتأ سيس امجلعيات أ و عدم منح الوصولت املؤقتة، مما من قبيل "بطئ مسطرة 

ىل منع البعض من الاس تفادة من  ضافة اإ جيعلها يف وضعية غري سلمية، فال يه متالمئة مع الرشعية القانونية ول يه ابجملمدة ال نشطة. اإ

 ال خر من القيام بأ نشطة تدخل مضن اهامتماهتا، مما يؤثر عىل أ نشطهتا وأ هدافها والزتاماهتا.الفضاءات العمومية وحرمان البعض 

لغاء أ و حمل تظمل دلى املؤسسات الوطنية حلقوق الإنسان املتصة،. 231 كام يعر   وقد اكنت هذه الصعوابت موضوع أ حاكم قضائية ابلإ

دم كفاية وحتدايت هتم حمدودية املوارد املالية والبرشية ابلنس بة للكثري من امجلعيات، وعالفعل امجلعوي صعوابت هتم الرشاكة والباايت، 

متام مسطرة  معدل التأ طري امجلعوي للساكن. ومن املؤكد أ ن شأ ن تنايم هذه الوضعية، وتكرار تسجيل املامرسات الإدارية اليت حتول دون اإ

ان ذات أ ن يشلك مسا مباكنهتا وأ دوارها ادلس تورية وخرقا لاللزتامات ادلولية لبالد تأ سيس امجلعيات وقياهما مبامرسة أ نشطهتا بلك حرية،

 111.الصةل"

وعديد منظامت اجملمتع املدين، أ ن الهنوض مباكنة امجلعيات وتطوير أ دوارها   112تعترب توصيات املؤسسات الوطنية حلقوق الإنسان. 223

لعمل اادلس تورية، يقتيض العمل عىل مراجعة املنظومة القانونية املؤطرة، مبا يامتىش مع املعايري ادلولية واملقتضيات ادلس تورية، ومبا ميكن 

ية وتبس يط التقيد ابحرتام الرشعية القانونية والالزتام بتنفيذ ال حاكم القضائ  امجلعوي كوجه من أ وجه التطور اجملمتعي احلضاري، من ضامن

حداث امجلعيات الوطنية واضفاء الطابع الالمادي علهيا، وتيسري الرشوط املتعلقة ابمجلعيات ال جنبية، واستبدال نظام  مسطرة الترصحي ابإ

لفضاءات ملنح صفة املنفعة العامة، ومتكني امجلعيات دون متيةز من اس تعامل ا العقوابت السالبة للحرية ابلغرامات، ومراجعة ال سس املؤطرة

ىل املؤسسات الإعالمية العمومية، وتوس يع الفضاء املدين مبا يف ذكل الرمقي، وتشجيع احلوار بني السلطات العمومي  ةالعامة، ومن الولوج اإ

كراهات. كام أ وصت املؤسسات ا ة ادلاخلية، لوطنية امجلعيات ابحلرص عىل احرتام القوانني، وتعزيز ادلميقراطيوامجلعيات لتجاوز املعيقات والإ

 113واعامتد واحرتام قواعد تدبري شفافة، واحلرص عىل التس يري ادلميقراطي.

ة من نيرتب املندوب الوزاري عىل ما ذكر خبصوص الصعوابت الواقعية والقانونية والاقرتاحات والتوصيات املقدمة يف شأ هنا، معاي . 233

 هجة، وتقديرا، من هجة اثنية.

                                                           
آليات ال مم املتحدة املذكورة يف القسم ال ولراجع املعطيات النوعية للمجلس الوطين حلقوق الإنسان واجمللس الاقتصادي تُ   111  .والاجامتعي والبييئ ومنظامت اجملمتع املدين وأ

 الاقتصادي والاجامتعي والبييئ حول وضعية ودينامية احلياة امجلعوية ومذكرة اجمللس الوطين حلقوق الانسان حول حرية امجلعيات ابملغرب.تقرير اجمللس واردة ب   112
  18-14 ص ،الاقتصادي والاجامتعي والبييئ حول وضعية ودينامية احلياة امجلعويةتقرير اجمللس   113
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 من حيث املعاينة:

يعاين املندوب الوزاري، أ نه وحلد ال ن، ل يوجد ملف توثيقي اكمل وشامل، يساعد عىل حتديد درجة احلدة من حيث احلجم . 234

ومس توى املس الوهري ابحلق يف تأ سيس امجلعيات، حيث أ نه وابس تحضار املعطيات النوعية الواردة يف القسم ال ول خبصوص املوضوع، 

جاوز ة لدلوةل للحد من حرية تأ سيس امجلعيات يف ظل النشاط الإجاميل ملنظامت اجملمتع املدين اليت تتممهنج بس ياسة الترصحيمن الصعب 

عامل ادلميقراطية التشاركية. 230  أ لف مجعية تغطي اكفة الرتاب الوطين، وتش تغل يف جمالت عديدة ومتنوعة، وتعد رشياك أ ساس يا يف اإ

 من حيث تقدير املوضوع: 

دوب الوزاري، من مسؤوليته أ مام موضوع تأ سيس امجلعيات ابعتباره موضوعا حيواي يقع يف قلب نظام تعزيز حامية ل يهترب املن. 235

 حقوق الإنسان، وعىل هذا ال ساس يعرض تقديره كام ييل:

لهيا السالفة اذلكر، خبصوص درجة ونطاق املس ابحلق يف تأ سيس امجلعيات، ل تؤثر  -. 236 ن املعاينة املتوصل اإ ىل قمية اخلالصات عاإ

لهيا من طر  اجمللس الوطين حلقوق الإنسان واجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ ومؤسسة وس يط اململكة،  والتوصيات املتوصل اإ

ح االيت يعتربها املندوب الوزاري أ ساسا جيدا للتعاطي مع املوضوع، انسجاما مع رصيد بالدان اليت ظلت عىل ادلوام، وفية خليار الانفت

عىل اجملمتع املدين، اذلي شلك مظهرا من املظاهر احلضارية، وجمال من جمالت الضبط اذلايت واحليوية الاجامتعية، ومؤرشا عىل حرية 

 التعبري حىت ابلنس بة ل قىص املعارضة.

صادرة عن ة والتوصيات اليعترب املندوب الوزاري امللكف حبقوق الإنسان، أ ن انشغالت ومطالب احلركة امجلعوية الإصالحي -. 237

 114ضامن حرية تكوين امجلعيات دون قيود"، املؤسسات ادلس تورية، تتقاطع مع توصيات الآليات ال ممية حلقوق الإنسان اليت ركزت عىل "

دارية لتكوين امجلعيات"   115.و"تعزيز الضامانت القانونية محلاية حرية تكوين امجلعيات،" و"تبس يط املساطر الإ

لهيا خالصات املقرر اخلاص  -. 238 ليه الفقه والاجهتاد ادلويل يف املوضوع كام أ شارت اإ كام تتقاطع التوصيات والاقرتاحات مع ما انهتيى اإ

املعين ابحلق يف التجمع السلمي وحرية تكوين امجلعيات اذلي أ كد أ ن "حرية تكوين امجلعيات ل يشمل فقط احلق يف تشكيلها، وامنا يكفل 

ل لبعض القيود اليت جيب أ ن ايضا حق هذه ا مجلعيات يف القيام بلك حرية ابل نشطة اليت أ نشأ ت من أ جلها، وأ ن هذه احلرية ل ختضع اإ

ن هذه احلرية، ينبغي أ ن تكون يه  22من املادة  2تكون متطابقة مع الفقرة  من العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية، واإ

ىل أ ن يكون نظام الترصحي ابلتأ سيس بس يطا وسهل الولوج وغري قامئ عىل المتيةز وغريالقاعدة وأ ن يكون التقييد هو   الاس تثناء، داعيا اإ

  116ملكف". 

وبناء عليه، متثل الانشغالت والتوصيات، يف تقاطعاهتا، كتةل اقرتاحية قوية، تتطلب أ كرث من أ ي وقت مىض، عناية خاصة يف . 239

طار التعزيز والرتصيد والاستباق  ق والوساطة، ابعتبارها مداخل أ ساس ية، للتعاطي الإجيا ي مع حتدايت تدبري أ زمة تطور نظام حامية حقو اإ

 الإنسان.

 اثلثا: مس تنتجات حول مدخل تذليل الصعوابت القانونية والواقعية.

ام للحكومة الس يد ال مني الع من خالل لكمةيسجل أ ن التفاعل الإجيا ي مع هذه التوصيات واخلالصات اكن موضوع اهامتم احلكومة . 240

 ، حيث رصح:117مبناس بة تقدمي ومناقشة املةزانية الفرعية لل مانة العامة للحكومة بلجنة العدل والترشيع وحقوق الإنسان مبجلس النواب

                                                           
 .2017وتوصيات الاس تعراض ادلوري الشامل برمس الوةل الثالثة  2016توصيات اللجنة املعنية حبقوق الإنسان مبناس بة حفص التقرير ادلوري السادس 114 
 .2017توصيات الاس تعراض ادلوري الشامل برمس الوةل الثالثة  115 
 .2013ريل أ بنسان يف لإ اىل جملس حقوق عتقرير املقرر اخلاص املعين ابحلق يف التجمع السلمي وحرية تكوين امجلعيات املقدم  116 
  .2021نونرب  12/ التدخل يوم 2022برمس الس نة املالية 117 
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لهيا يف جمال تطبيق النصوص  لترشيعية والتنظميية ا"... وهكذا، فبالنس بة ملديرية امجلعيات، وعالوة عىل ممارس هتا لالختصاصات املس ندة اإ

عداد ومراجعة  هنا تسهر، بتنس يق مع القطاعات الوزارية املعنية، عىل اإ املتعلقة حبق تأ سيس امجلعيات، والامتس الإحسان العمويم، فاإ

عداد مرشوع قانون يت ىل اإ لق عالنصوص القانونية ذات الصةل جبمعيات اجملمتع املدين. ويف هذا الصدد، أ فضت اجملهودات املبذوةل اإ

ابملؤسسات الكفيةل ومرشوع قانون يغري ويمتم مبوجبه الظهري الرشيف املتعلق بتنظي حق تأ سيس امجلعيات، قصد مراجعة وحتيني 

 املقتضيات املتعلقة بتلقي امجلعيات للمساعدات ال جنبية والترصحي هبا دلى الإدارة."

 كام جاء يف لكمة الس يد الوزير:   . 241

عالمية وطنية خاصة ابمجلعياتهذه املديرية عىل وضع  "ومن هجة أ خرى، تعمل حداث جسمنظومة اإ ل ، تسمح برمقنة املساطر الإدارية، واإ

الكرتوين للجمعيات، يتضمن معلومات تعريفية عهنا وعن أ نشطهتا، مع ختصيص "معر  وطين فريد" للك مجعية عىل حدة. وهتد  هذه 

ماكنية التدابري اىل وضع قاعدة بياانت حمينة وموثوق حصائية اليت تتيح للسلطات العمومية اإ اس تكشا   هبا، س تمكن من توفري املعطيات الإ

ية و اجملالت اليت تس تأ ثر ابهامتم امجلعيات، وتوزيعها الغرايف، والوقو  عىل حاجياهتا الرضورية، من أ جل حتديد دقيق للمجالت ذات ال ول

 اليت س تحظى ابدلمع واملواكبة والتشجيع".

يعترب املندوب الوزاري، أ ن ما ورد يف لكمة الس يد ال مني العام للحكومة، يشلك نقطة حتول نوعية يف تدبري موضوع امجلعيات، . 242

وميثل أ ساسا جيدا للتعاطي مع انشغالت منظامت اجملمتع املدين وتوصيات املؤسسات ادلس تورية والتوصيات ال ممية املقبوةل من طر  

طار التفاع  ل مع الآليات ال ممية، وسائر التوصيات املنسجمة معها.بالدان يف اإ

ويف هذا الإطار، يعلن املندوب الوزاري امللكف حبقوق الإنسان، أ ن املندوبية الوزارية كطر  يف التنس يق املؤسسايت حلقوق . 243

 عامة للحكومة.يف توهجات ال مانة الما ورد  مع الإنسان، وانسجاما مع اختصاصاهتا، ومن ابب التيسري س تقدم، مقرتحات ختص التفاعل

طار الالزتامات اذلاتية املتعلقة مبهمة تعزيز حامية حقوق الإنسان. 244 آلية، عىل مس توى اس تقبال  كام س يقوم املندوب الوزاري يف اإ بوضع أ

ثراء احلوار العمويم وجتويد معلي طار الاس تعراض واملسامهة يف الرتافع واإ  الت ذات الارتباط. ة املالءمة واجملوتلقي الشاكايت املثارة يف اإ

 

الفرع السادس: مس تنتجات خبصوص حرية التجمع والتظاهر وحتدايت تدبري أ زمة تطور نظام حامية حقوق 

 الإنسان

 أ ول: مس تنتجات من املرجعية ادلولية والوطنية

من العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية  21تقر املبادئ ادلولية ذات الصةل ابحلق يف التظاهر والتجمهر السلمي ولس امي املادة . 245

ل تكل اليت تُفرض طبقا  والس ياس ية الاعرتا  ابحلق يف التجمع السلمي، وتعترب أ نه ل جيوز أ ن يوضع من القيود عىل ممارسة هذا احلق اإ

تدابري رضورية، يف جممتع دميقراطي، لصيانة ال من القويم أ و السالمة العامة أ و النظام العام أ و حامية الصحة العامة أ و  للقانون وتشلك

 ال داب العامة أ و حامية حقوق ال خرين وحرايهتم. 

جيابية يف. 246 ة ال نظمة ادلميقراطية، تمني تعترب املرجعيات املعيارية للمساطر اخلاصة مبجلس حقوق الانسان أ ن "التجمعات تسامه ابإ

يف  وتؤدي دورًا أ ساس يًا يف مشاركة امجلهور. وميكن أ ن تكون انفعة لإيصال أ صوات الناس املهمشني أ و اذلين يقدمون هنجًا بدياًل. ومتثل

ضل ملتلف حقوق ة أ فاجململ أ داة ميكن من خاللها التعبري عن حقوق اجامتعية واقتصادية وس ياس ية ومدنية وثقافية أ خرى. ولضامن حامي

ىل فضاءات امل  ماكنية الوصول اإ اركة شال شخاص اذلين يشاركون يف التجمعات، ينبغي وجود بيئة متكينية وأ منة لعامة امجلهور، ل تُقيَّد فهيا اإ

 118تقييدًا مفرطًا أ و غري معقول".العامة 

                                                           
جراءات موجزة أ و تعسفاً لمقرر اخلاص لتقرير مشرتك  118 بشأ ن الإدارة  املعين ابحلق يف حرية التجمع السلمي وتكوين امجلعيات واملقرر اخلاص املعين حبالت الإعدام خارج القضاء أ و ابإ

 .2016 مارس 24وفرباير  29 املنعقدة ما بني جمللس حقوق الإنسان 31ادلورة ، مقدم اىل السلمية للتجمعات
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امانهتا، "احرتام ادلول حلقوق ال شخاص املشاركني يف التجمعات ولضوحددت املساطر اخلاصة، يف اجهتاداهتا، املعايري ال ساس ية يف . 247

وكفاةل حقهم غري القابل للترص  يف املشاركة يف التجمعات السلمية، وضامن امتثال أ ي قيود مفروضة عىل جتمعات سلمية للمعايري ادلولية 

القانون  دام القوة مرهوان بتعذر جتنهبا، ومتاش هيا معحلقوق الإنسان، حيث تيرس ادلول ممارسة احلق يف التجمع السلمي؛ وجعل اس تخ

ادلويل حلقوق الإنسان؛ وضامن المتتع ابحلق يف مشاهدة التجمعات ومراقبهتا وتسجيلها؛ حامية املعلومات الشخصية املتعلقة ابلتجمعات 

جراءات املتخذة بشأ   قرار مسؤولية ادلوةل عن الإ ىل املعلومات، واإ  119.ن التجمعاتوضامن احلق يف الوصول اإ

حرية التظاهر السلمي. تعترب حرية الاجامتع والتظاهر السلمي مكفوةل مبوجب القانون املنظم  29يضمن ادلس تور مبوجب الفصل . 248

جراءات الترصحي أ و عندما  ،120لها ل يف حاةل عدم احرتام اإ ل لترصحي فقط، ول ميكن تقييدها اإ حيث ل ختضع هذه احلرية وكذا ممارس هتا اإ

تقدر السلطات بأ ن هذه الاجامتعات من شأ هنا أ ن ختل ابلنظام العام، وهو ما يزيك الطرح الليربايل للقوانني الوطنية املتعلقة احلرايت 

 العامة.

 اثنيا: مس تنتجات من أ عامل الرصد

يت تمت يف ت الاحتجاجية التؤكد املعطيات النوعية للمجس الوطين حلقوق الإنسان، املس تقاة من رصده، لعينات داةل، للحراك. 249

ىل 121الشارع العام مظاهرة، وأ هنا ختتلف من حيث خصائصها  46، تسجيهل أ ن الاحتجاجات يف تزايد مطرد، حيث يصل معدلها اليويم اإ

عن الاحتجاجات اليت عرفها املغرب يف السابق، من حيث املدة الزمنية ومن حيث نوعية قاعدهتا املادية احلامةل للمطالب، وهو ما يعكس 

ب حبقوقهم، وأ هنا حتولت من فعل ممركز ومؤطر قانونيا اىل فعل احتجايج منترش عىل مس توى ربوع الرتا الوعي املزتايد والقوي للمواطنني

 الوطين. 

جراءات القانونية واملسطرية املؤطرة ملامرسة هذا احلق، وأ ن هذا . 250 كام يالحظ اجمللس الوطين أ ن احملتجني ل يتقيدون، غالبا، ابلإ

وةل مية الناش ئة، غالبا ما يتسبب يف الرفع من منسوب التوتر والاحتقان بني املتظاهرين والسلطات املسؤ النوع املمةز للتعبريات العمو 

 عن نفاذ القانون واحلفاظ عىل ال من. 

ىل أ ن . 251 حالت من أ صل  6ويشري اجمللس الوطين حلقوق الإنسان، بناء عىل تتبعه املبارش ومالحظته امليدانية خالل س نة واحدة، اإ

حالت لحتجاجات ومسريات واعتصامات منظمة مبختلف مناطق املغرب، شارك فهيا عدد كبري من املواطنني، ومهنا من دام لس نوات  10

حالت أ خرى بتدخل من قوات ال من،  4عدة، قد مرت يف ظرو  عادية ومل تعر  تدخالت لقوات ال من من أ جل فضها. فامي مت فض 

املسطرة القانونية املنظمة لعمليات التدخل، فامي اكنت حاةل وحيدة حمل مالحظة للمجلس وجسل بشأ هنا وعاين اجمللس يف حالت، احرتام 

فراطا يف اس تعامل القوة لفضها.  جتاوزات واإ

يث ح من تقديرات منظامت اجملمتع املدين أ ن أ غلهبا مل تعد تنبين عىل ادعاء الطابع املمهنج والكثيف ملنع التظاهر والتجمهر،  ويسجل. 252

تؤكد معطيات معظم امجلعيات أ ن مظاهر منع هذا احلق تمتثل يف عدم الرتخيص أ و تفريق التجمعات واملظاهرات بعد انطالقهتا، وتسجيل 

ابحة يف مناطق أ خرى، مع اللجوء من حني ل خر  التفاوت يف طريقة التعامل مع احلالت بني املناطق حبيث يمت املنع يف مناطق فامي تمت الإ

ىل اس   ىل التوقيف وحتريك املتابعة القضائية بهتم تتعلق ابلتظاهر غري اإ تعامل القوة غري املتناس بة خالل فك بعض ال شاكل الاحتجاجية واإ

املرخص، وعدم تعمي استامثر املهارات املهنية املكتس بة خالل التدريب وبرامج التكوين عىل مجيع عنارص القوات العمومية، وحمدودية 

 ونية وعدم مالءمهتا مع مس تجدات الواقع وتعدد أ مناط الاحتجاج وأ شاكل التعبري.املقتضيات القان

                                                           
جراءات موجزة لمقر لتقرير مشرتك  119 و تعسفاً بشأ ن الإدارة أ  ر اخلاص املعين ابحلق يف حرية التجمع السلمي وتكوين امجلعيات واملقرر اخلاص املعين حبالت الإعدام خارج القضاء أ و ابإ

 .2016 مارس 24وفرباير  29جمللس حقوق الإنسان املنعقدة ما بني  31مقدم اىل ادلورة  ،السلمية للتجمعات
 .00-76املنظم للتجمعات العمومية املعدل واملمتم ابلقانون رمق  1.58.377رشيف رمق الظهري ال  120

 .28-27، ص 2019تقرير اجمللس الوطين حلقوق الإنسان حول وضعية حقوق الانسان لس نة  121 
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، بعد القراءة الرصينة ملتلف املصادر، أ ن ما مةز الوقفات والاحتجاجات هو اتساهما، يف معوهما، ابلطابع السلمي، وارتباطها ويالحظ. 253

تعلق بعدم حتجني واملتظاهرين، مع تسجيل التسامح امللحوظ للسلطات فامي ي مبطالب هتم احلقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية للم 

 احرتام املتظاهرين للرشوط القانونية املنظمة لالحتجاج والتظاهر السلمي. 

وات ، أ ن هجودا كبرية بذلهتا الق2011كذكل، ويف ضوء املعطيات املدروسة وال حداث والوقائع املسجةل بعد اعامتد دس تور  ويالحظ. 254

طار احلرص عىل حامية سالمة  العمومية للتفريق السلمي للمظاهرات، وأ ن معلها، يف اجململ، اتصف برابطة الأ ش وضبط النفس يف اإ

املواطنني وممارسة احلقوق واحلرايت واحلفاظ عىل ال من والنظام العامني، وأ ن هذه الصفات اتسمت هبا تدخالهتا حىت ابلنس بة ل حداث 

ل ما اس تثين يف اطار حماربة توتر حملية أ و  هجوية، ممتدة يف الزمان واملاكن، حيث اكن تدبريها يتسم ابلسلمية وتفادي اللجوء للقوة اإ

الانفالاتت والتجاوزات اليت تشلك هتديدا وخطرا كبريا عىل النظام العام وال من العام وحامية ال شخاص واملمتلاكت، وهو الطابع اذلي 

مبناس بة تدبري جاحئة كوروان اليت اكنت حتدايت تدبريها مرتفعة، حيث تثبت عرشات ال رشطة، حرص قوات  متت احملافظة عليه حىت

ضافية يف الرتامك الإجيا ي الوطين فامي خيص تدبري املظاهرات  ال من عىل عدم السقوط يف بعض الاس تفزازات، ويه ممارسات فضىل اإ

 يهتا.ينبغي احلفاظ علهيا وترصيدها وتقو والاحتجاجات، 

ل بكوهنا ل تعدو أ ن تكون احتاكاكت ل تصل، يف . 255 ولهذا، ل ميكن وصف ما قد يقع من مناوشات بني قوات ال من واملتظاهرين اإ

ىل درجة العنف أ و القوة املفرطة اليت ختلف حضااي كرث أ و أ رضار جسامنية ابلغة.  جل ال حوال، اإ

ىل املس تقبل، عن الإقرار بوجود حتدايت ل يُغ يِن القول ابلتقديرات السابقة . 256 ويه رشط أ ساس لرتصيد املكتس بات والتوجه اإ

قلمي  طار القانوين املنظم حلرية التجمع والتظاهر السلمي للتحولت اجملمتعية والس ياقات الوطنية والإ ية مطروحة ترتبط ابحلاجة ملالءمة الإ

واقعية، رحشا للتطور والكثافة، وما س تصاحبه من حتدايت وصعوابت قانونية و اليت تمت فهيا، ذكل أ ن موضوع التجمهر والتظاهر س يظل م

 تس توجب أ كرث من أ ي وقت مىض، مراجعة القانون املنظم، وتقوية الوساطة املؤسساتية واملدنية.

ىل أ مهية ا اجمللس الوطين حلقوق الإنسان، املتقاطعة مع توصيات الآليات ال ممية تربز قمية توصياتويف هذا الصدد، . 257 ليت خلصت اإ

ماكنية الترصحي القبيل لتنظي املظاهرات عرب الربيد الإلكرتوين، واستبدال العقوابت ال  البة سمراجعة الاطار القانوين الوطين مبا ميكن من اإ

بقاء عىل الغرامات فقط بشأ ن خمالفة بعض املقتضيات ذات الصةل ابلجامتعات العمومية وابملظاهرات يف لطرق العمومية، وعدم ا للحرية والإ

نسان، وضامن حق التظاهر  اخضاع احلق يف التظاهر والتجمع لتقييدات غري تكل املسموح هبا طبقا لدلس تور والصكوك ادلولية حلقوق الإ

خضاع معلية اس تعامل القوة ملراقبة النيابة العام ن مل يس تو  مسطرة الترصحي او الاشعار، والتنصيص عىل اإ  .  122ةوالتجمع السلمي واإ

وبناء عليه، ميكن القول، أ نه يف اجململ، ويف ضوء الطابع السلمي لالحتجاجات من هجة املتظاهرين حلد ال ن، رمغ احملاولت املتكررة . 258

ني يلس تغاللها من طر  البعض لعتبارات س ياس ية.  ومن هجة تدبري السلطات العمومية اذلي اتسم بدوره برابطة الأ ش، أ ن السلوك 

ومع سائر الصعوابت والاكراهات، ل يزالان يرمزان لإرادات التشبث ابلسمل املدين والعيش املشرتك. وهذا من خاصيات التجربة معا، 

حفظ و الوطنية املغربية ومن عنارص متةزها يف حميطها الإقلميي. وهذه املامرسات الفضىل املنبعثة من تدبري التوازن بني حامية حقوق الإنسان 

 ام، ستبقى صامم ال مان ضد نزوعات التطر  والاس تغالل الس ياسوي.ال من والنظ

ليه تقرير المنوذج التمنوي بكون اجملمتع القوي وادلوةل القوية . 259 ن الإعامل ال مثل لروح ادلس تور، والتجاوب الفعال مع ما انهتيى اإ واإ

لس امي يف ظل تنايم جحمها واتساع نطاقها اجملايل، حيث و يس تدعيان، الإسهام يف ترصيد املكتس بات وجتويد حاكمة تدبري الاحتجاجات،

 اس تطاع تدبري عدة حركيات احتجاجية تصاعدية ويومية ملطالب جممتعية مزتايدة ومرتامية ل ترتد يف التعبري عن حاجياهتا مبختلف الوسائل

ال وانصات، رب، معربة عن حاجهتا اىل بنيات اس تقبوال شاكل مبا فهيا تكل اليت ترفع رموز الس يادة،  ويه قادمة من أ عامق جغرافية املغ

سعا  النساء احلوامل وغريها من املطالب  ىل املدارس أ و اإ رافعة مطالهبا يف حتسني الطرق واملساكل الوعرة لمتكني ال طفال من الولوج اإ

نساين املرشوع التمنوي وامحلاية الاجامتعية.  العادةل اليت تواجه بعمق اإ
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ليه الفاعلون املدنيون واملؤسسات الوطنية حلقوق الإنسان، وابخلصوص اجمللس الوطين حلقوق يقتيض ال مر، . 260 تفاعال مع ما خلص اإ

نسان، ترصيد املكتس بات الوطنية، ابجياد تأ طري قانوين وتنظميي وتواصيل وثقايف مناسب للمتطلبات  الإنسان، والآليات ال ممية حلقوق الإ

ة جات وال شاكل الديدة للتعبري. وميكن أ ن تكون مناس بة حتيني خطة العمل الوطنية يف جمال ادلميقراطيوالتحولت اليت تعرفها الاحتجا

 وحقوق الإنسان فرصة لفحص وتدقيق العنارص املرتبطة هبذا اخليار.

سهام يف تعزيز ية، والان تقرير الاس تعراض اذ يؤكد مرة أ خرى رضورات تقوية املنطلقات وال بعاد الاستباقية واملقاربة الوقائ اإ . 261

ىل التفكري يف أ ولوية التدخل الترشيعي ويف تقوية الوساطة  املكتس بات وتذليل الصعوابت املثارة ورفع التحدايت املطروحة، يدعو اإ

 املؤسساتية.

 

آلية الوطنية للوقاية من التعذيب  الفرع السابع: اس تنتاجات بشأ ن ال

حداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، اليت ُأنيط هبا دراسة وضعية وواقع اختيار، حسمت اململكة املغربية، بصفة هنائية. 262  اإ

اكنيات املمكنة. ويعكس مال شخاص احملرومني من حريهتم، يف انسجام مع التوجه ادلويل ملناهضة التعذيب والوقاية منه حبميع الوسائل والإ 

نسان املنبثقة عن التوهجات الإصالحية الكربى، يف ضوء جتربة العداةل الانتقالية هذا الاختيار ادلينامية الوطنية يف جمال حقوق الإ 

صالح منظومة العداةل وابخلصوص  واملكتس بات ادلس تورية املتعلقة بتجرمي الانهتأاكت الس مية حلقوق الإنسان، ونتاجئ احلوار الوطين حول اإ

 ما يتعلق بضامانت احملامكة العادةل. 

عادة تنظميه، من تعزيز  76.15من القانون رمق  12لس الوطين حلقوق الإنسان لهذه الآلية مبوجب املادة مكن احتضان اجمل. 263 املتعلق ابإ

ضافية وفعاةل ومتخصصة يف جمال مناهضة التعذيب. حداث وس يةل اإ  ال دوار امحلائية للمجلس ابإ

ضباط الرشطة القضائية ورجال ال من وادلرك وحراس ويعد فتح أ ماكن احلرمان من احلرية مبختلف أ صنافها، حيث يش تغل . 264

من  نالسجون، أ مام املراقبة العمومية واملس تقةل اليت متارسها الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، أ مه ضامنة لتكريس شفافية أ نظمة احلرما

 احلرية وجعلها قابةل للخضوع للمراقبة اخلارجية واملس تدامة.

سهاهما يف مناهضة التعذيب والوقاية  ورمغ حداثة نشأ هتا، .265 ن معل هذه الآلية الوطنية، تبعا للمعطيات املتوفرة، يؤرش عىل سالمة اإ فاإ

منه، وابخلصوص عىل مس توى ما قامت به من تشخيصات وتقياميت لواقع ووضعية أ ماكن احلرمان من احلرية، مبختلف أ صنافها ويف 

 يدانية ولقاءاهتا مع خمتلف الفاعلني واملعنيني، واليت تؤكد خالصاهتا أ مهية:خمتلف هجات اململكة، بناء عىل زايراهتا امل 

 القطع مع الطابع املمهنج حلدوث هذا الانهتاك؛ -

 وجود ممارسات فضىل يف تدبري أ ماكن احلرمان من احلرية التابعة لل من الوطين وادلرك املليك وابلسجون؛  -

 ال شخاص املفرتض خضوعهم هل؛التقدم النوعي عىل مس توى المتتع حبقوق  -

آليات الوقاية منه؛  -  تطور مس توايت الرقابة والبحث بشأ ن حدوث التعذيب والهنوض بوسائل وأ

 كام تتضمن معطياهتا تسجيل بعض اخلصاصات والتحدايت اليت ينبغي مواصةل الهود الوطنية ملعالهتا وجتاوزها واليت هتم:. 266

ضافية  - ىل بذل جمهودات اإ  لتوفري خدمات حصية مناس بة لل شخاص احملرومني من احلرية؛احلاجة اإ

ىل بذل عناية أ كرب ببعض املرافق واخلدمات لضامن كرامة ال شخاص احملرومني من احلرية؛ -  احلاجة اإ

 معالة بعض الإشاكليات املرتبطة ابلكتظاظ ابلسجون؛  -

 راسة النظرية. تعزيز اجملهودات محلاية أ كرب لبعض الفئات اكل طفال ببعض أ ماكن احل -
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ل أ ن يؤيد مالحظات وتوصيات الآلية الوطنية ومس توى تفاعل املعنيني معها، وهو ال مر اذلي يعكس  ول يسع املندوب الوزاري،. 267 اإ

سهاماهتا النوعية، من خالل اقرتاحاهتا، يف ا فع دلاملاكنة اليت أ صبحت حتتلها مضن املشهد املؤسسايت املعين مبناهضة التعذيب، وكذا اإ

ىل الاهامتم بتحسني ال وضاع ابملؤسسات اليت يتواجد هبا ال شخاص احملرومني من احلرية والهنوض بوضعية  مبختلف الفاعلني املعنيني اإ

 نزلهئا، فضال عن أ دوارها يف نرش قي ومبادئ حقوق الإنسان وابخلصوص مناهضة التعذيب. 

ابية طر  الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، نقطة حتول هامة يف مسار القطائع الإجيمتثل كتةل التوصيات املقدمة من ويف اجململ، . 268

ا اذلي دشنته بالدان منذ هناية القرن املنرصم ضد الانهتأاكت الس مية، كام متثل، راهنا، قوة دفع ملا ما هو مطروح من جسور يتعني حتصيهن

 عىل مس توى البنيات التحتية والاس تقبال واملعامةل.

جامع بني املنظامت احلقوقية حول تقيي ادعاءات التعذيب، عىل خال  ما ويالحظ. 269 ، يف ضوء املعطيات النوعية، أ نه، ليس هناك اإ

 اكن جيري يف املايض، من تقديرات موحدة أ و متقاطعة أ و متطابقة. وهذا حتول كبري حول مقاربة املوضوع.

 أ ن هذا املوضوع يأ خذ مس توايت متباينة ومل يعد ميارس ابلكثافة واملهنجية املعروفة يف أ ن الرأ ي املتشدد، بدأ  يعتربكام يالحظ . 270

ن الاجتاه الإصاليح لبا ي املنظامت واجمللس الوطين حلقوق الإنسان ومالحظات وتوصيات الآليات ال ممية، يؤكد أ ن  املايض. وابملقابل فاإ

 قع هنا أ و هناك نتيجة ممارسات فردية، يمت التصدي لها يف نطاق القانون. التعذيب مل يعد س ياسة لدلوةل، بل حالت معزوةل قد ت

نسان، ورمغ عدم اختصاصه للتدخل يف املوضوع من منظور تعزيز حامية . 271 ن املندوب الوزاري امللكف حبقوق الإ ويف ضوء ما ذكر، فاإ

ل أ ن جيدد الزتامه بدمع معل اجمللس الوطين  نسان، ل يسعه اإ  حلقوق الانسان يف جمال الوقاية من التعذيب، وابدلفاع عنحقوق الإ

 التوصيات املقدمة من طر  الآلية الوطنية حول املوضوع.

 

آلية ال ممية املعنية/ منوذجا  الفرع الثامن: امحلاية من الاعتقال التعسفي والعالقة مع ال

 موضوع التعذيب. لقد تراجعت عىل نطاق واسع الادعاءاتينطبق عىل موضوع الاعتقال التعسفي ما طرح عىل مس توى معالة . 272

طار ادلفوع الشلكية وال ولية املثا ة ر املتعلقة بتجاوز أ مد احلراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي، وظل الطابع السائد حالت مندرجة يف اإ

يقاف ثر متابعات ختص أ شخاصا عىل خلفية بعض ال حداث الاجامتعية أ و اإ  متابعة ات مبناس بة أ حداث تظاهر، أ و بناء عىلأ مام احملامك، اإ

طار ادعاءات أ مام فريق العمل املعين ابلعتقال التعسفي. طار احلق العام أ و يف اإ  حصفيني يف اإ

ويالحظ أ ن معوم تقارير املنظامت غري احلكومية، ل تقدم، خارج ما ذكر، تقارير توثيقية لدعاء الاعتقال التعسفي من حيث التوقيف . 273

 واملاكن واملدة والهة اليت ابرشته، فضال عن التصنيف والوصف املتداول يف ال دبيات احلقوقية.

وحيث أ ن لك ذكل يؤكد مرة أ خرى قطيعة بالدان مع ما اكن يوصف اعتقال تعسفيا زمن مايض الانهتأاكت الس مية، وحيث أ ن ما . 274

قرارا أ و نفيا.هو مثار ومدعى يرجع فيه الاختصاص لقضاة احلمك   احملرتفني قصد البت فيه، اإ

ويسجل بناء عىل التقارير املدروسة، أ نه يف ظل الادعاءات الواردة فهيا حبدوث اعتقالت تعسفية، ل يوجد أ ي تقرير واحد يتضمن . 275

نيف الاعتقال مصدره لتص  معطيات مضبوطة بشأ ن احلالت املعلن عهنا أ و حبثا دقيقا أ و تقصيا للحقائق حول الادعاءات، مبا يؤهل

 املرتبط به بكونه تعسفيا أ و غري ذكل.

ويبقى مثارا يف هذا الإطار، موضوع الاعتقال التعسفي يف عالقته مع فريق العمل املعين ابلعتقال التعسفي، كآلية أ ممية. وكام هو . 276

آليات ال مم املتحدة يف جمال تعزيز حامي جرائية من خم معرو  دوليا، فهذا الفريق من أ نشط أ نسان، ويس متد منظومته الإ تلف ة حقوق الإ

اليت و  املنظومات القانونية عرب العامل، املس متدة بدورها من أ عرق املنظومات النائية اليت تويل حامية حقوق الإنسان املاكنة اليت تس تحقها.

ىل أ فقها. ىل الوصول اإ  ترنو بالدان اإ
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، واذلي شارك فيه املندوب الوزاري امللكف -2019أ بريل س نة -ممي املعين ابلعتقال التعسفي، أ مكن للقاء اجملرى مع فريق العمل ال  . 277

حبقوق الإنسان مبعية وفد رفيع املس توى ميثل مكوانت التنس يق املؤسسايت املغر ي، من توضيح أ سس التعامل معه، عىل مس توى قواعد 

 املعامةل واملالحظات عىل مهنجية معهل، ويه كام ييل:

  :حيث نطاق العالقة واملعامةل من

 يأ كد املندوب الوزاري عىل "الزتاماتنا الثابتة خبصوص التفاعل مع فريقمك. لقد متةز مسار عالقتنا، ابلنتظام والفعالية ومل يشهد يف أ  . 278

ثرها،  2013حلظة من اللحظات انقطاعا أ و انكسارا. وقد اكنت زايرتمك للمغرب عام  فرصة للوقو  عند أ بعاد ودللت وتقريرمك الصادر اإ

نسان وس يادة القانون اذلي عرب عنه بصفة  هذا التفاعل اذلي يس متد منطلقاته وس ياساته من الاختيار الثابت لبالدان يف جمال حقوق الإ

 ، صاحب الالةل املكل محمد السادس".منتظمة

 اس بة اللسة التفاعلية، عىل املالحظات ال تية:كام أ كد الوفد، ويف نطاق الاعتبار الواجب للفريق ال ممي، مبن. 279

"نعم، يشلك لقاء اليوم فرصة هامة، نقدم من خاللها خالصات كربى أ ساس ية من وهجة نظران، ختص تفاعلنا اذلي مر عليه ما يقارب 

ليمك، بلك واقعية وعقالنية وموضوعية، لنب  اممك مؤاخذات وفدان سط أ مثالثني س نة، أ ي معر فريقمك، ونكون حمقني معه يف أ ن نتوجه اإ

 اليت سأ قدم مالحمها العامة ابقتضاب شديد وسيتوىل أ عضاء الوفد تقدمي توضيحات خاصة بشأ هنا، ويه كام ييل:

من أ ساليب معلمك، تسعون يف الهناية لفهم أ فضل ل وضاع سلب احلرية، وهو وضع قانوين  25: ل شك أ نمك طبقا لروح املادة أ ول. 280

ن ذكل ل ميكن أ ن يعد اعتقال تعسفيا، طاملا مت بصفة نظامية. تنظمه القواعد  القانونية اخلاصة بلك بدل عىل حدة. وكام هو معلوم فاإ

ن مؤاخذتنا ال وىل عىل تفاعلمك يه أ نمك ل تأ خذون بعني الاعتبار القواعد املنظمة لسلب احلرية يف بدلان واملنصوص علهيا يف قانون  اإ

 املؤاخذة ال ساس ية ترتتب علهيا اب ي املؤاخذات.املسطرة النائية. هذه 

نعرب لمك، بقلق، عن عدم قبولنا، ابملرة لبعض املواقف اليت اختذها الفريق واليت متس رساين ادلعاوى القضائية الراجئة، وكام  اثنيا:. 281

ل بعد انهتاهئا. ومبقتىض مرجعية القانون ا ن مرحةل احملامكة ل تقي اإ ل ي اكن ابلتدخل يف  دلويل اليت نشرتك فهيا، ل يسمحنعمل مجيعا، فاإ

جراءات املسطرة ول يف قناعة قضاة احلمك.    اإ

ليمك واليت كنا حنرص أ شد احلرص عىل مطابقهتا للمعايري  اثلثا:. 282 لحظنا، بصفة خاصة، عدم اعتبار املعلومات والتوضيحات املقدمة اإ

فقرة )ب( يف أ ن نقول بأ نه مل تولوها الاعتبار الواجب، طبقا ملا تنص عليه مدونة قواعد السلوك يف ال املتعار  علهيا عامليا، مما جيعلنا حمقني

 (. 6من املادة )

ىل تكوين قناعاتمك وأ رائمك،  رابعا:. 283 كام نالحظ بذات ادلرجة ما خيص مس توى تقديرمك للمعلومات اليت حتركون مبوجهبا مساطرمك املؤدية اإ

 ( من مدونة قواعد السلوك.6ا، وبصفة رئيس ية، أ هنا ل تطابق املواصفات املنصوص علهيا يف الفقرة )أ ( من املادة )واليت نالحظ علهي

، حيث توقفمت عىل أ مهية الامتس املزيد من املعلومات، 2018( من تقريرمك الس نوي برمس 41وتتعزز قناعتنا يف هذا الصدد مبا ورد يف الفقرة )

 ءات املعروضة عليمك، وهو ال مر اذلي ظل وسيبقى مطلبا اثبتا لبدلان خبصوص التفاعل معمك. أ ثناء نظرمك يف الادعا

بناء عىل مجموع ما ذكر، نكون حمقني يف أ ن نالحظ بأ ن مواقفمك اتسمت ابلرفض املمهنج لتوضيحاتنا وتعقيباتنا، مبناس بة  خامسا:. 284

 بقيت توصياتمك مطبوعة ابلعمومية واملياكنيكية".ال راء املقدمة يف لك احلالت املعروضة عليمك، كام 

هذه مؤاخذات نقدهما، بلك احرتام وتقدير، مس تخلصة من مصي تفاعلنا معمك وتشلك يف حد ذاهتا ال س باب الواقعية والقانونية اليت . 285

عادة النظر يف املواقف املتخذة من طرفمك وس يقدم أ عضاء الوفد   ت بعيهنا.توضيحات خاصة ختص حالجعلتنا نطالب أ كرث من مرة ابإ
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 .123ومرة أ خرى، جندد تأ كيدان عىل أ مهية حواران التفاعيل ونتطلع عىل أ جوبتمك عىل مالحظاتنا". 286

وحيث يس تنتج يف ضوء ذكل، أ ن بعض القراءات غري القانونية تعاملت مع عالقة بالدان مع هذا الفريق ال ممي وك نه "حممكة فوق . 287

ليه هو عنوان احلقيقة، واحلال أ ن ذكل غري حصيح وتربزه املؤاخذات السالفة اذلكر. نعم ينطلق معل الفريق من ال طرا "، وأ ن  ما ينهتيي اإ

جرايئ املغر ي، كام أ ن قواعد الفريق ل متكل رشعية نقض املقتضيات الوطنية، اليت يبقى بدلان  يف قواعد غري منسجمة مع النظام النايئ الإ

طار التفاعل ادل ويل متعاوان عىل أ ساسها، وعىل أ ساس التفسري الإجيا ي للنص القانوين والاجهتاد القضايئ الوطنيني يف هذا الصدد. اإ

جرائية ول صةل لها ابلنظام الإجرايئ املغر ي ، ويتعني التذكري يف هذا الإطار أ ن ال راء الصادرة عن الفريق تبقى منسجمة مع منظومته الإ

ملغرب، وحدُه بل يعاين الفريق ال ممي، مع منظومات قانونية دلول عديدة عرب العامل ومضهنا دول عريقة يف جمال وهذه املفارقة ل ختص ا

نسان.  ادلميقراطية وس يادة حقوق الإ

لزتام ول يعين لك ذكل أ ن بدلان يف قطيعة مع الفريق ال ممي، بل ابلعكس تمتةز عالقة بدلان معه ابلنتظام والدية يف التفاعل والا. 288

جراءات. وسيبقى أ كرب حتد للمنظومة القانونية الإجرائية الوطنية، يف قدرة مرشوع قانون املسطرة النائية املقبل عىل ت وية قابملواعيد والإ

حداث نقطة حتول مفصلية يف العالقة مع الفريق  ل ممي وغريه االضامانت القانونية، أ ساسا املتعلقة بفرتة احلراسة النظرية. ومن شأ ن تعديلها اإ

 من الآليات ال ممية املعنية.

 

 الفرع التاسع: مس تنتجات حول عقوبة الإعدام

عدام. 892 نسان  124اس تأ ثر موضوع عقوبة الإ آليات أ ممية ومؤسسات وطنية حلقوق الإ ابهامتم كبري من قبل الفاعلني الوطنيني وادلوليني من أ

طار املعطيات النوعية، نظرا خلاصية املوضوع،  نسان. ويقدم هذا الفرع يف اإ ومنظامت دولية ووطنية غري حكومية عامةل يف جمال حقوق الإ

 الاس تنتاجات املتعلقة مبا ييل:

طار الاس تعراض ادلوري الشاملأ ول: عىل   مس توى التوصيات املقبوةل يف اإ

قبلت ، حوايل مخسة عرش توصية بشأ ن عقوبة الإعدام، 2017وهجت لبدلان مبناس بة حفص التقرير الوطين برمس الوةل الثالثة س نة . 902

 : 125مهنا التوصيات ال تية

 امللحق ابملعهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية؛"النظر يف التصديق عىل الربوتوكول الاختياري الثاين  -

لغاء عقوبة الإعدام ". -  "تكثيف املناقشات الوطنية بقصد اإ

لغاء عقوبة الإعدام". -  "مواصةل النقاش الوطين بشأ ن اإ

ضفاء الصفة الرمسية عىل الوقف الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام حبمك الواقع". -  "النظر يف اإ

لغاء عقوبة الإعدام". "النظر -  يف اإ

                                                           
 .2019لكمة املندوب الوزاري املقدمة واملسلمة لرئيس وأ عضاء فريق العمل املعين ابلعتقال التعسفي/ جنيف/ أ بريل   123
حكام ابتدائيا  11، 2019صدر س نة ، ومع ذكل، ل يزال القضاة يصدرون أ حاكما ابلإعدام. حيث 1993، مع اس تثناء واحد يف س نة 1982مت وقف تنفيذ عقوبة الإعدام فعليا منذ  124

ىل أ نه يف الفرتة املمتدة ما بني  70قرارا اس تئنافيا ابلإعدام. ويبلغ عدد احملكوم علهيم ابلإعدام حاليا  11و من  119، اس تفاد 2000و 2019خشصا، مهنم امرأ ة واحدة. وجتدر الإشارة اإ

 .2019 خالل س نة 36احملكوم علهيم ابلإعدام من العفو املليك، مهنم 
( 5( توصية تتعلق ابمحلاية من الإعدام، قبل املغرب مهنا مخس )15)عرش (، مخسة 2017ماي  02تضمنت التوصيات املنبثقة عن الوةل الثالثة لالس تعراض ادلوري الشامل ) 125

 ( توصيات بشلك لكي.6( توصيات بشلك جزيئ ورفض ست )4)أ ربع توصيات لكيا وقبل 
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 اثنيا: عىل مس توى معل اجمللس الوطين حلقوق الإنسان 

 عناية خاصة للمحكومني ابلإعدام وحيرص عىل: يتابع اجمللس الوطين بصفة نوعية موضوع عقوبة الإعدام، حيث يويل . 291

  .القيام ابلتحري بشأ ن أ وضاع احملكوم علهيم بعقوبة الإعدام 

  الصحية للسجناء احملكوم علهيم ابلإعدام )ال مراض املزمنة، ال مراض النفس ية والعقلية(.تتبع ال وضاع 

 .تتبع املسار القضايئ، مبا يف ذكل تعيني حمام للمحكوم علهيم ابلإعدام اذلين مل يس تأ نفوا احلمك الصادر حبقهم 

 دماج احملكوم علهي عادة اإ  . م ابلإعدام اذلين حصلوا عىل عفو اس تثنايئدمع حاةل املدانني يف وضعية هشة، واملساعدة عىل اإ

  .ىل مناهضة عقوبة الإعدام لغاء عقوبة الإعدام ودمع اكفة املبادرات الوطنية الرامية اإ  الرتافع من أ جل اإ

 كام ظل اجمللس مدافعا عن مقاربته حول املوضوع، كقوة اقرتاحية، من خالل املطالبة: . 292

  لغاء عقوبة الإعدام من القانون  ومن املامرسة.اإ

 .عدام لغاء عقوبة الإ ىل اإ  املصادقة عىل الربتوكول الاختياري الثاين للعهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية والهاد  اإ

 .التصويت لصاحل قرار امجلعية العامة لل مم املتحدة القايض بوقف العمل بعقوبة الإعدام 

 املديناثلثا: عىل مس توى ترافع منظامت اجملمتع 

لغاء املطالبة املدين اجملمتع منظامت ادلوام عىل ظلت. 293 عدام، عقوبة ابإ  الإعدام، عقوبة لغاءا أ جل من املغر ي الئتال  وابخلصوص الإ

عدام، عقوبة ضد والربملانيات الربملانيني وش بكة للسجون، املغر ي واملرصد  وش بكة الإعدام، قوبةع ضد واحملامني احملاميات وش بكة الإ

 عن ابدلفاع امللزتم املدين احلقو ي الضمري والرائدة، البارزة احلقوقية الشخصيات وبعض الإعدام، عقوبة ضد والصحفيني الصحافيات

 .  الاعدام لعقوبة املناهض العاملي التوجه يف الاخنراط

 رابعا: عىل مس توى معل املندوبية يف النقاش العمويم

نسان برمس س نة أ علنت املندوبية الوزارية . 294 طار امل 2019امللكفة حبقوق الإ سامهة يف مواصةل احلوار اجملمتعي حول القضااي ، يف اإ

يع مجعوية خاصة عن طلب عروض مشار اخلالفية خلطة العمل الوطنية يف جمال ادلميقراطية وحقوق الإنسان، تفعيال لتوصيهتا العارشة، 

 اتفاقيات خاصة مبوضوع عقوبة الإعدام.  6مهنا  اتفاقية رشاكة، 39هبذه القضااي، أ سفر عن توقيع 

نشاطا يف شلك ندوات وورشات  19ويس تفاد من نتاجئ املشاريع املنجزة بشأ ن حمور عقوبة الإعدام، أ ن امجلعيات الرشيكة نظمت  .295

دين وفعاليات اجملمتع املمشاركة ومشاراك من فئات خمتلفة مهت همنيني وأ اكدمييني  538معل وموائد مس تديرة، عرفت حضور حوايل 

دارات معومية ومعوم املواطنني، حيث شاركت امجلعيات احلقوقية بنس بة   %35، تلهتا فئة املهنيني بنس بة %40وهيئات منتخبة واإ

 .%1فامي جسلت مشاركة ضعيفة للهيئات املنتخبة بنس بة  %8، ومعوم املواطنني بنس بة %12وال اكدمييني بنس بة 

طار تعدد ال راء أ و التخصصات،  ويبدو كذكل، من. 296 خالل نفس النتاجئ، أ ن امجلعيات حرصت معوما عىل أ ن جتري احلوارات يف اإ

متدخةل ومتدخل من أ اكدمييني وخمتصني وابحثني، وغطت اللقاءات أ ربع هجات ترابية، هجة الرشق )وجدة،  59حيث بلغ عدد املتدخلني 

الرابط والقنيطرة وامخليسات(؛ هجة طنجة تطوان احلس مية )تطوان والشاون(؛ هجة سوس جرادة والناظور(؛ هجة الرابط سال القنيطرة )

 ماسة )أ اكدير(.

وبعد دراسة وحتليل التوصيات املنبثقة عن ال نشطة اليت نظمهتا امجلعيات الرشيكة، تبني اس مترار وجود اختال  وتباين يف املواقف . 297

ذ يدعو الاجتاه املدافع عن الإ  لغاء عقوبة الإعدام بشلك حقيقي وهنايئ وفعيل، وال راء، اإ ىل رضورة اختاذ قرار ابإ لغاء السلطات العمومية اإ

لغاء من تفعيل لدلس تور والزتام به وابملواثيق ادلولية اليت صادق علهيا  ملغرب، اانطالقا من املنظومة النائية، مستندا يف ذكل ملا جيسده الإ

لغاء من احرتام للكرا بقاء عىل عقوبة الإعدام وملا ميثهل الإ ىل الإ مة و مناهضة لك رضوب التعذيب وسوء املعامةل، بيامن يدعو الاجتاه الثاين  اإ

لغاء الزيئ لعقوبة الإ  ىل الإ  ياس ية.عدام خصوصا يف الرامئ الس  يف بعض الرامئ رشيطة حرصها بشلك دقيق، وهناك من يدعو اإ
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 اس تنتاجات حول النقاش العمويم اجملرى: خامسا

ىل املشاركني يف . 298 تعززت املناقشات اجملراة حول عقوبة الإعدام ببالدان، بنفس أ كرث انفتاحا، بعد الرساةل امللكية السامية املوهجة اإ

 كام نش يد ابلنقاش ادلائر حول عقوبة الإعدام، مببادرة منمبراكش، اليت أ كدت عىل " 2014املنتدى العاملي حلقوق الإنسان املنعقد يف نونرب 

نضاج وتعميق النظر يف هذه الإشاكلية"  .اجملمتع املدين، والعديد من الربملانيني ورجال القانون. وس ميكن هذا النقاش من اإ

 ويؤكد الاجتاه العام للمناقشات اس مترار تباين الرأ ي حول املوضوع، وهكذا، ميكن معاينة اجتاهات الرأ ي:. 299

يبقى الرأ ي املناهض للعقوبة واملس نود ابلتفاقيات ادلولية وتفسريات ومواقف الآليات ال ممية، مطلبا ملحا ل غلبية منظامت اجملمتع . 300

لغاء  لغاء هذه العقوبة، حيث متكنت من تأ سيس الئتال  املغر ي من أ جل اإ املدين العامةل يف جمال حقوق الإنسان اليت تطالب، وبقوة، ابإ

ضافة عقوبة الإ  ىل ش بكة برملانيات وبرملانيني من أ جل الغاء عقوبة الإعدام وش بكة حماميات وحمامني من أ جل الغاء عقوبة الإعدام اإ عدام، اإ

عدام، فضال عن  فقهاء وأ ساتذة ملادة القانون النايئ وعلوم الاجرام.   وش بكة الصحافيات والصحافيني من أ جل الغاء عقوبة الإ

لغاء هذه العقوبة، مستندة عىل أ ن الاحتفاظ ويف املقابل، . 301 طارات أ و ش باكت مدنية، اإ ن مل تكن منضوية يف اإ تعارض أ راء أ خرى، واإ

 هبا رضوري لتحقيق الردع العام، وحامية حقوق الضحااي وذوهيم، واجملمتع كلك، وذكل ابلنظر لكون بعض الرامئ اخلطرية واملروعة والبشعة

هبذه  ينعكس سلبا عىل اس تقرار وأ من اجملمتع، كام أ ن ترشيعات مجموعة من ادلول ما زالت حتتفظ يف قوانيهنا حتدث اضطرااب جممتعيا كبريا،

 العقوبة، ول يزال القضاء ينطق هبا، مبا يف ذكل دول متقدمة ودميقراطية.

بقاء عىل العقوبة وبني امل. 302 لغاهئا، منويالحظ، اجتاه اثلث، اختار سبيال وسطا بني املدافعني عن الإ ىل اإ خالل ادلعوة  طالبني ابإ

  .التقليص من عقوبة الإعدام واقتصارها عىل بعض الرامئ اخلطرية والبشعة ووضع رشوط دقيقة للنطق هبا ولتطبيقها

وميكن القول، يف ضوء ما سلف، أ ن اخلال  حول عقوبة الإعدام، خال  جدي ومعيق، يتقاطع من حيث عديد احلجج املتعلقة . 303

 وق الإنسان، وينفرد تبعا لتعدد ال راء، جبذوره يف الثقافة ادلينية والاجامتعية. وس يظل ال مر كذكل. حبق

كام وجب التذكري بتباين الرأ ي بني أ عضاء هيئة احلوار الوطين حول اصالح منظومة العداةل، ويه املتكونة من رجال قانون وقضاء وفقه  

بقاء عىل العقوبة. ىل التصويت بيهنم، واكن الرأ ي الغالب ل حصاب الإ  مشهود هلم ونشطاء حقوقيني، اذلين احتمكوا يف طور من ال طوار اإ

لغاء س يظل . 304 نسان منسجام مع تراث العداةل الانتقالية املغربية ومنحازا ل هل الرأ ي من املطالبني ابإ املندوب الوزاري امللكف حبقوق الإ

عدام ومه أ قلية. لكنه مقيد من الناحية ال خالقية واملعنوية ابملسامهة يف تيسري وتدبري احلوار بني ال راء املتلفة حول امل وضوع، عقوبة الإ

 الغاية س يلزتم: ولهذه

 من هجة، ابملسامهة يف تنظي احلوار بني أ هل الرأ ي. -

ىل أ قىص حد واقتصارها عىل الرامئ ال كرث  - بداء الرأ ي، عن تقليص عقوبة الإعدام اإ طار اإ ومن هجة اثنية، س يظل مدافعا، يف اإ

 خطورة، ومبا حيمي ال طفال والنساء وذوي الاحتياجات اخلاصة.

 

آليات ال ممية املعنية بنظام البالغات الفرديةالفرع العارش: قضااي   حامئية مثارة ابلعالقة مع ال

 أ ول: مس تنتجات من نظام البالغات الفردية

آلية دولية للحامية، ممتةزة، . 305 يشلك نظام البالغات الفردية، اذلي ختتص ابلإرشا  عليه هيئات املعاهدات وبعض املساطر اخلاصة، أ

ماكنية لل فراد ومنظامت اجملمتع املدين، لتقدمي شاكايت فردية تتضمن ادعاءات ابنهتاك حقوق الإنسان، أ و تقدمي من خالل ما تتيحه من  اإ

ىل ادلوةل املعنية، للحصول عىل موقفها أ و معطياهتا  نداءات عاجةل بشأ ن انهتأاكت وقعت أ و جارية أ و وش يكة احلدوث، تس توجب نقلها اإ

صدار القرارات والتوصيات أ و تعليقاهتا بشأ هنا. وهذا العم جراء التحرايت وال حباث حول الادعاءات واإ ل يكتيس أ مهية حيوية عىل مس توى اإ

 وال راء بشأ هنا.



66 
 

تنطلق هذه العملية اليت تس تغرق عدة مراحل )مخسة مراحل أ ساس ية: مرحةل تقدمي البالغ، النظر يف البالغ، مراسةل حكومة ادلوةل، 

رد حكومة ادلوةل، صدور الرأ ي من قبل الآلية وتتبعه(، أ و ما ميكن نسميه ب"احلوار الواثئقي"،  حيث يمت بعث رساةل ادعاء أ و نداء 

ىل حكومة ادلوةل املعنية للجواب، داخل ال جل احملدد، وتقدمي ردها عىل عاجل من هيئة املع اهدة املعنية أ و املسطرة أ و املساطر اخلاصة اإ

قرارا أ و توضيحا، ويكون مش متال عىل اكفة املعلومات املتصةل ابلدعاءات، مبا فهيا، عند  ما نفيا أ و دحضا أ و اإ مضمون الادعاءات، اإ

جراءات أ و ال  تدابري اليت تتخذها أ و قد تقوم هبا للتصدي أ و معالة انهتأاكت احلقوق املزعومة. وبعد توصل الآلية املعنية الاقتضاء، الإ

بداء رأ هيا الهنايئ حول احلاةل.  ىل املصدر لتقدمي تعليقات أ و مالحظات هنائية بشأ هنا قبل اإ  ابلردود املذكورة ترسلها اإ

ملرجعيات كونه نظام ش به قضايئ، يفحص جدية الشاكايت ابلنس بة للمتظلمني وجدية الالزتام ابوتمكن أ مهية نظام البالغات الفردية يف . 306

نسان عىل مس توى الترشيع والواقع، ويتوىل هذا النظام،  ادلولية حلقوق الإنسان، ابلنس بة لدلول ويس تكشف حتدايت حامية حقوق الإ

ري فهيا، واليت تتضمن تقديرات بشأ ن مدى حدوث الانهتأاكت والتداباصدار قرارات وأ راء وتوصيات بشأ ن الشاكايت اليت مت النظر 

جراءات الواجب القيام هبا، ملعالة ما ثبت مهنا، وهو ما يشلك بأ حد املعاين مساءةل قانونية وأ خالقية للزتام ادلوةل املعنية.  والإ

 اثنيا: مس تنتجات حول تفاعل املغرب مع نظام البالغات الفردية

ملغرب مع نظام البالغات الفردية، املرتبط ابختصاص هيئات املعاهدات وابخلصوص لنة مناهضة التعذيب، بناء عىل الزتام يتفاعل ا. 307

دويل، مبوجب اعرتافه ابختصاصها للنظر يف البالغات الفردية، كام يتفاعل مع نظام البالغات الفردية املرتبط ابملساطر اخلاصة، تبعا 

آلية املراقبة املنبثقة عنه.للزتامات غري تعاهدية جت نسان بشأ ن التعاون والتفاعل مع أ  اه جملس حقوق الإ

آليات هذا النظام اليت تسائل بالدان بشأ ن . 308 يسجل، يف هذا اجملال، ارتفاع عدد ال راء والتوصيات والقرارات السلبية الصادرة عن أ

 .نة مناهضة التعذيب وفريق العمل املعين ابلعتقال التعسفياحلالت الفردية املعروضة علهيا، وابخلصوص تكل الصادرة عن ل 

جرايئ املعمتد من طرفها. 309 ىل نوعية النظام القانوين الإ الضامانت عىل  واذلي يعلو من حيث ،يرجع سقف ارتفاع القرارات السلبية اإ

ال نظمة القانونية الوطنية. وهذا الوضع ل يتعلق ابملغرب وحده، بل وهيم العديد من دول العامل ومن مضهنا دول عريقة يف ادلميقراطية 

ماكنية تس تغلها عدة ا الامتيوس يادة القانون. وكذا حبمك طبيعة هذا النظام املفتوح ابلنس بة لل فراد ومنظامت اجملمتع املدين. وميثل هذ از، اإ

نسان، امليض يف التفاعل مع هذا  أ طرا  يف الرصاعات الس ياس ية مع ادلول. ولقد اختارت بالدان انسجاما مع الزتاماهتا يف جمال حقوق الإ

 ة.بيالنظام ال ممي، رمغ اس تغالهل اليسء من طر  عدة هجات منخرطة يف امحلالت املضادة لبدلان خبصوص وحدته الرتا

 وتتجىل أ مه التحدايت أ و الإشاكلت املطروحة عىل مس توى التفاعل مع نظام البالغات الفردية يف ال يت:. 310

تناقش الآليات، القضااي املعروضة علهيا، من منظور مدى مالءمة الترشيع الوطين ذي الصةل مع املعايري ادلولية، وأ داء املؤسسة  -

ا وحقوق املهتم، وضامانت احملامكة العادةل، ومدى اعامتد القضاء الوطين عىل املرجعيات ادلولية، مم القضائية، ولس امي فامي خيص ضامانت

جيعل مواصةل هممة التفاعل الوطين أ مام حتدي املالءمة. وس متثل فرصة مراجعة قانون املسطرة النائية نقطة حتول يف حتصني موقف 

 بالدان خالل التفاعل ادلويل.

تتسم مواقف بعض الآليات بعدم املوضوعية، فأ حياان، تكون بعض التقياميت للوقائع وتكييفها حتت تأ ثري خصوم بالدان عىل مس توى  -

ىل ترجيح ادعاءاهتا مصادرها،  توجب هذا الوضع صدار أ راء لفائدة املش تكني. ويس  ابإ وحدته الرتابية، مما جيعل معل بعض الآليات متيل اإ

 التفاعل.مواصةل جتويد أ داء 

ىل اجهتادات الهيئات ال ممية، مما جيعل سقف املعايري ومس   - واها تتعمتد هذه الآليات عىل املعايري ادلولية اليت تتجاوز التفاقيات ادلولية اإ

ين طمرتفع جدا حىت ابلنس بة ل عرق ال نظمة القانونية عرب العامل. وهذا الوضع يس توجب مواصةل العمل لتقدمي الاجهتاد القضايئ الو 

 ولتطوير املقتضيات القانونية الوطنية. 
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ثبات يقع عىل ادلوةل يف حاةل تقرير رفض ادعاءات املصدر الواردة يف البالغ،  - تتشبث هذه الآليات بتطبيق قاعدة جعل عئب الإ

ثبات املمكنة لتفنيدها مبا  وخاصة املتعلقة ابنهتاك معايري سلب احلرية، مما تكون معه ادلوةل مطالبة بتقدمي لك ادلفوعات ووسائل الإ

 ئية والإدارية الالزمة. فهيا الواثئق القضا

 اثلثا: حتدايت بشأ ن التفاعل 

متكنت بالدان يف اجململ يف س ياق اخنراطها املتواصل وأ داهئا التفاعيل مع نظام البالغات الفردية، من أ ن تكسب رهاانت الاس مترار . 311

رادة وطنية قوية يف  يقظة وهمنية اكفة جمال تدبري س ياسة حقوق الإنسان و والوفاء ابللزتامات امللقاة علهيا، وقد مصدت فهيا ذكل، بفضل اإ

 أ طرا  التنس يق املؤسسايت الوطين.

ل أ ن يؤكد أ ن مواصةل التفاعل مع الآليات املعنية بنظام البالغات الفردية، يتأ سس فضال . 312 ول يسع املندوب الوزاري، أ مام ذكل، اإ

نسان هما النوعي الضامانت القانونية. وابلنتيجة يلزتم بأ ن تواصل املندوبية الوزارية اسهامن خالل تقوية  عام ذكر، عىل تعزيز حامية حقوق الإ

 يف التنس يق املؤسسايت. كام يلزتم املندوب الوزاري مبواصةل الرتافع عن لك ذكل.
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 والزتامات توصيات :الثاينالزء 

عالن مبناس بة اذلكر  الرساةل امللكية الساميةتستند التوصيات والالزتامات، مرجعيا، من حيث املنطلق والغاايت، عىل . 313 ى الس بعني لالإ

نسان، واليت ورد فهيا: " ليه، لإيالء عناية خاصة العاملي حلقوق الإ طار املهام املوكوةل اإ وهنيب عىل وجه اخلصوص، ابملندوب الوزاري، يف اإ

 126 "محلاية يف جمال حقوق الإنسان.لتعزيز ا

 :الاعتبارات

ىل اعتبارات التوصيات، دومن هذا املنطلق، تتحد. 314  :استنادا اإ

نسانمس تلزمات  أ ول: رادة ادلوةل يف هذا اجمل التنس يق املؤسسايت يف جمال حقوق الإ  .الابعتباره الإطار ال مثل لإعامل وتنفيذ اإ

 .حامية حقوق الإنسان ظامن تعزيزب تتصل اتصال وثيقا  الترصحي احلكويم وما ترتب عنه من الزتاماتالتفاعل الإجيا ي مع  اثنيا:

نسان وسائر املؤسسات الوطنيةمع  التجاوب اثلثا:  .التوصيات الوجهية املقدمة من طر  اجمللس الوطين حلقوق الإ

 .الإصالحية الواردة يف تقارير منظامت حقوق الإنسان والاقرتاحات التوصياتالتفاعل مع  رابعا:

 .التوصيات ال ممية املقبوةل وسائر التوصيات املنسجمة معهاالتفاعل مع  خامسا:

 التوصيات أ ول:

يالء عناية خاصة لتعزيز امحلاية يف جمال حقوق الإنسان"، انسجاما مع اختصاص:". 315 لتوصل واختصاصات املندوبية الوزارية وما مت ا اإ

نسان. ليه من اس تنتاجات وخالصات يف تقرير الاس تعراض بشأ ن تعزيز هممة حامية حقوق الإ  اإ

لهيا  املتوصلمن ال ولوايت  وانطالقا. 316  : ، ويهتقرير الاس تعراض اخلاص يفاإ

  .واب ي جمالت التعاون ذات الصةل حلقوق الإنسان مواصةل تقوية التفاعل مع الآليات ال مميةأ ولوية  -

القضايئ ذي الصةل،  ضامانت احملاكامت العادةل والاجهتادب ما يتعلق املكتس بات وترصيدها ويف املقدمة تتطلب حتصنيقضااي نوعية  -

 واحلاكمة ال منية وحقوق الإنسان.

 حامية احلق يف تكوين امجلعيات واحلق يف التجمع والتظاهر السلمي. ويه قضااي حيوية من مصي مقومات جممتع قوي -

ثراء احلوار العمويم - شاكلية تتصل ابإ  العالقة بني جمال الصحافة والس ياسة منوذجا.  ومتثلها قضااي اإ

طار العاملية واخلصوصية -  .قضااي من مصي الإشاكلت املثارة يف اإ

 :ال تيةيقدم تقرير الاس تعراض اخلاص التوصيات . 317

نسان، للتفاعل الإجيا ي مع املبادرات الترشيعية، يف شأ ن مراج مناشدة -. 318 عة اكفة املتدخلني واملعنيني ابمحلاية القانونية النائية حلقوق الإ

 .قانون املسطرة النائية والقانون النايئ، بغاية مالءمة قانونية يف مس توى الوثيقة ادلس تورية والزتامات اململكة املغربية

دارة الرتابية، مب  صيغة تعاونمن مدخل التنس يق املؤسسايت الفعال، يف وضع  التفكري، -. 319 شاركة اللجان هجوية وحملية عىل صعيد الإ

ة طالهوية التابعة للمجلس الوطين حلقوق الانسان واملندوبيات الهوية التابعة ملؤسسة الوس يط، تتوىل اس تقبال املطالب والشاكايت املرتب

أ ن ترفع حسب  لصيغالتجمعات واملسريات، وتقدمي اقرتاحات بشأ ن برجمهتا وحتسني حاكمة تدبريها. وميكن لهذه بتدبري الاحتجاجات وا

ىل التنس يق املؤسسايت أ و السلطات العمومية واملؤسسات الوطنية املتصة عىل الصعيد الرتا ي أ و  احلاةل وادلرجة تقارير بشأ ن أ شغالها، اإ

 املركزي. 

                                                           
عالن العاملي حلقوق الإنسان السامية الرساةل امللكية 126   .2018دجنرب  20بتارخي  ،مبناس بة اذلكرى الس بعني لالإ
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ىل الت ادلعوة -. 320  .فاعل الإجيا ي مع مبادرة احلكومة يف شأ ن مراجعة القانون املتعلق ابمجلعياتاإ

ىل تنظي حوارات رصينة هادفة بني املتصني وابلس تعانة بأ هل الرأ ي واخلربة، كفيةل ببلورة مقرتحات ختص مراجعة  ادلعوة -. 321 اإ

ليه خطة العمل الوطنية ا مع مااملقتضيات القانونية املتعلقة مبوضوعي تأ سيس امجلعيات وتنظي التجمع والتظاهر، مقرتحات متفاعةل  نهتت اإ

ن   .سان يف هذا اجملاللدلميقراطية وحقوق الإ

ىل استامثر ادلعوة -. 322 اية رصيد النوعي للحوارات والنقاشات اجملراة سابقا حول القضااي اخلالفية ذات الصةل ابمحلللعىل حنو أ فضل،  ،اإ

 القانونية. والاس تعانة بأ هل الرأ ي واخلربة لكام تطلب ال مر ذكل. عىل حنو يفيد املالءمة القانونية النائية،

شاكلت املثارة بني الصحافة والس ياسة التفكري -. 323  .يف تنظي حوارات ختص حرية الرأ ي والتعبري يف ضوء الإ

 نساندوبية الوزارية امللكفة حبقوق الإ الزتامات يف نطاق هممة تعزيز حامية حقوق الإنسان واختصاصات املن: اثنيا

يقدم تقرير الاس تعراض اخلاص، تفاعال مع ما مت الانهتاء اليه من خالصات وتوصيات، ومن ابب الاسهام يف تعزيز حامية حقوق . 324

 الانسان وتمنية احلوار حولها، الالزتامات ال تية:  

 عىل مس توى التواصل الرمقي يف جمال الشاكايت:  -

لكرتونية خاصة بتلقي ومعالة الشاكايت املتعلقة ابدعاءات املساس ابحلقوق واحلرايت موضوع تقرير  وضع. 325 حداث بوابة اإ آلية واإ أ

طالقها مع مطلع الس نة املقبةل  .الاس تعراض. وسيمت اإ

 :عىل مس توى التقارير -

صدار تقرير موضوعايت حول وضعية حقوق الإنسان ابل قالي النوبية للمملكة . 326  .ةليف غضون الشهور ال وىل للس نة املقباإ

صداره يف شهر ماي من الس نة املقبةل. 327 صدار تقرير موضوعايت حول احلاكمة ال منية وحقوق الإنسان، يمت اإ  .اإ

صدار تقرير موضوعايت حول ضامانت احملامكة العادةل يف ضوء الاجهتاد القضايئ، يصدر مبناس بة افتتاح الس نة القضائية املق  .328  ةل.باإ

صداره يف يونيو من الس نة املقبةل .329 صدار تقرير موضوعايت تفاعيل مع التقارير ادلولية املتصةل بوضعية حقوق الإنسان يف املغرب، يمت اإ  .اإ

صدار تقرير الاس تعراض اخلاص حول وضعية حقوق الإنسان، مبناس بة اليوم العاملي حلقوق الإنسان. وسيتفاعل هذا التقرير مع  .330 اإ

 .ق أ خرى من قبيل احلقوق الثقافية وغريها من القضااي املس تجدةحقو 

 :عىل مس توى التعاون والتواصل مع منظامت ومجعيات حقوق الإنسان -

طار التعاون والرشاكة، للتفاعل مع املنظامت احلقوقية املعنية بنتاجئ تقرير الاس تعراض،   .331 تعرب املندوبية الوزارية عن اس تعدادها يف اإ

 .مس توى الشاكايت والتظلامت والتقارير وذكل عىل

يعلن املندوب الوزاري امللكف حبقوق الإنسان، أ نه سينظم أ ايما دراس ية موضوعاتية حول القضااي موضوع ال ولوايت والانشغالت  .332

لهيا تقرير الاس تعراض، وسيمت الإعالن خالل شهر يناير  مع امجلعيات  بشأ هنا التواصل عن مهنجية وطريقة تنظميها وسيمت 2022اليت انهتيى اإ

 واملنظامت.

م هذه ال ايم ادلراس ية ابتداء من شهر فرباير  .333 عداد تقارير 2022وستنظَّ ، وس تخصص لك دورة ملوضوع حمدد. كام ستتوىل املندوبية اإ

نسان يف أ وضاع حقحول لك لقاء. وس تخصص بداية لك لقاء درايس للسة اس امتع ل راء ومواقف املنظامت احلقوقية حول تقيي  ق الإ

 نطاق موضوعات تقرير الاس تعراض.
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 : والبحث العلمي س توى املعرفة احلقوقيةم عىل  -

س تطلق املندوبية الوزارية امللكفة حبقوق الإنسان، مبادرة "املؤمتر العلمي الامعي حول حقوق الإنسان"، اكمتداد للحوارات اجملراة  .334

نسان، برشاكة مع الشعب واملساكل والوحدات املتخصصة يف جمال سابقا، حول خطة العمل الوطنية يف  جمال ادلميقراطية وحقوق الإ

عالن عن اللجنة التحضريية هناية شهر يناير  ، وسينظم املؤمتر، 2022حقوق الإنسان، ابلتعاون مع الامعات واللكيات املعنية، وسيمت الإ

 .2022يف دورته التأ سيس ية، هناية أ بريل 

بأ ن يعد بصفة منتظمة مذكرات ومبادرات خاصة حول  ،تدعامي للك ما س بقم املندوب الوزاري امللكف حبقوق الإنسان، ويلزت . 335

 .مس تجدات وحتدايت موضوعات الاس تعراض، قصد تعميق النقاش حولها، تُعرض عىل أ طرا  التنس يق املؤسسايت لتتخذ ما تراه مناس با
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