
 

(A)   GE.12-13376    010612    050612 

  جملس حقوق اإلنسان
  عشرونال الدورة
  األعمال جدول من ٣البند 

  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية
   احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك

  تقرير اخلبرية املستقلة يف جمال احلقوق الثقافية، فريدة شهيد    

  إضافة    

  **)٢٠١١سبتمرب / أيلول١٦-٥( *إىل املغرببعثة     

  موجز    
يتضمن هذا التقرير االستنتاجات الرئيسية للخبرية املستقلة يف جمال احلقوق الثقافية   

  .٢٠١١سبتمرب / أيلول١٦ إىل ٥خالل بعثتها الرمسية إىل املغرب من 
ويف التقرير، تبحث اخلبرية املستقلة جوانب خمتلفة من تعزيز ومحاية احلقوق الثقافية              

يف املغرب، مع التركيز على حق املشاركة يف احلياة الثقافية، واحلق يف الوصول إىل التـراث                
كما تتطرق إىل . سائط اإلعالمالثقايف والتمتع به، وإعمال احلقوق الثقافية يف جمايل التعليم وو         

 تانفائالطمسألة إعمال احلقوق الثقافية جملموعات متنوعة، مبا فيها األشخاص ذوو اإلعاقة و           
 املنشئ ١٠/٢٣ لطلب جملس حقوق اإلنسان الذي جاء يف قرارهوفقاً و.  واليهوديةاألمازيغية

  .نس واإلعاقة طوال بعثتها بشأن نوع اجلللوالية، أدرجت اخلبرية املستقلة يف عملها منظوراً

__________ 

  .٢٠١١سبتمرب / أيلول١٤راء الغربية، يف الداخلة، يف الصحمدينة زارت اخلبرية املستقلة أيضاً   *  
، فُيعمَّم باللغة الـيت      املوجز  يف مرفق  الوارد،  نفسه أما التقرير    . الرمسية ُيعّمم موجز هذا التقرير جبميع اللغات       **  

  . وباللغتني العربية والفرنسية فقطقُدِّم هبا
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وتنظر اخلبرية املستقلة يف اإلطار املعياري واملؤسسي القائم من أجـل تعزيـز               
احلقوق الثقافية والتنوع الثقايف، إىل جانب التحديات واإلجنازات املتصلة بإعمال هـذه            

لـصاحل  وختتتم التقرير بعدد من التوصيات لزيادة تعزيز ومحاية احلقوق الثقافية         . احلقوق
  .اجلميع يف املغرب

  . عن إعمال احلقوق الثقافية يف الصحراء الغربيةالًستق مويشمل التقرير فصالً  
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  املرفق

تقرير اخلبرية املستقلة يف جمال احلقوق الثقافية، فريدة شهيد، عن بعثتها               
  يف املغرب

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٤-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٤  ٧-٥  ...............................................................ياق العامالس  - ثانياًً  
  ٥  ٢٨-٨  ...................................................اإلطار املعياري واملؤسسي  - اًثالث  

  ٥  ١٠-٨  ..............................................اإلطار القانوين الدويل  - ألف     
  ٦  ١٨-١١  ...............................اإلطار الوطين للقوانني والسياسة العامة  -  باء     
  ٨  ٢٥-١٩  .............................................اإلطار املؤسسي الوطين  - جيم     
  ١٠  ٢٨-٢٦  ....................املشاركة يف املبادرات الدولية لتعزيز التنوع الثقايف  - دال     

  ١١  ٦٨-٢٩  ....................................................احلقوق والقضايا الثقافية  - رابعاًً  
  ١١  ٣٣-٣٠  .............استخدام اللغة األمازيغية يف التعليم واإلعالم واحلياة العامة  - ألف     
  ١٣  ٤١-٣٤  ..................على استخدام لغات غري اللغة العربيةاملفروضة القيود   -  باء     
  ١٥  ٥٠-٤٢  ........................ع بهاحلق يف الوصول إىل التراث الثقايف والتمت  - جيم     
  ١٧  ٥٩-٥١  ...........دعم املبادرات الثقافية واحترام احلق يف حرية تكوين مجعيات  - دال     
  ٢٠  ٦٣-٦٠  ......................................احلق يف تعليم وتدريب جيدين  -  هاء     
  ٢١  ٦٨-٦٤  .............مشاركة النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة يف احلياة الثقافية  -  واو     

  ٢٣  ٨١-٦٩  ...........................................احلقوق الثقافية يف الصحراء الغربية  - اًخامس  
  ٢٦  ٩٢-٨٢  ....................................................االستنتاجات والتوصيات  - اًسادس  
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  مقدمة  -أوالً  
 ١٦ إىل   ٥زارت اخلبرية املستقلة يف جمال احلقوق الثقافية، فريدة شهيد، املغرب من              -١

 الربـاط وفـاس      وسافرت اخلبرية املـستقلة إىل     . بدعوة من احلكومة   ٢٠١١سبتمرب  /أيلول
 التقت بأصـحاب مـصلحة      حيثأكادير ومراكش،   ومكناس واخلميسات والدار البيضاء و    

وقد ُنظمت البعثة بتعاون وثيق     . خمتلفني، وزارت مشاريع ومبادرات ثقافية لشراكات متنوعة      
 وسهل إجراءها مكتب منسق األمم املتحدة املقيم املندوبية الوزارية املكلفة حبقوق اإلنسانمع 

  .يف الرباط
 مبسؤولني حكوميني كبار يعملـون علـى        ،تها خالل بعث  ،والتقت اخلبرية املستقلة    -٢

املستويني املركزي واحمللي بشأن قضايا تتصل حبقوق اإلنسان والثقافة والتعلـيم ووسـائط             
والتنمية االجتماعية واالقتصادية واألمور الدينية     واألقليات  اإلعالم والعدالة وقضايا اجلنسني     

أيضاً وحتاورت  . لتنمية البشرية واالجتماعية  شؤون الداخلية واخلارجية واملبادرات الوطنية ل     الو
 وقيادات شعبية من جمتمعات حملية خمتلفة، وممثلني عن منظمات اجملتمع املـدين            ،مع أكادمييني 

  .والطائفتني األمازيغية واليهودية
 الفرصة القيمة لبحث    ذهها ه ت منح إذها للحكومة   تقديروتعرب اخلبرية املستقلة عن       -٣

تعرب عن امتناهنا جلميع أصحاب املصلحة واحملاورين       كما  . افية يف املغرب  إعمال احلقوق الثق  
ومحايتها ملا قدموه هلا من وقت وتعاون ومعلومات وتوضيحات بشأن تعزيز احلقوق الثقافية             

  .خالل هذه البعثة
، إىل  العامةة السياس وإطار التشريعية املستقلة يف هذا التقرير اإلطاروتستعرض اخلبري  -٤

 املبادرات واملمارسات املتعلقة باحلقوق الثقافية، وتقدم توصيات ترمي إىل زيادة تعزيز            جانب
  .ومحاية وإعمال احلقوق الثقافية على يد حكومة املغرب

  السياق العام  -ثانياً  
واملغاربة يف معظمهم مسلمون سنيون من      . املغرب جمتمع متعدد اإلثنيات والثقافات      -٥

كما يعيش يف املغرب طائفة يهوديـة   .  أصول عربية أمازيغية خمتلطة    العرب واألمازيغ، أو من   
  .)١( شخص، وأشخاص من أصول أفريقية٤ ٠٠٠من حوايل مكونة صغرية 

 األمازيغية الـيت    ة اللغ بكونوترحب اخلبرية املستقلة    . ولدى املغرب لغتان رمسيتان     -٦
، إىل جانـب     مؤخراً نحتُم) شلحيت، وتامازيغت اتاريفيت، وت (تتكون من ثالث هلجات     

__________ 

 .www.minorityrights.org/4890/morocco/morocco-overview.htmlانظر أيضاً  )١(
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وُتعلَّم اللغة الفرنسية على نطاق واسع وهي مبثابة        . اللغة العربية، صفة لغة رمسية يف الدستور      
  .اللغة األساسية للتجارة والشؤون احلكومية

لتنـوع الثقـايف    الفعال ل تعزيز  الأحد التحديات الكربى احملددة فيما خيص       يتمثل  و  -٧
ولألسف، . ار إىل بيانات موثوقة بشأن تركيبة سكان البلد        االفتق يفلجميع  لوتكافؤ احلقوق   

 معلومات مفصلة عن التركيبة اإلثنية للسكان أو عـن          ٢٠٠٤مل يقدم التعداد السكاين لعام      
ويف سياق التحضري للتعـداد الـسكاين املقبـل، املزمـع إجـراؤه يف              . استخدامهم للغات 

ومات عن استخدام اللغتني العربيـة      املعلاألمهية مبكان ضمان مجع     ، سيكون من    ٢٠١٤ عام
واألمازيغية وغريمها من اللغات وعن املؤشرات األخرى املتعلقة بالتنوع اإلثـين والثقـايف يف      

جلنة القضاء على التمييـز     وتذكِّر اخلبرية املستقلة يف هذا الصدد بالتوصية اليت أصدرهتا          . البلد
  .)٢(العنصري

  اإلطار املعياري واملؤسسي  -ثالثاً  

  اإلطار القانوين الدويل  -ألف  
لقد صدق املغرب على املعاهدات الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان الـيت تتـضمن               -٨

 باحلقوق املدنية والـسياسية،     اخلاص الدويل العهدأحكاما مهمة عن احلقوق الثقافية، وهي       
لقضاء على مجيع   اتفاقية ا  باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، و     اخلاص الدويل العهدو

للقضاء على مجيع أشكال ، واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية الدولية    أشكال التمييز ضد املرأة   
،  الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم         ، واالتفاقية التمييز العنصري 

وتوكولني وما زال على املغرب أن يصدق على الرب       . اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    و
شكاوى، وعلى  ال لضحايا االنتهاكات بتقدمي     ان يسمح اللذيناالختياريني للعهدين الدوليني    

  .الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
األمم املتحدة للتربية والعلـم      يف أهم املعاهدات الدولية ملنظمة       واملغرب طرف أيضاً    -٩

ومل يصدق املغرب بعد على  .)٣(أساسية للتمتع باحلقوق الثقافيةاليت تعترب ) يونسكوال (والثقافة
  .محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايفاتفاقية اليونسكو بشأن 

__________ 

)٢( CERD/C/MAR/CO/17-18 ٧، الفقرة. 
، واتفاقية صون التراث الثقايف غري      )١٩٧٢ ( التراث الثقايف والطبيعي العاملي    مبا فيها االتفاقية املتعلقة حبماية     )٣(

اتفاقية مناهـضة     وقبل املغرب أيضاً ). ٢٠٠١ (محاية التراث الثقايف املغمور باملياه، واتفاقية  )٢٠٠٣(املادي  
 ).١٩٦٠ (يز يف التعليمالتمي
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وحسب التصدير املعدل للدستور، يلتزم املغرب جبعل االتفاقيات الدولية تسمو على             -١٠
  .ذلكل تبعاًوطنية القانون احمللي، ومبالءمة تشريعاته ال

  للقوانني والسياسة العامةاإلطار الوطين   -باء  
من اإلصالحات الدستورية واملؤسـسية والقانونيـة يف العقـد          عدداً  شهد املغرب     -١١

، واعتماد مدونة األسرة    ٢٠١١ على الدستور يف عام      رئيسيةاملاضي، منها إدخال تعديالت     
 املعهد امللكي للثقافة    مثلزيز احلقوق الثقافية،     وإنشاء عدد من املؤسسات لتع     ،٢٠٠٤يف عام   

  . لإلصالحأيضاً وقد خضع قطاع التعليم . األمازيغية واملبادرة الوطنية للتنمية البشرية
وترحب اخلبرية املستقلة بالعملية االستشارية متعددة املراحل اليت جرت من أجـل              -١٢

. بات ومنظمات الشباب واجملتمع املدين   اعتماد الدستور املعدل، مبشاركة أطراف سياسية ونقا      
وتعرب عن تقديرها باألخص ألن تعديالت الدستور أدرجت إحاالت إضافية إىل احلقـوق             

ويشدد التصدير املعدل للدسـتور، بـشكل       . واحلريات األساسية، مبا فيها احلقوق الثقافية     
المية، واألمازيغية،   اإلس -املوحدة بانصهار كل مكوناهتا، العربية      "خاص، على وحدة البلد،     

ويلتـزم  ". فريقية واألندلسية والعربية واملتوسطية   ة احلسانية، والغنية بروافدها األ    والصحراوي
 مبنع ومكافحة مجيع أشكال التمييز على أساس نوع اجلـنس أو            على اخلصوص  املغرب أيضاً 

أو اإلعاقة أو ظروف    اللون أو املعتقدات أو الثقافة أو األصل االجتماعي أو اإلقليمي أو اللغة             
  . شخصية أخرى

صفة رمسيـة   للغة األمازيغية   اوتشيد اخلبرية املستقلة بالتعديل الدستوري الذي مينح          -١٣
ويـنص  . خها كلغة مكتوبة، كما تشيد باجلهود اليت ُبذلت من أجل تعزيز هذه اللغـة   ويرس

كما تنص هذه املـادة     . لة منه على أن األمازيغية لغة رمسية للدو       ٥الدستور يف املادة اجلديدة     
كذلك أشكال التعبري الثقـايف     واحلسانية،  على أن الدولة ستتخذ التدابري الكفيلة حبماية اللغة         

ـ  اًلس جم تنشئ املادة و.  املستعملة يف املغرب   املتصلة هبا ) املنطوقة (اللهجاتو  للغـات   اً وطني
ازيغية، وخمتلف التعبريات الثقافيـة     محاية وتنمية اللغتني العربية واألم     مهمتهة،  والثقافة املغربي 

وترحب اخلبرية املستقلة هبذه التطورات املهمة، اليت تتماشى مع توصيتها بضرورة أن            . املغربية
ومل ُتسن  . )٤(هتعترف الدول بتنوع التراث الثقايف القائم على أقاليمها واخلاضع لواليتها وتثمِّن          

غي ترقب الطريقة اليت ستطبق هبا علـى أرض  بعد تشريعات إلنفاذ هذه األحكام وما زال ينب     
 إبطـال التـشريعات     وسـيتعني وبصورة أعم، ومثلما أُكد أدناه يف هذا التقريـر،          . الواقع

  . والسياسات املتعارضة مع هذا احلكم الدستوري اجلديد

__________ 

)٤( A/HRC/17/38 ٨٠، الفقرة)أ.( 
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حرية اإلبداع والنـشر     و الفكر والرأي والتعبري   من الدستور حرية     ٢٥وتكفل املادة     -١٤
 من الدسـتور    ٢٦ وفقاً للفصل  و . جماالت األدب والفن والبحث العلمي والتقين      والعرض يف 

اإلبداع الثقايف والفين، والبحث العلمـي   السلطات العمومية بالوسائل املالئمة، تنميةتدعم "
تلك اجملاالت وتنظيمها، بكيفية مستقلة، وعلى   تسعى لتطويركما والتقين والنهوض بالرياضة

  ."هنية مضبوطةأسس دميقراطية وم
س مجعيات اجملتمع املدين واملنظمـات      ُتؤسَّ"على أن   من الدستور    ١٢ الفصلنص  يو  -١٥

وإىل جانب هذا   ". غري احلكومية ومتارس أنشطتها حبرية، يف نطاق احترام الدستور والقانون         
ميكن حل هذه اجلمعيات واملنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إال مبقتضى             ال  "

  ."مقرر قضائي
 مجيع استفادة بشأن  من الدستور أحكاما٣١ً الفصلشمل يوفيما خيص حق التعليم،   -١٦

التنشئة علـى التـشبث باهلويـة       وذي جودة؛   [...] تعليم   "مناملواطنني على قدم املساواة     
". نيـة ادة من التربية البدنية والف    التكوين املهين واالستف  واملغربية، والثوابت الوطنية الراسخة؛     

 / حزيـران ١ املـؤرخ  ٢٠٠٠-٠٤ مـن املرسـوم رقـم    ١ املادة   نصوإىل جانب هذا، ت   
 أعوام احلـق يف التعلـيم       ٦لى أن جلميع األطفال املغاربة البالغني من العمر         ع ٢٠٠٠ يونيه

  .وعليهم واجب االستفادة منه
، أعدت احلكومة خطة عمل وطنية بشأن الدميقراطيـة وحقـوق           ٢٠١٠ويف عام     -١٧
وتشترط اخلطة األخذ بنهج قائم على حقـوق اإلنـسان          . ٢٠١٦-٢٠١١سان للفترة   اإلن

كأساس ملعاجلة عدة مسائل اقتصادية وثقافية وبيئية، مبا فيها تعزيز اللغات الوطنية، ال سـيما    
وأنشئت آلية للتنسيق، مؤلفة من ممثلني عن احلكومة واملؤسسات         . اللغة والثقافة األمازيغيتان  

ات حقوق اإلنسان غري احلكومية واألوساط األكادميية، من أجل رصد تنفيذ           الوطنية ومنظم 
  .اخلطة ومتابعته وتقييمه

من املبادرات املهمة للمساعدة يف احلفاظ على التـراث         عدداً  ونفذت وزارة الثقافة      -١٨
يس لكن ل . الثقايف، وزيادة فرص الوصول إىل احلياة الثقافية، وتقدمي الدعم لألنشطة اإلبداعية          

. تنفيـذها مبوارد مالية خمصصة ل    وزارة الثقافة    حتظىلدى املغرب خطة وطنية للتنمية الثقافية       
، أخربت احلكومة اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة          ٢٠٠٥ويف عام   

طنية استراتيجية شاملة بغية إنشاء مرافق ثقافية حديثة لتلبية االحتياجات الو         بصدد وضع    ابأهن
 .)٥( ومحاية التراث الثقايف الوطين وتوسيع نطاق اإلنتاج الثقايف        األدبلتراث والفن و  ااملتصلة ب 

 إزاء غياب خطـة     بشكل أعم و،  الستراتيجيةاهذه   غياب   ويساور اخلبرية املستقلة القلق إزاء    
ث الثقـايف   خبصوص املشاركة يف احلياة الثقافية، مبا فيها القضايا املتعلقة بـالترا           وطنية شاملة 

  .والتنوع اللغوي، وقضايا اجلنسني واحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة يف اجملال الثقايف
__________ 

)٥( E/1994/104/Add.29 ٣٦٧، الفقرة. 
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  اإلطار املؤسسي الوطين   -جيم  
ة، ومحاية   وتتمثل واليتها يف تعزيز الثقافة املغربي      ٢٠٠٦أنشئت وزارة الثقافة يف عام        -١٩

وتـشرف   .)٦( يف املغرب ويف اخلارج    ، والتعاون مع املؤسسات الثقافية    التراث الثقايف الوطين  
 يف البلـد، وتبلـغ      ٤١٦البـالغ عـددها     دور الثقافـة     من    داراً ٣٧٦ة على   هذه الوزار 
  .)٧(من امليزانية الوطنيةيف املائة  ٠,٢٨ ميزانيتها

انظر  (٢٠٠١وتشيد اخلبرية املستقلة بإنشاء املعهد امللكي للثقافة األمازيغية يف عام             -٢٠
خمتلف تعابري  ع وتدوين   يمجتويرمي املعهد إىل حتقيق عدة أهداف، منها         .)٨() أعاله ١١الفقرة  

وتشجيع أكادمييني وخرباء آخرين     رها؛ وإجناز أحباث  اشتناالثقافة األمازيغية ومحايتها وضمان     
على إجنازها يف جمال الثقافة األمازيغية، وإتاحة نتائج هذه األحباث على مـستوى واسـع؛               

وينظم املعهد تظاهرات    .)٩(الفين يف الثقافة األمازيغية واملسامهة يف إحيائه      اإلبداع  ب النهوضو
ويف حني تقدر اخلبرية املستقلة اجلهود       .)١٠(ويترمجها تثقيفية ودورات تدريبية وينشر الكتب    

 بـني كتـب     تتراوحاليت بذهلا املعهد، مبا يف ذلك إصدار بعض الكتيبات التثقيفية املمتازة،            
 أن هذه املنشورات     مع األسف  فات العلمية والفلسفية، تالحظ اخلبرية املستقلة     األطفال واملؤل 

غري متاحة على نطاق واسع يف مؤسسات القطاع العام اليت زارهتا، مثل املكتبات ومراكـز               
ويف هذا الصدد، ترى اخلبرية املستقلة أنه ينبغي تكثيف اجلهود لضمان توزيع هذه             . الشباب

  .ى نطاق واسع يف املدارس واملكتبات واملراكز الثقافيةاملنشورات وإتاحتها عل
انظـر  (، دشن امللك حممد السادس املبادرة الوطنية للتنمية البشرية          ٢٠٠٥ويف عام     -٢١

وهتدف هذه املبادرة إىل تسهيل االستفادة من اخلـدمات االجتماعيـة           ).  أعاله ١١الفقرة  
والدخل، ومـساعدة األشـخاص ذوي      األساسية، والنهوض باألنشطة املولدة لفرص العمل       

 مشاريع للتنمية البشرية ركزت     ٢٠١٠-٢٠٠٦مشل برناجمها للفترة    و. اخلاصةاالحتياجات  
على احلد من الفقر والتنمية الريفية عن طريق بناء القدرات وتقدمي املساعدة والدعم التقنيني              

__________ 

 ١٠ املـؤرخ    ٢٨-٠٦-٢ واملرسوم رقم    ١٩٩٤مايو  / أيار ٢٤ املؤرخ   ٢٢٢-٩٤-٢يعرض القانون رقم     )٦(
 . مسؤوليات وزارة الثقافة٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين

 F. Bouquerel and B. El Husseiny, “Towards a strategy for culture in the Mediterraneanانظـر   )٧(

region”متاحة على املوقـع التـايل  . ٢٠٠٩نوفمرب /، وثيقة حتضريية للمفوضية األوروبية، تشرين الثاين: 

www.artsinafrica.com/uploads/2011/08/report_mediterranean_region1.pdf. 
 .٢٠٠١أكتوبر /ول تشرين األ١٧ املؤرخ ١-٠١-٢٩٩الظهري الشريف رقم  )٨(
اللجنة األفريقيـة حلقـوق   ، منظمة العمل الدولية و”The rights of indigenous peoples: Morocco“انظر  )٩(

ــشعوب  ــوق ال ــسان وحق ــفاإلن ــايل  . ٢٠٠٩، ، جني ــع الت ــى املوق ــاح عل ــر مت  :تقري

http://www.chr.up.ac.za/chr_old/indigenous/country_reports/Country_reports_Morocco.pdf. 
)١٠( E/C.12/MAR/Q/2/Add.1 ٢٦، الفقرة. 
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 املرافق الـيت تـدعمها      منعدداً  وزارت اخلبرية املستقلة     .)١١(جلمعيات االئتمانات الصغرية  
املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وانبهرت بتنوع األنشطة، مبا فيها مساعدة النساء يف احلصول             

  .على مأوى، وبناء مراكز شبابية، وإجناز مشاريع لدعم الصناعة احلرفية
ولدى الوكاالت احلكومية املسؤولة عن تعزيز التنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة              -٢٢
عدد من   )١٣(االجتماعيةاالقتصادية و ووكالة التنمية    ،)١٢(قاليم الشمالية واجلنوبية والشرقية   لأل

. بعـني االعتبـار   أيـضاً   املشاريع اليت تليب احتياجات إقليمية حمددة وتأخذ احلقوق الثقافية          
وعلى سـبيل   .  بعدد من املشاريع اليت نفذهتا هذه الوكاالت       وأحيطت اخلبرية املستقلة علماً   

ثال، سامهت الوكالة املعنية باجلنوب يف إنشاء شبكة من املراكز اإلعالمية ملنح األشـخاص    امل
معيـات  اجلكما تساعد يف عمل األوساط األكادميية العامـة و        . فرص احلصول على التعليم   

 ودعمت الوكالة املعنية بالـشرق      . والترويج للمهرجانات الثقافية   علم اآلثار العاملة يف جمال    
 كما ساعدت وكالة التنمية االجتماعيـة     .  مسرحية عروضاًوالرحل  ثقافة البدو   لمهرجانات  

ماعات على وضع خطط حملية إلدماج احلقوق الثقافية وإدراج مسألة التنمية الثقافية            بعض اجل 
  .يف عملها

 مـن   ٢٠١١أبريل  / يف نيسان  املندوبية الوزارية املكلفة حبقوق اإلنسان    وقد أنشئت     -٢٣
شطة اليت تضطلع هبا مثاين هيئات حكومية على األقـل يف جمـال حقـوق               أجل تنسيق األن  

. اإلنسان، إىل جانب مبادرات املؤسسات الوطنية ومؤسسات اجملتمع املدين يف هـذا اجملـال   
عد حقوق اإلنسان يف السياسات العامـة وتوطيـد         من أجل ترسيخ بُ   املندوبية  وأنشئت هذه   

مـن  وباعتبار املنظمات غري احلكوميـة      . ق اإلنسان تفاعل الدولة مع اآلليات الدولية حلقو     
إن املندوبيـة   رئيسية صاحبة املصلحة فيما خيص املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان، ف         الهات  اجل
  .قضايا حقوق اإلنسانب بتعزيز وبناء قدرات املنظمات غري احلكومية املعنية لفةكم

مؤسـسة  باعتباره  ) وسيطمكتب ال (الوسيط   من الدستور على     ١٦٢وتنص املادة     -٢٤
، بدأ هذا املكتب    ٢٠٠٤ويف عام   .  ترمي إىل محاية حقوق اإلنسان     وطنية مستقلة ومتخصصة  

ويقدم املكتب دورات تدريبية ألفراد الشرطة يف جمـال         . محلة اتصاالت إلذكاء الوعي بعمله    
مجة املعلومات  ولديه مبادرة مشتركة مع املعهد امللكي للثقافة األمازيغية من أجل تر          . الوساطة

املتعلقة بأنشطته ومنشوراته إىل اللغة األمازيغية، وتدريب أفراد مالك املكتب على اسـتخدام             
  .األمازيغية لكي يتسىن هلم تلبية احتياجات السكان الناطقني باألمازيغية

، حمـل   ٢٠١١مـارس   / يف آذار  الذي أُنشئ وحيل اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان،        -٢٥
وتشمل مهامه رصد حالة حقوق اإلنسان على املستويني    . ي حلقوق اإلنسان  اجمللس االستشار 

__________ 

 .www.indh.gov.ma/fr/index.aspانظر  )١١(
 .www.apdn.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=147&Itemid=48انظر  )١٢(
 .www.ads.ma/ads/lagence/lads-en-bref.htmlانظر  )١٣(
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الوطين واإلقليمي، وإعداد التقارير، وزيارة أماكن االحتجاز والـسجون ومراكـز محايـة             
اءمة القوانني الوطنية مع أحكام االتفاقيـات الدوليـة حلقـوق           واألطفال، وحبث ودراسة م   

  .)١٤(اإلنسان

  ادرات الدولية لتعزيز التنوع الثقايف املشاركة يف املب  -دال  
دوليـة  ، وهو آلية تعـاون  املغرب عضو يف صندوق حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية    -٢٦

ويتمثل أحـد    .)١٥(ترمي إىل تسريع وترية التقدم فيما خيص حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية          
مية بـاملغرب يف تعزيـز دور       أهداف برنامج التراث الثقايف والصناعات اخلالقة كقاطرة للتن       

التراث الثقايف والصناعات اإلبداعية يف سياسات واستراتيجيات التنمية البشرية واحلـد مـن      
اجلوانب املتعلقة بنوع اجلنس والـشباب يف       ) ٢٠١١-٢٠٠٨(ويراعي هذا الربنامج    . الفقر

  .سياق التراث الثقايف والصناعات اإلبداعية
، وضع املغرب خطة عمل حلضارات التابع لألمم املتحدة مبادرة حتالف ا   وحتت رعاية   -٢٧

وطنية تركز على جماالت خمتلفة، مبا فيها التعليم واإلعالم والشباب وقضايا اجلنسني واهلجرة             
يرمـي إىل   ) ٢٠١٢-٢٠١٠ ( مشروعاً حالياًوتنفذ وزارة الثقافة    . وثقافة التنوع والتسامح  

 أصحاب مصلحة خمتلفون مـن أجـل       اضطلع هبا لمبادرات اليت   لإنشاء قاعدة بيانات وطنية     
إىل وضع برنامج وطين يسلط الضوء على       أيضاً  ويرمي املشروع   . تعزيز احلوار بني احلضارات   

  .)١٦(التراث الثقايف املشترك، مبا فيه التراث املغريب اليهودي، والتراث األندلسي وغريمها
البحـوث والـسياسات     املغرب االجتماع األول لشبكة      نتضح، ا ٢٠٠٦ويف عام     -٢٨

املنظمة اإلسالمية للتربية والعلـوم     ، الذي نظمته اليونسكو، بالتعاون مع       )أراديسك(العربية  
وترمي شبكة أراديسك إىل حتديد األولويات يف جمال البحـث بـشأن احلقـوق              . والثقافة

وتـضم بـني    . االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومواصلة ربط البحث بالسياسات العامـة        
 ممثلني عن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان         عضواً ٢٦أعضائها املؤسسني البالغ عددهم     

كادميية، مبا فيها كراسي اليونسكو واجلامعات ومراكز    األوساط  األكومية و احلنظمات غري   املو
  .)١٧(وموريتانياواملغرب ومصر اجلزائر وليبيا تونس والبحث يف 

__________ 

 .www.ccdh.org.ma/?lang=enانظر  )١٤(
 .www.mdgfund.org/country/moroccoانظر  )١٥(
 .www.unaoc.org/wp-content/uploads/National-Plan-of-Morocco.pdfانظر  )١٦(
 .http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001858/185861e.pdfانظر  )١٧(
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  احلقوق والقضايا الثقافية  -رابعاً  
أثارت اخلبرية املستقلة، خالل بعثتها، قضايا تتعلق باألخص بإعمال احلق يف الوصول   -٢٩

إىل احلياة الثقافية واملسامهة فيها واملشاركة فيها، مبا يف ذلك حق املـرء يف إظهـار ثقافتـه                  
  .وتطويرها، واحلق يف الوصول إىل التراث الثقايف والتمتع به، واحلقوق اللغوية

  م اللغة األمازيغية يف التعليم واإلعالم واحلياة العامة استخدا  -ألف  
 يف اللغة األمازيغية كجـزء مـن        تقدم دروساً تفيد املعلومات الواردة بأن احلكومة        -٣٠

، غطى تعليم اللغـة     ٢٠١٠-٢٠٠٩ويف فترة   .  مدرسة ٣ ٥٠٠املنهاج الدراسي يف حوايل     
وتتنـوع  .  يف املائة من الطـالب     ١٥ل  مش و  صفاً ١٧ ٦٣٠ ة االبتدائي دارساألمازيغية يف امل  

الدروس حسب اللهجة الرئيسية املتحدث هبا يف كل منطقة؛ ويف الوقت احلاضر تقتصر هذه              
 اخلبرية املستقلة القلق إزاء وجود      يساورو .)١٨(الدروس على املناطق الناطقة باللغة األمازيغية     

 فعلى سبيل املثال، توضح مذكرة      ؛عدد من احلواجز اليت تعيق استخدام األمازيغية يف التعليم        
التقـومي  ، بـشأن    ٢٠١٠ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٩ املؤرخة   ٢٠٤وزارة التربية رقم    

االبتدائية تشمل اللغة   امتحانات تقييم تالمذة املستويات     ، أن   واالمتحانات بالتعليم االبتدائي  
 اإلقليمـي،    الصعيد لغة األمازيغية غري متاحة على    ات ال متحانبيد أن ا  . على املستوى البلدي  

وحسب املعلومات اليت قدمتـها     .  من السكان األمازيغ   اًكبرياليت تضم عدداً    حىت يف املناطق    
احلكومة، فقد اسُتحدثت ختصصات يف اللغة األمازيغية يف جامعات أكادير وتطوان ووجدة            

، ورغم ذلك، ال تتاح دروس اللغة األمازيغية يف فـصول التعلـيم العـايل             . وفاس والرباط 
وإىل جانب هذا،   . طالب الصفني األول والثاين   لتوجد أي كتب مدرسية للغة األمازيغية        وال
الصف الثالث إىل إلغـاء دروس  تالمذة  انعدام الكتب املدرسية اخلاصة باللغة األمازيغية ل  أدى

 وعالوة على هذا، ينبغي ختصيص ثالث ساعات       .)١٩(اللغة األمازيغية يف العديد من املدارس     
روس اللغة األمازيغية لطالب الصف الثاين، لكن يف الواقع يستعاض عن هذه الـدروس        د من

 اخلاصة باللغة   بصفة رمسية مجيع الكتب املدرسية، باستثناء تلك       وتندرج .)٢٠(بدروس التقوية 
 هذا، ال تتاح اللغة     فضالً عن و. الرمسية الصادرة عن وزارة التربية    الكتب  قائمة  األمازيغية، يف   

  .م اللغاتيغية يف مراكز تعلاألمازي

__________ 

، ”The rights of indigenous peoples: Morocco“انظـر أيـضاً   . اورون خالل الزيارةمثلما أكد ذلك احمل )١٨(
 .١٨، الصفحة )٩انظر احلاشية  (اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان وحقوق الشعوبمنظمة العمل الدولية و

 .٢٠٠٦يونيه / حزيران١٥ املؤرخة ٠٥٥/٢٩٥٦انظر رسالة مجعية أفراك إىل وزير التربية، رقم  )١٩(
 :، املغاربيـة، علـى املوقـع التـايل    "نشطاء يدعون إىل تعليم مؤهل للغة األمازيغيـة "ظر سهام علي، ان )٢٠(

http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/ar/features/awi/features/2010/03/12/feature-03. 
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وتشجع اخلبرية املستقلة احلكومة على مواصلة اجلهود الـيت تبـذهلا إلدراج اللغـة                -٣١
اليت يصدرها املعهـد امللكـي      االبتدائية  األمازيغية يف مجيع مستويات التعليم، ونشر الكتب        

ويف هـذا   . راجللثقافة األمازيغية على نطاق واسع، والتصدي للقيود اليت تعيـق هـذا اإلد            
 من اتفاقية حقوق الطفـل،      ٢٩ اخلبرية املستقلة توجيه انتباه احلكومة إىل املادة         ودالصدد، ت 

. بشأن أهداف التعليم اليت تشمل، من بني ما تشمل، تنمية هوية الطفل الثقافية ولغته وقيمه              
شخص احلق  لكل   من إعالن اليونسكو بشأن التنوع الثقايف،        ٥ للمادة    وفقاً ،كما تؤكد أنه  

تثقيف مجيع  أيضاً   ومن املهم    . كامالً يف تعليم وتدريب جيدين حيترمان هويته الثقافية احتراماً       
ويف هـذا   .  مع التصدير اجلديـد للدسـتور      األطفال بشأن التنوع الثقايف الغين للبلد، متاشياً      

رسية تـشكل،   الصدد، توجه اخلبرية املستقلة انتباه احلكومة إىل أن مراجعة كتب التاريخ املد           
  .حسب رأي عدة حماورين، أولوية من األولويات

وتشيد اخلبرية املستقلة باجلهود املبذولة لتعزيز اللغة األمازيغية يف وسائط اإلعـالم              -٣٢
 باألمازيغية اً، اليت تبث براجمها أساس٨السمعية والبصرية، ومنها على سبيل املثال إنشاء القناة   

بأن القانون  علماً  وأحيطت اخلبرية املستقلة    ).  يف املائة بالعربية   ٣٠و يف املائة باألمازيغية     ٧٠(
 ٣٠ ينص على ضرورة أن ختصص مجيع القنوات التلفزيونية األخرى اليت تبث براجمها بالعربية         

ومع هذا فإن هذا احلكم ال ينفذ على أرض         . يف املائة من وقتها لبث برامج باللغة األمازيغية       
. باللغة األمازيغية للبث  بث اإلذاعي، ُرخص لعدة حمطات إذاعية خاصة        وفيما خيص ال  . الواقع

لكن من املهم أن ميتد البث اإلذاعي األمازيغي ليصل إىل املناطق الريفية اليت تـستمع فيهـا                 
  .النساء يف أغلب األحيان للمذياع

لعامة، مبـا   وما زال هناك عدد من العراقيل أمام استخدام اللغة األمازيغية يف احلياة ا          -٣٣
فيها قلة إتقان املوظفني احلكوميني هلذه اللغة عند تقدميهم خدمات عامة للناطقني باألمازيغية،         

وأحيطـت  . وقلة فرص استخدام اللغة األمازيغية يف نظام العدل، وانعدام الصيغ ثنائية اللغة           
ـ        ابأن  علماً  اخلبرية املستقلة    ة والعربيـة،   الفتقار إىل مترمجني شـفويني مـسجلني لألمازيغي

واملمارسة املتمثلة يف عدم دفع أجر ملترمجني شفويني أمازيغ حمتـرفني خـالل اإلجـراءات               
مبترمجني شفويني غري رمسيني وغري مدربني، مما قد يعيـق         إىل االستعانة    القضاة   دفعالقضائية،  

لقـضايا، يف   وتأمل اخلبرية املستقلة يف أن ُتتخذ تدابري ملعاجلة هـذه ا          . احلق يف حماكمة عادلة   
كما .  وتعزيز احلقوق الثقافية يف الدستور اجلديد       رمسيةً أعقاب االعتراف باللغة األمازيغية لغةً    

توجه انتباه احلكومة إىل الفكرة، املقترحة من بعـض احملـاورين، بـشأن إنـشاء مراكـز                 
  .االستقبال متعددة اللغات يف مجيع املصاحل اإلدارية اليت تقدم خدمات عامة/لإلعالم



A/HRC/20/26/Add.2 

13 GE.12-13376 

  على استخدام لغات غري اللغة العربية املفروضة القيود   -باء  
أو ممارسات متنع استخدام لغة     /تشريعات وسياسات و  إىل  اخلبرية املستقلة   ُوجه انتباه     -٣٤

حسبما تنص عليه   ، مما يتعارض مع احلقوق الثقافية،       )٢١(غري اللغة العربية يف عدد من اجملاالت      
 إذو. لدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      من العهد ا   ١٥باألخص املادة   

 بـالتنوع الثقـايف    ومـشجعاً  رمسياًتراعي اخلبرية املستقلة أن الدستور املعدل يعترف اعترافاً 
وفقـاً  بشدة بأن تراجع تشريعاهتا وسياساهتا وممارساهتا       احلكومة  واللغوي للبلد، فإهنا توصي     
  .لذلك ويف الوقت املناسب

  أمساء األطفال  -١  
حرمون يف بعض األحيان من حـق       تالحظ اخلبرية املستقلة بقلق أن اآلباء ما زالوا يُ          -٣٥

اختيار أمساء أطفاهلم حبرية وتسجيلها لدى احلكومة، ال سيما إذا تعلق األمر بأمساء من أصل               
 تـشرين  ٣رخ  املؤ٩٩-٣٧ من القانون املتعلق باحلالة املدنية رقم   ٢١وتنص املادة   . أمازيغي
اختاره مـن يقـدم      الشخصي الذي    االسمجيب أن يكتسي    "على أنه    ٢٠٠٢أكتوبر  /األول

عليا للحالـة املدنيـة     وإىل جانب هذا، مجَّعت اللجنة ال     ". مغربياً طابعاً...  التصريح بالوالدة 
أمساء خمتلفة  حق اآلباء يف اختيار      ألمساء العربية املسموح هبا، مما يستبعد تلقائياً      منوذجية ل  قائمة

  .ألطفاهلم وتسجيلها حبرية
 ٢٠١٠أبريـل   / نيـسان  ٩ املؤرخـة    D-3220 مذكرة وزارة الداخلية رقم      قدمتو  -٣٦

أن األمسـاء   نصت علـى    إذ   من القانون املتعلق باحلالة املدنية،       ٢١توضيحات بشأن املادة    
وتضمنت املـذكرة   . غاربةاملغربية تشمل األمساء األمازيغية واألمساء العربية بالنسبة لليهود امل        

ألمسـاء  ل النموذجيةقائمة  ال أن   وأوضحت أيضاً .  اجلوانب اإلجرائية للتسجيل   عنمعلومات  
  .اعتبارها الغيةبالتايل تعد سارية وجيب  مل

 اخلبرية املستقلة املذكرة السالفة الذكر خطوة إجيابية، لكنها تأسـف لعـدم             عتربوت  -٣٧
حرمون من احلـق يف     دات اليت تفيد بأن اآلباء ما زالوا يُ       من الشها عدداً  فقد تلقت   . إنفاذها

ويبدو أن قائمة األمساء العربية املعتمـدة مـا زالـت     . اختيار أمساء أطفاهلم وتسجيلها حبرية    
كما ُتستخدم قائمة أخرى باألمساء احملظورة      . متداولة وما زال موظفو احلالة املدنية يطبقوهنا      

ويف معظم احلاالت، ال يتلقى     . فاهلم باألمساء اليت يفضلوهنا   حلرمان اآلباء من حرية تسجيل أط     
وإىل جانـب هـذا،     . من يطلب تسجيل االسم أي رفض رمسي خطي لتسجيل اسم طفله          

 خارجه يف    بل أيضاً   فحسب، علمت اخلبرية املستقلة أن هذه املمارسة ال توجد داخل املغرب         

__________ 

 ٢٢يـة؛ الربـاط،      بشأن استعمال اللغـة العرب     ٤/٢٠٠٨انظر على سبيل املثال منشور الوزير األول رقم          )٢١(
 .٢٠٠٨أبريل /نيسان
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 عدم كفاية اجلهود املبذولة لضمان      إزاء  اخلبرية املستقلة القلق   يساورولذا،  . سفارات املغرب 
  .D-3220 بالتعليمات الواردة يف املذكرة رقم ني احملليني املسؤولعلم
وترى اخلبرية املستقلة أن هذه املمارسات تنتهك احلقوق الثقافية، وال سيما حقوق              -٣٨

م اخلاصـة    مجاعة أو عدة مجاعات ويف التمتع بثقافته       إىلحبرية  االنتساب  مجيع األشخاص يف    
 للجنة  ٢١وتذكر يف هذا الصدد بالتعليق العام رقم        . احلقوق اللغوية أيضاً  وإظهارها، وتنتهك   

املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن حق الفرد يف أن يـشارك يف احليـاة               
ده  مبفر -يغطي، على وجه اخلصوص، حق كل فرد        االشتراك  "الثقافية، مع التشديد على أن      

 يف التصرف حبرية، واختيار هويته، واالرتباط       -أو باالشتراك مع آخرين أو يف نطاق جمتمع         
واالخنراط يف  (...) أو عدم االرتباط مبجتمع واحد أو عدة جمتمعات أو تغيري هذا االختيار،             

قـوق  حبأيضاً  وتضر هذه احلالة     .)٢٢("ممارساته الثقافية، والتعبري عن نفسه باللغة اليت خيتارها       
كما توجه اخلبرية املستقلة    .  من اتفاقية حقوق الطفل    ٨ و ٧الطفل، مثلما تنص عليها املادتان      

 ٢٠١٠ انتباه احلكومة إىل التوصية الصادرة عن جلنة القضاء على التمييز العنصري يف عـام             
  .)٢٣(بشأن هذا املوضوع

  أمساء األماكن واملؤسسات العامة  -٢  
قلق، خالل بعثتها، عندما علمت أن األمساء غـري العربيـة            اخلبرية املستقلة ال   ساور  -٣٩

وعلى سبيل املثـال، فـإن مراسـلة وزارة التربيـة     . لألماكن العامة قد غُيِّرت بأمساء عربية  
املتعلقة باألمساء اجلديدة للمؤسسات التعليميـة يف األقـاليم تقـضي            )٢٤(٠١/٢٠١٠ رقم

وتنتهكك هذه التوجيهات   . ملدارس بأمساء عربية  بالتحديد بتغيري األمساء األمازيغية لعدد من ا      
احلقوق الثقافية لألفراد واجلماعات، ال سيما حقهم يف املشاركة يف احلياة الثقافية والتمتـع              

  .بالتراث الثقايف والوصول إليه، كما تنتهك حقوقهم اللغوية
 الثقـايف   ويف هذا الصدد، تذكر اخلبرية املستقلة بأن احلق يف الوصول إىل التـراث              -٤٠

والتمتع به يشمل حق األفراد واجلماعات يف مجلة أمور منها معرفة التراث الثقـايف وفهمـه                
والدخول إليه وزيارة مواقعه واستعماله وحفظه وتبادله وتطويره، إىل جانب االستفادة مـن             

اث ولذا، ينبغي للدول أن تكفل وصول الفرد إىل التر        . التراث الثقايف لآلخرين ومن إبداعاهتم    
وينبغي أن ُيفهم التراث الثقايف على       .)٢٥(الثقايف جلماعاته وكذلك إىل التراث الثقايف لآلخرين      

  .تاريخ اجلماعات وشخصياهتا البارزة وتراثها اللغويأيضاً أنه يشمل 
__________ 

)٢٢( E/C.12/GC/21١٥قرة ، الف)أ.( 
)٢٣( CERD/C/MAR/CO/17-18 ١٢، الفقرة. 
 بشأن األمساء اجلديدة للمؤسسات التعليمية، القائمة على أمساء أهم شخصيات ورموز      ٠١/٢٠١٠املراسلة رقم    )٢٤(

 .٢٠١٠يناير / كانون الثاين١٤يت، احلركة الوطنية للمقاومة والتحرير، وزارة التربية الوطنية، مدينة تزن
)٢٥( A/HRC/17/38 ٨٠ و٧٩، الفقرتان)ي.( 
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  اللغة املستخدمة يف املسرح املدرسي  -٣  
نات الوطنية للمـسرح    ينظم املهرجا ( اخلبرية املستقلة القلق إزاء قانون فرعي        يساور  -٤١

.  باللغة العربية   املدرسي املسرحنص  كون  ييقضي بأن   ) املدرسي بالتعاون مع مدارس أخرى    
 ١١  املؤرخة ١٤٠مذكرة وزارة التربية الوطنية رقم       من   ٢ الفقرة   تنصباإلضافة إىل ذلك،    و

علـى  املتعلقة باملهرجان السنوي الثامن للمسرح املدرسي،       و،  ٢٠٠٦أكتوبر  /تشرين األول 
وتبدو مثل هذه األحكام، اليت تستبعد استخدام أي لغة         . ضرورة تقدمي العروض باللغة العربية    

أخرى يف عروض املسرح املدرسي، متنافية مع احلريات الفنية، ومع احلق يف وصول الفرد إىل               
  .أيضاًتراثه الثقايف والتراث الثقايف لآلخرين والتمتع به، ومع احلقوق اللغوية 

  ق يف الوصول إىل التراث الثقايف والتمتع بهاحل  -جيم  
 مواقـع   ٤٠٦ و  أثرياً  موقعاً ١٥٠ مدينة عتيقة و   ٤٠يشمل التراث املادي يف املغرب        -٤٢

. من املواقع الطبيعية، تندرج مثانية مواقع منها يف قائمة اليونسكو للتراث العامليعدداً  تارخيية و 
املائة من الـسكان العـاملني يف القطـاع          يف ٢٠وحسب املعلومات الواردة، يعمل حوايل      

وتعرب اخلبرية املستقلة عن تقديرها للجهود متعددة األوجه املبذولة مـن أجـل              .)٢٦(الثقايف
توثيق التراث الثقايف وتعزيزه باعتباره تقاليد حية يف املغرب من خالل إنشاء متاحف واختـاذ          

تحـف الـذي زارتـه يف أكـادير،         مبادرات بشأن التراث احمللي يف مناطق خمتلفة، مثل امل        
 مهمة من أجل املشاركة يف الثقافة والوصول إليها،         واملهرجانات اليت تتيح لألشخاص فرصاً    
  .على اإلنتاج الثقايفمصادر الرزق القائمة والدعم املقدم إىل األشخاص الستمرار 

ث ثقايف وتبادل   كتراأحياء املدن العتيقة    وتشري اخلبرية املستقلة إىل أمهية االعتراف ب        -٤٣
وتشدد يف هذا الصدد على الطابع متعدد الثقافـات للمـدن           . املمارسات اجليدة بني املدن   

وإذ حتيل اخلبرية املستقلة حكومة املغرب إىل تقريرها السنوي الثاين بشأن احلـق يف              . العتيقة
ضـمان  ىل  ود إبراز احلاجـة إ    ، فإهنا ت  (A/HRC/17/38)التمتع بالتراث الثقايف والوصول إليه      

التشاور مع اجلماعات املعنية واألشخاص املناسبني ودعوهتم إىل املشاركة مـشاركة فعالـة             
اإلشراف صونه و /طوال عملية حتديد التراث الثقايف وانتقائه وتصنيفه وتفسريه واحلفاظ عليه         

  .عليه وتطويره
ـ   رابطة ٤ ٠٠٠ويف مراكش، تقدم احلكومة دعمها للمدينة العتيقة وحلوايل           -٤٤ ة  حرفي

، كانـت   )األماكن حيث يعمل احلرفيون ويعرضـون أعمـاهلم        (قاًفند ٩٨تعمل يف قرابة    
وهلذا التراث قيمة معمارية وتارخيية يف آن واحد، لكن معظـم           .  للمسافرين الًازأنمضى   فيما

وقد اعتمدت احلكومة ممارسة ممتازة يف هـذا        . هذه الفنادق ملك ألفراد وحتتاج إىل الترميم      

__________ 

)٢٦( Bouquerel and El Husseiny, “Towards a strategy for culture” ) ٥٣، الصفحة )٧انظر احلاشية. 
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هي تستخدم األموال املخصصة يف إطار مشاريع املبادرة الوطنية للتنمية البشرية من            ف. الصدد
أجل جتديد الفنادق، وهبذا ُيحفظ التراث املعماري والتارخيي، مع املسامهة يف الوقت نفسه يف              

إحدى املبادرات املهمة األخرى اليت حتظى      تتمثل  و. استمرار اإلنتاج الثقايف لرابطات احلرفيني    
 املركـب الثقـايف     يف املبادرة الوطنية للتنمية البشرية واليت زارهتا اخلـبرية املـستقلة            بدعم

إىل مركز فين   يف فاس   وتتعلق املبادرة بتحويل بيت قدمي من بيوت املدينة العتيقة          ،  يوسف بنا
وال تساهم مبادرات من هذا القبيل يف تنمية املهارات الفنية بني الشباب فحسب،             . لألطفال
  . لحياة الثقافية يف املدن العتيقةإعطاء نفس جديد ليف أيضاً اعد بل تس
 ماليني سائح يستقطبهم، من بني مجلة أمور، التـراث          ٨ قرابة   ويزور املغرب سنوياً    -٤٥

 ابتكاريـة حلمايـة     وقد حدد املغرب طرقاً   . مفعمة باحلياة الثقايف الذي يشمل تقاليد حرفية      
ويشمل هذا، علـى    . احلقوق الثقافية لألشخاص  أيضاً  عم  التراث الثقايف املادي بأسلوب يد    

يف البيوت املغربية التقليديـة،     " موجهة للسياح "احمللية   جديدة للضيافة    املثال، فتح دور  سبيل  
يف محاية التـراث    أيضاً   ألصحاب البيوت وللحي فحسب بل إنه يساعد         وال يوفر هذا دخالً   

برية املستقلة إقامة شراكات بني القطاعني اخلـاص        وتشجع اخل . املادي الثقايف للمدينة العتيقة   
  .والعام يف هذا اجملال للمسامهة يف التنمية املستدامة وصيانة التراث الثقايف املادي

البصرية الوطنية يف الرباط     - وقد أُعجبت اخلبرية املستقلة مبا تنجزه املكتبة السمعية         -٤٦
يتمثل أحد التحديات الرئيـسية يف حفـظ        و. ومكتبة فاس من أعمال حلفظ التراث الثقايف      

 ويسبب هذا التغليف تآكالً. النصوص واملخطوطات القدمية اليت كانت قد غُلّفت بالبالستيك  
البـصرية   - املكتبة الـسمعية     قوموت.  تاماً  ويهدد بتدمري املخطوطات والوثائق تدمرياً     شديداً
 يف فاس، ومنها األعمال األصـلية       األقدم بكثري لكن املخطوطات   . إزالة هذا التغليف  حالياً ب 
 حالة سيكون فيها    ههذأن  وترى اخلبرية املستقلة    .  بالضياع  بالغاً خلدون، مهددة هتديداً   البن

وبصورة خاصـة، سيـضمن     . التعاون واملساعدة الدوليان مفيدين للغاية وينبغي تشجيعهما      
وظـات لـديهم    ى أن تستفيد من مساعدة مـوظفي حمف       صغراملتاحف ال الدعم أن بإمكان    

  .املهارات واملعارف التقنية الالزمة
 مكتبات الرباط وفاس لتشجيع     تلك املبذولة يف  أيضاً  ومن اجلهود اليت تستحق الثناء        -٤٧

معارض وعروض  ينظمون فيها    أماكن   خنراطهم فيها بإعطائهم  مشاركة الشباب يف الثقافة وا    
هذه املرافـق مهيـأة     تكون   أن   ومن املهم . مسرحية وموسيقية، إىل جانب عروض سينمائية     

 األمثلة البارزة على ذلـك مكتبـة   منو. ميكِّن األشخاص ذوي اإلعاقة من الدخول إليها     مبا
 اليت ميكن الدخول إليها بالكرسي املتحرك، كمـا أهنـا تـضم             ،البصرية -الرباط السمعية   

، وتقدم بصريةالعاهات الألشخاص ذوي  لبرايل  وطابعات  مقصورات خاصة جمهزة حبواسيب     
  .سمعيةالعاقات اإللألشخاص ذوي أيضاً خدمات 

وتشيد اخلبرية املستقلة باجلهود اليت يبذهلا عدد من اجلمعيات للمشاركة يف حتديـد               -٤٨
وقد اتصل بعضها باحلكومة لطلب إدراج عناصر مادية معينة         . التراث الثقايف وتوثيقه وحفظه   
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ع اخلبرية املستقلة السلطات على النظر يف مثل        وتشج. يف قائمة عناصر التراث الثقايف الوطين     
حفظ تنـوع   على   الدستور اجلديد    شديدهذه الطلبات من منظور إجيايب، ال سيما يف ضوء ت         

  .التراث الثقايف للبلد
تقدمي مقترحاً ل  أمام وزارة الثقافة واليونسكو      حالياًوعلمت اخلبرية املستقلة أن هناك        -٤٩

 ، واملقصود هبا األشخاص الـذين    "الكنوز البشرية احلية   "إىلؤسسي  الدعم القانوين واملايل وامل   
 لديهم املستوى العايل املطلوب من املعرفة واملهارة لعرض عناصر حمددة مـن التـراث               يتوفر

وتشجع اخلبرية املستقلة مثل هذه اجلهود باعتبارها وسيلة . الثقايف غري املادي أو إعادة إبداعها    
ويف هذا  . ناشئةهارات املتصلة بالتراث الثقايف غري املادي إىل أجيال ال        لضمان نقل املعارف وامل   

أنه ال بد من ضمان التوثيق املناسب للمعارف واملهارات اليت توظفها  على  أيضاً   شددالصدد ت 
 مبا فيها تكنولوجيا املعلومات     ،الكنوز البشرية احلية، وذلك باستخدام مجيع األساليب املتاحة       

  .اجلديدة
حويل مراكز االحتجاز السابقة    لتشري اخلبرية املستقلة باهتمام إىل اجلهود املبذولة        وت  -٥٠

عمـالً  يف ورزازات وزاكورة والراشدية واحلي احملمدي إىل مشاريع متاحف حلفظ الذاكرة،            
  .بتوصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة

  دعم املبادرات الثقافية واحترام احلق يف حرية تكوين مجعيات  -دال  
تعرب اخلبرية املستقلة عن تقديرها للجهود الكبرية املبذولـة مـن أجـل تنظـيم                 -٥١

وقد متيز بشكل خـاص املهرجـان       . مهرجانات ثقافية متنوعة يف معظم األماكن اليت زارهتا       
للموسيقى الروحية ومنتدى فاس، الذي استقطب جمموعة متنوعة مـن املوسـيقيني             العاملي

وتؤكد اخلبرية املستقلة أن من املهم ضمان       . وار بني الثقافات   حيز للح  إنشاءوالفنانني هبدف   
  .اتناسبأن تكون اجلماعات احمللية والفنانون احملليون املستفيدين الرئيسيني من هذه امل

األخـص  علـى   عجبت  من مشاريع اجملتمع احمللي، وأُ    عدداً  وزارت اخلبرية املستقلة      -٥٢
يف مدينة اخلميسات، وهي مبادرة ال حتفظ ثقافة         الفتيات الفارسات مببادرة ومحاس جمموعة    

 ملشاركة النـساء يف      جديداً زمخاًأيضاً  ، بل متنح     فحسب اجملتمع املغريب باعتبارها تقاليد حية    
بيد أن هـذه املبـادرة      .  الرجال  اجملسد تقليدياً يف   احلياة الثقافية وإسهامهن يف التراث الثقايف     
ها مبادرات اجملتمع احمللي يف احلصول على التمويـل  تسلط الضوء على الصعوبات اليت تواجه     

 عمليـة من احلكومة أو من املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووكالة التنمية االجتماعية بسبب             
 صعوبات يف احلصول على     الفتيات الفارسات وتعاين جمموعة   . ةتقدمي طلبات املشاريع املرهق   

بالتايل إىل رفض طلبات العديد من الفتيـات        التسهيالت املناسبة لركوب اخليل، واضطرت      
 ألن ركوب اخليل يقع بـني تـصنيفي         وتواجه اجملموعة حتديات أخرى   . كةوالفتيان للمشار 

. الرياضة والثقافة، وهلذا ال ترى أي من الوزارتني املعنيتني أنه يدخل يف نطاق واليتها احملددة              
.  من احلكومة حسب األولوياتاملقدمة ص األموالأن ختص، فإن على السلطات احمللية     أخرياًو
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وُتستخدم هذه األموال ال حمالة يف تلبية االحتياجات األساسية للمجتمع احمللي، وال ميكن أن              
اصة وتربعات اجملتمع   اخلبادرات  املوما زال املشروع يعمل بفضل      . تدعم مثل هذه املبادرات   

وتشجع اخلبرية املستقلة بشدة احلكومة على تقدمي املساعدة املالية واللوجستية هلـذه            . احمللي
  . أخرىمناطقاملبادرات ونشر معلومات عن هذه املمارسات اجليدة يف 

ة من املبـادرة الوطنيـة      مودعمن املشاريع واملراكز امل   عدداً  وزارت اخلبرية املستقلة      -٥٣
ورغم أن أحد املراكز اليت زارهتـا       . ظى بصيانة جيدة   وحت اليت أنشئت حديثاً   نمية البشرية للت

 ين مبساعدة وزارة الشباب والرياضة، فإنه مل يتلـق الحقـاً          اخلبرية املستقلة يف اخلميسات بُ    
وحسب وجهة نظر اخلبرية املستقلة، مـن املهـم أن تـوفر            .  لصيانته مساعدة قليلة جداً   إال

بادرة الوطنية للتنمية البشرية الدعم لصيانة وتطوير اهلياكل األساسـية القائمـة،            مشاريع امل 
تزيد من االستثمار يف    وتقدم املساعدة املالية للشباب أو النساء أو األشخاص ذوي اإلعاقة، و          

لمـشاريع  لناسبة  املوثائق  المن إعداد   املعنيني من أشخاص ومؤسسات      القدرات لتمكني  بناء
  .يل إضايف ومستدامواستقطاب متو

الشبكات والتنسيق علـى    إقامة  يف  لبلد  للقطاع الثقايف   ااحتياجات  أهم  أحد  يتمثل  و  -٥٤
وهناك حاجة إىل قاعدة بيانات وطنية ميكن النفاذ إليها على اإلنترنت، تشمل .  الوطينالصعيد

نـشر  تبادل و يف   أيضاًقوائم حمدَّثة للهيئات واجلمعيات الثقافية الوطنية، ومن شأهنا أن تفيد           
ويف هذا الصدد، أُعجبـت اخلـبرية       . املعلومات املتعلقة باألنشطة الثقافية يف مجيع أحناء البلد       

  شبكياً املستقلة بعمل اجمللس امللكي االستشاري للشؤون الصحراوية، الذي استحدث موقعاً         
(www.corcas.com/eng/WesternSaharaPoliticalAffairs.aspx)    لـصحراوية   بشأن التقاليـد ا

  .هذا املوقع غري متاح باللغة األمازيغيةومما يؤسف له أن . واحلياة الثقافية بثماين لغات
وإن التعايش املثايل بني ثقافات خمتلفة واالحترام املتبادل والتسامح أمور ضـرورية              -٥٥

 ويف هذا الصدد، يشكل. الزدهار البلد وينبغي تشجيعها، ودعمها وتعزيزها على نطاق واسع
  علـى احتـرام تعـدد       جيداً املتحف الوحيد والبارز لليهودية املغربية يف الدار البيضاء مثاالً        

مؤسسة التراث الثقـايف اليهـودي       املتحف، الذي تديره     وُيمّول. الثقافات والتسامح الديين  
، مبا يف ذلك دعم أمينه      يلكنه يتلقى بعض الدعم احلكوم    و من اهلبات اخلاصة،     أساساً،  املغريب

من الطالب غري اليهود اختاروا البحث يف جمال        عدداً  ومن املشجع أن    . ي الكفاءات العالية  ذ
 حيتاج العديد من احملفوظات، مبا فيها شرائط موسـيقية          ،ولألسف. التراث اليهودي املغريب  

وقد شدد حماورون من الطائفـة      . وكتابات أدبية للطائفة، إىل التخزين والتوثيق بشكل الئق       
ن على ضرورة أن تتحمل احلكومة مسؤولية محاية هذا اجلزء املهم مـن التـراث               وأكادمييو

 متفرقة يف مجيع أحناء البلد، يف حني        )املالحات(الثقايف املغريب، ال سيما وأن األحياء اليهودية        
وتشجع اخلبرية  . يتمركز السكان اليهود الذين قل عددهم إىل حد كبري، يف بعض املدن فقط            

مة على النظر يف مشاريع بشأن املالحات مشاهبة للمشاريع اخلاصـة باملـدن             املستقلة احلكو 
  .العتيقة
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 ،)٢٧( باحلقوق الثقافية   جوهرياً وفيما خيص حرية تكوين مجعيات، اليت ترتبط ارتباطاً         -٥٦
 صعوبات لكي تصبح    واجهبأن بعض املنظمات غري احلكومية ت     علماً  أُحيطت اخلبرية املستقلة    
  .لك ألسباب متنوعةمنظمات مسجلة، وذ

 الصادر  ٣٧٦-٥٨-١ رقم   )الظهري(وينظم حرية تكوين اجلمعيات املرسوم امللكي         -٥٧
وعلـى  . ياً تصرحي اًه نظام مبوجب، الذي اختار املغرب     ٢٠٠٢ واملعدل يف عام     ١٩٥٨يف عام   

ـ        اجلديدة  املنظمات غري احلكومية     ة الوثـائق   الراغبة يف التسجيل أن تقدم إىل وزارة الداخلي
 من تاريخ  يوما٦٠ًصدار إيصال مؤقت قبل إصدار إيصال هنائي يف غضون املناسبة املطلوبة إل

وتصبح اجلمعية قانونية وقادرة على إجناز أنشطتها حىت إن مل تتلـق            . تقدمي إعالن التأسيس  
هـو أن عمـل     حسب املعلومات اليت تلقتها اخلبرية املستقلة،       الواقع،  لكن  و.  رمسياً إيصاالً
 هذا، هنـاك    فضالً عن و.  يوماً ٦٠ يف غضون    إيصاالًة يتعرض خللل شديد إذا مل تتلق        املنظم
 فيها التسجيل دون تقدمي أي مربر ورغم صدور أحكام قـضائية تؤكـد أن                ُيرفض حاالت

  .)٢٨(طلب التسجيل يتماشى مع القانون
ة األمازيغية  الشبك خالل بعثتها أن     وعلى سبيل املثال، تلقت اخلبرية املستقلة تأكيداً        -٥٨

، اليت تدافع عن احلقوق الثقافية واللغوية والسياسية واملدنية للسكان األمازيغ           من أجل املواطنة  
وقـدم  .  العديدة اليت رفضت السلطات تـسجيلها      املنظمات األمازيغية بني  يف املغرب، من    

تزنيـت   فروعه يف تنالت و    إىل جانب املكتب الوطين للجمعية، الذي يوجد مقره يف الرباط،         
. للقانونوفقاً   إىل الفرع املختص يف اإلدارات احمللية        يةوثائق التأسيس الوالدار البيضاء وإفران،    

لكن هذه اإلدارات رفضت باستمرار منح إيصال للفروع احمللية، يف حني مل يتلـق املكتـب            
  .)٢٩(ة طويلهلُمالوطين للشبكة إيصاالت إال بعد 

 على أن هذه املمارسات تقيد احلق يف حرية تكـوين            اخلبرية املستقلة التشديد   ودوت  -٥٩
معيات وطلب متويل من احلكومة أو أي شكل آخر من التربعات وتلقيـه واسـتخدامه               اجل

، ُيحرم أفراد ومجاعات من ممارسة حقهم يف        بذلكو. ألغراض تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان    
تطوير أشكال التعـبري الثقـايف يف       املشاركة يف احلياة الثقافية ممارسة كاملة ومن املسامهة يف          

  .املغرب

__________ 

)٢٧( A/HRC/14/36. 
 تـشرين   ٧، الفصل الرابع، دراسات حالة،      حرية تكوين اجلمعيات  انظر باألخص مرصد حقوق اإلنسان،       )٢٨(

حرية التجمع والتنظيم يف املنطقـة      "؛ والشبكة األوروبية املتوسطية حلقوق اإلنسان،       ٢٠٠٩أكتوبر  /األول
، املغرب،  ٢٠١٢صدي لعام   ، وتقرير ر  ٥٣، املغرب، الصفحة    ٢٠٠٩، تقرير رصدي لعام     "األورومتوسطية

املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب، مرصـد محايـة        /؛ واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان     ٥٦الصفحة  
 .٥٥١، الصفحة ٢٠١١املدافعني عن حقوق اإلنسان، التقرير السنوي لعام 

 .)٢٦انظر احلاشية (حرية تكوين اجلمعيات مرصد حقوق اإلنسان،  )٢٩(
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  احلق يف تعليم وتدريب جيدين  -هاء  
 اخلبرية املستقلة يف تقريرها األول أن جلميع األشـخاص احلـق يف تعلـيم     الحظت  -٦٠

 أن التعليم يسمح بالوصول     شددت على كما  . وتدريب جيدين حيترمان متاما هويتهم الثقافية     
وقد بذل املغرب جهودا جبارة لضمان االستفادة من         .)٣٠(لثقايفإىل املعارف والقيم والتراث ا    

علـى  رغم هذه التطورات، ما زالت هناك حتديات، تتعلق          ،لكنو. التعليم على نطاق واسع   
. مبعدالت التسرب، ومعدالت تسجيل الفتيات الريفيات يف املدارس وجودة التعليم       اخلصوص  

إملام اإلنـاث  فقد كان معدل .  جمال التعليموبوجه خاص، هناك فجوة كبرية بني اجلنسني يف 
)  يف املائة  ٤٩,٢(أقل من النصف     سنوات وما فوق     ١٠بالقراءة والكتابة يف الفئة العمرية من       

 ١٦,٢  على نسبة الفتيات الريفيات اللوايت التحقن بالتعليم اإلعداديمل تزد؛ و٢٠٠٩يف عام  
  .)٣١()٢٠٠٩ (يف املائة

مـن املـدارس     قلة القلق إزاء ارتفاع معدالت تسرب األطفال       اخلبرية املست  يساورو  -٦١
من عدداً  أن احلكومة تبذل    ة معرفة   بعثالخالل  رها  وقد س .  منهم ، ال سيما الفتيات   االبتدائية

اجلهود ملكافحة هذه الظاهرة، وذلك على سبيل املثال من خالل تقدمي حتويالت نقديـة إىل               
وعلى غرار ذلـك،    . نقلهم إليها رتيب  ىل املدارس، وت  األسر الريفية كحافز إلرسال أطفاهلم إ     

ساعد و من برنامج وطين للتعليم غري الرمسي        ٢٠١٠-٢٠٠٩ يف فترة     طفالً ٣٨ ١٩٧استفاد  
وتعترب اخلبرية املستقلة .  يف التعليم الرمسي أو املهينطفالً ٧ ٧٧٠ يف إعادة إدماجهذا الربنامج   

فقد .  بارزاً حكومياً يف مراكش إجنازاًنتاج التربوياملركز اجلهوي للتوثيق والتنشيط واإلعمل  
 وهو،  قصريةفترة  جنح هذا املركز، بفضل عمله، يف ختفيض معدالت التسرب إىل النصف يف             

يدعم تعبري الطالب عن الذات من خالل وسائط إعالم خمتلفة، وُيشرك األطفال يف احليـاة               
وعلى سبيل  . ياة الثقافية بطريقة إبداعية وفعالة    الثقافية جملتمعهم احمللي ويعزز مشاركتهم يف احل      

، بدعم من منظمة غري حكومية دولية، على ٢٠٠٩املثال، يركز أحد املشاريع املنجزة يف عام        
ويـنظم  . لألخذ بنهج قائم على حقوق اإلنـسان      يف التدريس   إعادة توجيه الطرق التقليدية     

 لألطفال يقدمها مدرسـون      إضافيةً دروساًلم القصري بني األطفال، و    ي للف سابقةمأيضاً  املركز  
 األسر واملدارس   معهم أن عمل املركز يرمي يف الوقت ذاته إىل خلق تآزر            من امل و. متطوعون

النية حسن  بادرة تتوقف إىل حد كبري على       امل هذه أن   يفأحد التحديات   يتمثل  و. واجملال العام 
دفوعة األجر من أجل املشاركة يف والعمل الطوعي للمدرسني الذين ال حيصلون على إجازة م      

 املـستقلة وتشجع اخلبرية   . أنشطة خارجة عن املنهاج الدراسي    االضطالع ب متارين تدريبية أو    
احلكومة على ختصيص املوارد املالية واملؤسسية الالزمة لدعم وتعزيز هذه املبادرة، وتوسـيع             

__________ 

)٣٠( A/HRC/14/36. 
 متاح على املوقع التايل . ٢٠١٠مارس / عن األهداف اإلمنائية لأللفية، آذار٢٠٠٩ التقرير الوطين لعام انظر )٣١(

www.hcp.ma/file/111464/. 
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طبيقها يف مجيع أحناء البلـد      تاليت ميكن أيضاً    يدة  اجل اتمارسامل منو.  مراكش خارجنطاقها  
يفسح اجملال لألطفال ملناقشة العمليـات اإلمنائيـة        ، مما    األطفال يف مراكش   اتإنشاء برملان 

.  بقضايا حقوق اإلنسان والتراث الثقايف     مثالًذكاء الوعي   إلوواملشاركة فيها   للمجتمع احمللي   
 مناقشة بشأن احلق يف املياه       يف  برملانياً طفالً ٢٣،  ٢٠١٠، يف عام    وعلى سبيل املثال، شارك   

  .ت عليه سلطات وطنية رفيعة املستوىطلعمشروع خطة عمل أُجلماعتهم وأعدوا 
مبمارسات جيدة أخرى ينبغي مواصلة دعمها، منها       علماً  وأحاطت اخلبرية املستقلة      -٦٢
العربية ( إصدار وزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن لكتيبات ممتازة بثالث لغات            مثالً

عن حقوق الطفل ومدونة األسرة اجلديدة وحقوق األشـخاص ذوي    ) واألمازيغية والفرنسية 
املبادرة احلكومية املتعلقة بتدريس حقـوق اإلنـسان        أيضاً  وتشمل هذه املمارسات    . اإلعاقة

وموظفي القطاع  عضاء السلك القضائي الوطين     للطالب يف مجيع مراحل النظام املدرسي وأل      
  بعض احملاورين  شددويف هذا الصدد،     .)٣٢( فيهم املوظفون املكلفون بإنفاذ القانون     العام، مبن 

وتوصي اخلـبرية املـستقلة     . يف هذا التدريس أو التدريب    رج  دُت   أن احلقوق الثقافية مل    على
أحد األمثلة  يتمثل  و. بإدراج احلقوق الثقافية يف مجيع الربامج التعليمية املتعلقة حبقوق اإلنسان         

املبادرات اليت تدعمها املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مثـل املركـب           يف  بية األخرى   اإلجيا
بن يوسف يف مدينة فاس العتيقة ومركز الشباب يف أورير قرب أكادير، الذي يقـدم          االثقايف  
  . خارج املنهاج الدراسي يف الفن واملوسيقى واملسرح لألطفال والبالغني الشبابتعليماً
وقد أُحيطت  . برية املستقلة باجلهود اليت يبذهلا اجملتمع املدين ملكافحة األمية        وتشيد اخل   -٦٣

 اليت تفيد   ،مبشروع ملنظمة غري حكومية تدير مكتبة متنقلة للفقراء يف مدينة فاس العتيقة           علماً  
وتـشرك  يف أماكن خمتلفة،    املكتبة  وتتوقف  . التقارير بأهنا تشهد معدالت تسرب جد مرتفعة      

وحتشد األشـخاص   .  وثقافياً  اجتماعياً  رواية القصص واأللعاب كما تقدم تعليماً      األطفال يف 
  . وتشكل هذه املبادرات وسائل مهمة ملكافحة األمية ينبغي تشجيعها. من احلي للتطوع

  مشاركة النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة يف احلياة الثقافية  -واو  
دين الناشطة اليت تعمـل مـن أجـل         يوجد يف املغرب عدد من منظمات اجملتمع امل         -٦٤

وتعزز هذه املنظمات احلقوق االجتماعية واالقتـصادية والـسياسية         . النهوض حبقوق املرأة  
واملدنية للمرأة من خالل برامج خمتلفة ترمي، على سبيل املثال، إىل توفري املـأوى للنـساء                

  .وتعزيز اإلملام بالقراءة والكتابة وحتسني تنظيم األسرة
اخلبرية املستقلة إلقاء الضوء على املبادرة امللكية املتعلقـة بتعـيني مرشـدات             وتود    -٦٥

، بـدأت وزارة األوقـاف   ٢٠٠٥ويف عـام  . روحيات وواعظات، باعتبارها ممارسة جيدة 

__________ 

)٣٢( E/C.12/MAR/CO/3 ٩، الفقرة. 



A/HRC/20/26/Add.2 

GE.12-13376 22 

والشؤون اإلسالمية يف املغرب املرحلة األوىل من برنامج لتدريب مرشدات روحيات يطلـق             
ملرشدات الروحيات مبهمة تقدمي الدروس واملشورة الدينية       وُيعهد إىل ا  . املرشداتعليهن اسم   

. للنساء واألطفال والرجال يف أماكن خمتلفة، ومنها املساجد احمللية يف مجيع أحنـاء املغـرب              
لريشدن اآلخرين ويفسرن   وتشكل هذه املبادرة خطوة أوىل حنو ضمان تكافؤ الفرص للنساء           

تقاسم جتـارهبن وتعزيـز   ل ماًا ه وثقافياً  اجتماعياً يزاً ح  للنساء كما ختلق . املواضيع الدينية هلم  
ولذا سيكون من املفيد أن تتلقى املرشدات       . مشاركتهن يف احلياة الثقافية للمجتمعات احمللية     

  .الروحيات التدريب بشأن حقوق املرأة وأن تذكي الوعي حبقوق املرأة يف اجملتمع احمللي
 ىل حتسني تصوير املرأة يف وسائط اإلعالم ميثاقـاً        وتشمل التدابري احلكومية الرامية إ      -٦٦
 لتحسني صورة املـرأة يف وسـائط        اً وطني اً، ومرصد ٢٠٠٥ يف عام    ُوضع هلذا الغرض   وطنياً

بشأن هذا املوضوع     عامالً اً، وفريق ٢٠١٢يف عام   أُنشئ  ) بالتعاون مع اجملتمع املدين   (اإلعالم  
 ذلك، تالحظ اخلبرية    ومع. ٢٠٠٩ يف عام    ي البصر - على لالتصال السمعي  اجمللس األ أنشأه  

مـا تنتجـه    دور أكثر فعاليـة يف ب االضطالعتشجيع النساء على املستقلة أن مثة حاجة إىل      
وميكـن أن   . دور املستعمل ب االضطالع متيل النساء يف املغرب إىل       ،حالياًو. وسائط اإلعالم 

تعديالت اليت أُدخلت على مدونة تكون وسائط اإلعالم أداة هامة إلذكاء الوعي بأمور منها ال    
مـن دواعـي    و. األسرة والدستور اجلديد، وينبغي تيسري إتاحتها للنساء يف املناطق الريفيـة          

ن وسائط اإلعالم الرئيسية ال تربز أوجه التقدم الذي أحرزتـه           أحسب احملاورين،   األسف،  
ـ اي البعد اجلنساين، وغ    ما تستخدم وسائط اإلعالم لغة تراع      ونادراً. املرأة يف اجملال العام    اً لب

أدوار مرتبطة بالبيت وتنشئة األطفال، وتقلـل مـن شـأن           على أهنا   تصور أدوار النساء     ما
أي ال يشجع هـذا علـى       و. للمرأةغري فاعلة وسلبية    إجنازاهتن يف اجملال العام وتقدم صورة       

اإلعالم حاولـت   ورغم أن وسائط    . مشاركة فعالة يف احلياة االجتماعية والسياسية والثقافية      
 هذه اجلهود غري    فإنتعلقة بالتحرش اجلنسي والعنف املرتيل وأدوار اجلنسني،        املقضايا  المعاجلة  
، )٣٣(بصورة عامة يف وسـائط اإلعـالم      مهمشة   املرأة الريفية    عالوة على ذلك فإن   و. كافية

  .وذلك بسبب الفقر واألمية
حقـوق  مـسؤولية محايـة   تضامن ية االجتماعية واألسرة وال وزارة التنم قع على وت  -٦٧

وإن هنج  ).  ماليني ٥( يف املائة من السكان      ٧األشخاص ذوي اإلعاقة، الذين يشكلون قرابة       
 يف املائة من وظائف ٧حصة اعتماد  يشمل وهواحلكومة متعدد اجلوانب هنج جدير بالتقدير،   

األطفـال ذوي  ؛ وإنشاء مراكز خاصة للتعليم إىل جانب إدماج        ٢٠٠١القطاع العام يف عام     
يف مدن  إحالة   مراكز   إنشاءاالحتياجات اخلاصة يف الفصول العادية؛ وتوحيد لغة اإلشارة؛ و        

، أتاحت وزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن، مع السلطات ٢٠٠٣ومنذ عام  . خمتلفة
 حاليـاً  لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة، ومن املمكـن         املسؤولة عن املهرجانات، فرصاً   

__________ 

 .، تقرير مؤسسة بيت احلرية"حقوق املرأة يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا"فاطمة صديقي،  )٣٣(
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وتـشمل  . بالكرسـي املتحـرك   ) مثل تلك املنظمة يف فاس    (الدخول إىل بعض املهرجانات     
الوصـول  وفيما خيـص  . املبادرات األخرى تقدمي الدعم املايل وغريه من أنواع الدعم لألسر   

ذا الغرض، رغـم أهنـا   هلالقانون لوائح وقواعد بناء    فرض  ، ي املادي لألشخاص ذوي اإلعاقة   
البصرية للرباط، مل يكن أي      -السمعية   وباستثناء املكتبة .  على ما يبدو    فعاالً تطبق تطبيقاً  ال

 لتيـسري دخـول الكراسـي املتحركـة          أو جمهزاً  مبىن من املباين اليت مشلتها الزيارة مصمماً      
 نساء  أناألمور اليت تستحق اإلشادة     فمن  ولذا،  . أشخاص ذوي أنواع أخرى من اإلعاقة      أو

 يف مراكش بدعم من املبادرة الوطنية للتنميـة          اليدوية ومتجراً   للحرف مركزاًأقمن  معوقات  
  .البشرية
األشـخاص ذوي اإلعاقـة إىل      تستوجب إمكانية وصول    وال توجد أي تشريعات       -٦٨

باجلهود املبذولة لتوحيـد لغـة      علماً  وقد أُحيطت اخلبرية املستقلة     . املعلومات واالتصاالت 
مؤخراً ضمن برنـامج    ج نشرة جديدة بلغة اإلشارة      ترحب بإدرا هي  اإلشارة يف التلفزيون، و   

وتشجع احلكومة على مواصلة جهودها، يف إطـار شـراكات مـع            . قناة تلفزيونية وطنية  
  .منظمات اجملتمع املدين

  احلقوق الثقافية يف الصحراء الغربية  -خامساً  
 وتقرير األمني العـام بـشأن احلالـة        )٣٤()٢٠١١(١٩٧٩بقرار جملس األمن    عمالً    -٦٩
الداخلـة يف   مدينـة   ، زارت اخلبرية املستقلة     )٣٥()S/2011/249 (يتعلق بالصحراء الغربية   فيما

وللخـبرية  . تعرب عن تقديرها لدور احلكومة يف تسهيل هذه الزيارة        هي  و. الصحراء الغربية 
 عن أي رأي سياسي خبصوص      على أهنا تعرب  املستقلة موقف مستقل وينبغي أال تفسر زيارهتا        

  . يف احلاضر أو املستقبلغري املتمتع باحلكم الذايت الصحراء الغربية مركز إقليم
نظم من أجل تعزيز وحفظ ُتمن املهرجانات الثقافية عدداً وعلمت اخلبرية املستقلة أن     -٧٠

ومـن  . وقد فُتحت أربع مكتبات، منها مكتبة لألطفال      . الفنون والثقافة الصحراوية احلسانية   
ثقايف املادي، ُجمعت معلومات عن املنطقة اليت توجد فيها أحجار          أجل احلفاظ على التراث ال    

 وأُنـشئ نـادٍ   . خطوطاتاملمنقوشة حبروف رونية قدمية كما أُجنزت أعمال من أجل حفظ           
 بصرية ومتحف ومعهد للموسيقى احلسانية ومركز حلفـظ الثقافـة           - ثقايف ومكتبة مسعية  

__________ 

 غري املشروط أو املقّيد جلميع اإلجـراءات    ة الوصول لابالتزام املغرب بكف  من  يف هذا القرار، رحب جملس األ      )٣٤(
  .اإلنساناخلاصة جمللس حقوق 

 مؤسسات  عن هذا األخري أبلغ فيها   يف هذا التقرير، أحال األمني العام إىل رسالة من وزارة خارجية املغرب              )٣٥(
. التفاعل مع آليات جملس حقوق اإلنسان     لحوار و ل "أكثر انفتاحاً " ستكون   جديدة أو معززة حلقوق اإلنسان    

 ،" آليـة  ٣٣ البالغ عددها    هليئة التابعة لألمم املتحدة   اليات  اً آل انفتاحأكثر  "إىل أن املغرب     الوزير    أشار كما
 .هذه الترتيبات اجلديدة تغطي بالكامل األبعاد املتعلقة حبقوق اإلنسان يف الرتاع حول الصحراء الغربيةوأن 
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 ٤٠٠هية باألساس، فقد مجع هـذا املركـز         ورغم أن الثقافة احلسانية ثقافة شفا     . احلسانية
  .من الشعر احلساينخمطوط 

. نادي البحث التربـوي احلـساين     من  ض مندوبية التربية الوطنية وحدات      أنشأتو  -٧١
وتعتمد هذه الوحدات على املتطوعني الذين يقدمون التعليم الديين يف الصحراء، باالستناد إىل             

قلق فقد أُعرب عن ال   وفيما خيص النظام التعليمي القائم،      . ةاملمارسة التعليمية احلسانية التقليدي   
ألن الصحراويني ال يتلقون تعليما بشأن ثقافتهم وتارخيهم، مبا أن ما يدرَّس هلم يتعلق بتاريخ               

 مـن اتفاقيـة     ٢٩وتذكر اخلبرية املستقلة بأن هذا ال يتماشى مع املادة          . املغرب الرمسي فقط  
  .ن اليونسكو بشأن التنوع الثقايف من إعال٥حقوق الطفل واملادة 

 إزاء العراقيل الكبرية اليت تعيـق التمتـع حبـق           أيضاًالقلق   اخلبرية املستقلة    ساورو  -٧٢
وبشكل خاص، هتدد األلغام األرضـية منـط   . املشاركة يف احلياة الثقافية يف الصحراء الغربية 

تمعات احمللية مـن تنظـيم      نع اجمل متعيش الصحراويني البدوي التقليدي املرتبط بالصحراء، و      
وعالوة على هذا، يصعب على ضحايا األلغام األرضية احلـصول علـى            .  الترفيهية أنشطتها

بأنه ال يؤذن للمنظمات    علماً  كما أُحيطت اخلبرية املستقلة     .تقارير الشرطة ألغراض التعويض   
ت على زيـادة    تشجع السلطا هي  و. غري احلكومية الدولية باملساعدة يف جهود إزالة األلغام       

  .لمساعدة والتعاون يف هذا الصددالعرض الدويل لزالة األلغام وقبول إلاجلهود املبذولة 
وتواجه األسر الصحراوية اليت فُرِّقت صعوبات يف نقل التقاليد والقيم الثقافيـة إىل               -٧٣

  .وتشجع اخلبرية املستقلة تنظيم لقاءات أسرية بصورة منتظمة وأكثر تكراراً. أبنائها
 ١٦٦ ركز حوايل    ،٢٠١٠-٢٠٠٩ يف الفترة    ،بأنهعلماً  وأُحيطت اخلبرية املستقلة      -٧٤

ت اجلمعيـات احملليـة،   قـدرا  من املبادرة الوطنية للتنمية البشرية على بناء      ماًو مدع مشروعاً
أن بعض اجلمعيات تواجـه  أيضاً وعلمت  .  للتنمية الثقافية  ت خمصصة  كان  مشروعاً ٥٠ وبأن

  .)٣٦( مجيع الوثائق الالزمةتقدمأهنا ل رغم صعوبات يف التسجي
 عن  لوا أن بعض الصحراويني خت    تتمثل يف رتعة مثرية للقلق    بخلبرية املستقلة   ا أُبلغتو  -٧٥

، ألهنم يشعرون أهنم عرضة للتهديـد       ارتدائه أو باتوا مترددين يف      تقليدي املمّير زيهم ال ارتداء  
السلطات احمللية محاية إعمال    من واجب   ة بأن   وتذكر اخلبرية املستقل  . أو التحرش من اآلخرين   

احلقوق الثقافية من تدخل الغري وبأنه، مثلما أوضحت اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية              
 ممارساته يف االخنراط يف فرد كل حق ومحاية واالجتماعية والثقافية، جيب اعتبار االلتزام باحترام

العهد الدويل اخلاص باحلقوق     من   ١٥ املادة من) أ()١ (الثقافية التزاما أساسيا مبوجب الفقرة    

__________ 

  http://www.hrw.org/node/85875/section/5.نظر أيضاً ا )٣٦(
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 وحتث اخلبرية املستقلة السلطات احمللية على معاجلة هذه         .)٣٧(القتصادية واالجتماعية والثقافية  ا
  .املسألة واختاذ التدابري الكفيلة بتعزيز ثقافة التسامح والتنوع الثقايف

خالل تنظيم  اندلعت  عنف  ر عن أعمال    إذ بلغتها تقاري   اخلبرية املستقلة القلق     ساورو  -٧٦
واستهدفت اهلجمات باألساس منـازل     . ٢٠١١فرباير  /مهرجان البحر والصحراء يف شباط    

وقد قدمت الـسلطات احملليـة بعـض        .  مرتالً ٧٠الصحراويني، اليت حرق منها أكثر من       
نتائج تلك   اخلبرية املستقلة معرفة     ودوت. التعويضات املالية كما أجرت حتقيقات يف األحداث      

  .التحقيقات وتدابري املتابعة اليت اختذهتا السلطات
يف دائمـاً   علمت أن الصحراويني ال يتمتعون      إذ  أيضاً  اخلبرية املستقلة القلق    ساور  و  -٧٧

الواقع حبق تسجيل أطفاهلم باألمساء اليت يفضلوهنا، ال سيما األمساء املركبة حسب املمارسـة              
  .احلسانية

دعم األشخاص ذوي اإلعاقة، مع التركيـز       لبادرات ممتازة   مبحمللية   السلطات ا  تقومو  -٧٨
وزارت اخلـبرية   .  هبؤالء األشخاص وإدماجهم يف النظام التعليمي وجمال العمل        توعيةعلى ال 

وحيظى هذا املركز   . تشيد بعمله هي   إلعادة تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة، و      املستقلة مركزاً 
بدعم املبـادرة   كما حيظى   تلفة، مبا فيها وزارة الصحة،      بترتيب جيد للشراكة مع وزارات خم     

 ليست مالئمـة    ذه األخرية ه ، فإن احلواسيبورغم أن املركز جمهز ب    . الوطنية للتنمية البشرية  
وتالحظ اخلـبرية املـستقلة وجـود بعـض         . بصريةالعاهات  الالستخدام األشخاص ذوي    

تعليمي، وذلك ألسباب منها، علـى       ذوي اإلعاقة يف النظام ال     طفالالصعوبات يف إدماج األ   
 وقلة الكتب   ذوي اإلعاقة البدنية  سبيل املثال، االفتقار إىل وسائل النقل العام املناسبة لألطفال          

أي تخـذ   وإىل جانـب هـذا، مل ت      . بصريةالعاهات  الاملعدة بطريقة برايل لألشخاص ذوي      
ات الثقافيـة   ناسبية وامل شاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف املهرجانات الفن      ملترتيبات خاصة   
  .العامة العديدة

وفيما خيص احلفاظ على التراث الثقايف املادي، أعربت اخلبرية املستقلة عـن خيبـة               -٧٩
، وبنية هدم كنيسة مـن      ١٨٨٦أملها عندما علمت هبدم قلعة إسبانية يعود تارخيها إىل عام           

.  ترميمهـا  حالياًبكاملها وجيري   وبفضل جهود اجملتمع املدين، مل هتدم الكنيسة        . احلقبة ذاهتا 
ولألسف مل جتـر أي     . لكن القلعة اإلسبانية هدمت بالكامل، وشيدت مكاهنا ساحة مفتوحة        

  .مشاورات عامة قبل اختاذ قرار هدم هذين املبنيني التارخييني
وترحب اخلبرية املستقلة باملبادرات واملهرجانات الثقافية العديـدة الـيت تـشجعها           -٨٠

. لية، وبالتمويل املقدم للجمعيات الثقافية يف إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية          السلطات احمل 
ـ   مبالغ مالية    ترفُصهرجانات،  العديد من امل  تنظيم  ل ،بأنهعلماً  لكنها أُحيطت    دعوة مفرطة ل

__________ 

)٣٧( E/C.12/GC/21 ٥٥، الفقرة)ج.( 
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 نياملوسـيقي  بـأن    ويف الوقت نفسه، تفيد التقارير    . موسيقيني دوليني، ال سيما من موريتانيا     
 جلنة ميكن أن تطلب منـهم       جتريهافرز  خيضعون لعملية    واجملموعات املوسيقية احمللية     نيياحملل
 أن يغريوا كلمات األغاين التقليدية وغريها من العروض املقترحة، إذا رأت أهنـا غـري                مثالً

بأن بعض األخصائيني الثقافيني قد منعـوا مـن         علماً  كما أُحيطت اخلبرية املستقلة     . مناسبة
وتبدو هذه املمارسات، املقيدة للتعبري احلر عن التنوع الثقـايف  .  يف هذه املهرجانات املشاركة

  .الذي ينبغي على العكس تعزيزه وإعماله، متنافية مع احلق يف حرية التعبري واحلرية الفنية
وتوصي اخلبرية املستقلة باختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان التمتع حبق املشاركة يف              -٨١
وينبغي باألخص أن يكون بإمكان الفنانني احملليني املشاركة        .  الثقافية للمجتمعات احمللية   احلياة

. حرية التعبرييف لحق لوفقاً حبرية يف املهرجانات الفنية دون أي تدخل يف مضمون عروضهم، 
غـي  التقليدية وإدماجها يف النظام التعليمي، وينب  وأساليب املعيشة   وينبغي تعزيز التنوع الثقايف     

وينبغي أن . أن يكون بإمكان السكان الصحراويني التعرف على تارخيهم وثقافتهم يف املدارس  
وقوعهـا  األسر والسماح ب  مجع مشل   يكون بإمكان األسر اختيار أمساء أطفاهلا، وينبغي تعزيز         

كما ينبغي تشجيع التعاون واملساعدة الدوليني من أجل إزالة األلغام األرضية           . بشكل منتظم 
  .الصحراءمن 

  االستنتاجات والتوصيات  -سادساً  
تشدد اخلبرية املستقلة على اجلهود البارزة اليت بذهلا املغرب يف السنوات األخرية              -٨٢

فقد عززت التعديالت الـيت أُدخلـت علـى         . من أجل احترام وتعزيز حقوق اإلنسان     
، وأولت  ألكثر ضعفاً املتعلقة بفئات السكان ا   تلك  الدستور محاية حقوق اإلنسان، مبا فيها       

  .أمهية أعظم للحقوق الثقافية والتنوع الثقايف، ومنحت اللغة األمازيغية صفة رمسية
تزام لوما زالت بعض القوانني والسياسات واملمارسات القائمة ال تتماشى مع اال            -٨٣

قرار واحترام احلقـوق الثقافيـة      الذي أخذته الدولة على عاتقها إل     الدويل والدستوري   
وينبغي إنفاذ األحكام الدستورية اجلديدة، ال سيما تلك املتعلقة باحلقوق          . وع الثقايف والتن

 من خالل اعتماد قوانني، مبا فيهـا مجيـع القـوانني     فعاالً الثقافية والتنوع الثقايف، إنفاذاً   
وتتطلب هذه القوانني والتدابري اجلديدة     . الفرعية املناسبة، مثلما ينص على ذلك الدستور      

مناسب وتوجيه صحيح   ينبغي أن تقترن بتدريب     ود سياسات واستراتيجيات مناسبة     اعتما
ويف حني تدرك اخلبرية املستقلة أن الدستور املعدل مل يعتمد          . لمسؤولني املكلفني بتطبيقها  ل

، فإهنا حتث احلكومة على اختاذ إجراءات يف الوقت املناسب بشأن هذه املسألة             إال مؤخراً 
  . الدستور وزيادة تعزيزهاتية التشاور اليت اعُتمدت لتعديالمن خالل مواصلة عمل

وتستلزم كفالة احلقوق الثقافية لألشخاص املنتمني إىل مجاعـات ثقافيـة معينـة        -٨٤
منحهم إمكانية اإلسهام بوجهات نظـرهم الثقافيـة        ) عات أخرى ااألمازيغ واليهود ومج  (
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يف واالجتماعية يف البلـد بكاملـه،       و  الثقافية ة واجلماعية يف رسم معامل التطورات     الفردي
كفالة هـذه   أيضاً  وتنطوي  .  عليها ظافودون احل  عناصر ثقافتهم اليت ي    حفظالوقت نفسه   

احلقوق على تعزيز ومحاية حقهم يف صون وتطوير طريقة عيشهم ولغتهم ودينهم ونظـام              
  .تقاليدهم وأعرافهم وغريها من املظاهر الفنية والثقافية

ة املستقلة حكومة املغرب على النظر إىل التنوع الثقايف كمـورد           وتشجع اخلبري   -٨٥
يقدر بثمن إلدماج اجلميع، واختاذ تدابري لتعميم التنوع الثقايف والتراث الثقايف لسكان             ال

البلد املتنوعني عن طريق مجلة أمور منها الترويج هلذه الثقافات مـن خـالل التثقيـف                
وتعزيز الكفاءات متعددة الثقافـات لـدى مجيـع         ووسائط اإلعالم واألنشطة الثقافية،     

  .املؤسسات الرمسية وتشجيع املهارات ثنائية اللغة يف صفوف املوظفني احلكوميني
. وحسب رأي اخلبرية املستقلة، ال بد من التصدي لعدد من التحديات احملـددة              -٨٦

  :وهلذا السبب، تدعو احلكومة إىل القيام مبا يلي
م من أجل تعزيز الثقافة األمازيغية واحلفاظ عليها مـن          زيادة الدعم املقد    )أ(  

  :خالل ما يلي
 احلكم الدستوري الذي مينح اللغة األمازيغيـة        فورية إلنفاذ سن قوانني    '١'

  صفة رمسية؛
ختصيص إعانات للفنانني األمـازيغ واملـسارح واجلمعيـات الثقافيـة            '٢'

ـ الـيت   فرق  ضمن ال األمازيغية، مبا يف ذلك الفنانون األمازيغ        سافر إىل  ت
  اخلارج لتمثيل ثقافة املغرب؛

إصالح قطاع التعليم من أجل ضمان استخدام اللغة األمازيغية يف مجيع            '٣'
اجملاالت التعليمية، وإدراج الكتب املدرسية املكتوبة باللغة األمازيغية يف         
القائمة الرمسية للكتب اليت تعدها وزارة التربية لتوزيعها باجملان يف مجيـع      

  املدارس؛
دمي التمويل واملساعدة الكافيني لتدابري بناء القدرات من أجل تعزيـز           تق '٤'

 ،استخدام اللغة األمازيغية يف التعليم واحلياة العامة؛ وبـصورة خاصـة          
ينبغي تقدمي مزيد من املساعدة املالية للمعهد امللكي للثقافة األمازيغيـة           
لضمان توزيع الكتب واملنشورات ذات الصلة على نطـاق واسـع يف            

  املناطق الريفية؛
 ببث ما  قنوات وسائط اإلعالم اليت تبث براجمها باللغة العربية    قيامضمان   '٥'

 يف املائة من براجمها باللغة األمازيغية، مثلما ينص علـى           ٣٠ ال يقل عن  
ذلك القانون؛ وينبغي اختاذ مزيد من التدابري إلعـداد بـرامج علـى             

 الراميـة إىل تعزيـز       الوطين واإلقليمي من أجل دعم اجلهود      الصعيدين
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معرفة التراث الثقايف والتنوع يف الربامج التعليمية والـشبابية، وتعبئـة           
  وسائط اإلعالم الوطنية للدعوة إىل هذا النهج؛

 نتعزيز املهارات اللغوية يف صفوف املوظفني احلكوميني واإلداريني الـذي      '٦'
يقدمون خدمات عامة للنـاطقني باألمازيغيـة، ويف صـفوف القـضاة           

  حملاميني، وضمان تدريب وتوفر مترمجني شفويني لدى احملاكم؛وا
ضمان تقيد سجالت احلالة املدنية تقيدا تاما بأحكـام مـذكرة وزارة              )ب(  

وينبغي للحكومـة أن  .  واملتعلقة باختيار األمساء٢٠١٠أبريل / نيسان٩الداخلية املؤرخة  
عال لألشـخاص الـذين     تتيح الوصول إىل سبل االنتصاف يف الوقت املناسب وبشكل ف         

ويف هذه احلالة، ينبغي أن يقدم موظفو احلالـة املدنيـة     . حرموا من تسجيل أمساء أطفاهلم    
هذا  ألسباب بوضوحىل أصحاب الطلبات، يف الوقت املناسب، مع اإلشارة      إ خطية   ردوداً

 يف اعتماد قانون جديد يقرأيضاً وينبغي للحكومة أن تفكر    .  فيه الرفض وإمكانيات الطعن  
  حق كل شخص يف اختيار اسم طفله حبرية بلغته اخلاصة؛

 / كـانون الثـاين    ٧ املؤرخـة    ١٢٢إلغاء مذكرة وزارة التربية رقـم         )ج(  
 اليت تنص على تغيري األمساء غري العربية لعدد من املدارس بأمسـاء عربيـة،               ٢٠٠٢ يناير

 الفـرد يف  وينبغي للمغرب أن حيتـرم حـق     . وإلغاء أي تشريعات أخرى من هذا القبيل      
الوصول إىل التراث الثقايف جلماعته ولآلخرين والتمتع به، مبا فيه تاريخ اجملتمعات احمللية             

  وشخصياهتا البارزة وتراثها اللغوي؛
 التنوع لتعرب عن مادة التاريخ وغريها من املواد يف الكتب املدرسية  تنقيح  )د(  

ايف بني املؤلفني، وكذلك يف جلنـة     للتنوع الثق كاٍف  الذي يزخر به البلد، مع ضمان متثيل        
، ينبغـي أن    باإلضافة إىل ذلـك   و. االستعراض املستقلة اليت توافق على الكتب املدرسية      

ثراء التنوع الثقـايف املغـريب بـأكثر        عن  رب  عتشمل برامج تدريب املدرسني منهجيات ت     
  . وابتكاراًاألساليب تفاعالً

عيات من أجل ضمان االحترام      ممارساهتا املتصلة بتسجيل اجلم    استعراض  )ه(  
  معيات، دون أي متييز؛اجلالتام للحق يف حرية تكوين 

وضع خطة عمل وطنية للتنمية الثقافية تضمن بشكل فعال إبراز التنوع             )و(  
 ترويج القيم اإلجيابية للتنوع الثقايف من خالل التعليم ووسائط          وعلى اخلصوص،  ؛الثقايف

ولتحقيق هذا اهلدف، ينبغي ختـصيص      .  اإلعاقة ألشخاص ذوي لاإلعالم وبرامج خاصة    
 املركـزي   صعيدناسبة على ال  املربامج  السياسات و الستراتيجيات و الموارد كافية لتنفيذ ا   

وينبغي أن تساهم مفاهيم حقوق اإلنسان واملساواة بـني اجلنـسني           . واإلقليمي واحمللي 
  .والعدالة االجتماعية يف إعداد خطة وطنية للتنمية الثقافية
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، ٢٠١٤بأن ُتجمع، خالل التعداد السكاين لعـام    أيضاً  وتوصي اخلبرية املستقلة      -٨٧
معلومات عن تركيبة السكان، واستخدام اللغتني العربية واألمازيغية وغريمها من اللغات،           

ويف هذا الـصدد، قـد ترغـب        . وأي مؤشر آخر على التنوع اإلثين والثقايف للسكان       
  . ونسكو فيما خيص عملها املتعلق باملؤشرات الثقافيةاحلكومة يف التماس مساعدة الي

ومتثل املشاريع املمولة من املبادرة الوطنية للتنمية البشرية اليت زارهتـا اخلـبرية               -٨٨
املستقلة ممارسات جيدة يف جمال تقدمي املساعدة املالية ملشاريع متنوعة تتعلـق بـاحلقوق              

ن إجراء تقدمي الطلبات بشأن املشاريع إجراء لك. الثقافية واملرأة واألشخاص ذوي اإلعاقة   
ومن األمهية مبكان اعتماد    . مرهق، ال سيما بالنسبة للجمعيات املوجودة يف املناطق الريفية        

 لتقدمي الطلبات فيما خيـص املـشاريع        سهولة يف االستعمال   أكثر فعالية وبساطة و    عملية
 البشرية وغريها من الوكاالت اإلمنائية،     الثقافية اليت تدخل يف إطار املبادرة الوطنية للتنمية       

ـ   يلقطاع املدين الثقايف والسماح مبشاركة أكثر فعال      لتمكني ا  ين اإلقليمـي   ديصعة على ال
صـيانة  ، من الضروري عدم تكرار األنشطة واالستثمار يف         عالوة على ذلك  و. والوطين

ة؛ واألهم من ذلـك،     اهلياكل األساسية ومواصلة تطوير املراكز الثقافية والشبابية القائم       
 أسـهل   االستثمار يف بناء القدرات وجعل االستفادة من هذه املراكز أمـراً          زيادة  ينبغي  

وتشجع اخلبرية املستقلة احلكومة على خلـق فـرص         . بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة   
األشخاص ذوي اإلعاقة لكي يسامهوا يف احلياة الثقافية        ووظروف مالئمة للشباب واملرأة     

وال بد من تدابري تتضافر فيها اجلهود من أجل ضمان احلصول علـى متويـل               . للمجتمع
  . يف مدينة اخلميسات الفتيات الفارساتللمشاريع اخلاصة بالشباب، مثل مشروع

ولضمان مساواة فعالة بني اجلنسني للنساء اللوايت يقدمن إرشادات دينية، ينبغي             -٨٩
 إىل اجملالس الدينية    - ضاء كاملي العضوية   كأع -  االنضمام  قادرات على  النساءكون  أن ت 

سمح هلن مبمارسة اإلشـراف  على مجيع املستويات، مبا يف ذلك مؤسسات الفتوى، وأن يُ        
  .الوعظدروس أو الالديين داخل املساجد، سواء من خالل 

شاريعه وبراجمه الرامية إىل استرجاع املظاهر الثقافيـة        ملوينبغي اإلشادة باملغرب      -٩٠
 وتوثيقها وتعزيزها، وتسهيل الوصول إىل املكتبات واملسارح واملراكز الثقافيـة           وإحيائها
وتشجع اخلبرية املستقلة مع ذلك احلكومة علـى إنـشاء آليـات تـسمح              . واملتاحف

لألشخاص باختاذ قرارات فعالة وجمدية واملشاركة يف حتديد التـراث الثقـايف وتفـسريه              
 بتوفري الدعم القانوين واملايل واملؤسسي ملقترح       ويف هذا الصدد، توصي   . وتعزيزه ومحايته 

اتفاقية الدفع قدما جبهوده فيما يتعلق بتنفيذ أيضاً وينبغي للمغرب ". الكنوز البشرية احلية"
  .صون التراث الثقايف غري املادي

على الربوتوكول االختياري للعهـد     بأن يصدق   وتوصي اخلبرية املستقلة املغرب       -٩١
  .قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالدويل اخلاص باحل
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ألمم املتحدة القطري على إدراج تعزيـز       ا فريق   عضاءوتشجع اخلبرية املستقلة أ     -٩٢
املقبـل  إطار عمل األمـم املتحـدة   ومحاية حقوق اإلنسان، ال سيما احلقوق الثقافية، يف       

د الراميـة إىل    كما تشجع الفريق القطري على مواصلة دعم اجلهـو        . للمساعدة اإلمنائية 
تعزيز ومحاية احلقوق الثقافية يف املغرب يف إطار مجيع أنشطته، ومنها على سبيل املثـال،               

احلصر، ضمان تكافؤ فرص اجلميع يف الوصول إىل الثقافة والتراث الثقـايف ومظـاهر      ال
  .وسائلهوالتعبري الثقايف 

        


