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التقرير الوطني لتقييم املرحلة الثالثة  من الربنامج العاملي للتثقيف يف مجال حقوق االنسان

السياق العام:
ُخصصــت املرحلــة األوىل مــن الربنامــج العاملــي لدمــج التثقيـــف يف ميــدان حقــوق اإلنســان يف منظومتــي 

املــدارس االبتدائيــة والثانويــة. واعتمــدت الجمعيــة العامـــة يف يوليــو 2005 خطــة عمــل لتنفيذهــا. وركــزت 

املرحلــة الثانيــة لهــذا الربنامــج عــى التثقيــف يف ميــدان حقــوق اإلنســان يف التعليــم العايل وتدريــب املعلمني 

واملربــني واملوظفــني املـــدنيني واملـــوظفني املكلفــني بإنفــاذ القانــون والعســكريني عــى جميــع املســتويات يف 

ميــدان حقــوق اإلنســان. واعتمــد مجلــس حقــوق اإلنســان يف ســبتمرب 2010 خطــة عمــل لتنفيذهــا.

وطلــب املجلــس، يف قــراره 24/15 إىل مفوضيــة األمــم املتحـــدة الـــسامية لحقـــوق اإلنســان إعــداد خطــة 

ــة:   ــاملي 2019-2015 وقــد حــددت لهــا األهــداف التالي ــة مــن الربنامــج العـ ــة الثالث عمــل للمرحل

• تعزيز تنفيذ املرحلتني األوىل والثانية؛

• تشجيع تدريب العاملني يف وسائط اإلعالم والصحفيني عى التثقيف يف ميدان حقوق اإلنسان.

مرجعيات ومرتكزات اإلعمال:
 اعتمدت اململكة املغربية يف تنفيذ اسرتاتيجيتها يف مجال الرتبية عى حقوق اإلنسان عى: 

• العهــود واملواثيــق الدوليــة واإلقليميــة يف مجــال حقــوق االنســان التــي صادقــت عليهــا مــن طــرف 

اململكــة؛

• الدســتور املغــريب والــذي اعــرتف بحقــوق اإلنســان كــا هــي متعــارف عليهــا دوليــا ويحددهــا ضمــن 

االختيــارات الكــربى للبــالد.

• أهداف التنمية املستدامة، وخاصة الهدف 4 منها وباألخص الهدف 7-4؛

• الرؤية االسرتاتيجية إلصالح منظومة الرتبية والتكوين 2030-2015؛

• خطة العمل الوطنية يف مجال الدميقراطية وحقوق االنسان 2021-2018؛

• الربنامج الحكومي 2017-2021.

األهــداف المســطرة مــن طــرف المملكــة المغربيــة المتعلقــة بالتربيــة والتثقيــف فــي مجــال 
حقــوق االنســان:

انســجاما مــع الربنامــج العاملــي للتثقيــف يف مجــال حقــوق اإلنســان حســب خطــة عمــل املرحلــة الثالثــة 

واســتحضارا لخطــة العمــل الوطنيــة يف مجــال الدميقراطيــة وحقــوق االنســان 2018^2021+، فقــد أجمعــت 

مختلــف االطــراف والفاعلــني يف مجــال الرتبيــة والتثقيــف عــى العمــل عــى تحقيــق األهــداف االســرتاتيجية 

التاليــة: 

• إشاعة ثقافة حقوق اإلنسان ونرش قيمها وتعزيز املنجزات الوطنية يف هذا مجال؛

• تعزيز تنمية ثقافة حقوق اإلنسان بالفضاءات الرتبوية ومؤسسات التنشئة االجتاعية؛
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• تطوير وبناء فهــــم مشــــرتك للمبــــادئ األساســــية واملنــهجيات الخاصــــة بالتثقيف يف مجال حقوق 

اإلنســان، اعتــادا عــى الصكــوك الدوليــة؛

• إرســاء إطــار عمــل مشــرتك بــني مختلــف األطــراف الفاعلــة يف مجــال الرتبيــة والتثقيــف عــى حقــوق 

االنسان؛

• تثمني ورسملة مختلف املبادرات والربامج الحاليـة للتثقيـف يف مجـال حقـوق اإلنسـان ودعمهـا؛ 

• تعزيـز املارســات الناجعــة، وإيجــاد الحــوافز الــتي تحــث علــى مواصــلة وتوســيع نطاقهــا.

مجاالت التدخل:

• إذكاء الوعي بثقافة حقوق اإلنسان؛

• تقوية قدرات مختلف أطراف الرشاكة والتعاون يف مجال الرتبية والتثقيف عى حقوق االنسان.

المحور األول: المبادرات العملية المتخذة على المستوى الوطني لتنفيذ المرحلة الثالثة

عملت الحكــومة عى نرش االتفاقيـات الدولية لحقــوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين والبــروتوكوالت 

امللحقــة التــي صادق عليهـا املغــرب بالجريــدة الرســمية وعــى املواقــع اإللكرتونية الرســمية. كا ســاهمت 

ــج  ــر برام ــة يف توف ــؤسسات الوطنية والجامع ــومية وامل ــز التابعة للقطاعات الحك البنيـات اإلداريـة واملراك

ــر  ــف التقاري ــع مختل ــة إىل نرش وتوزي ــان، باإلضاف ــوق اإلنس ــال حق ــب يف مج ــن والتدري ــث والتكوي البح

ــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان. ــة األم ــات املغــرب تجــاه منظوم ــة بالتزام ــات ذات الصل والتوصي

ــة  ــة حــول مدرس ــة املجتمعي ــي للتعبئ ــج وطن ــل برنام ــارس 2016 تفعي ــذ آذار-م ــرب من ــا يواصــل املغ ك

ــم  ــز قي ــدف تعزي ــالح 2030-2015 به ــرتاتيجية لإلص ــة االس ــل الرؤي ــار تنزي ــدرج يف إط ــذي ين ــة، ال املواطن

املواطنــة والدميقراطيــة واملســاواة بــني الجنســني يف املنظومــة الرتبويــة، مــن خــالل تقويــة وتطويــر قــدرات 

املدرســة املغربيــة وأدوارهــا االجتاعيــة والرتبويــة والثقافيــة واملدنيــة، وذلــك عــن طريــق تنميــة نــوادي 

ــا وأدوارهــا يف  ــز موقعه ــة وتعزي ــوق اإلنســان والنزاهــة باملؤسســات التعليمي ــة وحق ــى املواطن ــة ع الرتبي

ــني لالنخــراط يف  ــني واإلعالمي ــني والرتبوي ــني والثقافي ــة الــرشكاء االجتاعي ــة إىل تعبئ الوســط املــدريس. إضاف

ــا. ــاة املدرســية ويف محيطه ــش املشــرتك يف الحي ــة وحقــوق اإلنســان والعي مســار النهــوض باملواطن

وجــاءت خطــة العمــل الوطنيــة يف مجــال الدميقراطيــة وحقــوق االنســان 2021-2018 بالعديــد مــن التدابــر 

ــوض  ــية والنه ــاركة السياس ــق باملش ــا يتعل ــة في ــان، خاص ــوق االنس ــال حق ــف يف مج ــروم التثقي ــي ت الت

ــة التدابــر  بالحقــوق االقتصاديــة واالجتاعيــة والثقافيــة والبيئيــة، والحقــوق الفئويــة وغرهــا. ومــن جمل

ذات الصلــة نجــد:

• وضــع برامــج تدريبيــة وتكوينيــة فعالــة تســتهدف تطويــر مهــارات التواصــل والرفــع مبســتوى الثقافــة 

الحقوقيــة والسياســية يف نطــاق الدســتور والتزامــات اململكــة املغربيــة يف مجــال حقــوق اإلنســان.

• وضــع برامــج تكوينيــة عــى املواطنــة وحقــوق اإلنســان وســيادة القانــون لفائــدة املنتخبــني وموظفــي 

الجاعــات الرتابيــة واملجتمــع املــدين.
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ــا يف  ــول به ــوق اإلنســان املعم ــة بحق ــات املتعلق ــرات والدوري ــرش املذك ــم ن • تبســيط وتيســر وتعمي

ــون. ــذ القان ــني بتنفي ــا املكلف ــة موظفيه ــة عــى كاف املؤسســات األمني

ــد  ــن بقواع ــوان األم ــؤولني وأع ــيس املس ــة وتحس ــة لتوعي ــم ديداكتيكي ــل ودعائ ــرش دالئ ــداد ون • إع

ــان. ــوق اإلنس ــرتام حق ــي واح ــتوى األمن ــى املس ــدة ع ــة الجي الحكام

ــن  ــدويل اإلنســاين ضمــن برامــج التكوي ــون ال ــم تدريــس مــادة حقــوق اإلنســان وأحــكام القان • تعمي

ــون. ــذ القان األســايس واملســتمر الخــاص باملوظفــني املكلفــني بتنفي

• تعزيــز برامــج التدريــب والتكويــن والتوعيــة بقيــم حقــوق اإلنســان وآليــات حايتهــا والنهــوض بهــا 

املوجهــة للقضــاة وللمكلفــني بإنفــاذ القوانــني وموظفــي الســجون.

• تقويــة قيــم التســامح والعيــش املشــرتك واحــرتام حقــوق اإلنســان ونبــذ الكراهيــة والعنــف والتطــرف 

يف املناهــج الرتبويــة ويف الفضــاء املــدريس.

• تنظيــم دورات تدريبيــة لفائــدة موظفــي وأطــر وزارة الشــغل واألطــر النقابيــة ومناديــب املســتخدمني 

وأربــاب العمــل بغيــة إشــاعة ثقافــة حقــوق اإلنســان يف ميــدان التشــغيل.

• إعــداد مــواد مرجعيــة بيداغوجيــة حــول ثقافــة حقــوق اإلنســان وقيمتهــا الدســتورية موجهــة لطلبــة 

الدراســات العليــا يف مجــال الهندســة املعاريــة.

• تعزيز املشاركة الوطنية يف اللقاءات الدولية والجهوية املتعلقة باملقاولة وحقوق اإلنسان.

ــة  ــة وجهوي ــاءات وطني ــم لق ــالل تنظي ــن خ ــان م ــوق اإلنس ــة وحق ــوع املقاول ــي مبوض ــز الوع • تعزي

ــة. ــراف املعني ــاركة األط مبش

• وضــع برامــج تكوينيــة يف مجــال حقــوق اإلنســان يف املقاولــة لفائــدة كل املتدخلــني وأصحــاب املصلحة 

)مســؤولو املقاولــة واألطــر النقابيــة والفاعلــون املدنيــون والقضاة واملحامون ومفتشــو الشــغل(.

• تشــجيع التدريــس والبحــث العلمــي يف الجامعــة ومعاهــد التكويــن ومراكــز البحــث العلمــي حــول 

املقاولــة وحقــوق اإلنســان.

• تعزيــز املقــررات املدرســية والجامعيــة مبصوغــات بيداغوجيــة تعنــى بحقــوق االنســان وبالرتبيــة عــى 

املواطنة.

ــة  ــة واإلداري ــة الجنائي ــادات القضائي ــرش االجته ــم ون ــف وتقدي ــع وتصني ــاص بجم ــج خ ــع برنام • وض

ــوق اإلنســان. ــة لحق ــر الدولي ــال املعاي ــززة إلع املع

• توثيــق ونــرش األعــال البحثيــة املعــززة لرصيــد ثقافــة حقوق اإلنســان املنجــزة مبناســبة اآلراء واألعال 

االستشــارية من قبــل مؤسســات الدميقراطية التشــاركية.

• وضــع برامــج للتدريــب والتكويــن املســتمر عــى ســيادة القانــون واحــرتام حقــوق اإلنســان تتأســس 

ــدة  ــة لفائ ــاد القضــايئ املغــريب واملارســات الفضــى ذات الصل ــري لالجته ــد ال عــى الدســتور والرصي

ــة ومســاعديها. ــات العدال مكون

• إدماج قيم حقوق اإلنسان يف برامج التكوين والتدريب املوجهة ملهنيي اإلعالم واالتصال.

ــد  ــن باملعه ــج التكوي ــة ضمــن برام ــة عــى املواطن ــوق اإلنســان والرتبي ــة حق ــاج مرجعي ــز إدم • تعزي

ــايل للقضــاء. الع
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• وضــع برامــج للتكويــن املســتمر وتبــادل الخــربات واملارســات الفضــى بشــأن إدمــاج حقــوق اإلنســان 

يف االجتهــاد القضــايئ، تفاعــال مــع التزامــات املغــرب يف مجــال حقــوق اإلنســان وأحــكام الدســتور.

ــق  ــان 2021-2018، أطل ــوق اإلنس ــة وحق ــال الدميقراطي ــة يف مج ــل الوطني ــة العم ــر خط ــاال لتداب وإع

ــل  ــايت والفاع ــل املؤسس ــع الفاع ــدة تجم ــاركية جدي ــة تش ــر 2019 دينامي ــن األول-أكتوب ــرب يف ترشي املغ

املــدين، عــرب تنفيــذ برنامــج "تنميــة مدرســة حقــوق اإلنســان 2021-2019".  الــذي يهــدف اىل تعبئــة وتأهيــل 

ــن أجــل  ــني م ــني واإلعالمي ــني واالجتاعي ــني والثقافي ــا الرتبوي ــاة املدرســية ورشكائه ــات الحي ــف مكون مختل

إعــال وترســيخ قيــم ومبــادئ حقــوق االنســان يف برامــج املنظومــة الرتبويــة ويف العالقــات املدرســية. وكــذا 

ــج  ــداد برام ــة حقــوق اإلنســان، عــرب إع ــة للنهــوض بثقاف ــدرات وأدوار املدرســة املغربي ــر ق ــة وتطوي تقوي

وأنشــطة ودعامــات للتوعيــة والتثقيــف والتكويــن يف هــذا املجــال. كــا يتوخــى تنميــة نــوادي الرتبيــة عــى 

حقــوق اإلنســان باملؤسســات التعليميــة وتقويــة موقعهــا وأدوارهــا يف الحيــاة املدرســية، وتوســيع نســيجها 

جهويــا وإقليميــا.

ويف نفــس ســياق، ومــن أجــل إذكاء الوعــي بثقافــة حقــوق اإلنســان، عمــل املجلــس الوطني لحقوق اإلنســان 

عــى احــداث املعهــد الوطنــي للتكويــن يف مجــال حقــوق اإلنســان )معهــد ادريــس بنزكــري(. وهــو املعهــد 

الــذي متــت إعــادة هيكلتــه يف أيــار ^+مايــو 2019 مــن خــالل إحــداث لجنــة علميــة لــه تتألــف مــن خــرباء 

وباحثــني وأســاتذة وقانونيــني مغاربــة وأجانــب. ويتمثــل الهــدف مــن إعــادة هيكلــة املعهــد، باإلضافــة إىل 

جعلــه مركــزا مرجعيــا يف مجــال حقــوق اإلنســان وتعزيــز القــدرات، يف خلــق فضــاء للنقــاش حــول مجموعــة 

مــن اإلشــكاليات املتعلقــة بحقــوق اإلنســان ومركــز للبحــث ونــرش اإلصــدارات، خاصــة مــن خــالل اســتعال 

التكنولوجيــات الحديثــة لالتصــال وترســيخ املعــارف ذات الصلــة بحقــوق اإلنســان. وقــد نظــم املعهــد منــذ 

إحداثــه، أزيــد مــن 300 دورة تدريبيــة لفائــدة أعضــاء املجلــس وموظفيــه واملوظفــني العموميــني، واملكلفــني 

ــك منظــات املجتمــع املــدين والقطــاع الخــاص وغرهــم مــن أصحــاب املصلحــة يف  ــون، وكذل بإنفــاذ القان

مجــال حقــوق اإلنســان املغاربــة واألجانــب.

وعــى مســتوى النهــوض بالحــوار بــني األديــان والثقافــات ونــرش قيــم االعتــدال واحــرتام اآلخــر ومكافحــة 

خطــاب الكراهيــة والتحريــض عــى التمييــز والعــداء والعنــف، وتعزيــز قيــم التســامح الدينــي والروحــي يف 

اململكــة التــي تتعايــش فيهــا األديــان منــذ أزيــد مــن 12 قرنــا، يــويل املغــرب اهتامــا خاصــا بهــذا املوضــوع 

ســواء وطنيــا أو دوليــا. مــن خــالل مســاهمته يف مســار إخــراج ومتابعــة تنفيــذ "خطـّـة عمــل الربــاط "بشــأن 

حظــر الدعــوة إىل الكراهيــة القوميــة أو العنرصيــة أو الدينيــة التــي تشــكل تحريضــاً عــى التمييــز أو العــداء 

ــو 2019،  ــم املتحــدة يف متــوز -يولي ــة لألم ــة العام ــي الجمعي ــك مؤخــرا تبن ــف" لســنة 2012، وكذل أو العن

ملــرشوع القــرار املغــريب بشــأن مكافحــة خطــاب الكراهيــة بعنــوان: "محاربــة خطــاب الكراهيــة: تشــجيع 

الحــوار بــني األديــان والثقافــات والتســامح".
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المحور الثاني: المبادرات العملية المتخذة على المستوى القطاعي لتنفيذ المرحلة الثالثة

1.  منظومة حقوق االنسان:

1.1. وزارة الدولة المكلفة بحقوق االنسان والعالقات مع البرلمان

ــل  ــني خطــة العم ــال مضام ــادرات لتيســر إع ــدة مب ــوق اإلنســان بع ــة بحق ــة املكلف ــت وزارة الدول  قام

الوطنيــة يف مجــال الدميقراطيــة وحقــوق االنســان، وخاصــة التدابــر املتعلقــة بالتعبئــة والتحســيس وتقويــة 

القــدرات الســيا مــن خــالل:

•  تنظيم لقاءات تواصلية مع الجامعات؛ 

• تنظيم لقاءات تواصلية مع هيئات املحامني؛

• تخصيــص مشــاركة وزارة الدولــة يف الــدورة الخامســة والعرشيــن مــن املعــرض الــدويل للنــرش والكتــاب 

بالــدار البيضــاء لتقويــة ديناميــات إعــال مضامــني الخطــة، خاصــة منهــا مــا هــو منــدرج ضمــن املحــور 

الفرعــي املتعلــق بحقــوق الطفــل، وذلــك تحــت شــعار "خطــة العمــل الوطنيــة يف مجــال الدميقراطيــة 

وحقــوق اإلنســان: رافعــة لحايــة حقــوق الطفــل والنهــوض بهــا"؛

• إطــالق وتتبــع تنفيــذ 31 مرشوعــا برشاكــة مــع جمعيــات مــن جميــع جهــات اململكــة يف إطــار برنامــج 

الرشاكــة برســم ســنة 2018، همــت مشــاريع تتمحــور حــول التعريــف مبضامــني الخطــة وتقويــة قــدرات 

الفاعلــني واإلســهام يف تفعيــل بعــض تدابرهــا، ومكنــت مــن توزيــع مــا يناهــز 3000 نســخة مــن خطــة 

العمــل الوطنيــة عــى الجمعيــات الرشيكــة لتمكينهــا مــن تعميــم مضامينهــا عــى املســتوى الجهــوي.

ــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان اتفاقيــة رشاكــة مــع برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ  كــا عقــدت وزارة الدول

حــول مــرشوع "دعــم تنفيــذ خطــة العمــل الوطنيــة يف مجــال الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان"، يهــدف إىل 

ــة يف إعــال الخطــة،  ــدرات األطــراف املؤسســاتية الفاعل ــة ق ــارف وتقوي ــات وتحســني املع تقاســم املعلوم

ووضــع اآلليــات واملــؤرشات املعياريــة التــي ســتمكن املغــرب مــن رصــد تطــور تنفيــذ مضامــني الخطــة، وكــذا 

األهــداف املــراد تحقيقهــا يف إطــار التخطيــط االســرتاتيجي يف مجــال حقــوق اإلنســان.

 * إعمال خطة العمل على المستوى الترابي

أطلقــت وزارة الدولــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان املرحلــة التحضريــة إلعــال خطــة العمــل الوطنيــة عــى 

املســتوى الــرتايب، حيــث تــم تنظيــم 12 لقــاء إعداديــا مــع مســؤويل مجالــس الجهــات، مكنــت مــن تحديــد 

األولويــات وبرنامــج العمــل بالنســبة لــكل جهــة، كــا تــم عقــد ورشــات عمــل عــى مســتوى 9جهــات مــن 

أجــل إعــداد املخطــط التنفيــذي الــرتايب الخــاص بــكل جهــة والــذي يســعى اىل ادمــاج بعــد حقــوق االنســان 

يف الربامــج التنمويــة والنهــوض بثقافــة حقــوق االنســان عــى املســتوى الــرتايب.

 ومــن أجــل تقويــة قــدرات كل أطــراف الرشاكــة والتعــاون عملــت الــوزارة عــى تنظيــم ورشــات تكوينيــة يف 

مختلــف املواضيــع ذات الصلــة بحقــوق اإلنســان لتمكــني الفاعــل مــن إدمــاج املقاربــة القامئــة عــى حقــوق 

اإلنســان يف السياســات العموميــة.
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ووعيــا بالــدور الهــام الــذي تقــوم بــه الجامعــة يف إشــاعة وتكريــس حقــوق اإلنســان، برمجــت ورشــة عمــل 

وطنيــة لدراســة وتتبــع مختلــف التوصيــات املنبثقــة عــن اللقــاءات التواصليــة التــي نظمتهــا الــوزارة مــع 

الجامعــة. عــى أن يتــم برمجــة لقــاءات عــى مســتوى جميــع الجامعــات إلعــداد برنامــج عمــل يأخــذ بعــني 

االعتبــار:

• إدماج بعد حقوق اإلنسان يف برامج ومناهج التكوين يف الجامعة؛

• خلق دينامية ترابية يف مجال حقوق االنسان؛

• النهــوض بثقافــة حقــوق اإلنســان، وذلــك بغيــة إســهام الجامعــة يف إعــال مختلــف تدابــر الخطــة 

عــى املســتوى الــرتايب.

ــة  ــة مبعي ــة عــى حقــوق االنســان، تعمــل وزارة الدول ومــن أجــل ضــان جــودة التدخــل يف مجــال الرتبي

ــاون عــى: ــة والتع ــف أطــراف الرشاك مختل

• مأسسة حقوق اإلنسان؛

• اإلسهام يف خلق دينامية مستدامة يف مجال حقوق اإلنسان؛

• النهوض بثقافة حقوق اإلنسان عى مستوى مختلف البنيات الرتابية واإلدارية.

* إطالق مشروع "مدرسة حقوق اإلنسان 2019-2021"

تــم يــوم 8 مــاي 2019 توقيــع اتفاقيــة إطــار بخصــوص مــرشوع "مدرســة حقــوق اإلنســان 2019^2021+" 

ــي  ــن املهن ــة والتكوي ــة الوطني ــان ووزارة الرتبي ــوق اإلنس ــة بحق ــة املكلف ــن وزارة الدول ــرف كل م ــن ط م

ــة. ويهــدف هــذا املــرشوع إىل ترســيخ ثقافــة حقــوق  ــم العــايل والبحــث العلمــي ومنتــدى املواطن والتعلي

اإلنســان يف الربامــج واملشــاريع الرتبويــة للمؤسســات التعليميــة وإىل تقويــة وتطويــر قــدرات وأدوار املدرســة 

املغربيــة للنهــوض بثقافــة حقــوق اإلنســان يف الحيــاة املدرســية ومحيطهــا. كا يســعى إىل متكــني األكادمييات 

الجهويــة للرتبيــة والتكويــن مــن أقطــاب جهويــة للرتبيــة عــى حقــوق اإلنســان وتعبئــة الــرشكاء االجتاعيــني 

ــاة املدرســية ويف  والثقافيــني والرتبويــني واإلعالميــني لالنخــراط يف مســار النهــوض بحقــوق اإلنســان يف الحي

محيطهــا.

ويف هذا الباب ستعمل أطراف الرشاكة عى:

ــدف  ــة به ــن باململك ــة والتكوي ــة للرتبي ــات الجهوي ــف األكادميي ــع مختل ــا م ــاء إعدادي • برمجــة 12 لق

ــوق  ــة حق ــة مدرس ــرشوع تنمي ــراط يف م ــية لإلنخ ــاة املدرس ــات الحي ــف مكون ــني مختل ــة وتحس تعبئ

ــان؛ اإلنس

ــل  ــج عم ــى برنام ــاء ع ــن بن ــة والتكوي ــة للرتبي ــات الجهوي ــع األكادميي ــة م ــات الرشاك ــع اتفاقي • توقي

ــرشوع؛ ــة وامل ــني األكادميي ــة ب ــة تعاقدي ــة وثيق مبثاب

• تنظيم دورات تكوينية لفائدة مختلف مكونات الحياة املدرسية باألكادمييات؛

• تنظيم لقاء وطني لتبادل املارسات الفضى وتعزيزها وتثمينها؛

• مأسسة بعد حقوق اإلنسان بربامج األكادمييات الجهوية. 



15
التقرير الوطني لتقييم املرحلة الثالثة  من الربنامج العاملي للتثقيف يف مجال حقوق االنسان

* نشر إصدارات واالنتاجات المتعلقة بحقوق االنسان

تعــزز الرصيــد الوثائقــي لــوزارة الدولــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان مــن خــالل إعــداد ونــرش عــدة إصــدارات، 

مــن أهمهــا منجــز حقــوق اإلنســان: التطور املؤسســايت والترشيعــي وحصيلــة تنفيــذ السياســات العموميــة 

بعــد دســتور 2011" الــذي يعــد وثيقــة مرجعيــة غنيــة باملعطيــات النوعيــة والرقميــة تســتند إىل مــؤرشات 

ــون أداة  ــري مبارش.وتهــدف إىل أن تكــ ــلوب تقريــ ــزات بأســ ــة املنجــ ــتعرض حصيل ــاس واضحــة، تســ قي

حاســــمة يف قيــــاس مســــتوى تطــــور حقــــوق اإلنســــان يف البــــالد، و أرضية إلغناء الحوار والنقاش بــــني 

مختلــــف الفاعلــــني، الســــيا الفاعــــل الرســــمي واملجتمعــــي. كــا انتجــت الــوزارة تقريــرا حــول "اإلطار 

الترشيعــي واملؤسســايت لحقــوق اإلنســان يف ضــوء دســتور 2011"، الــذي يوثــق املنظومــة املرجعيــة لحقــوق 

اإلنســان ببالدنــا ويســاعد عــى تتبــع تطورهــا فيــا يتعلــق بإعــال مقتضيــات الدســتور والتزامــات الدولــة 

ــوق  ــال حق ــة يف مج ــات الدولي ــول االتفاقي ــف ح ــن املصن ــة م ــة منقح ــرش صيغ ــم ن ــا ت ــة. ك ذات الصل

اإلنســان التــي يعــد املغــرب طرفــا فيهــا.

* التعبئة والتحسيس تقوية القدرات 
 

ــع بهــا كل الفاعلــني واملتدخلــني يف مجــال التثقيــف ونــرش الوعــي الحقوقــي،  ــاألدوار التــي يضطل إقــرارا ب

ــوق  ــة بحق ــة املتعلق ــم  السياســات العمومي ــذ وتقيي ــع وتنفي ــم يف إعــداد وتتب ــا يف إرشاكه ومســاهمة منه

اإلنســان باململكــة املغربيــة؛ ســعت وزارة الدولــة املكلفــة بحقوق اإلنســان والعالقــات مع الربملــان/ املندوبية 

الوزاريــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان مــن خــالل طلبــات عــروض مشــاريع برســم ســنوات 2015، 2017، 2018، 

2019 إىل نــرش قيــم لحقــوق اإلنســان مــن خــالل رشاكات مؤسســاتية  عــرب أنشــطة تجســدت يف خطــة عمــل 

املشــاريع املنتقــاة، والتــي تــم إنجازهــا وفــق منهجيــة تشــاركية، راعــت مقاربــة النــوع االجتاعــي، ومتيــزت 

ــة هــذه جــاءت أنشــطتها  ــع املطروحــة. مشــاريع الرشاك باســتقطاب خــرباء ومتخصصــني ملعالجــة املواضي

ــت  ــة تضمن ــت 78 رشاك ــة ، تضمن ــة موقع ــني 312 رشاك ــن ب ــج؛ فم ــذا الربنام ــاه ه ــا يتوخ ــجمة وم منس

مواضيــع وأنشــطة ذات صلــة بهــذا الربنامــج يف 

مرحلتــه الثالثــة الراميــة إىل تعزيــز تنفيــذ املرحلتــني 

األوىل والثانيــة ودعــم تدريــب العاملــني يف وســائل 

اإلعــالم والصحافيــني يف ميــدان حقــوق اإلنســان.

هذه الرشاكات ناقشت يف مجملها مواضيع تهم: 

• النهــوض باملســاواة بــني الجنســني وتكافــؤ 

الفــرص ومتكــني النســاء والفتيــات؛

• النهــوض بالحقــوق اإلنســانية للنســاء: دعــم 

ــة؛ ــة القانوني ــز الحاي املشــاركة السياســية وتعزي

• تعزيــز دور الجمعيــات العاملــة يف مجــال حقــوق اإلنســان باعتــاد التخطيــط االســرتاتيجي: األرضيــة 

ــة وحقــوق  ــة يف مجــال الدميقراطي ــة للنهــوض بثقافــة حقــوق اإلنســان وخطــة العمــل الوطني املواطن

اإلنســان؛
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• اإلســهام يف التعريــف مبضامــني خطــة العمــل الوطنيــة يف مجــال الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان داخــل 

النســيج الجمعــوي الجهــوي واملحــي، وتقويــة قــدرات الفاعلــني واملعنيــني مــن مجتمــع مــدين وهيئــات 

ــني  ــة ومنتخب ــح الخارجي ــؤويل املصال ــات ومس ــس الجه ــة ومجال ــات املحلي ــس الجاع ــاور مبجال التش

محليــني 

• إطــالق مبــادرات ومشــاريع تهــم النهــوض بالحقــوق اإلنســانية للنســاء والحقــوق الفئويــة )األطفــال، 

ــة  ــة القانوني ــز الحاي ــني( وتعزي ــن والالجئ ــنني، املهاجري ــة، املس ــة إعاق ــخاص يف وضعي ــباب، األش الش

ــة بضــان املســاواة وتكافــؤ الفــرص  ــات املعني ــة دور الهيئــات واآللي ــز عــى تقوي واملؤسســاتية بالرتكي

ومحاربــة كل أشــكال التمييــز والعنــف ضدهــم ومتكينهــم مــن كافــة حقوقهــم.

• إطــالق مبــادرات وبرامــج تهــم االرتقــاء بــأداء اإلعالميــني والصحافيــني يف تنــاول قضايــا حقوق اإلنســان، 

مــن خــالل التكويــن يف مجــال املارســة االتفاقيــة للمملكــة والتعريــف مبضامــني خطــة العمــل الوطنيــة 

ــزة يف  ــطة املنج ــا األنش ــرأة تدابره ــع أج ــاهمة يف تتب ــان واملس ــوق اإلنس ــة وحق ــال الدميقراطي يف مج

ــة  ــوع الفئ ــزت بتن ــة، ومتي ــي عــرش للمملك ــات االثن ــر، غطــت الجه ــرشاكات الســالفة الذك إطــارات ال

املســتهدف حيــث شــملت الفاعلــني الجمعويــني، أســاتذة جامعيــني، قضــاة ومحامــني، طلبــة وتالميــذ، 

ســاكنة، صحافيــني، أطبــاء ومهنيــني، إلــخ....

تنوعــت األنشــطة املنجــزة يف إطــار هــذه املشــاريع بــني التدريــب والتكويــن الرامــي إىل متكــني املتدربــني 

مــن املعــارف واملهــارات الالزمــة للمعالجــة اإلشــكاالت ذات الصلــة بحقــوق اإلنســان ومدهــم باملنهجيــات 

والطــرق الصحيحــة للدفــاع والرتافــع عــن القيــم اإلنســانية داخــل املجتمــع، أيضــا عرفــت هــذه املشــاريع 

إنجــاز كبســوالت بيداغوجيــة تقــدم مواضيــع حقوقيــة بطــرق سلســة وملخصــة يســهل التعامــل معهــا كــا 

ميكــن تقاســمها عــرب الوســائط اإللكرتونيــة ووســائل التواصــل االجتاعــي لتحقيــق أكــرب انتشــار يف املجتمــع ، 

أيضــا تــم تنظيــم قوافــل حقوقيــة همــت باألســاس املناطــق النائيــة باملغــرب لتعميــم نــرش قيــم وثقافــة 

حقــوق اإلنســان دون متييــز أو تحيــز، كــا عرفــت هــذه األنشــطة أيضــا إعــداد أفــالم حقوقيــة شــارك فيهــا 

ــة  ــع ذات صل ــل، ومواضي ــوق الطف ــة، حق ــوق البيئي ــم الحق ــع ته ــة عالجــت مواضي ــذ وطلب ــال وتالمي أطف

مبدونــة األرسة، أيضــا مــن بــني مخرجــات األنشــطة نجــد مواقــع إلكرتونيــة وإذاعــات جمعويــة ذات بعــد 

ــة  ــواد للطلب ــم م ــوق اإلنســان وتقدي ــة املســتمرة بحق ــة والتوعي ــة الحقوقي ــرش الثقافي ــا ن ــي هدفه حقوق

والباحثــني؛

إجاال، ميكن تلخيص هذه األنشطة يف االيت:

*  الدورات التكوينية والورشات وشملت:

• 61 دورة وورشــة برســم ســنة 2015، اســتفادة فيهــا املشــاركون مــن مــواد تكوينيــة همــت املســاواة 

بــني الجنســني، العدالــة، الحقــوق البيئيــة؛
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ــة، الحقــوق اإلنســانية للنســاء، اإلطــار  • 43 دورة وورشــة برســم ســنة 2017 تناولــت الحقــوق الفئوي

ــال  ــة يف مج ــل الوطني ــة العم ــان وخط ــوق اإلنس ــة حق ــوض بثقاف ــة للنه ــة املواطن ــي، األرضي الترشيع

ــوق اإلنســان؛ ــة وحق الدميقراطي

• 68 دورة وورشــة برســم ســنة 2018 

خصصــت للخطــة العمــل الوطنيــة يف 

ــان،  ــوق اإلنس ــة وحق ــال الدميقراطي مج

وبعــض تدابرهــا خاصــة تلــك املتعلقــة 

ــوق  ــاء والحق ــانية للنس ــوق اإلنس بالحق

والحكامــة،  الدميقراطيــة  الفئويــة، 

الصحافــة واإلعــالم؛

• 16 دورة تكوينيــة وورشــة برســم ســنة 

2019 تناولــت مواضيــع تنــدرج يف إطــار القضايــا الخالفيــة املدرجــة بخطــة العمــل الوطنيــة يف مجــال 

ــة  ــرى متعلق ــة األرسة، وأخ ــة مبدون ــة ذات الصل ــر الخط ــت تداب ــان هم ــوق اإلنس ــة وحق الدميقراطي

باإلعــدام.

*  القوافل الحقوقية والحمالت التحسيسية وأنجزت: 
 

ــخاص يف  ــوق األش ــز حق ــاهمة يف تعزي ــوض واملس ــدف إىل النه ــم 2017، ته ــني برس ــني حقوقيت • قافلت

وضعيــة إعاقــة ومواكبــة تفعيــل الترشيعــات الوطنيــة ومالءمتهــا مــع اإلطــار القانــوين الــدويل املتعلــق 

ــة  ــة طنج ــرة، جه ــال القنيط ــاط س ــة الرب ــن جه ــكل م ــا ب ــملت مدن ــة ش ــة إعاق ــخاص يف وضعي باألش

الحســيمة، جهــة ســوس ماســة، وجهــة مراكــش آســفي.

• حملة تواصلية برســم ســنة 2018، تســعى 

املعرضــني  األطفــال  أوضــاع  تحســن  إىل 

للخطــر واملحرومــني مــن الرعايــة األرسيــة، 

للتكفــل  البديلــة  بالطــرق  والتعريــف 

ــي؛ ــند عائ ــدون س ــال ب باألطف

• حملتــني تحسيســيتني برســم ســنة 2019، 

تناولــت إحداهــا التوعيــة بــاألرضار الناجمــة 

ــت  ــرى تناول ــارصات واألخ ــج الق ــن تزوي ع

التحســيس والتوعيــة بأهميــة املســاواة بــني األب وأالم يف الواليــة عــى األبنــاء.

*  الكبسوالت البيداغوجية واألفالم الحقوقية:     
• برســم ســنة 2015: تــم إنتــاج كبســوالت بيداغوجيــة حــول الولــوج إىل الحقــوق عــى أســاس املســاواة 

وعــدم التمييــز و1 فيلــم يف مجــال الحقــوق والرتبيــة البيئيــة؛
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ــة  ــادئ العام ــال حــول املب ــة مــن طــرف األطف ــم رســوم متحرك ــاج 1 فيل ــم إنت • برســم ســنة 2017: ت

لالتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل، 3 كبســوالت بيداغوجيــة حــول مارســة الحــق يف تقديم امللتمســات 

والعرائــض، 8 حلقــات حواريــة عــى األنرتنــت حــول حقــوق ذوي اإلعاقــة؛

ــة  ــة االتفاقي ــف باملارس ــل التعري ــن أج ــة م ــمعية برصي ــات س ــاج 7 دعام ــنة 2018: إنت ــم س • برس

ــان؛ ــوق اإلنس ــة وحق ــال الدميقراطي ــة يف مج ــل الوطني ــة العم ــني خط ــرب ومضام للمغ

• برســم ســنة 2019: إنتــاج 1 فيلــم حــول أهميــة املســاواة بــني األب وأالم يف الواليــة عــى األبنــاء واآلثــار 

الناجمــة عــن اســتفراد األب دون األم يف واليتــه عــن األبنــاء، أيضــا إنتــاج كبســوالت بيداغوجيــة باللغتــني 

العربيــة واألمازيغيــة تناقــش مواضيــع ذات صلــة بتزويــج القارصات.

*  المواقع اإللكترونية:

• برسم سنة 2019: تم إطالق موقعني إلكرتونني:

■ األول يعــد مبثابــة مكتبــة صوتيــة عموميــة 

ــة  ــة إعاق ــخاص يف وضعي ــاس لألش ــة باألس موجه

برصبــة، إذ تتيــح املعلومــات بشــكل متســاوي 

لــكل مســتخدميها بغــض النظــر عــن طبيعــة 

ــد  ــا تعتم ــة، ك ــة البرصي ــات ذوي اإلعاق ــام باحتياج ــدا لالهت ــا جدي ــرح مفهوم ــا، وتط متصفحه

ــن االســتقاللية  ــوع م ــع بن ــذه الرشيحــة التمت ــن له ــددة تضم ــات متع ــة عــى برمجي هــذه البواب

والولــوج الســلس للمعلومــات املتاحــة عــى ذات البــواب.

■ الثــاين عبــارة عــن إذاعــة جمعويــة تســعى إىل النهــوض بثقافــة حقــوق اإلنســان وحايتهــا عــرب 

البديــل اإلعــالم البديــل. 

ــدة دورات  ــم ع ــان إىل تنظي ــع الربمل ــات م ــان والعالق ــوق االنس ــة بحق ــة املكلف ــدت وزارة الدول ــا عم ك

ــل: ــن قبي ــان، م ــوق االنس ــة حق ــة ثقاف ــم تنمي ــع ته ــة يف مواضي تكويني

■  اآلليات الوطنية واألممية لحقوق اإلنسان؛

■ كيفية اشتغال اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان؛

■   تقنيات وخطوات إعداد وتقديم التقارير املوازية؛

■   آليات وتقنيات الرتافع؛

■  تقنيات التشبيك الجمعوي؛

■   مراحل ورشوط الحصول عى الوضع االستشاري لدى املجلس االقتصادي واالجتاعي.
 

وقــد عرفــت هــذه الــدورات اســتفادة 260 مشــارك. وتجــدر اإلشــارة إىل أن نســبة الطــالب والطالبــات ورجال 

ونســاء التعليــم ضمــن ممثــي وممثــالت الجمعيــات املشــاركة يف مجمــوع هــذه الــدورات التكوينيــة تفــوق 

%60 أي مــا يقــارب 160 مشــارك)ة(.
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كــا قامــت وزارة الدولــة بتنفيــذ برنامــج تكويــن املحامــني يف مجــال حقــوق اإلنســان، وهــو برنامــج يهــدف 

إىل متكــني املحامــني-ات مــن إدمــاج بعــد حقــوق اإلنســان يف مارســة مهنتهــم، عــرب تكويــن 30 محامــي 

ومحاميــة يف املواضيــع التاليــة:

• القانون الدويل لحقوق اإلنسان؛

• اآلليات األممية والوطنية لحقوق اإلنسان؛

• املارسة االتفاقية للمغرب؛

• ادماج بعد حقوق اإلنسان يف مارسة مهنة القضاء واملحاماة.

وقــد متــت برمجــة نفــس مواضيــع التكويــن لفائــدة 30 محامــي ومحاميــة اخريــن خــالل املرحلــة الثانيــة 

مــن الربنامــج.

ويف نفــس الســياق، أولــت وزارة الدولــة اهتامــا خاصــا بربنامــج تكويــن الصحفيــني واإلعالميــني يف مجــال 

التفاعــل مــع املنظومــة األمميــة لحقــوق اإلنســان، وهــو برنامــج يهــدف إىل متكــني الصحفيــني واإلعالميــني 

مــن املعايــر الدوليــة يف مجــال حقــوق اإلنســان وادماجهــا يف العمــل اإلعالمــي، وذلــك عــرب برمجــة ثــالث 

دورات تكوينيــة لفائــدة 30 صحفــي وصحفيــة ميثلــون أطيــاف املشــهد اإلعالمي املغــريب املتمثــل يف الصحافة 

املكتوبــة واملســموعة واملقــروءة، ســواء كانــت الكرتونيــة أو تلفزيــة أو إذاعيــة أو ورقيــة، وذلــك يف املواضيــع 

التاليــة:

• اآلليات األممية والوطنية لحقوق اإلنسان؛

• املارسة االتفاقية للمغرب؛

• إدماج بعد حقوق اإلنسان يف العمل اإلعالمي.

وقد نظمت الوزارة كذلك ما مجموعه 16 لقاءا عموميا عى الشكل التايل:

• يوم درايس حول مدونة األرسة عى ضوء الخطة الوطنية يف مجال الدميقراطية وحقوق اإلنسان؛

• مائدة مستديرة حول تقييم نتائج السياسات العمومية يف مجال الهجرة واللجوء باملغرب؛

• مائدة مستديرة حول املجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي: التحديات والرهانات؛

• ندوة حول الخطة الوطنية يف مجال الدميقراطية وحقوق اإلنسان؛

• ندوة حول الحقوق االقتصادية واالجتاعية والثقافية، والحقوق األساسية للنساء؛ 

• ندوة حول حاية القارصات، وأدوار املجتمع املدين يف مجال اإلعاقة؛

• ندوة حول قراءة مذكرة حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة بالجنوب الرشقي؛

• ندوة حول قانون محاربة العنف ضد النساء 103.13 أية حاية؛

• ندوة حول دور املجتمع املدين يف بناء القرار املحي؛

• نــدوة حــول الحــق يف التنميــة بــني العهــد الدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتاعيــة والثقافية، 

والسياســات والربامج التنمويــة املحلية؛

• ندوة حول دور اآلليات التشاركية للحوار والتشاور يف تعزيز وحاية حقوق اإلنسان؛

• ندوة حول موضوع الشباب كفاعل ورشيك يف السياسات العمومية املحلية؛
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• ندوة حول الحقوق الفئوية عى ضوء الخطة الوطنية يف مجال الدميقراطية وحقوق اإلنسان؛

• ندوة حول الحقوق االقتصادية والثقافية واالجتاعية عى ضوء الخطة الوطنية؛

• ندوة حول الحكامة واملساواة عى ضوء الخطة الوطنية.

وبلــغ عــدد املشــاركني يف مجمــوع هــذه اللقــاءات 1043 مشــارك)ة( وبلغــت نســبة ممثي-ات-املؤسســات 

الرســمية والطلبــة الباحثــني-ات- %33 أي مــا يقــارب 338 مشــارك)ة(.

 
1-2. المجلس الوطني لحقوق االنسان 

ــي  ــة لحقــوق اإلنســان والت ــة للمؤسســات الوطني يعــد النهــوض بحقــوق اإلنســان املهمــة األساســية الثاني

ــق  ــي تتوخــى خل ــام الت ــك امله ــوض تل ــام النه ــح. وتشــمل مه ــس بشــكل رصي ــادئ باري ــا مب نصــت عليه

مجتمــع تســتوعب وتحــرتم فيــه حقــوق اإلنســان بشــكل واســع. ويف هــذ الصــدد، مــارس املجلــس ولجانــه 

ــة حقــوق اإلنســان،  ــي تدخــل يف هــذا اإلطــار، أبرزهــا نــرش ثقاف ــات الت ــة مجموعــة مــن الصالحي الجهوي

والقيــام بحمــالت تحسيســية والرتافــع والرتبيــة عــى حقــوق اإلنســان وتعزيــز قــدرات مختلــف الفاعلــني 

كاملكلفــني بإنفــاذ القانــون، واملجتمــع املــدين، وفاعلــني رســميني، وتنظيــم لقــاءات وورشــات ونــدوات، وإثــراء 

النقــاش والحــوار املجتمعــي، ونــرش املعــارف واملعلومــات. ومــن أجــل تعزيــز عملــه يف هــذا املجــال، أنشــأ 

املجلــس معهــدا للتكويــن، عمــل خــالل ســنة 2019 عــى إعــادة تنظيمــه مــن خــالل إحــداث لجنــة علميــة 

تتكــون مــن خــرباء وطنيــني ودوليــني.

أوال: األنشطة املتعلقة بتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان

ــدة  ــا، بع ــوق اإلنســان وثقافته ــوض بحق ــام النه ــه مه ــنة 2019، يف ســياق اضطالع ــس خــالل س ــام املجل ق

ــط  ــة يف الوس ــان، وخاص ــوق اإلنس ــى حق ــة ع ــيس والرتبي ــدرات والتحس ــة الق ــني تقوي ــرتاوح ب ــطة ت أنش

ــعاعي ــع إش ــال ذات طاب ــاركة يف أع ــدريس، واملش امل

نســق املجلــس عمليــة تخليــد املغــرب للذكــري الســبعينية لإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان يــوم 20 دجنــرب 

2018 بالربــاط. وقــد تــوج هــذا التخليــد بتــالوة رســالة ملكيــة خاصــة باملناســبة وبإصــدار طابــع بريــدي 

بتنســيق مــع إدارة بريــد املغــرب وقطعــة نقديــة بتعــاون مــع بنــك املغــرب.

ــن  ــز تكوي ــور( مبرك ــاث - 77 ذک ــا )17 إن ــا مفتش ــدة 94 طالب ــة لفائ ــالث دورات تكويني ــس ث ــم املجل نظ

مفتــي التعليــم بالربــاط التابــع لــوزارة الرتبيــة الوطنيــة وذلــك أيــام 2 و9 ينايــر و17 أبريــل 2019، وقــد 

متحــورت هــذه الــدورات حــول مهــام املجلــس وصالحياتــه خصوصــا يف مجــال الرتبيــة عــى حقــوق اإلنســان.

كــا تــم تنظيــم 15 نشــاطا لفائــدة املتعلمــني/ات مــن أجــل التعريــف باآلليــات الوطنيــة الثــالث املحدثــة 

باملجلــس. وقــد همــت هــذه العمليــة أزيــد مــن 1800 شــخص، وركــزت عمليــة التعريــف عــى مهــام كل 

آليــة ومرجعيتهــا املعياريــة وطبيعــة تركيبتهــا وعالقتهــا باملجلــس وطــرق اإلبــالغ والتظلــم
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ويف إطــار تعزيــز قــدرات املكلفــني بإنفــاذ القانــون، قــام املجلــس بتأطــر دورتــني تكوينيتــني لفائــدة أزيــد 

مــن 150 مســتفيد ومســتفيدة مــن ضبــاط املدرســة التابعــة للــدرك امللــي بعــني حــرودة يومــي 13 مــارس و 

16 مايــو 2019، مــن بينهــم حــوايل 40 مســتفيدا مــن دول إفريقيــا جنــوب الصحــراء، وقــد خصصــت الــدورة 

األوىل لتقديــم معايــر حقــوق اإلنســان املنصــوص عليهــا يف القانــون الــدويل ودســتور اململكــة، وتقديــم مهــام 

املجلــس وصالحياتــه وتركيبتــه، أمــا الــدورة الثانيــة فقــد تطرقــت لرهانــات احــرتام حقــوق االنســان يف ســياق 

حفــظ األمــن، واملبــادئ التوجيهيــة لقــوات األمــن خــالل عمليــات املحافظــة عــى النظــام.

وســاهم املجلــس يف تأطــر الجامعــة الحقوقيــة املنظمــة مــن قبــل املرصــد الوطنــي لحقــوق الناخــب، مــن 

خــالل ورشــتني تکوينيتــني لفائــدة 30 مســتفيدا ومســتفيدة، نظمتــا مبدينــة طنجــة يــوم 6 يوليــوز 2019. كــا 

أطــر املجلــس لقاءيــن حــول الهجــرة لفائــدة هيئــة التدريــس، حيــث نظــم اللقــاء األول يــوم 2019 لفائــدة 

14 مســتفيدة )6 ذكــورا 8 إنــاث( يشــتغلون يف مؤسســات تعليميــة مبدينــة متــارة. أمــا اللقــاء الثــاين فنظــم 

ــر  ــدة األط ــاج، لفائ ــوي يف اإلدم ــل الرتب ــرب ودور الفاع ــرة يف املغ ــول الهج ــال ح ــارس 2019 بس ــوم 04 م ي

الرتبويــة ومنســقي/ات أنديــة الرتبيــة عــى املواطنــة وحقــوق االنســان باملؤسســات التعليميــة عــى صعيــد 

املديريــة اإلقليميــة بســال، والبالــغ عددهــم 12 إطــارا.

بالنســبة لنــرش ثقافــة حقــوق اإلنســان يف الوســط املــدريس، اســتقبل املجلس مــا مجموعــه 670 زائــرا ينتمون 

إىل عــدة مؤسســات تعليميــة يف القطاعــني العــام والخــاص. وقــد تخلــل هــذه االســتقباالت تقديــم املجلــس 

وتشــكيلته ومهامــه واآلليــات الوطنيــة املحدثــة لديــه، وكــذا تقديــم منشــورات املجلــس وإصداراتــه. وتوضــع 

رهــن إشــارة املؤسســة املنظمــة للزيــارة نســخ مــن دليــي املجلــس الخاصــني مبجــال الرتبيــة عــى املواطنــة 

وحقــوق االنســان وعــدد مــن األقــراص املدمجــة تتضمــن منشــورات املجلــس.

تشــجيعا للبحــث العلمــي، تــم اســتقبال مــا يزيــد عــن 200 طالــب جامعــي، مغاربــة وأجانــب، قُدمــت لهــم 

عــروض خاصــة باألبحــاث التــي يقومــون بهــا، باإلضافــة إىل تقديــم عمــل املجلــس واختصاصاتــه وتطــوره 

التاريخــي واملؤسســايت، وكافــة القضايــا التــي يشــتغل عليهــا.

واســتقبل املجلــس عــددا مــن الوفــود التــي أطلعهــا عــى املســار التاريخــي إلحداثــه منــذ ســنة 1990 إىل 

غايــة صــدور القانــون الجديــد ســنة 2018، وأبــرز مســتجداته واختصاصاتــه وعالقاتــه مــع مختلــف الفاعلــني 

الوطنيــني والدوليــني. وشــملت هــذه الوفــود:

• 13صحفيا ومدونا ينتمون ملنابر إعالمية وإذاعات جهوية، وذلك يوم 28 فرباير 2019؛

• 33 عضــوا مــن أعضــاء جمعيــة الهــالل للرياضــة والثقافــة املغربيــة املســتقرة يف إيطاليــا يــوم 1 أبريــل 

2019، وذلــك عــرب مؤسســة الحســن الثــاين للمغاربــة املقيمــني بالخــارج؛

• أعضاء املكتب التنفيذي للمركز الوطني لإلعالم وحقوق اإلنسان يوم 09 أبريل 2019؛

• معهــد بروميثيــوس للدميقراطيــة وحقــوق االنســان يــوم 10 أبريــل 2019، يف إطــار مرشوعــه الخــاص 

بدعــم ومواكبــة الفتيــات املتمدرســات يف الســلك الثانــوي التأهيــي بالوســط القــروي. وقــد بلــغ عــدد 

املســتفيدات مــن هــذا اللقــاء التواصــي 50 فتــاة.
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ثانيا: معهد الرباط -إدريس بنزكري- حلقوق اإلنسان

متــت إعــادة هيكلــة معهــد الربــاط ادريــس بنزكــري لحقــوق اإلنســان يف مــاي 2019 مــن خــالل إحــداث 

لجنــة علميــة لــه تتألــف مــن خــرباء وباحثــني وأســاتذة وقانونيــني مغاربــة وأجانــب. ويتمثــل الهــدف مــن 

إعــادة هيكلــة املعهــد، باإلضافــة إىل جعلــه مركــزا مرجعيــا يف مجــال حقــوق اإلنســان وتعزيــز القــدرات، يف 

خلــق فضــاء للنقــاش حــول مجموعــة مــن اإلشــكاليات املتعلقــة بحقــوق اإلنســان ومركــز للبحــث ونــرش 

اإلصــدارات، خاصــة مــن خــالل اســتعال التكنولوجيــات الحديثــة لالتصــال وترســيخ املعــارف ذات الصلــة 

بحقــوق اإلنســان.

ــه والســهر عــى الجــودة العلميــة ألعــال املعهــد مبــا يســتجيب  ــه العلميــة مبهمــة التوجي ــع لجنت وتضطل

لرتصيــد فعــل حقوقــي متميــز يف اســتباقه لتفــادي االنتهــاكات وفعــال يف حايــة الضحايــا ومثابــر للنهــوض 

بثقافــة حقــوق اإلنســان. كــا تتمثــل مهــام املعهــد واللجنــة العلميــة يف تأطــر العمــل التكوينــي مــن حيــث 

تحديــد أهدافــه ورســم برامجــه وصــوغ مــواده، وكذلــك تقييمــه مــن حيــث النتائــج والفعاليــة، والتدخــل 

لتقوميــه وتوجيهــه كلــا دعــت الــرورة لذلــك.

وعقــدت اللجنــة العلميــة لقــاء مفتوحــا يــوم 15 مــاي 2019، حــره أعضــاء هــذه اللجنــة ورؤســاء جامعــات 

وعمــداء كليــات، فضــال عــن برملانيــني وممثــي القطاعــات الحكوميــة واملجتمــع املــدين. وتــم التأكيــد خــالل 

هــذا اللقــاء عــى مواصلــة الجهــد الــذي بذلــه املعهــد وتجويــده، بشــكل يجعــل الفئــات املســتفيدة قــادرة 

عــى التدخــل بفعاليــة لحايــة حقــوق اإلنســان والنهــوض بهــا.

ــن املؤسســات  ــارا م ــدة 23 عضــوا وإط ــة لفائ ــو 2019، دورة تكويني ــن 24 إىل 26 يوني ــد، م احتضــن املعه

الوطنيــة الفرنكفونيــة لحقــوق اإلنســان حــول مهــام اآلليــات الخاصــة بالتعذيــب. كــا تــم بــه تنظيــم ورشــة 

ــة  ــوق اإلنســان برشاك ــة لحق ــي للمؤسســات الوطني ــف العامل ــدى التحال ــاد ل ــة حــول االعت ــل تدريبي عم

مــع الشــبكة العربيــة للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، يف يوليــوز 2019. واحتضــن يومــي 12 و13 

نــدوة حــول أنظمــة حايــة الالجئــني، إعــاال مليثــاق العاملــي بشــأن االجئــني، شــارك فيهــا ممثلــو املؤسســات 

ــة لحقــوق اإلنســان  ــة القومي ــة. وللتعريــف مبهامــه، اســتقبل املعهــد وفــدا عــن املفوضي ــة اإلفريقي الوطني

بالســودان بتاريــخ 21 أكتوبــر 9102.

واســتضاف املعهــد لقــاء حــول التغطيــة الصحيــة الشــاملة: الرهانــات والتحديــات املرتبطــة بإدماج األشــخاص 

املهاجريــن يف 28 نونــرب 2019، مبشــاركة 53 إطــار مــن املجلــس ومــن ممثــي املجتمــع املــدين. كــا نظــم لقاء 

يف 11 دجنــرب 2019 حــول الرتبيــة عــى حقــوق اإلنســان: بــني املقاربــة األكادمييــة والفعــل املــدين الحقوقــي، 

شــارك فيهــا 18 مشــاركا، وذلــك بالتعــاون مــع املنظمــة املغربيــة لحقــوق اإلنســان. واحتضــن كذلــك ورشــة 

تفاعليــة حــول املــرح كحامــل لقيــم حقــوق اإلنســان يف الوســط املــدريس، يومــي 28 و29 دجنــرب 2019 

لفائــدة 11 مــن أطــر التدريــس مبؤسســات التعليــم االبتــدايئ وباملراكــز الجهويــة ملهــن الرتبيــة والتكويــن.

ــتفيدة( 30 يف كل دورة  ــتفيدا ومس ــدة 90 مس ــدة لفائ ــة لفائ ــالث دورات تكويني ــد ث ــن املعه ــا احتض ك
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ــة  ــة وباحثــني ومهنيــني ونشــطاء يف املجتمــع املــدين )ينتمــون إىل الجالي ــات مختلفــة( طلب )ينتمــون إىل فئ

اليمنيــة املقيمــة باملغــرب، بتعــاون مــع ســفارة اليمــن بالربــاط خــالل ســنة 2019. وأطــر هــذه الــدورات 

أطــر وخــرباء مــن املجلــس ومــن خارجــه، وشــملت تقديم عــروض حــول الصكــوك واآلليــات الدوليــة لحقوق 

اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين.

2. منظومة التربية والتكوين:

2-1. مؤسسات التعليم العالي

ــدا مبجــال حقــوق اإلنســان حيــث يضــم  ــم العــايل العمومــي باملغــرب اهتامــا متزاي يعــرف عــرض التعلي

العــرض الجامعــي الحــايل عــددا مــن مســالك التكويــن تعنــى كلهــا مبجــال القانــون والحقــوق بصفــة عامــة 

وحقــوق االنســان بصفــة خاصــة، موزعــة عــى عــدد مــن الجامعــات املغربيــة ومؤسســات تكويــن األطــر 

عــى الشــكل التــايل:
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ويف نفــس الســياق، واســتحضارا ملضامــني القانــون اإلطــار رقــم 51.17 املتعلــق مبنظومــة الرتبيــة والتكويــن 

والبحــث العلمــي واصلــت الــوزارة جهودهــا لتعزيــز وإرســاء تكوينــات مهنيــة وجامعيــة متخصصــة يف مجال 

حقــوق االنســان  حيــث  تــم إحــداث ســلك اإلجــازة يف الرتبيــة ومســالك منوذجيــة وطنيــة جديــدة، ســنة 

2018، خاصــة بتكويــن أســاتذة املســتقبل يف إطــار تنزيــل الربنامــج الحكومــي "تكويــن مــدرس املســتقبل" 

حيــث تــم دمجــت بهــذه املســالك وحــدة تعنــى بثقافــة حقــوق االنســان بعنــوان "أخالقيــات املهنــة والرتبية 

عــى القيــم " وذلــك مــن أجــل متكــني األســتاذ مــن هــذه الثقافــة وتلقينهــا فيــا بعــد لألجيــال املقبلــة. 

وانعكســت الطفــرة الحقوقيــة التــي تعيشــها بالدنــا عــى الفضــاء الجامعــي، حيــث ســجل ارتفــاع ملحــوظ يف 

عــدد مشــاريع البحــوث واألطروحــات الجامعيــة التــي أنجــزت أو هــي يف طــور اإلنجــاز مــن طــرف الطلبــة، 

ــة  ــة واجتاعي ــكاالت قانوني ــن إش ــا م ــط به ــا يرتب ــة م ــان ومعالج ــوق اإلنس ــا حق ــا بقضاي ــة أساس واملهتم

واقتصاديــة واقــرتاح الحلــول العمليــة الكفيلــة بتجــاوز بعــض املعيقــات املرتبطــة مبجــاالت وقضايــا حقــوق 

االنســان.

ــا  ــرب إنجازه ــداين، ع ــرايئ واملي ــع اإلج ــة بالطاب ــوث الجامعي ــن البح ــد م ــزت العدي ــك، متي ــع ذل ــوازاة م بامل

مبؤسســات معنيــة مبــارشة مبجــال هــذه الحقــوق، كاملؤسســات الســجنية ومراكــز رعايــة األطفــال واألشــخاص 

املســنني وحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة ووضعيــات املهاجريــن، مــا يــأرش عــى االنخــراط اإليجــايب 

ــة  ــز وترســيخ ثقاف ــة يف تعزي ــوم اإلنســانية واالجتاعي ــة العل ــات البحــث العلمــي الجامعــي مــن زاوي لبني

حقــوق اإلنســان.

٢-٢ . مؤسسات التعليم االبتدائي والثانوي

منــذ انطــالق العرشيــة األوىل للرتبيــة عــى حقــوق اإلنســان يف 1994 عمــد قطــاع الرتبيــة الوطنيــة إىل بلــورة 

ــذا  ــزز ه ــية، وتع ــج الدراس ــج والربام ــان يف املناه ــوق اإلنس ــى حق ــة ع ــاج الرتبي ــة إلدم ــرتاتيجية وطني اس

املســار بعــد إقــرار امليثــاق الوطنــي للرتبيــة والتكويــن، تجســد يف مختلــف خطــط وبرامــج عمــل القطــاع 

منــذ ســنة 2000 حيــث تــم مــا يــي:

ــم  ــن املوس ــداء م ــة ابت ــة املدني ــمها إىل الرتبي ــول اس ــي تح ــة والت ــى املواطن ــة ع ــادة الرتبي • إدراج م

الحــايل، بالســلكني االبتــدايئ والثانــوي اإلعــدادي، تشــمل التعــرف عــى الحقــوق الــواردة يف االتفاقيــات 

الدوليــة، خاصــة منهــا حقــوق الطفــل، حقــوق املــرأة، الحقــوق املدنيــة والسياســية، الحقــوق االقتصادية 

ــن  ــة والتضام ــة والكرام ــش والتســامح والســلم، واملســاواة والحري ــم التعاي ــة، قي ــة والثقافي واالجتاعي

ــة... والدميوقراطي

• إجــراء عمليــة تنقيــح الكتــب املدرســية ســنة 2014 مــن كل مضمــون أو صــور أو رســوم مــن شــأنها 

ــامح،  ــاواة والتس ــي املس ــس بقيمت ــف، أو امل ــر املختل ــذ اآلخ ــب ونب ــة والتعص ــاب الكراهي ــر خط متري

حيــث متــت تنقيــة 147 كتابــا مدرســيا مــن بــني 360 كتابــا مدرســيا معتمــدا مــن طــرف القطــاع بجميــع 

األســالك الرتبويــة ولجميــع املــواد الدراســية،
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ــول  ــن وقب ــامح والتضام ــم التس ــزز قي ــا يع ــنة 2016 مب ــالمية س ــة اإلس ــادة الرتبي ــاج م ــة منه • مراجع

ــة، ــب والكراهي ــذ التعص ــالف ونب االخت

• مراجعــة منهــاج التعليــم االبتــدايئ لــكل املــواد املدرســة ولــكل املســتويات بــه ابتــداء مــن ســنة 2017، 

ــرش عــى  ــم حــث دور الن ــث ت ــاج املراجــع، حي ــع هــذا املنه ــب املدرســية املعتمــدة م ــة الكت ومالءم

وجــوب تضمــني التنــوع الثقــايف واإلثنــي واملســاواة فيهــا، وتجنــب الصــور النمطيــة ســواء يف املضامــني أو 

الصــور والرســوم )صــور أشــخاص مــن الجنســني، أشــخاص ببــرشة ســوداء، أشــخاص يف وضعيــة إعاقــة...( 

أو يف الشــخوص )أســاء عربيــة، أمازيغيــة، إفريقيــة مــن جنــوب الصحــراء، أجنبيــة...(

• إعــداد هندســة بيداغوجيــة للتعليــم األويل، ملــا تشــكله هــذه املرحلــة مــن أهميــة يف بنــاء شــخصية 

األطفــال مســتقبال، وتربيتهــم عــى ســلوكات ومارســات قيميــة بشــكل ســلس، تــم عــى إثرهــا اعتــاد 

حقائــب تربويــة بيداغوجيــة جديــدة ابتــداء مــن املوســم الــدرايس 2018، دامجــة للرتبيــة عــى قيــم 

ــع  ــال، م ــن األطف ــة م ــذه الفئ ــي والوجــداين له ــري والذهن ــوق اإلنســان املناســبة للمســتوى العم حق

ــة  ــن الرتبي ــلك م ــذا الس ــى ه ــات ع ــني واملرشف ــات واملرشف ــني واملربي ــة للمرب ــم دورات تكويني تنظي

والتعليــم، مبــا يتوافــق واملقاربــة الحقوقيــة املعتمــدة مــن طــرف قطــاع الرتبيــة الوطنيــة.

• إقــرار برنامــج وطنــي للرتبيــة الدامجــة والــرشوع يف إعالــه، لتعزيــز وتطويــر الربامــج الســابقة ذات 

الصلــة، والهادفــة إىل تعميــم الحــق يف الرتبيــة والتعليــم لألطفــال يف وضعيــة إعاقــة أيــا كانــت وضعيتهــم 

أو جنســهم أو جنســيتهم.

• تعميــم النــوادي التالميذيــة يف كل املؤسســات التعليميــة تهتــم بالرتبيــة عــى حقوق اإلنســان ومأسســة 

العمــل مبــرشوع املؤسســة ومتكينــه مــن اإلمكانيــات املاديــة وتأهيــل مــوارده البرشيــة ألجــرأة مضامــني 

املشاريع.

• تشــجيع عقــد الــرشاكات وتنويعهــا مــع مختلــف الفاعلــني خاصــة منهــم منظــات املجتمــع املــدين 

وبعــض القطاعــات الحكوميــة واملؤسســات الوطنيــة املعنيــة بالرتبيــة عــى حقــوق اإلنســان واملواطنــة.

ــالم  ــدريس، األف ــرح امل ــعر، امل ــة، الش ــة )الخطاب ــة موضوعاتي ــابقات وطني ــرات ومس ــم تظاه • تنظي

ــة  ــات الجهوي ــا...( موزعــة عــى كل األكادميي ــراءة، العمــل الصحفــي، التكنولوجي ــة، الرســم، الق الرتبوي

ــن. ــة والتكوي للرتبي

• إعــداد دليــل للرتبيــة عــى حقــوق اإلنســان عــرب الســينا، برشاكــة مــع الجمعيــة املتوســطية للســينا 

وحقــوق اإلنســان وبدعــم مــن االتحــاد األوريب.

ــة الشــباب يتضمــن 20 جــذاذة بيداغوجيــة  • إعــداد دليــل للرتبيــة عــى حقــوق اإلنســان موجــه لفئ

لألنشــطة، وذلــك بدعــم مــن منظمــة اليونســكو.

• إعــداد برنامــج جديــد للرتبيــة عــى املواطنــة العامليــة يســتهدف تالميــذ الســلك الثانــوي اإلعــدادي، 

وذلــك بدعــم مــن منظمــة اليونســكو.

ــب برنامــج  ــاء وبدعــم مــن مكت ــة للعل ــة والرابطــة املحمدي ــة الوطني ــني قطــاع الرتبي ــة ب ويف إطــار رشاك

األمــم املتحــدة اإلمنــايئ، يواصــل املغــرب تنزيــل برنامــج دعــم تعزيــز التســامح والســلوك املــدين والرتبيــة 

ــنوات 2018-2022،  ــدريس)APT2C(، للس ــط امل ــينة بالوس ــلوكات املش ــن الس ــة م ــة، والوقاي ــى املواطن ع
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والــذي يهــدف إىل الرفــع مــن قــدرات منســقي الحيــاة املدرســية يف مجــال الرتبيــة عــى التســامح والســلوك 

املــدين والرتبيــة عــى املواطنــة، ومتلــك التكنولوجيــا الحديثــة وســبل توظيفهــا بغــرض مســاعدة الناشــئة عــى 

متلــك قيــم املواطنــة الحقــة، واالندمــاج الفعــال والســلس يف الحيــاة الدراســية واملهنيــة، وتحصينهــا مــن كل 

انحــراف، والحــد مــن الســلوكيات املشــينة بالوســط املــدريس.

٢-٣ . تدريب المعلمين والمربين

ابتــداء مــن 1997 ويف إطــار العرشيــة األوىل لألمــم املتحــدة للرتبيــة والتثقيــف عــى حقــوق اإلنســان، انطلــق 

برنامــج تأهيــل املــوارد البرشيــة حيــث تــم تكويــن 5000 مفتشــة ومفتــش تربــوي وهــو الجســم الرتبــوي 

ــة  ــات والفلســفة والرتبي ــة الفرنســية واالجتاعي ــة واللغ ــة العربي ــواد اللغ املــرشف عــى تأطــر أســاتذة م

ــة، ومــع  ــة وطني ــة ذات متثيلي ــات برشاكــة مــع 14 منظمــة غــر حكومي ــم التكوين اإلســالمية. وتعــزز تنظي

أزيــد مــن 80 جمعيــة محليــة، لفائــدة األطــر الرتبويــة واإلداريــة والجمعويــة.

كــا اســتفاد يف إطــار برامــج املراكــز الجهويــة ملهــن الرتبيــة والتكويــن أزيــد مــن 31 ألــف أســتاذ وأســتاذة 

ــني  ــات واملفتش ــذا كل املفتش ــان، وك ــوق اإلنس ــة وحق ــى املواطن ــة ع ــول الرتبي ــوغات ح ــن مس ــدد م ج

ــن املفتشــني. ــي لتكوي ــز الوطن ــني يف املرك املتدرب

ويف إطــار أجــرأة الهندســة املنهاجيــة للتعليــم األويل يجــري تكويــن املتفقديــن ) أي مفتــي التعليــم األويل( 

ــة  ــة الحقوقي ــن للمقارب ــوزارة واملتضم ــرف ال ــن ط ــد م ــاج املعتم ــني املنه ــى مضام ــني ع ــات واملرب واملربي

ــون، مبعــدل  ــة والقان ــم حقــوق اإلنســان، الكرامــة، املســاواة، التســامح، التضامــن، الحري ــة عــى قي وللرتبي

خمســة آالف إطــار ســنويا ابتــداء مــن ســنة 2019 .

ويف إطــار أجــرأة مســتجدات املنهــاج املراجــع للســلك االبتــدايئ، تــم منــذ 2017 تكويــن كل أطــر املراقبــة 

الرتبويــة )املفتشــون/ ات( وكــذا كل املعلــات واملعلمــني الذيــن يدرســون اللغــات بهــذا الســلك، وتنظيــم 

لقــاءات تربويــة لفائــدة مدرســات ومــدريس باقــي املــواد بشــكل منتظــم. 

وبرشاكــة مــع اللجــن الجهويــة لحقــوق اإلنســان تــم منــذ 2016 تنظيــم دورات تكوينيــة يف كل األكادمييــات 

ــة للرتبيــة عــى  ــة للرتبيــة والتكويــن اســتفاد منهــا األســاتذة منســقات ومنســقو النــوادي التالميذي الجهوي

املواطنــة وحقــوق اإلنســان، يف إطــار الرفــع مــن قدراتهــم ومواكبــة املســتجدات ومحاربــة الظواهــر املشــينة.

3. منظومة االعالم والصحافة

اعتبــارا لكــون اإلعــالم بــكل أشــكاله يعــد ركيــزة لبنــاء ثقافــة جديــدة تفتــح اآلفــاق لتحصــني الدميقراطيــة 

ومـــدخال فســيحا لتعزيــز احــرتام حقــوق اإلنســان ألنــه يشــكل جـــوهر هــذه الحقــوق، ويؤثــر بشــكل كبــر 

ــة  ــه القــدرة عــى توفــر املعلومات وإظهــار الحقائــق، وعــى مخاطب ــاء الوعــي بحقــوق االنســان، ول يف بن

رشائــح واســعة مــن الجاهــر حيــث بوســعه تنويــر وتوســيع مــدارك النــاس بحقوقهــم. شــهد قطــاع االتصال 

ببالدنــا خــالل الفــرتة مــا بــني 1999 و2019 مجموعــة مــن اإلصالحــات القانونيــة واملؤسســاتية التــي تعــزز 
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الرتبيــة والتثقيــف يف مجــال حقــوق االنســان، ويشــكل إحــداث الهيــأة العليــا لالتصــال الســمعي البــرصي، 

وإصــدار قانــون االتصــال الســمعي البــرصي، وإحــداث إذاعــات خاصــة وقنــوات تلفزيــة متخصصــة أهــم 

دعاماتهــا.

 كــا أن إصــدار مدونــة جديــدة للصحافــة والنــرش، عــزز مواكبــة التحــوالت العميقــة التــي يشــهدها املغــرب 

يف مجــال الرتبيــة عــى حقــوق االنســان، وإىل ترجمــة انشــغاالت واهتامــات الفعاليــات الحقوقيــة واملدنيــة 

يف هــذا املجــال.

وبالنظــر للــدور الكبــر الــذي تلعبــه وســائل اإلعـــالم يف ظــل التقــدم التقنــي الواســع الــذي حققتــه صـــناعة 

اإلعـــالم وكـــذلك التقــدم الــذي أحــرزه اإلعــالم يف نــرش املعرفــة الحقوقيــة، ونقــل اآلراء واألخبــار واملعلومــات 

عــرب تقنيــات االتصــال الحديثــة واملتطــورة واتســاع فضــاء شــبكات التواصــل االجتاعــي، كل ذلــك ســاعد 

عى تعزيــز منظومــة حقــوق اإلنسان وإشــاعة ثقافتهــا، وال ســيا عــن طريــق إســاع صــوت جميــع 

مكونــات املجتمــع، ونــرش ثقافــة الحريــة والعدالــة واملســاواة واالحــرتام املتبــادل والتفاهــم. وذلــك لكــون 

ــة يف اســتقاء املعلومــات املتعلقــة بواقــع حقــوق اإلنســان مــن  وســائل اإلعــالم تعــد املصــدر األكــر أهمي

خــالل التغطيــة اإلخباريــة والتحقيقــات الصحفيــة، ومــن خــالل إثــارة قضايــا حقوقيــة.

ويف هــذا الســياق، تُشــكل منظومــة النهــوض بحقــوق اإلنســان وبعــض الفئــات وترســيخها كثقافــة، مرجعيــة 

أساســية ملدونــة الصحافــة والنــرش، ومختلــف النصــوص القانونيــة والتنظيميــة ذات الصلــة بقطــاع اإلعــالم 

ــره وتتميمــه،  ــّم تغي ــق باالتصــال الســمعي البــرصي، كــا ت ــون رقــم 77.03 املتعل واالتصــال، الســيا القان

والقانــون رقــم 11.15 القــايض بإعــادة تنظيــم الهيــأة العليــا لالتصــال الســمعي البــرصي، فضــالً عــن دفاتــر 

ــص  ــل فح ــا اآليت، قب ــا ك ــن تحديه ــي ميك ــرصي والت ــمعي الب ــال الس ــة لالتص ــرشكات الوطني ــالت ال تحّم

مقتضيــات هــذه اإلجــراءات الترشيعيــة، كلٌّ عــى حــدة: 

أوال: حماية احلقوق واحلريات األساسية، جوهر إصالح مدونة الصحافة والنشر

إن اإلصــالح الــذي شــهده الترشيــع املرتبــط بقطــاع الصحافــة والنــرش، مــن خــالل إصــدار مدونــٍة للصحافــة 

والنــرش حديثــة وعرصيــة، شــّكلت املرجعيــات التاليــة، األركان التــي تــّم عليهــا تثبيــت املقتضيــات املتعلقــة 

بحايــة حقــوق اإلنســان وترســيخ ثقافتهــا يف املارســة املهنيــة:

• تنزيــل أحــكام الدســتور املتعلقــة بالحقــوق والحريــات األساســية، جوهــر إصــالح مدونــة الصحافــة 

ــول 6 و22 و23 و27 و28(؛ ــرش )الفص والن

• االلتزامــات الدوليــة للمغــرب وكــذا التوصيــات املقبولــة مــن طرفــه يف إطــار اآلليــات األمميــة املرتبطــة 

ــة،  ــية، االقتصادي ــة، السياس ــوق املدني ــني بالحق ــني املتعلق ــن الدولي ــيا العهدي ــان، ال س ــوق اإلنس بحق

االجتاعيــة والثقافيــة؛ 
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ــة، الصــادرة  ــة الصحاف ــة الفضــى الخاصــة بحري ــات القانوني ــاد القضــايئ، التوجهــات واملقتضي • االجته

عــن املحكمــة األوروبيــة؛ 

• مالحظــات وتوصيــات الرتويــكا األوروبيــة برســم الــدورة الثانيــة لالســتعراض الــدوري الشــامل لســنة 

.2012

• النتائج املنبثقة عن االستشارة التي أرشف عليها املجلس الوطني لحقوق اإلنسان؛ 

•  توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة؛ 

•  توصيات الكتاب األبيض املنبثق عن الحوار الوطني " اإلعالم واملجتمع "؛ 

•  التوجهات الرئيسية لالجتهاد القضايئ يف مجال الجنح املرتبطة بالصحافة والنرش. 

ثانيــَا: حتصــن منظومــة حقــوق اإلنســان أولويــة األولويــات فــي دفاتــر حتمــالت الشــركات 
الوطنيــة لالتصــال الســمعي البصــري

تنزيــالً للمقتضيــات الدســتورية ذات الصلــة بالحقــوق والحريــات، التــي نــص عليهــا دســتور2011، حرصــت 

الــوزارة عــى تضمــني دفاتــر تحمــالت الــرشكات الوطنيــة لالتصــال الســمعي البــرصي، التــي تــّم إعدادهــا 

عــى أن تكــون مبــادئ حريــة الفكــر والتعبــر وتكريــس قيــم الدميقراطيــة وســائر حقــوق اإلنســان يف صــدارة 

التزامــات املتعهديــن العموميــني تجــاه الجمهــور. 

ــاف  ــات إنص ــة ضمان ــري لتقوي ــمعي البص ــال الس ــق باالتص ــون املتعل ــل القان ــاً: تعدي ثالث
ــئ ــور الناش ــة واجلمه ــة إعاق ــي وضعي ــخاص ف ــرأة واألش امل

فضــالً عــن املقتضيــات التــي تضّمنهــا القانــون رقــم 77.03 املتعلــق باالتصــال الســمعي البــرصي )7 ينايــر 

2005(، والــذي تضّمــن إجــراءات تحــُر اإلســاءة إىل املــرأة، فــإن املســتجدات التــي أىت بهــا دســتور ســنة 

2011 ومــا أثبتــه املارســة مــن رضورة ملالءمــة الترشيــع املتعلــق باالتصــال الســمعي البــرصي مــع التحــوالت 

ــا، شــكلت مرجعــاً لتعديــل القانــون املذكــور مبوجــب القانــون رقــم 83.13، الســيا  التــي يعرفهــا مجتمعن

فيــا يعــد إشــهار ممنوعــاً.

ــود  ــام، وتثمــني جه ــرصي، بشــكل ع ــق باالتصــال الســمعي الب ــع املتعل ــث الترشي واســتكاالً ملســار تحدي

ــدة  ــات جدي ــون رقــم 96.14 مقتضي النســاء العامــالت يف هــذا القطــاع واملــرأة بشــكٍل عــام، تضمــن القان

تهــم النهــوض بثقافــة املســاواة بــني الجنســني ومحاربــة التمييــز بســبب الجنــس وإلــزام متعهــدي االتصــال 

الســمعي البــرصي بالحــرص عــى احــرتام مبــدأ املناصفــة يف املشــاركة يف كل الربامــج ذات الطابــع الســيايس 

واالقتصــادي واالجتاعــي والثقــايف.

وتجــدر اإلشــارة أيضــاً إىل أن قطــاع االتصــال، ينظــم بشــكل دوري، برشاكــة مــع اللجنــة الوطنيــة للقانــون 

الــدويل اإلنســاين، دورات تكوينيــة لفائــدة الصحافيــني تهــدف إىل التعريــف والتحســيس بالقواعــد الدوليــة 

لحايــة حقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية أثنــاء النزاعــات املســلحة، وذلــك مــن أجــل تأهيلهــم لتغطيــة 

املواضيــع ذات الصلــة بالقانــون الــدويل اإلنســاين، وفقــاً ملبــادئ املهنــة وأخالقياتهــا. 
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ويف إطــار تدريــب العاملــني يف مجــال اإلعـــالم والـــصحفيني يف ميــدان حقــوق اإلنســان يقــدم املعهــد العــايل 

لإلعــالم واالتصــال برنامجــا تكوينيــا لطلبــة مســلي االجازة واملاســرت يتضمــن مجموعة مــن املــواد والتكوينات 

ــن  ــي م ــب الصحف ــني الطال ــات متك ــواد والتكوين ــذه امل ــة ه ــدف برمج ــان. ته ــوق االنس ــة بحق ذات الصل

ــوين رصــني يؤطــر مجــاالت العمــل ملؤسســات وســائل االعــالم عــى  ــد معــريف قان ــن رصي ــم م ــب مه نصي

اختــالف أنواعهــا. كــا تتطلــع اىل متتيعــه بروافــد ثقافــة حقــوق االنســان بهــدف توعيتــه بهــا وتنويــره كفــرد 

ــى  ــا ان اقت ــاع عنه ــراد واملؤسســات والدف ــن االف ــوق غــره م ــه وحق ــن اجــل احــرتام حقوق وكمواطــن م

الحــال ذلــك.

وتتــوزع هــذه املــواد عــى مســلي االجــازة واملاســرت وتعالــج محتويــات قانونيــة مــن ضمنهــا مضامني دســتور 

اململكــة املغربيــة والنظــام القضــايئ واإلداري باإلضافــة اىل القوانــني ذات الصلــة املبــارشة بالصحافــة الورقيــة 

ــال  ــني يف املج ــتورية للتقن ــات الدس ــة واملؤسس ــائله املختلف ــرصي بوس ــمعي الب ــالم الس ــة واالع وااللكرتوني

الحقوقــي والتقنــي واالجتاعــي واالقتصــادي.

وتشتمل املقررات الدراسية باملعهد العايل لإلعالم واالتصال عىل مجموعة من املواد من قبيل:

• مادة القانون الدستوري واملنظات السياسية؛

• مادة حقوق االنسان والحريات العامة؛

• قانون االعالم واالتصال باملغرب؛

• اخالقيات مهنة الصحافة.

تنــدرج مــادة حقــوق االنســان والحريــات العامــة ضمــن املحــارضات الدراســية األوىل التــي يتلقاهــا طلبــة 

املعهــد العــايل لإلعــالم واالتصــال ابتــداء مــن الســنة الجامعيــة األوىل، وقبــل االطــالع والتوقــف عنــد مــا نــص 

عليــه الدســتور مــن حقــوق واختصاصــات وواجبــات، تــربز هــذه املــادة بنــوع مــن التفصيــل فصولــه وبنــوده 

املرتبطــة بحريــة الفكــر والــرأي واإلبــداع والنــرش والبحــث العلمــي والتقنــي )الفصــل 25(. وحــق املواطنــات 

واملواطنــني يف الحصــول عــى املعلومــات )الفصــل 27(، وحريــة الصحافــة )الفصــل 28(. واالجتــاع والتجمهــر 

والتظاهــر الســلمي، وتأســيس الجمعيــات واالنتــاء النقــايب والســيايس )الفصــل 29(، والحــق يف التصويــت 

ويف الرتشــح لالنتخابــات )الفصــل 30(.

ومبــوازاة مــع مــادة حقــوق االنســان والحريــات العامــة، تقــدم مــادة أخالقيــات مهنــة الصحافــة نظــرة عامــة 

عــن مســالة األخالقيــات وملحــة واقعيــة عــن مارســتها محليــا ودوليــا وتبحــث النظــرة العامــة يف مســألة 

أخالقيــات العمــل الصحفــي ومبادئــه األساســية مــع منــح اهتــام خــاص ألهــم مشــاكل املهنــة.

ــاق  ــالد ميث ــات مي ــدرس بظــروف وحيثي ــا، يعــرف هــذا ال ــة محلي ــة الصحاف ــات مهن ــا ألخالقي ويف معالجته

ــذ رســميا، بعــد  ــز التنفي ــذي دخــل حي ــوده األساســية وال ــك ببن ــة وكذل ــة املغربي ــة الصحاف ــات مهن أخالقي

ــه  ــص علي ــا ين ــا مل ــت 2019، طبق ــخ 05 غش ــة بتاري ــة للحكوم ــة العام ــرتوين لألمان ــع اإللك ــرشه يف املوق ن

ــة. ــي للصحاف ــس الوطن ــداث املجل ــايض بإح ــم 2013 الق ــون رق القان
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مــن جهتهــا ، تتنــاول مــواد املشــهد اإلعالمــي املغــريب وقانــون االعــالم واالتصــال ، املربمجــة لطلبــة األجــازة 

وطليــة املاســرت ، مضامــني القانــون املتعلــق بالصحافــة والنــرش يف املغــرب ، وتتوقــف عنــد مــا يقــره قانــون 

2016 مــن ضانــات الحريــة يف مارســة مهنــة الصحافــة املكتوبــة وااللكرتونيــة والعقوبــات الســالبة للحريــة 

التــي تــم تعويضهــا بغرامــات ماليــة ، ومــن توضيحــه ملســألة التحريــض والتقييــد الواضــح لســلطة القــايض يف 

إصــدار األحــكام التــي ميكــن أن تــؤدي إىل مصــادرة الصحــف واغتيالهــا ، كــا تشــر هــذه املــواد اىل إنشــاء 

ــني  ــة ومعالجــة اإلشــكاالت ب ــات املهني ــز أخالقي ــه تعزي ــن وظائف ــد م ــذي تع ــة ال ــي للصحاف ــس وطن مجل

الســلطة التنفيذيــة والســلطة الرابعــة.

وتفــرز هــذه املــواد حيــزا هامــا لقانــون االتصــال الســمعي البــرصي 03-77، والظهــر املؤســس للهيئــة العليــا 

لالتصــال الســمعي البــرصي مبــا يفــرتض أنــه يؤســس ملرحلــة جديــدة قوامهــا التعدديــة السياســية، والفكريــة 

وضــان الحــق يف الولــوج للفضــاء اإلعالمــي العمومــي وتنــدرج الهيئــة العليــا لالتصــال الســمعي البــرصي 

ــذي خصــص لهــا الفصــل  ــدة والتقنــني التــي نــص عليهــا دســتور 2011 ال ــات الحكامــة الجي مــن بــني هيئ

165 بهــدف أن تتــوىل الســهر عــى احــرتام التعبــر التعــددي لتيــارات الــرأي والفكــر، والحــق يف املعلومــة يف 

امليــدان الســمعي البــرصي.

المواد الخاصة بسلك اإلجازة

• املشهد اإلعالمي باملغرب؛

• مدخل لدراسة القانون والنظام القضايئ واإلداري؛

• حقوق االنسان والحريات العامة؛

• أخالقيات مهنة الصحافة؛

• القانون الدستوري واملنظات السياسية؛

ــن  ــة وم ــث املقارب ــن حي ــني م ــني مختلفت ــوان املادت ــس العن ــرب )نف ــال باملغ ــالم واالتص ــون االع • قان

ــرت(. ــازة واملاس ــبة لإلج ــق بالنس ــث العم حي

األنشطة الموازية للمعهد في مجال حقوق االنسان

ومــوازاة مــع الــدروس واملحــارضات املربمجــة يف املقــررات الســنوية لســلي االجــازة واملاســرت املشــار إليهــا 

أعــاله، ينظــم املعهــد العــايل لإلعــالم واالتصــال نــدوات فكريــة ولقــاءات تحسيســية تعالــج مضامــني متنوعــة 

مــن منظومــة حقــوق االنســان ويف هــذا الســياق وبرشاكــة مــع مركــز حقــوق النــاس املغــريب، نظــم املعهــد 

العــايل لإلعــالم واالتصــال، يف شــهر فربايــر 2020.

نــدوة يف موضــوع "االعــالم الوطنــي وتطلعــات الجمهــور يف ظل النقــاش العمومــي الراهن" أطرهــا أكادمييون 

مــن املعهــد وأعضــاء مــن مركــز حقــوق الناس.
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كــا احتضــن املعهــد لقــاءا جهويــا تحــت يافطــة اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بالرباط-القنيطــرة وذلك 

يف إطــار تنفيــذ برامــج املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان ومشــاريعه املتعلقــة مبجــال النهــوض بحقــوق 

اإلنســان بتعــاون مــع كافــة الفاعلــني املعنيــني عــى صعيــد الجهــة كــا أنــه تــم تعيــني أســتاذين متعاونــني 

ينتســبان إىل املعهــد املذكــور ضمــن الرتكيبــة الجديــدة للمجلــس الوطنــي لحقــوق االنســان.

4. المنظومة األمنية

4-1 الدرك الملكي

ــة مكلفــة بالســهر عــى األمــن العمومــي واملحافظــة عــى النظــام،  ــه قــوة عمومي ــدرك امللــي بصفت إن ال

وتنفيــذ القوانــني، يضــع مســألة تثقيــف عنــارصه يف مجــال حقــوق اإلنســان ضمــن أولوياتــه، حيــث يعتمد يف 

هــذا املجــال مقاربــة شــمولية ترتكــز عــى مجموعــة مــن التدابــر واإلجــراءات تهــم ثــالث محــاور أساســية:

• التكوين والتحسيس يف مجال حقوق اإلنسان

• املراقبة املستمرة الحرتام حقوق اإلنسان من طرف عنارصه

• التصدي لالختالالت وزجر التجاوزات يف هذا املجال

فيام يخص املحور األول املتعلق بتثقيف أفراده يف هذا املجال، تعمل اإلدارة عىل:

أوال: التكوين األساسي والتكوين املستمر في مجال حقوق اإلنسان

يف هــذا املجــال يتــم نهــج اســرتاتيجية مندمجــة مبنيــة عــى إرســاء مقاربــة حقــوق اإلنســان يف جميــع برامــج 

التكويــن والتكويــن املســتمر للدركني.

ومــن أجــل ذلــك، تــم تخصيــص حيــز زمنــي مهــم لتلقــني مبــادئ حقــوق اإلنســان يف كل املــدارس ومراكــز 

التكويــن لفائــدة موظفــي الــدرك امللــي مبختلــف رتبهــم، مــع تذكرهــم بواجباتهــم، وكــذا احــرتام املســاطر 

القانونيــة يف جميــع املهــام التــي يقومــون بهــا ومراعــاة قواعــد ســلوك وأخالقيــات املهنــة.

ــة  ــة ثقافــة حقــوق اإلنســان املســتوحاة مــن النصــوص الوطني ــدرك امللــي ايضــا عــى تقوي كــا يعمــل ال

)الدســتور، القانــون الجنــايئ، قانــون املســطرة الجنائيــة، إلــخ(، واالتفاقيــات الدوليــة املصــادق عليهــا مــن 

ــة. طــرف املغــرب ذات الصل

ــادل  ــن وتب ــال التكوي ــي يف مج ــه الخارج ــى محيط ــه ع ــراده بانفتاح ــن اف ــزز تكوي ــك، ع ــى ذل ــالوة ع ع

الخــربات والتجــارب يف مواضيــع متنوعــة تهــم عــى الخصــوص النهــوض بثقافــة حقــوق اإلنســان، والحكامــة 

ــة  ــك املتخصص ــا تل ــان خصوص ــوق اإلنس ــة بحق ــة املعني ــة والدولي ــات الوطني ــف الهيئ ــع مختل ــة م األمني

ــة  ــاة الوطني ــي لحقــوق اإلنســان، والهي ــس الوطن ــا كاملجل ــة حقــوق اإلنســان والنهــوض به يف مجــال حاي

ــة  ــيط، واملفوضي ــة الوس ــان، ومؤسس ــوق اإلنس ــة بحق ــة املكلف ــة الوزاري ــوة، واملندوبي ــن الرش ــة م للوقاي

ــخ؛  الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني، ومكتــب األمــم املتحــدة ملكافحــة الجرميــة واملخــدرات، ال
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والقطاعــات الوزاريــة املعنيــة بهــذا املوضــوع کــوزارة الداخليــة، ووزارة العــدل، والــوزارة املكلفــة بإصــالح 

ــخ. ــة،... ال ــة العمومي االدارة والوظيف

ثانيا: نشر النصوص القانونية واالتفاقيات املتعلقة مبجال حقوق اإلنسان

يعمــل جهــاز الــدرك امللــي عــى نــرش الوثائــق املرجعيــة عــى مســتوى مختلــف وحداتــه املتعلقــة بالحقوق 

األساســية لألشــخاص لتعزيــز احــرتام حقــوق اإلنســان خــالل مزاولــة مختلــف املهــام املنوطــة بأطره.

ــون  ــات دســتور اململكــة والقان ــا ملقتضي ــة، طبق ــر الســالبة للحري ــق مؤطــرة للتداب ــام بإعــداد وثائ كــا ق

ــة  ــة املتعلق ــر القانوني ــني مــن احــرتام التداب ــة مــن أجــل متكــني الدركي ــون املســطرة الجنائي ــايئ، وقان الجن

ــداث. ــاظ باألح ــة، واالحتف ــة النظري ــش، والحراس ــف والتفتي ــراءات التوقي بإج

ويف نفــس الســياق، تــم إنجــاز ونــرش مجموعــة مــن الدالئــل واملذكــرات تتضمــن املراجــع القانونيــة املتعلقــة 

بإنجــاز مختلــف املســاطر يف إطــار االحــرتام التــام للقانــون ومبــادئ حقــوق اإلنســان، نذكــر منهــا:

ميثــاق األخالقيــات والســلوك: الــذي يذكــر الدركيــني بواجباتهــم والتزاماتهــم طبقــا للمقتضيــات القانونيــة، 

كــا يركــز يف فصولــه الثــاين والثالــث والرابــع عــى احــرتام كرامــة كل إنســان وســالمته الجســدية وتجنــب 

كل أشــكال التمييــز؛

البطاقــة الفرديــة الخاصــة بترصفــات الــدريك: والتــي تكــون بحــوزة كل دريك بصفــة مســتمرة وهــي تحــدد 

الطريقــة الســليمة والقانونيــة التــي يجــب عــى الــدريك التحــي بهــا اثنــاء مزاولــة مهامــه؛

ــادئ  ــره مبب ــا يذك ــه، ك ــة إلي ــام املوكل ــز بامله ــد املرك ــيس قائ ــدف إىل تحس ــذي يه ــز: ال ــد املرك ــل قائ دلي

ــع  ــه م ــا يف عالقت ــي يجــب أن يتحــى به ــات الت ــذا الصف ــوق اإلنســان، وك ــة واحــرتام حق ــات املهن واخالقي

ــلطات؛ ــف الس ــني ومختل املواطن

الدليــل الخــاص باملعايــر املعمــول بهــا يف التكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف: الذي يحدد املارســات الســليمة 

التــي يجــب عــى ضابــط الرشطــة القضائيــة أن يعتمــد عليهــا أثنــاء معالجــة ملفــات العنــف ضد النســاء؛

ــات  ــذي يتضمــن التوجيه ــف: ال ــا العن ــال ضحاي ــل باألطف ــا يف التكف ــر املعمــول به ــل الخــاص باملعاي الدلي

واملارســات التــي يجــب عــى ضابــط الرشطــة القضائيــة أن يتبعهــا خــالل اســتقبال األطفــال املعنفــني وعنــد 

معالجــة امللفــات الخاصــة بهــم.

وتجــدر اإلشــارة إىل أنــه يتــم تذكــر املرؤوســني باســتمرار عــى احــرتام الواجبــات وقواعــد الســلوك، خــالل 

عمليــات املراقبــة والتفتيــش مــن طــرف الرؤســاء املبارشيــن وفــرق املصلحــة املركزيــة للتفتيــش واملراقبــة، 

وكــذا خــالل حصــص التكويــن املربمجــة عــى مســتوى جميــع مراكــز الــدرك امللــي.
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ثالثا: تقوية التدابير الالزمة حلماية حقوق املرأة والطفل

انســجاما مــع السياســة الوطنيــة يف مجــال حايــة حقــوق املــرأة والطفــل، فقــد تــم اتخــاذ مجموعــة مــن 

التدابــر تهــم بالخصــوص الجانــب التكوينــي والتحســييس، وتتلخــص فيــا يــي:

• إدماج حقوق املرأة مبختلف التكوينات األساسية والتكوين املستمر؛

• إعداد برامج يف التكوين تهم احرتام حقوق الطفل؛

ــات  ــة املكلفــني باألحــداث إعــاال املقتضي ــاط الرشطــة القضائي ــدة ضب ــة لفائ ــم دورات تكويني • تنظي

ــة؛ ــون املســطرة الجنائي ــني 16 و19 مــن قان الفصل

• نــرش دليــل خــاص بالقواعــد املتعلقــة باملارســات الفضــى التــي يتعــني عــى ضابــط الرشطــة القضائية 

مراعاتهــا خــالل املقابلــة التــي يجريهــا مــع املــراة املعنفة؛

• املشاركة يف إعداد وتفعيل االسرتاتيجية الوطنية ملناهضة العنف ضد املرأة؛

• نرش مذكرات توضيحية حول تعديالت قانون املسطرة الجنائية واالحتفاظ بالقارصين.

ويف األخــر، تجــدر اإلشــارة إىل أن قيــادة املؤسســة تســهر باســتمرار عــى تعزيــز احــرتام حقــوق اإلنســان، 

بالتحيــني املتواصــل لربامــج التكويــن يف هــذا املجــال واغنائهــا باملســتجدات واملارســات الفضــى. كــا أنهــا 

ــة  ــك الخاص ــني، أو تل ــتقبال املرتفق ــرشوط اس ــة ل ــة واملالمئ ــق الروري ــر املراف ــوى لتوف ــة قص ــويل أهمي ت

ــرتام  ــال اح ــا يف مج ــارف عليه ــة املتع ــر الدولي ــا للمعاي ــداث، طبق ــاظ باألح ــة أو االحتف ــة النظري بالحراس

حقــوق اإلنســان.

4-2 اإلدارة العامة للسجون واعادة االدماج

يف إطــار حرصهــا عــى تفعيــل املقتضيــات الدســتورية وتنفيــذ االلتزامــات الدوليــة لبالدنــا يف مجــال تكريــس 

ثقافــة حقــوق االنســان، تعمــل املندوبيــة العامــة عــى اتخــاذ كافــة االجــراءات الكفيلــة بتكريــس املقاربــة 

ــى  ــراءات ع ــدة إج ــذ ع ــج وتنفي ــن الربام ــة م ــل مجموع ــرب تفعي ــجني ع ــط الس ــل الوس ــة داخ الحقوقي

مســتويات مختلفــة:

تعزيز قدرات الموظفين في مجال حقوق االنسان
تعمــل املندوبيــة العامــة عــى ترســيخ ثقافــة حقــوق االنســان يف صفــوف املوظفــني وذلــك مــن خــالل آليــة 

التكويــن والتحســيس باعتــاد االجــراءات االتيــة:

• إدراج مصوغــات خاصــة بحقــوق االنســان يف جميــع الــدورات التكوينيــة ســواء املتعلقــة بالتكويــن 

األســايس أو التكويــن املســتمر؛

• تنظيم اللقاءات وااليام الدراسية برشاكة مع هيآت حقوق االنسان الوطنية والدولية؛

• تنظيــم دورات تكوينيــة متخصصــة حــول اآلليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب برشاكــة مــع املجلــس 

الوطنــي لحقــوق االنســان وبعــض فعاليــات املجتمــع املــدين بتأطــر مــن خــرباء وطنيــني ودوليــني؛
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ــكال  ــة أش ــة كاف ــى مناهض ــني ع ــث املوظف ــجنية تح ــات الس ــع املؤسس ــى جمي ــة ع ــم دوري • تعمي

التعذيــب ورضورة التقيــد بالضوابــط واملســاطر القانونيــة؛

ــه مخالفــات يف هــذا املجــال،  ــة الالزمــة يف حــق كل موظــف ثبــت ارتكاب • اتخــاذ االجــراءات التأديبي

وعنــد االقتضــاء إحالتــه عــى القضــاء.

تحيين القوانين المنظمة لقطاع السجون

تــويل املندوبيــة العامــة أهميــة قصــوى للقوانــني املنظمــة مــن أجــل مســايرة التقــدم الحاصــل عى املســتويني 

الترشيعــي والتنظيمــي مــن خالل:

• إعــداد مســودة تعديــل القانــون املنظــم للســجون مــن أجــل مواكبــة املســتجدات والتطــورات التــي 

عرفهــا املغــرب خــالل الســنوات القليلــة األخــرة خاصــة يف مجــال حقــوق اإلنســان والتزامــه باملواثيــق 

ــد  ــجناء )قواع ــة الس ــا ملعامل ــة الدني ــدة النموذجي ــم املتح ــد األم ــيا قواع ــة، الس ــة ذات الصل الدولي

نيلســون مانديــال(، وقواعــد األمــم املتحــدة ملعاملــة الســجينات والتدابــر غــر االحتجازيــة للمجرمــات 

)قواعــد بانكــوك(؛

• إرشاك فعاليــات حكوميــة وغــر حكوميــة وكــذا منظــات دوليــة أبرزهــا املنظمــة الدوليــة لإلصــالح 

الجنــايئ كرشيــك أســايس يف هــذا الــورش؛

ــوع ودعــم  ــة الن ــا أو تحيينهــا كتكريــس مقارب ــي تقــرر إدراجه • تضمــني املســودة أهــم املجــاالت الت

ــات الهشــة؛ ــدة الســجناء خاصــة بالنســبة للفئ الحقــوق األساســية لفائ

• تحديث آليات تدبر املؤسسات السجنية عرب تبني مبادئ الحكامة الجيدة؛

• تعزيــز الضانــات الكفيلــة بتمكــني الســجناء مــن حقوقهــم مــن خــالل إعــادة النظــر يف املســاطر ذات 

؛ لصلة ا

• تجسيد املقاربة التشاركية يف تدبر قطاع السجون مع الفعاليات املؤسساتية واملجتمع املدين؛

• إصــدار مدونــة الســلوك والواجبــات املهنيــة ملوظفــي إدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج والتــي تعتــرب 

ــة،  ــن جه ــم م ــا بينه ــة في ــات املهني ــم العالق ــني وينظ ــلوك املوظف ــر س ــي يؤط ــون داخ ــة قان مبثاب

ويرســم قواعــد حســن الســلوك اتجــاه الســجناء واملرتفقــني مــن جهــة أخــرى، مــع اإلشــارة إىل أن بنــود 

هــذه املدونــة مســتوحاة يف مجملهــا مــن قواعــد نيلســون مانديــال واالتفاقيــات الدوليــة واملقتضيــات 

ــة. ــني الوطني الدســتورية والقوان

4-3 األمن الوطني

تــويل املديريــة العامــة لألمــن الوطنــي أهميــة بالغــة ملوضــوع التثقيــف يف مجــال حقــوق االنســان، حيــث 

وضعــت برنامجــا متكامــال للتكويــن يف مجــال حقوق اإلنســان والحريــات األساســية، يتضمن دورات وأنشــطة 

ــة واملســتجدة يف هــذا املجــال، كــا نظمــت دورة  ــا الراهن ــن والتحســيس والتواصــل بشــأن القضاي للتكوي

تكوينيــة للمكونــني، اســتفاد منهــا املســؤولون األمنيــون العاملــون باألقاليــم الجنوبيــة للمملكــة، تضمنــت 

346 يومــا دراســيا و29 دورة تكوينيــة لفائــدة موظفــي الرشطــة العاملــني بهــذه األقاليــم.
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يف نفــس الســياق، نظمــت املديريــة العامــة لألمــن الوطنــي خــالل ســنة 2015، وبرشاكــة مع املجلــس الوطني 

ــة يف  ــل للدراســات وحقــوق اإلنســان، إحــدى عــرشة دورة تكويني ــال يف مركــز النخي لحقــوق اإلنســان، ممث

مجــال حقــوق اإلنســان، اســتفاد منهــا مــا مجموعــه 487 موظــف رشطــة تابــع لواليــة أمــن العيــون، نظمتهــا 

املديريــة العامــة لألمــن الوطنــي.

ويف سنة 2016، قامت املديرية العامة يف مجال تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان ملنتسبيها مبا ييل:

• تنظيــم 37 دورة تكوينيــة حــول موضــوع "حقــوق اإلنســان واحــرتام الحريــات" مبقــر مديريــة الرشطــة 

القضائيــة لفائــدة موظفــي املصالــح الالممركــزة التابعــة لهــذه املديريــة، خاصــة رؤســاء املصالــح الوالئيــة 

للرشطــة القضانيــة، وأطــر الفرقــة الوطنيــة للرشطــة القضائيــة، ورؤســاء فــرق الرشطــة القضائيــة وخاليــا 

ــرق  ــدرات والف ــة املخ ــرق مكافح ــداث وف ــة باألح ــرق املكلف ــف، والف ــا العن ــاء ضحاي ــتقبال النس اس

االقتصاديــة واملاليــة وكــذا موظفــو التشــخيص القضــايئ ومــرح الجرميــة وذلــك خــالل الفــرتة املمتــدة 

مــن 26 مــارس اىل 28 غشــت 2016؛

• تنشــيط 24 دورة تكوينيــة حــول موضــوع "حقــوق اإلنســان وقواعــد الســلوك وأخالقيــات موظفــي 

الرشطــة" لفائــدة 475 ضابــط رشطــة قضائيــة يعملــون بواليــة أمــن فــاس وذلــك خــالل الفــرتة املمتــدة 

مــن 23 أبريــل إىل غايــة 16 يوليــوز 2016؛

• إعــداد وثيقــة مرجعيــة تحــت عنــوان "مصوغــة التدريــب يف مجــال األمــن وحقــوق اإلنســان" كدليــل 

اسرتشــادي للتكويــن يف مجــال النهــوض بثقافــة حقــوق اإلنســان.

ــن األســايس واملســتمر حــول "حقــوق اإلنســان  ــث وحــدة التكوي ــوم درايس خصــص التحدي كــام نظــم ي

واألمــن" لفائــدة موظفــي األمــن الوطنــي الجــدد مبختلــف رتبهــم، حيــث يهــدف تحديــث هــذه الوحــدة 

إىل مــا يــيل:

• نرش وتعميم ثقافة احرتام حقوق اإلنسان بني موظفي الرشطة؛

• تحقيق التوازن بني تأمني سالمة وأمن األشخاص واملمتلكات واحرتام الحقوق والحريات؛

• ترسيخ مبدأ احرتام الضانات القانونية يف املارسة الرشطية.

كــا تــم خــالل شــهر فربايــر 2017، تنظيــم دورتــني لتكويــن املكونــني لفائــدة 60 إطــار مــن بينهم 10 أســاتذة 

مــن املعهــد امللــي للرشطــة، و12 إطــار مــن وحــدات حفــظ النظــام و38 نقطــة ارتــكاز تــم تعيينهــم عــى 

مســتوى القيــادات األمنيــة بغيــة ضــان التكويــن املســتمر ملوظفــي الرشطــة العاملــني باملصالــح الالممركــزة.

ــد مــن  ــم العدي ــم تنظي ــر الدميقراطــي للحشــود، فقــد ت ــن املســتمر يف مجــال التدب أمــا بخصــوص التكوي

ــو عــن 900 إطــار وعنــرص مــن املنتمــني إىل مختلــف وحــدات  ــة، اســتفاد منهــا مــا يرب ــدورات التكويني ال

حفــظ النظــام، وذلــك بهــدف ترســيخ قواعــد اإلســتعال املناســب للقــوة وأقــى درجــات ضبــط النفــس 

خــالل التدخــالت املتعلقــة بحفــظ النظــام.

وباملــوازاة مــع برامــج التكويــن املســتمر، تــم اتخــاذ إجــراءات مكثفــة مــن أجــل تحســيس موظفــي املديريــة 

العامــة لألمــن الوطنــي عــرب دوريــات ومذكــرات مديريــة تؤكــد عــى التطبيــق الصــارم للقانــون، خاصــة فيــا 
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يتعلــق باحــرتام حقــوق وكرامــة املواطنــني، حيــث شــملت هــذه التوجيهــات املديريــة عــى وجــه الخصــوص 

مــا يــي: 

• تذكــر املوظفــني املكلفــني بإنفــاذ القانــون بــرورة تفعيــل مقتضيــات املــادة 66 مــن قانــون املســطرة 

ــة بشــكل فــوري وواضــح  ــق بإشــعار الشــخص املوضــوع تحــت الحراســة النظري ــا يتعل ــة، في الجنائي

ــار  ــه يف إط ــام ل ــتعني مبح ــه يف أن يس ــت، وحق ــزام الصم ــه يف الت ــه، وحق ــض علي ــاء القب ــباب إلق بأس

ــات  ــية أو القنصلي ــات الدبلوماس ــة أو التمثيلي ــة إىل رضورة إشــعار العائل ــة، باإلضاف املســاعدة القضائي

بالنســبة لألجانــب؛

• تحســيس املوظفــني بصفــة دوريــة بــرورة تحســني طريقــة التعامــل واســتقبال املواطنــني، مــع تجنــب 

أي تــرصف ميكــن أن يصنــف تعذيبــا جســديا أو نفســيا أو ســوء معاملــة؛ 

• التذكــر بــرورة توفــر أماكــن الوضــع تحــت الحراســة النظريــة عــى كافــة الــرشوط الصحيــة مــن 

ــة ونظيفــة، وبصفــة عامــة كل الــرشوط التــي تحفــظ للشــخص  ــة كافي ــارة وأغطي ــة وإن نظافــة وتهوي

ــه وإنســانيته؛ ــة كرامت املوضــوع تحــت الحراســة النظري

• الحــرص عــى عــدم االحتفــاظ بــأي معتقــل خــارج الغــرف األمنيــة الخاضعــة ملراقبــة النيابــة العامــة 

الحــرص عــى وضــع القارصيــن تحــت املالحظــة يف الفضــاءات املخصصــة لهــذه الفئــة مــع الفصــل بــني 

الجنســني؛

• تعميم قاعات لزيارة املحامني يف جميع املراكز التابعة للمديرية العامة لألمن الوطني؛

• الحرص عى تواجد رشطي من العنرص النسوي يف الغرف األمنية.

ويف 2017، تــم تنظيــم أيــام دراســية تحسيســية وتواصليــة عاليــة املســتوى برشاكــة مــع وزارة الدولــة املكلفــة 

بحقــوق اإلنســان ووزارة الداخليــة واملجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان وباقي القطاعــات الحكوميــة املعنية، 

إضافــة إىل نظرائهــم مــن املصالــح األمنيــة )املديريــة العامــة لألمــن الوطنــي، الــدرك امللــي، املديريــة العامــة 

ــادة  ــة إلدارة الســجون وإع ــة العام ــة، املندوبي ــة املدني ــوات املســاعدة، الوقاي للدراســات واملســتندات، الق

ــة  ــات رعاي ــاع مؤسس ــة "قط ــبيبة والرياض ــي والش ــب الرشع ــة )الط ــو وزارة الصح ــذا ممثل ــاج( وك اإلدم

ــد مــن 300 إطــار مــن القطاعــات  ــة أزي ــة"(. وقــد شــارك يف هــذه اللقــاءات التحسيســية التواصلي الطفول

املشــار إليهــا أعــاله.

ويف الفــرتة املمتــدة مــن 17 إىل 21 فربايــر 2020، تــم تنظيم أســبوع تحســييس خصص ملعالجــة موضوعني ذي 

صلــة مبجــال حقــوق اإلنســان يتعلقــان ب "محاربــة االتجــار بالبــرش" و"االتجــار غــر املــرشوع باملهاجريــن"، 

وذلــك باملعهــد امللــي للرشطــة بالقنيطــرة، لفائــدة 400 إطــار أمنــي، ميثلــون رؤســاء مصالــح وفــرق الرشطــة 

ــا الهجــرة  ــة واالســتعالمات العامــة، إىل جانــب رؤســاء فــرق الرشطــة املتخصصــة يف معالجــة قضاي القضائي

واألطفــال واألخــالق العامــة واألماكــن العامــة واملكلفــني مبراقبــة بالنقــط الحدوديــة للمملكــة، وذلــك مــن 

أجــل تقويــة وتنميــة قــدرات وكفــاءات هــؤالء األطــر األمنيــة أثنــاء التعاطــي مــع القضايــا املتصلــة باملوضــوع 

املشــار إليهــا أعــاله، وكــذا بســط تقنيــات البحــث الجنــايئ ذي الصلــة، عــن طريــق االشــتغال عــى بعــض 
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القضايــا املعالجــة ســلفا مــن قبــل مصالــح املديريــة العامــة لألمــن الوطنــي يف هــذا الخصــوص.

ويف إطــار التعــاون املشــرتك القائــم بــني املديريــة العامــة لألمــن الوطنــي ومكتــب األمــم املتحــدة للمــرأة 

باملغــرب، تــم تنظيــم مجموعــة مــن دورات التكويــن واملتمثلــة يف:

ــار  ــدة 30 إط ــرة لفائ ــة بالقنيط ــي للرشط ــد املل ــا" باملعه ــدان "االندراكوجي ــني يف مي ــن املكون • تكوي

ــة  ــدى املديري ــدة ل ــف املعتم ــا العن ــل بالنســاء ضحاي ــا التكف ــاء خالي ــم يشــغلون رؤس ــي، غالبيته أمن

العامــة لألمــن الوطنــي، ومبشــاركة أعضــاء الخليــة املركزيــة للنســاء ضحايــا العنــف املحدثــة لــدى هــذه 

ــارس  ــدة مــن 2 إىل 13 م ــرتة املمت ــك خــالل الف ــم 103.13، وذل ــون رق ــة مبوجــب القان ــة العام املديري

2019 ومــن تأطــر خبــر علــم النفــس املعتمــد مــن قبــل مكتــب األمــم املتحــدة املكلــف بقضايــا املــرأة 

باملغــرب

• تنظيــم دورة تكوينيــة حــول موضــوع "املارســات الفضــى املعتمــدة دوليــا بشــان التكفــل بالنســاء 

ــا  ــر خالي ــني بتدب ــي مكلف ــار أمن ــدة 30 إط ــي للرشطــة بالقنيطــرة لفائ ــد املل ــف" باملعه ــا العن ضحاي

التكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف، ومبشــاركة أعضــاء الخليــة املركزيــة للنســاء ضحايــا العنــف املحدثــة 

لــدى هــذه املديريــة العامــة مبوجــب القانــون رقــم 103.13، وذلــك مــن 23 دجنــرب 2019 إىل 03 ينايــر 

2020، مــن تأطــر خبــر دويل يف هــذا املجــال؛

ــا  • تنظيــم يــوم تحســييس بشــأن موضــوع "التنســيق بــني قطاعــي مــن اجــل التكفــل بالنســاء ضحاي

العنــف" بتعــاون مــع املكتــب األممــي املذكــور ولفائــدة 160 إطــار أمنــي وذلــك باملعهــد امللــي للرشطة 

بالقنيطــرة بتاريــخ 26 شــتنرب 2019؛

• تنظيــم أنشــطة تحسيســية لفائــدة 186 موظــف رشطــة )رؤســاء دوائــر واملكلفــني باالســتقبال، ورؤســاء 

الخاليــا( العاملــني بواليــة أمــن الــدار البيضــاء حــول املهــام الجديــدة املوكلــة لخاليــا التكفــل بالنســاء 

ضحايــا العنــف، وذلــك خــالل الفــرتة املمتــدة مــن 14 أكتوبــر إىل 11 نونــرب 2019؛

• تنظيــم انشــطة تحسيســية لفائــدة 40 موظــف رشطــة )رؤســاء دوائــر واملكلفــني باالســتقبال، ورؤســاء 

الخاليــا( العاملــني بواليــة أمــن طنجــة حــول املهــام الجديــدة املوكلــة لخاليــا التكفــل بالنســاء ضحايــا 

العنــف، وذلــك مــن 27 إىل 31 ينايــر 2020.

ويف نفــس اإلطــار تــم تأجيــل مجموعــة مــن األنشــطة كانــت مربمجــة إىل مــا بعــد رفــع الحجــر الصحــي 

واملتمثلــة يف:

• تنظيــم الــدورة الثانيــة مــن تكويــن املكونــني يف ميــدان "االندراكوجيــا" باملعهــد امللي للرشطــة الفائدة 

30 موظــف رشطــة مــن رؤســاء خاليــا التكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف واعضــاء الخليــة املركزيــة للنســاء 

ــف  ــم املتحــدة املكل ــب األم ــل مكت ــن قب ــم النفــس املعتمــد م ــر عل ــن تأطــر خب ــف، م ــا العن ضحاي

بقضايــا املــرأة باملغــرب.

• برمجــة ثــالث دورات تحسيســية باملعهــد امللــي للرشطــة لفائــدة 80 مســؤول عــن املصالــح الخارجيــة 

التابعــة لهــذه املديريــة العامــة حــول مهــام وتنظيــم وعمــل الفاعلــني الجــدد يف مجــال التكفــل بالنســاء 

ضحايــا العنــف؛



38
التقرير الوطني لتقييم املرحلة الثالثة  من الربنامج العاملي للتثقيف يف مجال حقوق االنسان

5. األوقاف والشؤون اإلسالمية 

5-1 . التعليم العتيق: 
اتخــذت وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية تدابــر اســتهدفت إدمــاج الرتبيــة عــى حقــوق اإلنســان يف بنــاء 

النمــوذج البيداغوجــي بالتعليــم العتيــق مــن خــالل إقــرار برامــج دراســية، وتنظيــم دورات تكوينيــة، وإنجــاز 

أنشــطة تربويــة وعلميــة وثقافيــة، تتمثــل أساســا يف التــايل: 

•  مراجعــة برامــج ومناهــج ومقــررات تدريــس العلــوم الرشعيــة بالتعليــم املــدريس والجامعــي العتيــق، 

وفــق املقاصــد الكــربى املؤطــرة للمنهــاج الــدرايس، ومنهــا املقصــد الحقوقــي؛

ــة  ــق مقارب ــق، وف ــدريس العتي ــم امل ــة بالتعلي ــوم الرشعي ــواد العل ــيا يف م ــا مدرس ــف )34( كتاب • تألي

ــة؛ ــب املؤلف ــطة الكت ــوى أنش ــا يف محت ــان، وإدماجه ــوق اإلنس ــى حق ــة ع ــز الرتبي ــروم تعزي ــة، ت تربوي

• التأكيــد عــى مفهــوم املســاواة بــني الجنســني يف املناســبات الوطنيــة والعامليــة مــن خــالل األنشــطة 

الرتبويــة )النــدوات واملحــارضات، واللقــاءات العلميــة املتخصصــة...( يف إطــار مقاربــة النــوع، وبهــدف 

اســتثار مفهــوم املســاواة يف نبــذ العنــف ضــد املــرأة؛

• اعتــاد كتــب مدرســية مصــادق عليهــا مــن طــرف وزارة الرتبيــة الوطنيــة تعــزز قيــم املواطنــة وثقافــة 

حقــوق اإلنســان يف برامــج التعليــم العتيــق؛

• إعــداد وثيقــة تربويــة مؤطــرة للرتبيــة عــى القيــم والثوابــت الدينيــة يف بنــاء منهــاج مــواد العلــوم 

الرشعيــة بالتعليــم املــدريس العتيــق، بشــكل يراعــي املبــادئ والقيــم الحقوقيــة يف بنــاء املعارف املدرســية 

بهــذا النــوع مــن التعليــم؛ 

• مالءمــة برامــج التكويــن املســتمر مبؤسســات التعليــم العتيــق مــع أهــم املســتجدات التــي تعرفهــا 

ــوق  ــة حق ــم وثقاف ــى القي ــة ع ــاج الرتبي ــط بإدم ــقها املرتب ــا، يف ش ــن ببالدن ــة والتكوي ــة الرتبي منظوم

ــدة املدرســني واملنشــطني  ــة لفائ ــة وجهوي ــة وطني ــم دورات تكويني ــن خــالل تنظي ــك م اإلنســان، وذل

الرتبويــني يف كل مــن وحــدات التكويــن املتعلقــة بعلــوم الرتبيــة وحقــوق اإلنســان )حقــوق الطفــل...( 

ــم ...؛ ــة عــى القي والرتبي

• تنفيــذ برامــج ســنوية للتنشــيط الرتبــوي لفائــدة تالميــذ التعليــم املــدريس العتيــق يف مجــال الرتبيــة 

الحقوقيــة مبختلــف أبعادهــا الدينيــة واإلنســانية والصحيــة والبيئيــة والثقافيــة والرياضيــة، تــروم ترســيخ 

الرتبيــة عــى القيــم لــدى املتعلمــني، وتنميــة حــس املواطنــة لديهــم، والوعــي بثقافــة حقــوق اإلنســان 

وقواعــد العيــش املشــرتك؛

ــق  ــم العتي ــم مبؤسســات التعلي ــى القي ــة ع ــوي والرتبي ــاب حــول التنشــيط الرتب ــداد مــرشوع كت • إع

ــة: ــية التالي ــاور األساس ــن املح يتضم

ــت  ــانية والثواب ــم اإلنس ــز القي ــق يف تعزي ــم العتي ــات التعلي ــوي مبؤسس ــيط الرتب ■  دور التنش

ــة؛ ــة للمملك ــة والوطني الديني

■ مجاالت إدماج الرتبية عى القيم من خالل برامج التنشيط الرتبوي باملدارس العتيقة.
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وعالوة عى ما سبق قامت الوزارة ب:

■ ترسيخ ثقافة الصحة املدرسية )الحق يف الصحة( مبؤسسات التعليم العتيق؛

■ إقرار أنشطة للرتبية الصحية ضمن منهاج التعليم األويل العتيق؛

■ تنظيــم دورات تكوينيــة وطنيــة يف مجــال الصحــة املدرســية بالتعليــم العتيق لفائدة املنشــطني 

الرتبويــني وبعــض أطــر اإلدارة الرتبويــة مبؤسســات هــذا التعليــم باعتبــار هــذا املجــال حقــا مــن 

ــان. حقوق اإلنس

5-2 . برنامج تكوين األئمة المرشدين والمرشدات:

ــن أمئــة مرشــدين ومرشــدات  ــذ برنامــج لتكوي ــة الســامية، بتنفي ــذا للتعليــات امللكي ــوزارة، تنفي قامــت ال

دينيــني، يعملــون عــى نــرش الثقافــة الدينيــة يف املجتمــع، بهــدف تدعيــم مسلســل اإلصــالح الدينــي وحايته 

مــن التطــرف.

وعــرف هــذا الربنامــج تطــورا هامــا يتمثــل يف إحــداث معهــد محمــد الســادس لتكويــن األمئــة واملرشــدين 

واملرشــدات مبوجــب ظهــر رشيــف رقــم 1.14.103 صــادر يف 20 مــن رجــب 1435 )20 مــاي 2014( )ج.ر 

ــو 2014(. عــدد 6268 الصــادر يف 26 يوني

ويتضمــن نظــام الدراســات بهــذا املعهــد مــوادا لهــا صلــة باملؤسســات الدوليــة وحقــوق االنســان حددهــا 

قــرار لوزيــر األوقــاف والشــؤون اإلســالمية رقــم 004.15 صــادر يف 7 ربيــع األول 1436 )30 ديســمرب 2014( 

بتحديــد مــدة التكويــن األســايس ونظــام الدراســات واالمتحانــات مبعهــد محمــد الســادس لتكويــن األمئــة 

واملرشــدين واملرشــدات.

ويســتفيد مــن التكويــن فيــه، باإلضافــة إىل املغاربــة، أجانــب والســيا مــن إفريقيــا. كــا يتــم تنظيــم دورات 

تكوينيــة لفائــدة 2657 إمامــا مرشــدا ومرشــدة مــن العاملــني مبختلــف جهــات اململكــة حــول مواضيــع تعــزز 

ثقافــة حقــوق اإلنســان برشاكــة وتعــاون مــع كليــة علــوم الرتبيــة وخــرباء يف املجــال.

ويعتــرب برنامــج تكويــن األمئــة املرشــدين واملرشــدات، مــن وجهــة نظــر الخبــرة املســتقلة يف مجــال الحقــوق 

الثقافيــة، "تجربــة ومارســة فضــى" كــا "تشــكل هــذه املبــادرة خطــوة أوىل نحــو ضــان تكافــؤ الفــرص 

ــا  ــا وثقافي ــزا اجتاعي ــق للمــرأة حي ــة لهــن. كــا تخل ــع الديني ــن ويفــرن املواضي للنســاء لرشــدن األخري

ــة" )الفقــرة 65 مــن  ــة للمجتمعــات املحلي ــاة الثقافي ــز مشــاركتهن يف الحي ــا لتقاســم تجاربهــن وتعزي هام

.)A/HRC/20/26/Add.2( ــة ــرة املســتقلة يف مجــال الحقــوق الثقافي ــر الخب تقري
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5-3 . األنشطة ثقافية: 

تتوفــر الــوزارة عــى خمــس مراكــز للتوثيــق واألنشــطة الثقافيــة مبختلــف جهــات اململكــة )الــدار البيضــاء، 

مراكــش، طنجــة، مكنــاس ووجــدة(، تشــتمل عــى مكتبــات تضــم حــوايل 126.000 مــن أوعيــة املعلومــات 

ــة  ــة والعلمي ــاحة الثقافي ــى الس ــتجدة ع ــدارات املس ــع االص ــزز بجمي ــة، تع ــول املعرفي ــف الحق يف مختل

والحقوقيــة، وهــي متاحــة باملجــان لكافــة الــرواد مــن الرشائــح االجتاعيــة والثقافيــة والعمريــة والجنســية.

ــق  ــات، وفضــاءات التوثي ــات لألطفــال، وقاعــات للمعلومي كــا تتوفــر هــذه املراكــز عــى فضــاءات ومكتب

املخصصــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ســيا ضعــاف حاســتي البــرص والســمع، وكــذا عــى القاعــات الســمعية-

البرصيــة، واألروقــة الفنيــة التــي تحتضــن معــارض للصــور واللوحــات الفنيــة.

وتضــم املراكــز أيضــا قاعــات للنــدوات واملحــارضات مجهــزة بأحــدث الوســائل الســمعية البرصيــة، تحتضــن 

أنشــطة علميــة وثقافيــة وتوعويــة مكثفــة موجهــة لكافــة الرشائــح االجتاعيــة والثقافيــة والعمريــة، منهــا 

ملتقيــات ســنوية لفائــدة األرسة والطفــل. 

وتهــدف الــوزارة مــن خــالل هــذه الفضــاءات إىل املشــاركة يف تنميــة املجتمــع والرفــع مــن مســتوى الوعــي 

ــال  ــذات لألطف ــن ال ــر ع ــم التعب ــالمي، وإىل دع ــايف اإلس ــوروث الثق ــان وامل ــوق اإلنس ــال حق ــه، يف مج لدي

ــالمية  ــة اإلس ــام، والثقاف ــكل ع ــة بش ــاة الثقافي ــم يف الحي ــة، وإىل إدماجه ــخاص ذوي اإلعاق ــاء واألش والنس

ــة عــى حقــوق اإلنســان. ــة مبني بشــكل خــاص، والرفــع مــن مشــاركتهم فيهــا باالعتــاد عــى مقارب

وتقــوم هــذه املراكــز، يف إطــار برامجهــا الســنوية لألنشــطة، بربمجــة نــدوات ومحــارضات وأنشــطة يف املجــال، 

مــن أجــل تعزيــز تنميــة ثقافــة حقــوق اإلنســان.

5-4 . اإلعالم: 

ــارا ملــا لإلعــالم مــن دور يف التوعيــة مبفاهيــم حقــوق اإلنســان، تقــوم الــوزارة بالتنســيق مــع الرشكــة  اعتب

الوطنيــة لإلذاعــة والتلفــزة املغربيــة وقنــاة محمــد الســادس للقــرآن الكريــم بنــرش وتعزيــز ثقافــة حقــوق 

اإلنســان مبــا يتــاىش مــع مبــادئ ديننــا اإلســالمي الحنيــف، عــرب برامــج ونــدوات وحــوارات ولقــاءات تلفزيــه 

وإذاعيــة، مبينــة يف الجــدول التــايل:
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5-5 . برنامج محو األمية بالمساجد وبواسطة التلفاز واألنترنيت : 

ــة امللــك محمــد الســادس أعــزه اللــه  تنفيــذا للتعليــات املولويــة الســامية ألمــر املؤمنــني صاحــب الجالل

مبناســبة الذكــرى 47 لثــورة امللــك والشــعب 20 غشــت 2000 القاضيــة بإحيــاء دور املســاجد وبعــث رســالتها 

ــب  ــادر يف 20 رج ــم 1.14.101 الص ــف رق ــر الرشي ــكام الظه ــال بأح ــني، وعم ــات واملواطن ــر املواطن يف تأط

1435 املوافــق ل 20 مــاي 2014 يف شــأن وضــع برنامــج ملحــو األميــة باملســاجد، تــرشف هــذه الــوزارة عــى 

برنامــج محــو األميــة باملســاجد.

واســتفاد مــن الربنامــج 3.328.751 شــخصا خــالل الفــرتة املمتــدة مــن ســنة 2000 حتى ســنة 2019. ويشــكل 

ــد بلغــت نســبة  ــة. وق ــة األمي ــة للقضــاء عــى آف ــة املبذول ــود الوطني ــن الجه هــذا العــدد حــوايل %35 م

املســتفيدين مــن الربنامــج يف العــامل القــروي %40.2. وبلغــت نســبة النســاء املســتفيدات منــه 84%. 

ولقــد أدمجــت وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية دروســا تعليميــة تثقيفيــة يف مجــال حقــوق اإلنســان يف 

منهاجهــا الرتبــوي املعتمــد بربنامــج محــو األميــة باملســاجد وبواســطة التلفــاز واإلنرتنيــت. 

ــي  ــية الت ــات األساس ــن التعل ــج م ــن الربنام ــتفيدين م ــني املس ــد متك ــذا الجه ــن ه ــوزارة م ــتهدف ال وتس

ــام ملقومــات  تؤهلهــم إىل النهــوض بالواجبــات ومارســة الحقــوق يف إطــار املواطنــة الحقــة، ويف احــرتام ت

ــة. ــت املغربي ــة والثواب الهوي

كــا تنظــم لقــاءات دراســية وتكوينيــة يف هــذا املوضــوع لفائــدة أطــر الربنامــج مبــا يجعلهــم قادريــن عــى 

تأطــر املســتفيدين، وجعلهــا ثقافــة وســلوكا يف حياتهــم ومعيشــهم اليومــي، وذلــك وفــق اآليت:
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أنشطة تضن لندوات واحملاضرات جمهزة أبحدث الوسائل السمعية البصرية، حتلقاعات أيضا راكز امل وتضم
فائدة ملتقيات سنوية لمنها  والعمرية، الشرائح االجتماعية والثقافية كافةعلمية وثقافية وتوعوية مكثفة موجهة ل

 األسرة والطفل. 
، يف ديهل املشاركة يف تنمية اجملتمع والرفع من مستوى الوعيات إىل فضاءوهتدف الوزارة من خالل هذه ال

دعم التعبري عن الذات لألطفال والنساء واألشخاص ذوي ، وإىل جمال حقوق اإلنسان واملوروث الثقايف اإلسالمي
 يهاف ية بشكل عام، والثقافة اإلسالمية بشكل خاص، والرفع من مشاركتهمإدماجهم يف احلياة الثقاف، وإىل اإلعاقة

 ابالعتماد على مقاربة مبنية على حقوق اإلنسان.
وتقوم هذه املراكز، يف إطار براجمها السنوية لألنشطة، بربجمة ندوات وحماضرات وأنشطة يف اجملال، من أجل 

  تعزيز تنمية ثقافة حقوق اإلنسان.
 : اإلعالم -4

بارا ملا لإلعالم من دور يف التوعية مبفاهيم حقوق اإلنسان، تقوم الوزارة ابلتنسيق مع الشركة الوطنية اعت
لإلذاعة والتلفزة املغربية وقناة حممد السادس للقرآن الكرمي بنشر وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان مبا يتماشى مع مبادئ 

   قاءات تلفزيه وإذاعية، مبينة يف اجلدول التايل:ديننا اإلسالمي احلنيف، عرب برامج وندوات وحوارات ول

 اجلهة املنفذة احلقوق اليت يتناوهلا الربانمج
عدد احللقات من 

 مدة الربانمج 2019إىل  2015

الربانمج اإلذاعي "ومضات 
 على الطريق"

يتناول الربانمج يف بعض حلقاته احلقوق 
 املشروعة اليت أقرها اإلسالم لكل إنسان.

 دقيقة 13 حلقة 400 لوطنيةاإلذاعة ا

 الربانمج اإلذاعي
 "آفاق إسالمية"

ليت يتناول الربانمج يف بعض حلقاته احلقوق ا
 أكرم هللا هبا اإلنسان من زوااي متعددة.

 دقيقة 26 حلقة 200 اإلذاعة الوطنية

 الربانمج اإلذاعي
 "من هدي اإلسالم"

سؤال وجواب عن حق اإلنسان على أخيه 
 اإلنسان.

 دقيقة 13 حلقة 200 عة الوطنيةاإلذا

ندوات وحوارات تسجل 
على هامش الدروس 

 احلسنية

يتناول البعض منها ابحلوار الكرامة اإلنسانية 
ابعتبارها املدخل األساسي للحديث عن 

 حقوق اإلنسان يف اإلسالم

قناة حممد السادس 
 للقرآن الكرمي

 دقيقة 52و 26بني  حلقة 52

 
 : ساجد وبواسطة التلفاز واألنرتنيتبرانمج حمو األمية ابمل -5

للتعليمات املولوية السامية ألمري املؤمنني صاحب اجلاللة امللك حممد السادس أعزه هللا مبناسبة الذكرى  اتنفيذ
القاضية إبحياء دور املساجد وبعث رسالتها يف أتطري املواطنات  2000غشت  20لثورة امللك والشعب  47
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ماي  20املوافق ل  1435رجب  20الصادر يف  1.14.101شريف رقم الظهري ال ، وعمال أبحكامواملواطنني
  د.حمو األمية ابملساج الوزارة على برانمج هذه تشرف، يف شأن وضع برانمج حملو األمية ابملساجد 2014

. 2019حىت سنة  2000من سنة شخصا خالل الفرتة املمتدة  3.328.751استفاد من الربانمج و 
ملستفيدين ابلغت نسبة وقد  األمية. آفةمن اجلهود الوطنية املبذولة للقضاء على  %35حوايل  ددويشكل هذا الع

  . %84. وبلغت نسبة النساء املستفيدات منه %40.2من الربانمج يف العامل القروي 
اجها  منهيف جمال حقوق اإلنسانيف تثقيفية أدجمت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية دروسا تعليمية ولقد 

  . وبواسطة التلفاز واإلنرتنيت الرتبوي املعتمد بربانمج حمو األمية ابملساجد
  تؤهلهم إىلاليت التعلمات األساسيةوتستهدف الوزارة من هذا اجلهد متكني املستفيدين من الربانمج من 

  ت املغربية.وية والثوابالنهوض ابلواجبات وممارسة احلقوق يف إطار املواطنة احلقة، ويف احرتام اتم ملقومات اهل
 طريأتلفائدة أطر الربانمج مبا جيعلهم قادرين على ا املوضوع كما تنظم لقاءات دراسية وتكوينية يف هذ

 ، وذلك وفق اآليت:معيشهم اليوميحياهتم و يف  وسلوكاستفيدين، وجعلها ثقافة امل

 
 برانمج حمو األمية ابملساجد وبواسطة التلفاز واإلنرتنيت 
 يف العدة الرتبوية  نسانحقوق اإل   

 املرجعيات القانونية املعتمدة الختيار الدروس نوع احلقوق املوضوع اجملال

امة
 ع

وق
حق

 

املرجعيات السامية: اخلطب والرسائل امللكية السامية  - عامة حقوق اإلنسان
 املتعلقة حبقوق اإلنسان.

املرجعيات الوطنية اليت تنص على حقوق اإلنسان:  -
 ـ القوانني والتشريعات الوطنية(. 2011املغريب )الدستور

املرجعيات الدولية: املواثيق الدولية اليت صادق عليها  -
 املغرب يف جمال حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين.

 احلقوق والواجبات
 الدستور

 وطين املغرب
 حب الوطن

ية 
ملدن

ق ا
قو

احل
 

ق يف املساواة وعدم احل مناهضة التمييز والعنف
 التمييز

 .2011الدستور املغريب  -
 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.-
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز  -

 .العنصري
 .العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية-
 .القانون اجلنائي -

 نبذ أشكال التمييز العنصري

احلق يف األمن والسالمة  ة واملعنويةاحلق يف السالمة اجلسدي
 الشخصية

 .2011الدستور املغريب  -
 الوقاية من حوادث السري إلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.-
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 .العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية - مدونة السري
 عالمات املرور

 
 .2011الدستور املغريب - احلقوق األسرية مدونة األسرة

 لعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية.ا-
 .اتفاقية حقوق الطفل-
 مدونة األسرة. -

 احلقوق والواجبات األسرية
 احلضانة

 الرضاعة الطبيعية
حق التقاضي واملساواة  السلطة القضائية

أمام احملاكم واهليئات 
القضائية واحلق يف 

 احملاكمة العادلة

 .)الباب السابع( املغريب الدستور -
 .القانون التنظيمي املتعلق ابلنظام األساسي للقضاة-
 .القانون التنظيمي املتعلق ابجمللس األعلى للسلطة القضائية-
 .القانون املتعلق ابلتنظيم القضائي للمملكة-
 .اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان-
 الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية.العهد -
 .نغالور بشنن سلوك اجلهاز القضائيمبادئ اب-
 املسطرة اجلنائية. -
 .املسطرة املدنية-

لس
ق ا

قو
احل

ي
سية

ا
 

حرية االجتماع وحرية  احلرايت العامة
 التجمع السلمي

 .2011الدستور املغريب-
 العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية. -
 1.58.377 قانون احلرايت العامة )الظهر الشريف رقم -

 .التجمعات العمومية كما وقع تغيرية وتتميمه( بشنن
 احلرية الفردية

حق التمتع ابلشخصية  واثئقي اإلدارية
 القانونية

 2011املغريب  الدستور-
 العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية. -

حق اللجوء السياسي  اهلجرة واللجوء
 ومحاية األقليات

 .2011الدستور املغريب  -
 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.-
 العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية.-
 .اتفاقية األمم املتحدة خبصوص الالجئني -

احلق يف املمارسة  الربملان واحلكومة
 السياسية

 .2011الدستور املغريب  -
 العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية.-
 .ليني جمللسي الربملانالنظامني الداخ-
القانون التنظيمي املتعلق ابحلكومة بتنظيم وتسيري أشغال -

 .احلكومة والوضع القانوين ألعضائها
 .قرارات القضاء الدستوري -

عية
تما

اج
ق 

قو
ح

 

احلق يف الصحة والرعاية  التغطية الصحية
 الصحية

 2011الدستور املغريب -
ية ية واالجتماعالعهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصاد -

 والثقافية.
مبثابة مدونة التغطية الصحية  2.94.201القانون رقم -

 األساسية.

 املخاطر اليت هتدد الصحة

 األوبئة

برنامج محو األمية بالمساجد وبواسطة التلفاز واإلنترنيت
حقوق اإلنسان في العدة التربوية

ـة
ـــ

ام
ـــ

 ع
ق

ـو
قــ

ـــ
ح

ة 
ـــ

ــي
دنـ

ـــ
مـ

ـــ
الـ

ق  
ـو

ـــ
ـق

ـــ
لح

ا
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 .العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية - مدونة السري
 عالمات املرور

 
 .2011الدستور املغريب - احلقوق األسرية مدونة األسرة

 لعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية.ا-
 .اتفاقية حقوق الطفل-
 مدونة األسرة. -

 احلقوق والواجبات األسرية
 احلضانة

 الرضاعة الطبيعية
حق التقاضي واملساواة  السلطة القضائية

أمام احملاكم واهليئات 
القضائية واحلق يف 

 احملاكمة العادلة

 .)الباب السابع( املغريب الدستور -
 .القانون التنظيمي املتعلق ابلنظام األساسي للقضاة-
 .القانون التنظيمي املتعلق ابجمللس األعلى للسلطة القضائية-
 .القانون املتعلق ابلتنظيم القضائي للمملكة-
 .اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان-
 الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية.العهد -
 .نغالور بشنن سلوك اجلهاز القضائيمبادئ اب-
 املسطرة اجلنائية. -
 .املسطرة املدنية-

الس
وق 

حلق
ا

ي
سية

ا
 

حرية االجتماع وحرية  احلرايت العامة
 التجمع السلمي

 .2011الدستور املغريب-
 العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية. -
 1.58.377 قانون احلرايت العامة )الظهر الشريف رقم -

 .التجمعات العمومية كما وقع تغيرية وتتميمه( بشنن
 احلرية الفردية

حق التمتع ابلشخصية  واثئقي اإلدارية
 القانونية

 2011املغريب  الدستور-
 العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية. -

حق اللجوء السياسي  اهلجرة واللجوء
 ومحاية األقليات

 .2011الدستور املغريب  -
 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.-
 العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية.-
 .اتفاقية األمم املتحدة خبصوص الالجئني -

احلق يف املمارسة  الربملان واحلكومة
 السياسية

 .2011الدستور املغريب  -
 العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية.-
 .ليني جمللسي الربملانالنظامني الداخ-
القانون التنظيمي املتعلق ابحلكومة بتنظيم وتسيري أشغال -

 .احلكومة والوضع القانوين ألعضائها
 .قرارات القضاء الدستوري -
عية

تما
 اج

وق
حق

 

احلق يف الصحة والرعاية  التغطية الصحية
 الصحية

 2011الدستور املغريب -
ية ية واالجتماعالعهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصاد -

 والثقافية.
مبثابة مدونة التغطية الصحية  2.94.201القانون رقم -

 األساسية.

 املخاطر اليت هتدد الصحة

 األوبئة
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 اللوائح الصحية الصادرة عن منظمة الصحة العاملية-
 مرسوم قانون الطوارئ الصحية-

محاية األسرة واألمومة  التواصل األسري
 والطفولة

د الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية العه -
 والثقافية.

 اتفاقية حقوق الطفل-
 التعاون األسري

احلق يف الضمان  احلماية االجتماعية
 االجتماعي

 2011الدستور املغريب -
العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية  -

 والثقافية.

افية
الثق

وق 
حلق

ا
 

 احلق يف املشاركة يف احلياة وميةاملكتبة العم
 الثقافية والتمتع ابلفنون

 2011الدستور املغريب -
العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية -

 والثقافية.
 

 احلاسوب / اإلنرتنيت

 الرتبية البدنية

 املديح والسماع

 2011املغريب  ورالدست - احلق يف الرتبية والتعليم أتعلم مدى احلياة
العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية  -

 والثقافية.
 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان. -
القانون اإلطار املتعلق مبنظومة الرتبية والتكوين والبحث -

 العلمي
 االتفاقيات الصادرة عن منظمة اليونسكو-

 احلق يف التعليم

 ن مدى احلياةالتعلم الذايت والتكوي

دية
صا

القت
ق ا

حلقو
ا

 

 2011الدستور املغريب - احلق يف املبادرات اخلاصة حتسني الوضع املايل
 إعداد املشروع العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية-

 التعاونية
 املقاوالت الصغرى

 2011الدستور املغريب  - حق امللكية احملافظة العقارية
 العاملي حلقوق اإلنسان.اإلعالن  -

احلق يف احلماية  محاية حقوق املستهلك
 االقتصادية

القاضي بتحديد تدابري حلماية  31.08القانون رقم  -
 املستهلك

منية
ضا

 الت
وق

حلق
ا

 

حق الشعوب يف بيئة  محاية البيئة
 سليمة ونظيفة

 2011الدستور املغريب  -
ربية والبحرية ال االتفافيات املتعلق ابلقانون الدويل للبيئة-

 واجلوية
 واثئق برانمج األمم املتحدة للبيئة-
امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان على حقوق اجليل الثالث -

 "حقوق التضامن".

 تدبري النفاايت
 تلوث املاء

 الغطاء النبايت 
 احملافظة على الرتبة

 التلوث وسبل الوقاية منه
 نظافة الشاطئ

 يوم األرض
 التغريات املناخية

ـة
يــ

ســ
يــا

ســـ
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ق
ـو
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 اللوائح الصحية الصادرة عن منظمة الصحة العاملية-
 مرسوم قانون الطوارئ الصحية-

محاية األسرة واألمومة  التواصل األسري
 والطفولة

د الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية العه -
 والثقافية.
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القاضي بتحديد تدابري حلماية  31.08القانون رقم  -
 املستهلك
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حق الشعوب يف بيئة  محاية البيئة

 سليمة ونظيفة
 2011الدستور املغريب  -
ربية والبحرية ال االتفافيات املتعلق ابلقانون الدويل للبيئة-
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 يوم األرض
 التغريات املناخية
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 22الصادر يف  1-06-153الظهري الشريف رقم  - التنوع الطبيعي
 2006نونرب

املتعلق بتدبري النفاايت والتخلص  00.28القـانون رقم  -
 منها

مبثابة ميثاق وطين للبيئة  12.99رقم  القانون اإلطار -
 والتنمية املستدامة

 
حق التنمية االجتماعية  نمية البشريةاملبادرة الوطنية للت

واالقتصادية وحتقيق 
 التنمية املستدامة

 2011الدستور املغريب  -
مبثابة ميثاق وطين للبيئة  12.99القانون اإلطار رقم  -

 والتنمية املستدامة.
 أهداف التنمية املستدامة-

 مؤسسة حممد اخلامس للتضامن
 تنمية مجاعيت

 عامةختليق احلياة ال
 محاية املرافق العمومية
 التضامن االجتماعي
 حمو األمية والتنمية

حنو شراكة وطنية من أجل القضاء على آفة 
 األمية

 املغرب يف األسرة اإلفريقية
 املرأة والتنمية

احلق يف الثروات واملوارد  محاية املوارد املائية
 الطبيعية

 2011الدستور املغريب  -
 املاء أساس احلياة العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية. -

 الثروة البحرية
 الطاقات املتجددة
 2011الدستور املغريب تصدير  - احلق يف السالم واألمن التسامح واالنفتاح

إعالن مبادئ بشنن التسامح الصادر عن املؤمتر العام  -
 1995 ملنظمة اليونسكو سنة

امليثاق الناشئ ملنظمة األمم املتحدة حبق الشعوب يف -
 السالم.

 القانون اجلنائي-
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 2011الدستور املغريب - حقوق املرأة مناهضة التمييز والعنف ضد املرأة
 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان. -
 العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية. -
الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية العهد  -

 والثقافية.
 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  -

 مقاربة النوع االجتماعي

 صحة املرأة )التغذية والرايضة(

 متدرس الفتاة القروية
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 مدونة الشغل. - تعليم املرأة
 النظام األساسي للوظيفة العمومية. -
 القانون اجلنائي املغريب -
 يتعلق مبحاربة العنف ضد النساء. 103.13قانون رقم  -
يع املكلفة ابملناصفة وحماربة مج القانون املتعلق ابهلينة-

 أشكال التمييز
 2و  1اخلطة احلكومية للمساواة "إكرام"  -

 2011الدستور املغريب  - حقوق األطفال حقوق الطفل
 ة حلقوق الطفل.االتفاقية الدولي -
 مدونة األسرة-
 القانون اجلنائي-
الرسالة امللكية السامية املوجهة يف الدورة العاشرة للمؤمتر  -

 الوطين حلقوق الطفل.

 محاية الطفولة
 الطفل واحلياة

 محاية األطفال من أخطار الطريق
 ظاهرة تشغيل األطفال

 مناهضة العنف يف الوسط املدرسي
 2011الدستور املغريب  - حقوق السجناء إدماج نزالء املؤسسات السجنية

 العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية-
قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء -

 )قواعد مانديال(
 قانون املسطرة اجلنائية-
 القوانني املنظمة للسجون -

 مؤسسة اإلصالح والتهذيب

 2011الدستور املغريب  -  هوض حبقوق األشخاص يف وضعية إعاقةالن
االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة -

، ومصادق عليه 2006وبروتوكوهلا االختياري املعتمد سنة 
 .2009من طرف املغرب سنة 

املتعلق ابلرغاية االجتماعية  07.92القانون رقم  -
 لألشخاص املعاقني.

 املتعلق ابلولوجيات. 03.10م القانون رق -
مبثابة مدونة التغطية الصحية  2.94.201القانون رقم  -

 األساسية.
املتعلق حبماية األشخاص ذوي  97/13قانون إطار  -

 اإلعاقة والنهوض حبقوقهم
الصادر سنة  3.130.00قرار الوزير األول رقم  -

، بتحديد قائمة املناصب املمكن إسنادها إىل 2000
يف وضعية إعاقة ابألولوية ابلنسب املئوية احملددة.ـ  األشخاص

املتعلق بولوجيات  96/16منشور الوزير األول رقم 
 األشخاص يف وضعية إعاقة.

 حق املعاقني يف الولوجيات

 أبطال يف وضعية إعاقة

 2011الدستور املغريب - حقوق كبار السن رعاية املسنني
ة بكبار السن الصادرة عن مبادئ األمم املتحدة املتعلق-

 .1991اجلمعية العامة لألمم املتحدة سنة 
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املؤمتر العاملي األول للشيخوخة الذي عقد يف فيينا عام - رعاية املسنني  مؤسسة
، الذي اعتمد توصيات أو خطة عمل فيينا الدولية 1982

 للشيخوخة.
املتعلق بشروط فتح مؤسسات  14.05القانون رقم  -

 الرعاية االجتماعية وتدبريها
 

 برانمج حمو األمية ابملساجد وبواسطة التلفاز واإلنرتنيت  
 حقوق اإلنسان جمال يفالتأهيل والتثقيف لفائدة مؤطري الربانمج 

 الدالئل والكراسات العروض التكوينية
 حقوق اإلنسان  -
ندوة حول احلقوق االقتصادية واالجتماعية  -

 ذجا"منو والثقافية "حقوق املرأة يف العمل 
يف  األندراغوجي دراسة قانونية ملهن التأطري -

 ضوء قانون الشغل 
توظيف الثقافة احلقوقية يف الربانمج:  -

 املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان 
 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  -
آاثر إهناء الرابطة الزوجية من خالل مدونة  -

 األسرة 
إطار رقم  –قراءة يف مشروع قانون  -

ين نظومة الرتبية والتكو املتعلق مب 17.51
 والبحث العلمي.

 دليل الرتبية القانونية واحلقوقية -
 دليلي يف السالمة الطرقية وقانون السري -
 دليل الرتبية البيئية -
 دليل التغذية الصحية -
 دليل الوقاية واإلسعافات األولية -
 دليل أمراض العصر -
 دليل مقاربة النوع -
 مقاربة يف التشخيص ـ الرتبية على القيم -
 دليلي املهين: تعاونييت ومقاوليت -
 كراسيت يف التعلم التكنولوجي -
 دليل التعلم بطرائق برايل -
 دليل املكتبة املتخصصة ابلربانمج -
دليل الربامج التعليمية املوجهة لألشخاص يف وضعيات  -

 خاصة ووضعية إعاقة
 دليل التأطري ابملؤسسات السجنية -
 ةداموثيقة مرجعية يف حمو األمية والتنمية املست -
 دليل الثوابت املغربية ومقومات اهلوية الوطنية -
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 مقاربة يف التشخيص ـ الرتبية على القيم -
 دليلي املهين: تعاونييت ومقاوليت -
 كراسيت يف التعلم التكنولوجي -
 دليل التعلم بطرائق برايل -
 دليل املكتبة املتخصصة ابلربانمج -
دليل الربامج التعليمية املوجهة لألشخاص يف وضعيات  -

 خاصة ووضعية إعاقة
 دليل التأطري ابملؤسسات السجنية -
 ةداموثيقة مرجعية يف حمو األمية والتنمية املست -
 دليل الثوابت املغربية ومقومات اهلوية الوطنية -
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6. منظومة الوظيفة العمومية 

6-1 قطاع العدل:

ــني  ــذا عمــوم املواطن ــدى أطرهــا وك ــادة الوعــي ل ــة إىل زي ــا الرامي تعمــل وزارة العــدل يف إطــار مجهوداته

ــان  ــوق اإلنس ــة حق ــة حاي ــيس بأهمي ــا التحس ــطة غايته ــن األنش ــة م ــم مجموع ــى تنظي ــني ع واملرتفق

والنهــوض بهــا، وتعــد خطــة العمــل الوطنيــة يف مجــال الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان، اإلطــار املرجعــي يف 

عمــل األطــراف الحكوميــة عــى نــرش هــذه الثقافــة وتعميــم الوعــي بهــا عــرب مداخــل الرتبيــة والتكويــن 

ــه وزارة العــدل مــن خــالل: ــذي تنخــرط في واإلعــالم والنــرش، وهــو اإلطــار ال

التكوين المستمر:

يف إطــار سياســة التكويــن املســتمر للســادة القضــاة وأطــر كتابــة الضبــط مــن أجــل ترســيخ مقومــات ثقافــة 

ــم  ــا وزارة العــدل بتنظي ــة، قامــت به ــا إىل مواقــف وســلوكات عملي حقــوق االنســان يف نفوســهم لرتجمته

مجموعــة مــن األنشــطة:

• تنظيــم أبــواب مفتوحــة مبقــر الــوزارة تضمنــت العديد من املنشــورات واملطويــات املتعلقــة بالتعريف 

باملســاطر القضائيــة ذات الصلــة بحايــة حقــوق املــرأة والطفــل عمومــا )مســاطر قضــاء األرسة، الحالــة 

املدنيــة، صنــدوق التكافــل العائي...(؛

• تنظيــم العديــد مــن النــدوات واللقــاءات العلميــة الهادفــة إىل تعزيــز النقــاش العمومــي فيــا يخــص 

ــة  ــل األولوي ــرأة والطف ــات الهشــة كامل ــع إعطــاء الفئ ــة م ــة عام ــوق اإلنســان بصف ــة حق ــا حاي قضاي

الروريــة وعملــت وزارة العــدل عــى تعزيــز قــدرات ممثليهــا داخــل خاليــا التكفــل بالنســاء واألطفــال 

ــي يجــب  ــة الت ــات النوعي ــني حــول الخدم ــن الســادة املســاعدات واملســاعدين االجتاعي ــم م باملحاك

ــية  ــام دراس ــم أي ــال تنظي ــذا املج ــم يف ه ــث ت ــا حي ــة إليه ــام املوكول ــق امله ــن وف ــدم للمهاجري أن تق

برشاكــة مــع مكتــب األمــم املتحــدة للطفولــة يف إطــار برنامــج حايــة حــول موضــوع دور املســاعدين 

االجتاعيــني خصصــت لتكويــن املســاعدين االجتاعيــني مبختلــف محاكــم اململكــة.

ويف مجــال مناهضــة العنــف ضــد املــرأة: تــم عقــد لقــاءات دراســية ودورات تكوينيــة تــم التطــرق فيهــا إىل 

جميــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة، وتــم إعطــاء قــراءة مفصلــة لقانــون العنــف ضــد املــرأة رقــم 103.13 

وأيضــا فيــا يتعلــق بآليــات التكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف.

ويف مجــال مناهضــة التعذيــب: ابرمــت وزارة العــدل رشاكــة مــع املنظمــة الدوليــة Dignity غايتهــا إعــداد 

دليــل حــول مناهضــة التعذيــب وهــو قيــد اإلعــداد.

ويف مجــال الهجــرة: شــاركت وزارة العــدل يف عــدة لقــاءات دراســية حــول موضــوع الهجــرة، أهمهــا اللقــاء 

ــة  ــة باملغاري ــدويل املكلف ــاون ال ــة والتع ــؤون الخارجي ــر الش ــن وزي ــني ع ــور ممثل ــده بحض ــم عق ــذي ت ال
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املقيمــني بالخــارج وشــؤون الهجــرة، والــذي ترتــب عنــه عــدة توصيــات وطنيــة ودوليــة، تــم تســجيلها ورفــع 

تقاريــر بشــأنها قصــد األخــذ بهــا مبناســبة مراجعــة القوانــني ذات الصلــة.

كــا شــارك أطــر الــوزارة يف مجموعــة مــن اللقــاءات والــدورات التكوينيــة يف مجــال حقــوق االنســان ســواء 

عــى الصعيــد الوطنــي والــدويل هــذا ويهتــم القطــاع مبجــال التوثيــق واالنتاجــات ذات الصلــة بالتحســيس 

والتكويــن، حيــث تــم إعــداد دليــل إقليمــي للــدول العربيــة يف مجــال تدريــب املعاهــد العربيــة للقضــاء يف 

.Raoul Wallenberg مجــال حقــوق اإلنســان بتعــاون مــع معهــد راوول ويلنبــرغ الســويدي

تقوية اعمال الشراكة في مجال التربية والتحسيس:

اتفاقية رشاكة بني وزارة العدل واملعهد العريب لحقوق اإلنسان ابريل 2019،

ــع  ــة حــول املواضي ــة ودولي ــات إقليمي ــم مؤمتــرات وملتقي ــة بتنظي ــان مبقتــى هــذه االتفاقي ــزم الطرف  يلت

ذات الراهنيــة يف املجــاالت املتصلــة بحقــوق اإلنســان ومنظومــة العدالــة، وإعــداد تصــور ومنهجيــة عمــل 

ــص  ــا تن ــان. ك ــوق اإلنس ــال حق ــة يف مج ــات الدولي ــع االتفاقي ــة م ــات الوطني ــة الترشيع ــال مالءم يف مج

االتفاقيــة عــى تنظيــم دورات تكوينيــة لفائــدة املوظفــني وفعاليــات املجتمــع املــدين ووســائل اإلعــالم قصــد 

تعزيــز معارفهــم ومداركهــم يف مجــال حقــوق اإلنســان، وقيمهــا يف عالقتهــا مبنظومــة العدالــة مثــل املواضيــع 

املتعلقــة بضانــات املحاكمــة العادلــة وجهــود مناهضــة التعذيــب واالتجــار بالبــرش والعنــف ضــد النســاء، 

باإلضافــة إىل حايــة الفئــات الخاصــة الســيا الطفــل واملــرأة والســجني واألشــخاص ذوي اإلعاقــة.

ــة حــول  ــة وتدريبي ــل مرجعي ــى إصــدار دالئ ــة ع ــم هــذه االتفاقي ــان بحك ــزم الطرف ــار الت ــس اإلط ويف نف

ــة والحريــات وحقــوق اإلنســان وانجــاز بحــوث ودراســات بشــأنها  ــة املنظومــة العدال املواضيــع ذات الصل

برنامج التعاون مع مملكة الدنمارك:

يف إطار تنفيذ الربنامج يف مرحلته الثانية واملمتدة من سنة 2016 اىل 2020 تم:

▪ تنظيــم مؤمتــر إقليمــي يف إطــار تعزيــز حقــوق اإلنســان واعتــاد أســاليب جديــدة لحايــة حقــوق 
الســجناء ومكافحــة الجرميــة مبشــاركة املســؤولني وصانعــي القــرار مبنطقــة الــرشق األوســط وشــال 

إفريقيــا وتفعيــل وتتبــع األحــكام الخاصــة ببدائــل العقوبــات الســالبة للحريــة وكــذا طــرق تنفيذهــا؛

▪ تعزيــز السياســة التواصليــة واإلعالميــة لــوزارة العــدل بخصــوص إعــال بدائــل العقوبــات الســالبة 
ــر  ــة وغ ــات حكومي ــن قطاع ــيني م ــني الرئيس ــع الفاعل ــع جمي ــاركية م ــة تش ــق مقارب ــة وف للحري

حكوميــة متكــن مــن التعريــف بهــذا النــوع املســتحدث مــن العقوبــات البديلــة بالترشيــع الجنــايئ 

ــك  ــة وكذل ــاإلدارة املركزي ــة باملوضــوع ب ــة معني ــة تواصلي ــز خلي املغــريب مــن خــالل إحــداث وتعزي

مــن خــالل إعــداد دليــل عمــي يوضــح أنــواع بدائــل العقوبــات الســالبة للحريــة وطــرق تنفيذهــا 

ــة أخــرى. وأدوات تواصلي
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برنامج حماية:

 لقــد تــم إطــالق برنامــج "حايــة" للفــرتة 2020-2016 يف إطــار اتفاقيــة متويــل قطــاع العــدل املربمــة بــني 

اململكــة املغربيــة واالتحــاد األورويب ويدعــم تقنــي مــن منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة UNICEF حــول 

عدالــة األطفــال ويهــدف إىل تعزيــز ولــوج األطفــال للعدالــة وفــق املعايــر الدوليــة املتعــارف، ويشــمل هــذا 

الربنامــج حــوايل 60.000 طفــل متــاس مــع القانــون مــن خــالل املحــاور التاليــة:

• تعزيز التواصل مع أعضاء خاليا التكفل بالنساء واألطفال يف مجال عدالة األطفال؛

ــل بالنســاء  ــا التكف ــل مــن خــالل خالي ــة الطف ــاز القضــايئ يف مجــال حاي • دعــم وســائل عمــل الجه

ــة؛ ــات العدال ــوج لخدم ــهيل الول ــم وتس ــال باملحاك واألطف

• دعــم مجهــودات الــوزارة لتعزيــز التنســيق املحــي والجهــوي مــع املؤسســة القضائيــة وباقــي الفاعلــني 

يف املجــال عدالــة األطفــال.

هذا وقد عرفت سنة 2018 القيام مبجموعة من األنشطة مرتبطة بهذا الربنامج من خالل

• تنظيــم 4 دورات تكوينيــة لفائــدة 200 مســاعد )ة( اجتاعــي )ة( حــول التكفــل باألطفــال يف متــاس 

مــع القانــون؛

ــي يف  ــدرك املل ــا لل ــادة العلي ــي والقي ــن الوطن ــة لألم ــة العام ــن املديري ــارا م ــدرات 50 إط ــز ق • تعزي

ــون. ــع القان ــاس م ــال يف مت ــل باألطف ــدة للتكف ــة املعتم ــر الدولي ــال حــول املعاي ــة األطف مجــال عدال

6-2 قطاع اصالح اإلدارة

تــم عــى مســتوى قطــاع إصــالح اإلدارة إنجــاز مجموعــة مــن الربامــج والعمليــات الداعمــة ملبــادئ حقــوق 

اإلنســان لفائــدة مســؤويل وموظفــي اإلدارات العموميــة وذلــك يف املجــاالت املتعلقــة بالحــق يف الحصــول 

عــى املعلومــات وتعزيــز املســاواة بالوظيفــة العموميــة بــني النســاء والرجــال، باإلضافــة إىل دعــم القــدرات 

لتيســر الولــوج للخدمــات اإلداريــة، حيــث ميكــن اســتعراض هــذه العمليــات كــا يــي:

الحق في الحصول على المعلومات
 

تنزيــال للمقتضيــات الدســتورية املتعلقــة بالحكامــة الجيــدة والســيا الفصــل 27 منــه واملتعلــق بالحــق يف 

الحصــول عــى املعلومــات، وعــى إثــر إصــدار القانــون 13 31 املتعلــق بالحــق يف الحصــول عــى املعلومــات 

ــق يف  ــة الح ــول أهمي ــة ح ــة والتوعوي ــاءات التأطري ــدورات واللق ــاز ال ــم إنج ــارس 2018، ت ــخ 12 م بتاري

الحصــول عــى املعلومــات التاليــة:

• وضــع برنامــج تكوينــي ودليــل تكويــن املكونــني الذيــن ســيرشفون عــى تكويــن األشــخاص املكلفــني 

بتقديــم املعلومــات عــى مســتوى إدارتهــم، طبقــا للقانــون ســالف الذكــر؛

• إعــداد دليــل موجــه للمواطــن حــول الحــق يف الحصــول عــى املعلومــات يوضــح بطريقــة مبســطة 

كيفيــات تطبيــق مقتضيــات قانــون الحــق يف الحصــول عــى املعلومــات، تنظيــم أربــع دورات تأطريــة 

ــارس 2020،  ــر 2019، و12 م ــوز 2019. و3 و4 أكتوب ــو 2019، و3 و4 يولي ــام 17 و18 يوني ــة أي وتكويني
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لفائــدة ممثــي مختلــف اإلدارات العموميــة حــول مرجعيــات ومبادئ الحــق يف الحصول عــى املعلومات 

وكــذا آليــات تفعيلــه، والتــي اســتفاد منهــا أزيــد مــن 100 موظفــة وموظــف ميثلــون مختلــف القطاعات 

الوزاريــة وبعــض املؤسســات العموميــة؛

ــدار  ــرتايب همــت كال مــن جاعــات ال ــة عــى املســتوى ال ــدورات التكويني • تنشــيط مجموعــة مــن ال

البيضــاء، تطــوان، طنجــة، خنيفــرة، وجهــة مراكش-آســفي، وذلــك خــالل ســنة 2019 وقــد اســتفاد مــن 

هــذه الــدورات حــوايل 200 مســؤوال وموظفــا؛

ــر كل  ــؤويل وأط ــدة مس ــارس 2020 لفائ ــر و5 م ــام 21 و25 فرباي ــة أي ــالث دورات تكويني ــيط ث • تنش

مــن ممثــي مديريــات وزارة االقتصــاد واملاليــة وإصــالح اإلدارة ووزارة إعــداد الــرتاب الوطنــي والتعمــر 

واإلســكان وسياســة املدينــة قطــاع إعــداد الــرتاب الوطنــي والتعمــر والوكالــة الوطنيــة لتقنــني املواصالت 

حــول كيفيــة تفعيــل القانــون املتعلــق بالحــق يف الحصــول عــى املعلومــات؛

• التنظيــم املشــرتك للقــاء حــول الحــق يف الحصــول عــى املعلومــات: مــن القانــون إىل التنزيــل مبناســبة 

االحتفــاء باليــوم العاملــي للحــق يف الحصــول عــى املعلومــات يــوم 23 نونرب 2018. املســاهمة يف تنشــيط 

لقــاءات تحسيســية مبناســبة االحتفــاء باليــوم العاملــي للحــق يف الحصــول عــى املعلومــات بتاريــخ 28 

ــة  ــة املنفتح ــول الحكوم ــدويل ح ــر ال ــم املؤمت ــر 2018 تنظي ــر 2018 و17 أكتوب ــتنرب 2018 و4 أكتوب ش

والحصــول عــى املعلومــات بتاريــخ 13 مــارس 2019. مبناســبة دخــول قانــون الحصــول عــى املعلومــات 

ــة  ــدول اإلفريقي ــة وال ــة االقتصادي ــاون والتنمي ــة التع ــني دول منظم ــادل التجــارب ب ــذ. لتب ــز التنفي حي

وكــذا دول منطقــة الــرشق األوســط. حــول املبــادرات التــي تــم اعتادهــا، يف هــذا املجــال، مــن طــرف 

الحكومــات وممثــي املجتمــع املــدين بهــذه الــدول.

تعزيز المساواة بين النساء والرجال بالوظيفة العمومية

تــم يف هــذا املجــال تنظيــم مجموعــة مــن الــدورات التدريبيــة عــى املســتويني الوطنــي والــدويل الفائــدة 

أعضــاء شــبكة التشــاور املشــرتكة بــني الــوزارات ومســؤويل املــوارد البرشيــة بــاإلدارات العموميــة حيــث يتــم 

عــى املســتوى الوطنــي ســنويا تنظيــم دورتــني تدريبيتــني لقائــدة 35 عضــوا مــن أعضــاء هــذه الشــبكة ، 

باإلضافــة إىل دورات أخــرى تنظــم ببعــض دول شــال افريقيــا والــرشق األوســط کاألردن وتونــس وجمهوريــة 

مــرص وتتعلــق مجــاالت التكويــن بهــذه الــدورات مبــا يــي :

• إدماج مبدأ املساواة بالدالئل املرجعية للوظائف والكفاءات 

• املساواة بني الرجال والنساء يف الوظيفة

• تنمية القدرات وتطوير الكفاءات القيادية لدى النساء املوظفات، والتشبيك والرشاكة

• تنظيــم دورات تكوينيــة حــول الدليــل املنهجــي يف مجــال إدمــاج املســاواة بــني النســاء والرجــال يف 

ــة ــم األداء الوظيفــي يف الوظيفــة العمومي ــة وتقيي ــة والرتقي ســرورة االنتقــاء والتوظيــف والتعيــني والحركي
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دعم القدرات لتيسير الولوج للخدمات اإلدارية

بهــدف تيســر وتحســني اإلجــراءات التــي تهــم الخدمــات اإلداريــة املقدمــة للمرتفقــني، يتــم اعتــاد مقاربــة 

ــم تنســيط إجــراء مطابقــة نســخ الوثائــق  ــة، حيــث ت ــر برنامــج تحســني الخدمــات اإلداري تبســيطية لتدب

ــات اإلشــهاد  ــد كيفي ــر 2017 واملتعلــق بتحدي ألصولهــا واعتــاد املرســوم رقــم 2.17.410 الصــادر 26 أكتوب

ــرب  ــخ 15 دجن ــا، وكــذا منشــور رئيــس الحكومــة رقــم 16/2017 بتاري عــى مطابقــة نســخ الوثائــق ألصوله

2017 حــول اتخــاذ اإلجــراءات الكفيلــة بتنفيــذ هــذا املرســوم ومواكبــة منهــا لحســن تفعيــل هــذا املرســوم، 

عمــل قطــاع إصــالح اإلدارة عــى إنجــاز العمليــات التحسيســية والتأطريــة التاليــة: 

ــون  ــتفيد ميثل ــن 100 مس ــد م ــدة أزي ــر 2018 لفائ ــوم 19 يناي ــييس ي ــي وتحس ــاء تواص ــم لق • تنظي

مجمــوع القطاعــات الوزاريــة وعــددا مــن املؤسســات العموميــة املعنيــة بتنفيــذ مقتضيــات املرســوم 

ســالف الذكــر. وذلــك لتوضيــح اإلجــراءات التنظيميــة واإلجرائيــة الالزمــة لضــان تقديــم هــذه الخدمــة 

يف أحســن الظــروف بالنســبة للمرتفــق واإلدارة؛

• تنظيــم ورشــة تكوينيــة لفائــدة أزيــد مــن 70 موظــف مــن مكتــب التكويــن املهنــي وإنعــاش الشــغل 

بهــدف تســهيل وتيســر تفعيــل مقتضيــات هــذا املرســوم بشــكل ســليم بتاريــخ 15 مــاي 2018؛

• إصــدار دليــل اإلشــهاد عــى مطابقــة نســخ الوثائــق ألصولهــا، الــذي يتضمــن توضيحــا مفصــال ودقيقــا 

ملختلــف مراحــل القيــام بهــذا اإلجــراء يف كل إمكانيــة مــن اإلمكانيــات الجديــدة التــي أتاحهــا املرســوم، 

وقــد تــم تعميمــه عــى مســتوى جميــع الجهــات املعنيــة بغيــة توحيــد املارســة العمليــة لهــذه املســطرة.

7. القضاء والنيابة العامة

7-1 المجلس األعلى للسلطة القضائية

يف إطــار النهــوض بثقافــة حقــوق االنســان والرتبيــة عليهــا يقــوم املجلــس األعــى للســلطة القضائيــة باتجــاذ 

مجموعــة مــن اإلجــراءات والتدابــر الراميــة اىل إشــاعة حقــوق االنســان يف الحيــاة العامــة منهــا:

أوال: تنظيــم مجموعــة مــن الــدورات التكوينيــة لفائــدة الصحفيــني لتعزيــز مهاراتهــم وتعميــق مداركهــم 
يف مجــال حقــوق االنســان يف مواضيــع مختلفــة مــن قبيــل:

▪ الحاية القضائية لحقوق االنسان؛
▪ ضانات املحاكمة العادلة؛

▪ املعاير الدولية للمحاكمة الجنائية؛
▪جرائم الصحافة وحقوق االنسان.
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ــام تواصليــة وأبــواب مفتوحــة لفائــدة الطلبــة يف مختلــف املســتويات والتخصصــات،  ــا: تنظيــم أي ثاني
ــا. قصــد االنفتــاح والتواصــل مــع الجامعــات واملعاهــد العلي

ــن  ــة ع ــل اإلجاب ــن أج ــني م ــة الباحث ــدارس والطلب ــذ امل ــدة تالمي ــة لفائ ــاءات مفتوح ــم لق ــا: تنظي ثالث
كل تســاؤالتهم بخصــوص العديــد مــن اإلشــكاليات واملواضيــع الحقوقيــة ببالدنــا مــن خــالل املشــاركة يف 

ــذ تأسيســه. ــاب والنــر من ــدويل للكت املعــرض ال

رابعــا: تأطــر التكويــن الحقوقــي للملحقــني القضائيــني باملعهــد العــايل للقضــاء، ومتكينهــم مــن آليــات 
تطبيــق االتفاقيــات الدوليــة ومالءمتهــا للتريــع الوطنــي.

خامســا: املشــاركة يف تكويــن مســاعدي العدالــة كاملحامــني والعــدول وافتتــاح النــدوات الوطنيــة للتمريــن، 
ــيق  ــاع، التنس ــوق الدف ــرتام حق ــها اح ــىل رأس ــاالت، وع ــن املج ــد م ــم يف العدي ــاة لتكوينه ــداب قض وانت

والتعــاون بــني القضــاة ومســاعدي العدالــة، ثــم لنجاعــة القضائيــة.

7-2 رئاسة النيابة العامة

يعتــرب النهــوض بثقافــة حقــوق اإلنســان أحــد األولويــات التــي تؤطــر التوجــه العــام لعمــل رئاســة النيابــة 

العامــة، حيــث اتخــذت هــذه املؤسســة عــدة تدابــر وإجــراءات لتعزيــز قــدرات قضــاة النيابــة العامــة يف 

مجــال حقــوق اإلنســان ومــن ذلــك:

أوال: إحداث شعبية خاصة بقضايا حقوق االنسان ضمن التنظيم الهيكيل لرئاسة النيابة العامة.

ثانيــا: عملــت رئاســة النيابــة العامــة خــالل ســنة 2019 عــىل إصــدار "دليــل اسرتشــادي لقضــاة النيابــة 
العامــة يف مجــال مناهضــة التعذيــب وغــره مــن رضوب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو 

ــا منهــا بأهميــة تدريــب وتكويــن املوظفــني املكلفــني بإنفــاذ القوانــني يف مجــال مناهضــة  املهينــة، إميان

ــة مناهضــة التعذيــب وال ســيام املــادة  ــات اتفاقي ــي تفرضهــا مقتضي ــال لاللتزامــات الت التعذيــب وتفعي

ــة املتعلقــة بحقــوق اإلنســان  ــر الدولي ــل املعاي ــد إعــداد هــذا الدلي ــم اســتحضار، عن ــد ت ــا، وق 10 منه

ــع  ــواردة يف التري ــة ال ــات القانوني ــذا املقتضي ــال، وك ــذا املج ــىل يف ه ــات الفض ــة واملامرس ذات الصل

ــات  ــاظ عــىل حري ــة العامــة يف ســبيل الحف ــة األدوار املنوطــة بالنياب ــك للتحســيس بأهمي ــي وذل الوطن

ــا  ــون مرجع ــون، وليك ــى القان ــم مبقت ــة له ــوق املخول ــة الحق ــم بكاف ــامن متتعه ــراد وض ــة األف وكرام

ــم  ــية، وت ــة والنفس ــخاص البدني ــالمة األش ــىل س ــداء ع ــم اعت ــغ إىل علمه ــام بل ــل كل ــم يف التدخ يعينه

ــة  ــات العامــة مبقتــى الدوري ــة إىل النياب ــل كتعليــامت كتابي ــواردة يف هــذا الدلي ــات ال ــه املقتضي توجي

ــر 2020. ــخ 28 يناي ــدد 6س/ر.ن.ع بتاري ع
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ــع  ــب الرف ــة همــت جان ــرات تفاهــم مــع عــدة منظــامت حقوقي ــة ومذك ــات رشاك ــرام اتفاقي ــا: إب ثالث
مــن قــدرات قضــاة النيابــة العامــة يف مجــال حقــوق اإلنســان، منهــا، مذكــرة التفاهــم مــع املنظمــة غــر 

الحكوميــة الدمناركيــة مؤسســة DIGNITY ملناهضــة التعذيــب بتاريــخ 18 يوليــوز 2019، والتــي تهــدف 

إىل تقاســم املعــارف واملامرســات الجيــدة يف مجــال مناهضــة التعذيــب واملعامــالت املهينــة، وذلــك عــن 

طريــق تنظيــم أنشــطة تتمحــور حــول الــدور الــذي يلعبــه قضــاة النيابــة العامــة منــع ومحاربــة التعذيــب.

ــم  ــة العامــة مجــال حقــوق اإلنســان، حيــث ت ــن قضــاة النياب ــا: تخصيــص برنامــج متكامــل لتكوي رابع
ــة العامــة يف هــذا املجــال، ومــن  ــدة قضــاة النياب ــة لفائ ــدورات التكويني ــدوات وال ــم عــدد مــن الن تنظي

ذلــك:

ــة"  ــب وســوء املعامل ــة يف مناهضــة التعذي ــة العام ــدوة حــول موضــوع "دور قضــاة النياب ــم ن • تنظي

ــة؛ ــة Dignity الدمناركي ــع مؤسس ــة م ــر 2019 برشاك ــخ 17 أكتوب ــة بتاري املنظم

• تنظيــم ورشــة التكوينيــة حــول موضــوع "محوريــة دور قضــاة النيابــة العامــة وحســن أجــرأة اآلليــة 

الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب" برشاكــة بــني رئاســة النيابــة العامــة ومركــز جنيــف للرقابــة الدميقراطية 

عــى القــوات املســلحة، والصنــدوق االســتئاين لشــال إفريقيــا. وذلــك بتاريــخ 5 أبريــل 2019 بالربــاط؛

• تنظيــم نــدوة حــول موضــوع "القانــون الــدويل اإلنســاين والقضــاء الجنــايئ" مبقــر رئاســة النيابــة العامــة 

بالربــاط بتاريــخ 4 يوليــوز 2019، مــن تأطــر خــرباء يف القانــون الــدويل اإلنســاين تابعــني للجنــة الدوليــة 

للصليــب األحمــر، لفائــدة اعضــاء النيابــة العامــة؛

• تنظيــم نــدوة حــول موضــوع "املحكمــة الجنائيــة الدوليــة واختصاصاتهــا" مبقــر رئاســة النيابــة العامــة 

ــدة أعضــاء  ــة، لفائ ــة الدولي ــو 2019، مــن تأطــر خــرباء املحكمــة الجنائي ــاط يومــي 10 و11 يوني بالرب

النيابــة العامــة وتنظيــم نــدوة حــول موضــوع "القانــون الــدويل اإلنســاين واليــات التطبيــق" يومــي 28 

و29 نونــرب 2018؛

• تنظيــم دورة تكوينيــة حــول " عزيــز دور قضــاة النيابــة العامــة مــن اجــل حايــة ناجعــة للمــرأة " 

ــرب 2019 مبراكــش. يومــي 12 و13 دجن

• تنظيــم لقــاء درايس حــول "زواج القــارص" يومــي 29 و30 أكتوبــر 2019 مبراكــش؛ بتعــاون مــع صنــدوق 

األمــم املتحــدة للطفولة اليونســيف؛

• تنظيــم األيــام الدراســية لقضــاة النيابــة العامــة حــول موضــوع "تفعيــل دور النيابــة العامــة يف الحايــة 

املدنيــة للطفــل" ايــام 22 و23 و24 أكتوبــر 2018 مبدينــة مراكــش؛

• تنظيــم يــوم درايس حــول موضــوع "الحــق يف الحصــول عــى املعلومــة وواجــب كثــان الــر املهنــي، 

أيــة حــدود؟" املنظــم بتاريــخ 31 دجنــرب 2019 برئاســة النيابــة العامــة؛

ــني الواقــع واآلفــاق"  ــة العنــف ضــد النســاء يف املغــرب ب ــون محارب ــم ورشــة عمــل حــول "قان • تنظي

ــوق  ــدة لحق ــم املتح ــة األم ــع مفوضي ــة م ــك برشاك ــاط، وذل ــة الرب ــر 2019 مبدين ــي 1 و2 أكتوب يوم

ــان. ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــان، واملجل اإلنس
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• حضــور ممثــل عــن رئاســة النيابــة العامــة لورشــة عمــل تتعلــق ب "حايــة وادمــاج الالجئــني املنظمــة 

مــن طــرف الــوزارة املنتدبــة لــدى وزيــر الشــؤون الخارجيــة والتعاون الــدويل املكلفــة باملغاربــة املقيمني 

بالخــارج وشــؤون الهجــرة يــوم الثالثــاء 13 مــارس 2018؛ 

• اســتفادة ســبعة 7 ممثلــني عــن رئاســة النيابــة العامــة مــن دورة تكوينيــة مــن تنظيــم مكتــب األمــم 

املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجرميــة UNODC حــول موضــوع "حايــة حقــوق اإلنســان يف ســياق 

مكافحــة اإلرهــاب" املنظمــة مــن 11 إىل 13 أبريــل 2018 باملعهــد العــايل للقضــاء؛

• اســتفادة مجموعــة مــن القضــاة مــن دورة تكوينيــة يف مجــال "قانــون اللجــوء املنظمــة مــن طــرف 

وزارة العــدل يف الفــرتة مــن 07 إىل 09 مــاي 2018 باملعهــد العــايل للقضــاء؛

• إطــالق رئاســة النيابــة العامــة بتعــاون مــع منظمــة األمــم املتحــدة للمــرأة واملســاواة بــني الجنســني، 

الحملــة التواصليــة حــول االتجــار بالبــرش يف املغــرب، وذلــك بتاريــخ 22 أبريــل 2019، حيــث تــم إنجــاز 

رشيطــني مصوريــن حــول االتجــار بالبــرش. األول عبــارة عــن وصلــة تحسيســية، تعــرف بجرميــة االتجــار 

بالبــرش وتحــدد أركانهــا والوســائل املســتعملة الرتكابهــا، وتدعــو إىل التبليــغ عنهــا، وأمــا الرشيــط الثــاين، 

فهــو عبــارة عــن فيلــم وثائقــي يجســد حكايــات واقعيــة لالتجــار بالبــرش يرويهــا بعــض الضحايــا، كــا 

يعــرف باآلليــات املتوفــرة للتكفــل بضحايــا االتجــار بالبــرش والســيا مــن النســاء واألطفــال، وبالخدمــات 

التــي تقدمهــا الخاليــا القضائيــة للتكفــل بالنســاء واألطفــال يف هــذا الصــدد.

خامســا: يف إطــار ســعيها إىل دعــم قــدرات قضــاة النيابــة العامــة يف مجــال حقــوق اإلنســان عملــت رئاســة 
ــاكات  ــم ســبل التصــدي لالنته ــة ته ــات كتابي ــة بتوجيه ــة العام ــد قضــاة النياب ــة عــىل تزوي ــة العام النياب

ــخ 07  ــم 1 بتاري ــة منشــورا تحــت رق ــة العام ــث أصــدرت رئاســة النياب ــوق اإلنســان، حي الجســيمة لحق

ــات العامــة مبختلــف املحاكــم عــىل التصــدي لالنتهــاكات املاســة  ــه النياب ــر 2017، حثــت مــن خالل أكتوب

بالحقــوق والحريــات بــكل حــزم ورصامــة، واألمــر بإجــراء التحريــات واألبحــاث بشــأنها دون تأخــر وعــدم 

الــرتدد يف اســتعامل الســلطات التــي يخولهــا لهــم القانــون بشــأنها، وال ســيام حــني يتعلــق األمــر بادعــاءات 

ــني  ــه دوريت ــىل توجي ــة ع ــة العام ــة النياب ــت رئاس ــام عمل ــفي؛ ك ــال التعس ــب أو االعتق ــق بالتعذي تتعل

األوىل تحــت عــدد 40/ر.ن.ع/د بتاريــخ 01 أكتوبــر 2019، والثانيــة تحــت عــدد 44 س/ر.ن.ع بتاريــخ 16 

أكتوبــر 2019 إىل املســؤولني القضائيــني عــن النيابــات العامــة مبختلــف املحاكــم قصــد التفاعــل اإليجــايب 

ــم  ــون رق ــذا للقان ــك تنفي ــوق اإلنســان وذل ــي لحق ــس الوطن ــدى املجل ــة ل ــة املحدث ــات الوطني ــع اآللي م

76.15 املتعلــق بإعــادة تنظيــم املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، مبــا يف ذلــك اآلليــة الوطنيــة ملناهضــة 

التعذيــب. وتوجيــه دوريــة لجميــع النيابــات العامــة تحــت عــدد 32 س/ر.ن.ع بتاريــخ 03 يونيــو 2018 

بشــأن العمــل عــىل التفعيــل األمثــل للمقتضيــات الحامئيــة لضحايــا االتجــار بالبــر وكــذا دعــم التكفــل 

بهــم مــن خــالل خاليــا التكفــل بالنســاء واألطفــال بالنيابــات العامــة وتنســيق خدمــات التكفــل عــرب اللجان 

الجهويــة واملحليــة، وقــد تضمنــت هــذه الدوريــة عــىل وجــه الخصــوص توجيهــا للنيابــات العامــة قصــد 

التفاعــل بطريقــة ســليمة وفعالــة مــع قضايــا االتجــار بالبــر وإيــالء األهميــة القصــوى لتظلــامت ضحايــا 

ــات  ــذ املراحــل األوىل للبحــث مــن خــالل تفعيــل املقتضي ــة الالزمــة من هــذه الجرميــة ومتتيعهــم بالحامي

القانونيــة املتعلقــة بحاميــة الضحايــا.


