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الديباجة
باعتباره مؤسسة دستورية تعنى بحامية حقوق اإلنسان والنهوض بها ويف إطار الصالحيات املخولة له
مبوجب القانون رقم  76-15املتعلق بإعادة تنظيم املجلس الوطني لحقوق االنسان؛
ورغبة منه يف ترصيد ما متت مراكمته من إصالحات سياسية ومؤسساتية وقانونية ،أصبحت تشكل
ركائز لنموذج دميقراطي ناشئ؛
واستحضارا منه للتحوالت العميقة واملتعددة األبعاد التي يعيشها العامل يف سياق جائحة كوفيد ،19
ووعيا منه بالتحديات الكبرية التي أضحت تفرضها عىل صانعي السياسات ،خاصة يف ما يتعلق مبواجهة اآلثار
اآلنية والبعيدة املدى للجائحة وتداعيات ذلك عىل حقوق االنسان والحريات الفردية والجامعية؛
واستحضارا منه اللتزامات اململكة املغربية يف مجال حامية الحقوق والحريات مبوجب االتفاقيات التي
صادقت عليها؛
وسعيا منه ملواكبة مسار تنزيل التوجهات االسرتاتيجية الجديدة لبالدنا يف مجال التنمية وغريها من
أوراش اإلصالح املهيكلة يف مجاالت الحامية االجتامعية واإلصالح الجبايئ وإصالح منظومة العدالة وقطاعات
التعليم والصحة وغريها؛
ويف إطار تفعيل اسرتاتيجية املجلس ،القامئة عىل فعلية الحقوق ،والتي يسعى من خاللها املجلس
اىل اقرتاح السبل والوسائل الكفيلة بتجسري الهوة بني الضامنات القانونية للحقوق والحريات وبني مامرستها يف
الواقع ،خاصة من خالل مختلف أشكال الرتافع ألجل دمج حقوق االنسان يف السياسات العمومية؛
واقتناعا منه بأن إعامل التوصيات واملقرتحات الواردة أدناه من شأنه تقليص الفجوة املسجلة عىل
مستوى النظام الوطني لحامية حقوق اإلنسان ،وتعزيز متتع جميع املواطنات واملواطنني بحقوقهم وحرياتهم،
واملساهمة يف التنزيل الفعيل ملخرجات تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي ،وكذا اإلصالحات األخرى
املهيكلة ذات البعد االجتامعي واالقتصادي؛

فإن املجلس الوطني لحقوق االنسان وهو يقدر أهمية ترصيد اإلصالحات التي راكمها املغرب يف مجال
بناء نظام وطني لحامية حقوق اإلنسان .والتأكيد عىل الطابع النسقي لجهود حاميتها والنهوض بها ،فإنه مقتنع
بنجاعة بناء هندسة السياسات العمومية عىل هذا الرتاكم وتطويره وجعله خارطة الطريق نحو التنمية الشاملة
املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية والبيئية .ألن هذه الهندسة هي ما يوفر املزيد من وضوح
النظر املساعد عىل مواجهة التحديات وإعادة ترتيب األولويات الكربى واستباق املشاكل وتدبري حلولها.
وعىل هذا األساس يدعو املجلس السيد رئيس الحكومة عىل إدماج التوصيات واملقرتحات الواردة
يف هذه املذكرة يف الربنامج الحكومي وبناء وهندسة السياسات العمومية القطاعية .التي ستعتمدها الحكومة
مبناسبة تنزيل الربنامج الحكومي.
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شكل انخراط اململكة املغربية يف مسار اإلصالحات الدستورية والقانونية واملؤسساتية منذ بداية
التسعينات مؤرشا واضحا عىل االنخراط اإلرادي للمملكة يف املامرسة االتفاقية باعتبارها خيارا اسرتاتيجيا
يستهدف بناء دولة الحق والقانون واملؤسسات ،القادرة عىل ضامن الكرامة واملساواة وتكافؤ الفرص وإطالق
مسارات اإلدماج لكل املواطنات واملواطنني.
واملجلس إذ يسجل فاعلية ونجاعة هذا االختيار الطوعي ،فإنه ومن منطلق استحضاره لثقل التحديات
املتعددة األبعاد املرتتبة عن جائحة كوفيد  ،19أو تلك املرتقبة ملا بعد التعايف ،يدعو الحكومة إىل االنكباب
عىل تعزيز منظومة حقوق اإلنسان من حيث الحامية والنهوض ،باعتبارهام مدخال جوهريا لإلدماج والتامسك
االجتامعي ومرتكزا إلنتاج الرثوة واالستجابة للحق يف التنمية الشاملة واملندمجة.
التفاعل الخالق بني املامرسة االتفاقية وما تقتضيه من استكامل ومالءمة ورضورة انعكاس ذلك عىل
املعيش اليومي للمواطن(ة) بالتفعيل املناسب والقابل للمعاينة يف املعيش اليومي.

.

أاملامرسة االتفاقية للمملكة املغربية

حققت بالدنا تقدما مهام يف مجال املامرسة االتفاقية من خالل مصادقتها عىل االتفاقيات التي تشكل
النواة الصلبة يف مجال حقوق اإلنسان ،غري أنها مل تنضم لبعض الربتوكوالت امللحقة بهذه االتفاقيات .لذلك ،يدعو
املجلس :
·الترسيع باستكامل مسطرة املصادقة عىل الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الدويل الخاص
بالحقوق املدنية والسياسية ،والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء عىل جميع أشكال
التمييز ضد املرأة ،والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقديم البالغات؛
·االنضامم إىل ما تبقى من صكوك دولية لحقوق اإلنسان ،ويتعلق األمر بالربوتوكول االختياري
الثاين امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية الهادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام؛
والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية؛
·االنخراط بشكل مكثف يف بلورة اتفاقيات تتعلق بحقوق اإلنسان ،يجرى النقاش بخصوصها حاليا،
ويتعلق األمر بالصك الدويل امللزم قانونا بشأن الرشكات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعامل
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يف ما يتعلق بحقوق اإلنسان ومرشوع االتفاقية حول الحق يف التنمية ،ومرشوع االتفاقية بشأن
حقوق كبار السن؛
·االنضامم إىل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  87املتعلقة بالحرية النقابية وحامية حق التنظيم؛
ونظام روما األسايس املتعلق باملحكمة الجنائية الدولية؛ وامليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب؛
·تفعيل التوصيات الصادرة عن اآلليات الدولية التي قبلتها الحكومة أو دعا املجلس إىل قبولها؛
وتدارك التأخري يف تقديم التقارير الوطنية الدورية والحرص عىل تقدميها يف وقتها مع تعزيز املقاربة
التشاركية يف إعدادها؛
·الحرص عىل توجيه دعوات دامئة ومفتوحة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات الخاصة من أجل
القيام بزيارات قُطرية لبالدنا؛ والتصويت لصالح قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة القايض بوقف
العمل بعقوبة اإلعدام؛ والعمل عىل نرش تقرير اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ملا له من أهمية عملية
يف تعزيز حامية حقوق اإلنسان والوقاية من االنتهاكات التي قد تلحقها.

.

بمالءمة املنظومة القانونية الوطنية مع املعايري الدولية لحقوق اإلنسان

أحرزت بالدنا تقدما كبريا عىل مستوى مالءمة املنظومة القانونية مع املعايري الدولية لحقوق اإلنسان.
ومن أجل تعزيز هذه املنظومة ،يويص املجلس :
·مراجعة القوانني التي مل تعد تواكب التطورات املجتمعية ،وضامن إخضاع مجموعة من املجاالت
للحامية القانونية والترسيع بإخراج القوانني التي كانت قيد الدراسة يف والية الحكومة السابقة؛
·الترسيع بإخراج القانون التنظيمي املتعلق بتحديد رشوط وإجراءات الدفع بعدم دستورية
القانون ،مع ضامن مالءمته مع االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان ذات الصلة؛
·ترسيع ورش إصالح القانون الجنايئ وفق مقاربة تشاركية تسمح للجميع باملساهمة يف تعميق
النقاش حول القضايا الخالفية وإيجاد األجوبة املالمئة لها ،عىل النحو الذي يتالءم مع التزامات
الدولة يف مجال ترسيخ دولة القانون ،ويوفر الحامية القانونية للحقوق والحريات ،ويجعل القانون
الجنايئ املغريب قاد ًرا عىل مواكبة التحوالت الثقافية والقيمية التي يعرفها املجتمع املغريب ،خاصة
فيام يتعلق برضورة توفري ضامنات مامرسة فعلية للحريات التي تكفلها املواثيق الدولية؛
·التأكيد عىل مذكرة املجلس التكميلية بشأن مرشوع القانون رقم  10.16املتعلق بتعديل القانون
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الجنايئ ،والتي توخت دعم مرشوع اإلصالح الجنايئ وإبراز الجوانب الجديرة بأن يشملها اإلصالح
إما لورودها ضمن مرشوع القانون املذكور أو التصالها الوثيق مبقتضياته .لذلك ،يعترب املجلس أن
من بني األولويات التي ينبغي أن تضعها الحكومة يف هذا املجال ،إيداع مرشوع قانون يقيض بتغيري
وتتميم مجموعة القانون الجنايئ ومرشوع قانون املسطرة الجنائية إىل مجليس الربملان من أجل
املصادقة عليهام ،مبا يعزز حامية حقوق اإلنسان والحريات الفردية والجامعية؛
·التأكيد عىل توصية املجلس بشأن رضورة إلغاء عقوبة اإلعدام من القانون واملامرسة ،عىل اعتبار أن
هذه العقوبة غري رادعة وغري فعالة ولن تساهم يف الحد من تزايد الجرمية ،ومواصلة النقاش الدائر
حولها ودعم املبادرات ذات الصلة باملوضوع التي اتخذها املجتمع املدين ،والربملانيني ورجال القانون
ورجال ونساء التعليم والصحافة.
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 .2العدالة المجالية مدخل لتعزيز المقاربة المبنية على
حقوق اإلنسان
.

أالعدالة االجتامعية واملجالية

تعد إشكالية التفاوت املجايل والرتايب ،داخل الجهات وفيام بينها من بني اإلشكاالت التي تعوق مسلسل
التنمية اإلنسانية وتعطل إمكانيات تنويع وإنتاج الرثوة ،سواء املادية أو الالمادية .ومن أجل تحويل الوحدات
املجالية إىل بنيات مندمجة إلنتاج الرثوة وتعزيز التامسك واالدماج االجتامعي ،وتطوير فرص التمكني للنساء
والشباب واألشخاص يف وضعية إعاقة واملسنني واملهاجرين ،وتطوير إطار العيش املشرتك يف القرى واملدن ،البد
من اإلصالحات التالية :
فعىل املستوى املؤسسايت ،بات من الرضوري:
ßتفعيل الحكامة الرتابية من خالل الترسيع بإصالح ترايب لتقوية التكامل واإللتقائية بني مختلف
املتدخلني؛
ßتعزيز قدرات الفاعلني الجهويني مبوازاة مع ترسيع ورش الجهوية املتقدمة واالنخراط ،دون تردد ،يف
ال متركز فعيل ومتكني الفاعلني الجهويني من الصالحيات والوسائل الكفيلة باطالعهم باالختصاصات
املوكولة إليهم ،وتطوير املوارد املالية للجامعات الرتابية وتنويعها وتحويل مبدأ التضامن بني الجهات
إىل صناديق استثامرية موحدة لدعم وتشجيع التنمية الرتابية يف مختلف الجهات؛
ßالعمل عىل الحفاظ عىل املوارد الطبيعية وتعزيز قدرات التكيف ومقاومة املجاالت الرتابية للتغريات
املناخية ،مع تجويد وتعزيز وتثمني سياسات تدبري املاء؛
ßجعل املواطن يف صلب بناء وهندسة السياسات العمومية ،وذلك من خالل الحرص عىل ضامن
الولوج للخدمات العمومية يف مختلف الوحدات الرتابية وتشجيع الدميوقراطية التشاركية؛
ßتحسني إطار العيش مبختلف الوحدات الرتابية ،لتمكني القرى واملراكز واملدن من التحول إىل مراكز
للتمكني واإلدماج االجتامعي ،مبا يضمن الحق يف مراكز ومدن دامجة توفر الرفاه واألمن .

.

باعتامد املقاربة املبنية عىل حقوق اإلنسان
يذكر املجلس بأن املنهجية األكرث مالءمة ،لبناء تنمية شاملة ومستدامة ،كام تتجىل يف التجارب الدولية
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املقارنة ،تتمثل يف بناء السياسات اعتامدا عىل املقاربة املبنية عىل حقوق اإلنسان التي ترتكز عىل مبادئ املشاركة،
املساءلة ،عدم التمييز ،التمكني والرشعية .وتتميز هذه املقاربة بطابعها االستباقي القائم عىل تخطيط علمي
يسمح بتوقع املشكالت قبل وقوعها وبالتايل ضامن الحامية القبلية لحقوق االنسان.
ويؤكد املجلس أن بناء وهندسة السياسات العمومية وفق مقاربة مبنية عىل حقوق اإلنسان ،من شأنه
تجسري الهوة بني الرتاكم الحاصل عىل مستوى الترشيعات والقوانني وانعكاساتها املبارشة عىل فعلية الحقوق
االقتصادية واالجتامعية والثقافية والبيئية ،وبالتايل تعزيز إمكانية وأفق التمكني واالدماج االجتامعي واإلحساس
باألهمية الشخصية لكل املواطنات واملواطنني.

.
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تتكريس الحريات العامة وتعزيز الدميوقراطية التشاركية

كرس دستور  2011ضامنات لحامية الحق يف مامرسة الحريات العامة لجميع األفراد دون متييز.
ففي املجال الجمعوي ،تعد منظامت املجتمع املدين رشيكا أساسيا يف حامية حقوق االنسان والنهوض بها
وتنشيط الحياة الدميقراطية وتحقيق التنمية املستدامة .كام تعززت أدوار هذه الجمعيات مبوجب دستور ،2011
والسيام يف مجاالت الدميقراطية التشاركية وتقديم العرائض وامللتمسات .إال أن املجال الجمعوي تعرتضه عراقيل
ومامرسات إدارية منافية للقانون تحد من حرية الجمعيات وتضيق الفضاء املدين ،خاصة فيام يتعلق بالتأسيس
أو التجديد أو استغالل القاعات العمومية أو بتنظيم بعض األنشطة.
ويف هذا الباب ،يقرتح املجلس مراجعة املقتضيات القانونية املتعلقة بالجمعيات ،وخاصة تلك املتعلقة
مبسطرة التأسيس والتجديد ،والتمويل ،واالستفادة من القاعات العمومية لتنظيم األنشطة ،مبا يعزز مامرسة
حرية الجمعيات وفقا للدستور والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.
وعىل مستوى الحق يف التظاهر واالحتجاج السلمي ،فقد جعلت الحركات االحتجاجية من الشارع
العام فضاء ملامرسة الفعل االحتجاجي ،وهي تتزايدبشكل مضطرد .كام تختلف من حيث خصائصها عن الحركات
االحتجاجية التي عرفها املغرب يف السابق ،سواء من ناحية املدة الزمنية ،أو يف نوعية قاعدتها املادية الحاملة
للمطالب ،وهو ما يعكس الوعي املتزايد والقوي للمواطنني بحقوقهم .وغالبا ال يتقيد املحتجون باإلجراءات
القانونية واملسطرية املؤطرة ملامرسة هذا الحق عىل أرض الواقع .هذا النزوع املميز للتعبريات العمومية الناشئة،
غالبا ما يتسبب يف الرفع من منسوب التوتر واالحتقان بني املتظاهرين والسلطات املسؤولة عن إنفاذ القانون
والحفاظ عىل األمن.
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واستنادا إىل ذلك ،يدعو املجلس الحكومة إىل عدم إخضاع الحق يف التظاهر والتجمع لتقييدات غري
تلك املسموح بها يف املقتضيات الدستورية والقانونية والصكوك الدولية لحقوق اإلنسان ،وخاصة العهد الدويل
الخاص بالحقوق املدنية والسياسية؛ ومراجعة املقتضيات القانونية املتعلقة بالتجمعات العمومية من خالل
التنصيص عىل إخضاع عملية استعامل القوة ملراقبة النيابة العامة ،والتنصيص عىل مقتضيات تضمن بشكل
رصيح حامية كافة املدافعني عن حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك الصحفيني ومهنيي اإلعالم الذين يقومون بتغطية
املظاهرات السلمية.
واعتبارا لكون حرية الرأي والتعبري من أهم املؤرشات التي يقاس بها أداء الحكومات يف مجال حقوق
اإلنسان بصفة عامة ،.يدعو املجلس إىل تعزيز مامرستها ،من خالل تجميع كافة املقتضيات الترشيعية ذات الصلة
بالصحافة يف مدونة النرش؛ ودعوة السلطات القضائية إىل التشبث مببدأي الرضورة والتناسب مبا ال ميس الحق
يف حرية الرأي والتعبري وحرية الصحافة وجعلهام يف منأى عن كل عقوبة سالبة للحرية؛ وفتح نقاش عمومي
حول حرية الرأي والتعبري والصحافة ينخرط فيه جميع الفاعلني املعنيني ويأخذ بعني االعتبار التحوالت املرتبطة
بهذا املوضوع خاصة يف الفضاء الرقمي والسيام منصات التواصل االجتامعي ،مبا يكفل هذه الحرية دون املساس
بالحياة الخاصة لألفراد.

.

ثمكافحة التمييز وادماج الفئات الهشة

أما عىل مستوى مكافحة التمييز وادماج الفئات الهشة ،فإن قضية تحقيق املساواة بني الرجال والنساء
واملناصفة ومكافحة التمييز ،متثل إحدى أهم األولويات التي ينبغي إثارة االنتباه إليها .ففي الوقت الذي حققت
فيه بالدنا عددا من املكتسبات الدستورية والقانونية يف مجال حقوق املرأة ،من بينها القانون  103.13املتعلق
مبحاربة العنف ضد النساء وصدور القانونني املتعلقني بالهيئة املكلفة باملناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز،
واملجلس االستشاري لألرسة والطفولة ،فإن العديد من التحديات ما زالت تعرتض متتع النساء والفتيات بحقوقهن
كاملة ،ومن بينها ضعف التمكني االقتصادي والولوج إىل العمل الالئق ،وضعف املشاركة السياسية والوصول إىل
مراكز القرار واملسؤولية ،واستمرار تسجيل نسب كبرية للعنف ضدهن .فضال عن ذلك ،يرى املجلس أن القانون
التنظيمي رقم 02.12املتعلق بالتعيني يف املناصب العليا ال يتضمن أية مقتضيات تتعلق باملناصفة.
كام يثري املجلس االنتباه إىل ظاهرة تزويج القارصات ،حيث تزايد عدد حاالتها ،وهو ما يرتتب عنه
انتهاك الحقوق االقتصادية واالجتامعية والصحية لهذه الفئة.
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وانطالقا من ذلك ،يدعو املجلس الحكومة إىل:
ßمراجعة وتعديل مدونة األرسة مبا يتامىش مع مبادئ الدستور واالتفاقيات الدولية التي صادقت
أو انضمت إليها اململكة ،وخاصة اتفاقية حقوق الطفل ،والسيام إلغاء االستثناء الوارد يف املادة20
الذي يسمح بتزويج األطفال؛ وإلغاء أو تعديل جميع املقتضيات القانونية التي قد تنطوي عىل متييز
ضد املرأة؛
ßالعمل عىل بناء سياسات عمومية مناهضة للتمييز بجميع اشكاله ومتظهراته .وألجل ذلك فإن
املجلس يؤكد عىل رضورة عدم االكتفاء بإصالح القوانني التي تنطوي عىل متييز ضد النساء أو ضد
يعض الفئات الهشة يف املجتمع ،بقدر ما يجب استهداف األسباب العميقة للتمييز يف مختلف
أبعادها القانونية واالقتصادية والثقافية والقيمية؛
ßالتأكيد عىل رضورة ادماج مبدأي املساواة واملناصفة اللذين كرسهام الدستور بشكل عرضاين يف
مختلف الربامج والسياسات الحكومية؛ وتعزيز املشاركة السياسية والتمكني االقتصادي للنساء؛
والحرص عىل وضع سقف زمني إلحداث تغريات هيكلية يف بنيات وآليات التمكني للمرأة خاصة
بالعامل القروي؛ واستهداف األسباب العميقة للتمييز يف مختلف أبعادها القانونية واالقتصادية
والثقافية والقيمية؛
ßدعوة الحكومة إىل رضورة أجرأة الهيئة املكلفة باملناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز واملجلس
االستشاري لألرسة والطفولة.

.

جاعتامد مبدأ الحفاظ عىل البيئة واالستدامة

يسجل املجلس اتخاذ خطوات إيجابية يف مجال الحقوق البيئية ،سواء تعلق األمر باملامرسة االتفاقية
أو اإلطار الدستوري والقانوين ،حيث صادق املغرب عىل أكرث من  100اتفاقية دولية وإقليمية تتعلق بالبيئة أو
انضم إليها ،منها اتفاق باريس املتعلق بالتغريات املناخية .كام تعزز هذه املامرسة بتنصيص املادة  31من دستور
2011عىل الحق يف العيش يف بيئة سليمة .ويسجل املجلس كذلك إصدار مجموعة من القوانني الهامة صدرت
حديثا ،وقد شكل هذا التوجه طفرة نوعية متثلت أساسا يف سد الفراغ القانوين الذي كان يعاين منه مجال البيئة.
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كام يسجل املجلس ،يف نفس اإلطار املجهودات التي قامت بها الحكومة عىل مستوى السياسات
العمومية ،وخاصة تلك املتعلقة بالطاقات املتجددة ،ومخطط املغرب األخرض ،والجيل األخرض ،واملخطط الوطني
للامء ،واالسرتاتيجية الوطنية للتنمية املستدامة.
وعىل الرغم من ذلك ،يالحظ املجلس أن بعض القوانني املتعلقة بالبيئة تبقى متقادمة وهو ما يجعلها
ال تواكب التطورات املرتبطة بحامية البيئة ،وخاصة التغريات املناخية التي توثر بشكل مبارش وسلبي عىل التمتع
مبجموعة من الحقوق األساسية ،أبرزها الحق يف الحياة ،والحق يف الغذاء واملاء والصحة والتطهري والسكن
والتنمية ،إلخ ،باإلضافة إىل أن هناك مجموعة من املجاالت ما تزال غري مشمولة بالحامية القانونية.
وبهدف تقليص الضغط عىل كوكب األرض وحامية النظم اإليكولوجية وتعزيز وترصيد خيارات اململكة
يف مجال املناخ والبيئة ،يدعو املجلس إىل اعتامد مطلب «البيئة واالستدامة» ،يف صلب بناء وهندسة السياسات
العمومية ،سواء من حيث منهجية البناء والتنفيذ وتتبع والتقييم.
كام يؤكد املجلس ،انطالقا من تقديره لعمق التحوالت املتسارعة والناشئة ،التي دفعت باملعايري البيئية
واإليكولوجية إىل احتالل موقع مركزي يف بنية االنتاج وقيم املبادالت الدولية ،إىل وضع اسرتاتيجية وطنية ،بسقف
زمني منظور للعمل عىل تقليص مستويات انبعاثات بالدنا من الكربون.
واعتبارا لكون املغرب سباقا ،يف محيطه اإلقليمي والجهوي ،لالنخراط بفعالية يف اتفاقية باريس للمناخ،
مع ما تال ذلك من تنظيم ملؤمتر الدول األطراف كوب  ،22فإن املجلس يدعو الحكومة إىل العمل عىل ترصيد
مكتسبات بالدنا الوطنية والجهوية من خالل تعزيز وتطوير سياستها يف مجال الحفاظ عىل البيئة وااللتزام الصارم
1
برشوط االستدامة واحرتام حق األجيال القادمة.
 .بعد سنوات عن تنظيم الكوب  22للمناخ مبراكش ،واعتبارا ملا متخض عن هذا امللتقى من التزامات وطنية وجهوية ،خاصة
1
إزاء القارة اإلفريقية حيث الزالت التغريات املناخية تضغط يف اتجاه توسيع دائرة النزوح والهجرة والفقر ،سيكون من املفيد تعزيز موقع
املغرب يف هذا الصدد.

17

مقترحات وتوصيات
لتعزيز فعلية الحقوق ضمن السياسات العمومية

 .3الحقوق االقتصادية واالجتماعية وأولوية االستثمار في
الرأسمال البشري
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رغم أن جائحة كوفيد  ،19قد عرت عن هشاشة بعض القطاعات الحيوية املتصلة بشكل مبارش بالقضايا
اليومية للمواطنات واملواطنني ،فإنها من جهة أخرى ساهمت يف إعادة ترتيب األولويات املرتبطة ببناء وهندسة
السياسات العمومية ،وبالتايل فإن اآلثار السلبية للجائحة قادت نحو فرص غري مسبوقة من خالل جعل االستثامر يف
الرأسامل البرشي أولوية قصوى ،سواء تعلق األمر بالحق يف التعليم أو الحق يف الصحة والحامية االجتامعية.
واعتبارا لكون هذه األولوية كانت عنرصا مركزيا يف مقاربة النموذج التنموي الجديد ،ويف برامج
األحزاب السياسية ،وبالنظر إىل كون الحق يف التعليم والحق يف الصحة يعتربان استثامرا يف املستقبل ،من حيث
تعزيز مداخل الحق يف التنمية ويف األمن السيادي للوطن ،فإن املجلس يرى بأن متويل الحق يف الصحة والتعليم
ال ينبغي أن يخضع للتوازنات املاكرو اقتصادية ،بقدر ما يجب أن يخضع لالختيارات السيادية للدولة باعتباره
استثامرا يف املستقبل ويف أمن البالد .ويتطلب ذلك القيام مبجموعة من اإلصالحات لعل أهمها:

.

أضامن الحق يف الصحة والحامية االجتامعية

يجدد املجلس الدعوة اىل رضورة استخالص الدروس من جائحة كوفيد  ،19عرب اعادة ترتيب أولويات
الفعل العمومي يف اتجاه الرتكيز عىل ضامن متتع جميع املواطنات واملواطنني من الحقوق االساسية ،خاصة الحق
يف التعليم والحق يف الصحة ،كام سبق أن أكد عىل ذلك املجلس يف مذكرته اىل لجنة النموذج التنموي الجديد.
وتجسيدا لهذا التوجه فقد نظم املجلس سلسلة استشارات وطنية واسعة الستكشاف السبل الكفيلة
بتجويد خدمات الرعاية الصحية .وقد مكنت املقاربة الصاعدة التي اعتمدها املجلس يف هذه االستشارات من
ادالء كل املعنيني يف الجهات السبع التي احتضنت هذه اللقاءات (أُطر طبية وشبه طبية ،نقابات ،جمعيات
معنية ،مواطنني) بآرائهم وتقديم مقرتحاتهم يف سبيل النهوض بالحق يف الصحة .ويف انتظار ان يصدر تقريرا
موضوعاتيا مفصال يف املوضوع ،فإن املجلس يدعو الحكومة إىل:
الحاجة إىل بناء رؤية اسرتاتيجية للنهوض بالحق يف الصحة:
ßرغم أن جائحة كوفيد 19كشفت اختالالت عميقة يف قطاع الصحة ،إال أنها مل تكن دوما نتاج ضعف
يف التمويل أو البنيات أو املوارد ،بقدر ما كانت مرتبطة بضعف الرؤية االسرتاتيجية املهيكلة لتدبري
القطاع وغياب قيادة ناجعة ،تتمتع بتقدير متكامل ألدوار االلتقائية والتنسيق بني مختلف الفاعلني
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واملتدخلني يف قطاع الصحة ،باعتباره فعال عرضانيا يف بناء وهندسة السياسات العمومية؛
ßولالستجابة للتحديات املتزايدة يف مجال الخدمات املرتبطة بفعلية الحق يف الصحة ،وبالنظر إىل
الحاجة امللحة إىل رؤية متكاملة لليقظة والتكيف مع التحوالت الناشئة يف مجال األوبئة ،ولضامن
وجود رؤية اسرتاتيجية عىل املدى املتوسط والبعيد يف مجال الصحة .يدعو املجلس إىل:
 رضورة العمل عىل وضع مخطط اسرتاتيجي لليقظة والتكيف مع التحديات الناشئة ،بفعل انعدامالتوازن املناخي وازدياد الضغط عىل كوكب األرض.
 العمل عىل تعزيز جهود النهوض بالبحث العلمي سواء عىل املستوى املركزي أو الجهوي ،ومراقبةجودة الخدمات الصحية سواء تعلق األمر باألدوية أو اللقاحات أو الصناعات الغذائية.
 إحداث مجلس وطني أو آلية وطنية للفصل يف أخالقيات مهنة الطب والبيولوجيا.ßمراجعة املخططات الجهوية للصحة وتعزيز دور الوكاالت الجهوية للصحة ،باعتبارها بنيات للقرب
واملشاركة املواطنة من أجل النهوض بخدمات صحية تتسم بالعمومية والقرب وتراهن عىل تكافؤ
الفرص والعدل واإلنصاف ملجموع الوحدات الرتابية ولكل املواطنات واملواطنني ،وفق رؤية مبتكرة
لحلول ناجعة وفعالة ومبيئة يف خصوصيات املجاالت الرتابية؛
ßإعادة النظر يف مسارات التكوين بكليات الطب ومسالك التخصص ،ومراجعة اإلطار القانوين املنظم
للطب ومهن الصحة وتعزيزه بشبكة للحوافز ومنظومة فعالة للتقويم الدوري ،القائم عىل األهداف
والنتائج ،وذلك بهدف الرفع من جاذبية الصحة ووقف نزيف هجرة األطر الطبية والصحية والعمل
عىل إعادة توزيع عادل ومنصف لألطباء لتجاوز إشكاالت متركز األطر يف رشيط ضيق ،مقابل خصاص
مهول يف عدد من املجاالت الرتابية؛
ßإعادة النظر يف مسار العالجات الطبية ،وتعزيز قدرات املستوصفات واملراكز الصحية عىل تقديم
العالجات األولية وفق جودة عالية ،مع ما يرتتب عن ذلك من حاجة ملحة إىل الرفع من عدد
األطباء العامني والعناية بطبيب األرسة ومختلف مهن الصحة 2.ويتطلب تحقيق هذا الهدف وضع
الرعاية الصحية األولية كخيار مركزي يف بناء وهندسة السياسات العمومية ،مع استحضار الحاجيات
املتفاوتة للمجاالت الرتابية؛
 .يشكل األطباء العامون يف املغرب  38يف املائة واألخصائيون  62يف املائة ،ولالستجابة ملقاربة الطب االستباقي وطبيب األرسة
2
وتحديات الحامية االجتامعية الشاملة ،املغرب مطالب مبضاعفة عدد األطباء العامني.
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ßالتأكيد ،انطالقا من حرص املجلس عىل إعامل التزامات اململكة الدولية ذات الصلة عىل رضورة
العمل عىل ضامن حصول جميع املواطنات واملواطنني عىل خدمات الرعاية الصحية واإلنجابية،
مبا يف ذلك خدمات ومعلومات تنظيم األرسة والتوعية الخاصة بها ،وإدماج الصحة اإلنجابية يف
االسرتاتيجيات والربامج الوطنية .وألن القوانني التي تعاقب عىل التوقيف اإلرادي للحمل تنتهك
كرامة املرأة واستقاللها الذايت وتحول دون مشاركة املرأة يف صناعة القرارات ذات الصلة بصحتها
الجنسية واإلنجابية ،فإن املجلس يدعو إىل مراجعة هذه القوانني عىل أساس اعتبار حق املرأة يف
الصحة والتداعيات النفسية والعقلية واالجتامعية املرتتبة عن مشاكل الحمل.

.
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بتقوية وترسيخ نظام لضامن حامية اجتامعية فعلية للجميع
ßيستجيب ورش الحامية االجتامعية الشاملة  -مبصادقة الربملان عىل قانون اإلطار -إىل متطلبات
منظومة حقوق اإلنسان ،وميثل خطوة نوعية إلعامل اململكة اللتزاماتها الدولية يف مجال الرعاية
الشاملة ،إال أن املجلس يرى أن هذا الورش الكبري يواجه تحديات كبرية عىل مستوى مصادر وآليات
التمويل ،باإلضافة إىل الحاجة إىل تعزيز ومضاعفة املوارد البرشية وتطوير وتجويد البنيات الصحية،
مع االهتامم بالرفع من مستويات التنسيق وااللتقائية بني جميع املتدخلني يف القطاع ويرى املجلس
أن إصدار قانون إطار يتعلق بالحامية االجتامعية أمر إيجايب ،من شأنه أن يساهم يف تعزيز الحقوق
االقتصادية واالجتامعية وحاميتها وأن يوسع التغطية الصحية اإلجبارية .لذلك ،يويص املجلس:
 ßالترسيع يف تنزيل ورش الحامية االجتامعية ورضورة مراجعة ومالءمة مشاريع أو مقرتحات القوانني
املتعلقة بالحامية االجتامعية والتغطية الصحية ،وأية نصوص قانونية مرتبطة بهام مع اتفاقيات
منظمة العمل الدولية ،وخاصة اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  102بشأن املعايري الدنيا للضامن
االجتامعي والتوصيتني رقم  202بشأن األرضيات الوطنية للحامية االجتامعية ورقم  204بشأن
االنتقال من االقتصاد غري املنظم إىل االقتصاد املنظم..؛
 ßالتأكيد طبقا للتعليق  14الصادر عن املقرر الخاص للحق يف الصحة أن مطلب الحامية االجتامعية
الشاملة ينبغي أن يحرص عىل تقليص األداء املبارش لألرس ،تالفيا لدفع بعضها عىل األقل للسقوط
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يف دائرة الفقر والفقر املدقع ،3ويؤكد املجلس أن نجاح ورش الحامية االجتامعية الشاملة ،باإلضافة
إىل كونه يتطلب ابداع متويالت مبتكرة ومتنوعة ،فهو يستدعي أيضا نهج سياسة جديدة لتوحيد
صناديق الضامن االجتامعي ،ضامنا لإلنصاف واملساواة بني املؤمنني سواء كانوا بالقطاع العام أو
الخاص4؛
ßالتأكيد عىل رضورة تعزيز التمفصل والتقاطع بني برنامج الحامية االجتامعية الشاملة وخطط أجرأة
السجل االجتامعي املوحد وذلك بهدف تعزيز الشفافية والعدل واإلنصاف بني املواطنات واملواطنني،
من خالل مقاربة مبتكرة لالستهداف وأشكال التحويل املتعدد التي تسمح بكرس حلقة توارث الفقر
والهشاشة عرب األجيال ومتكن الفئات القادرة عىل العمل من االنخراط التلقايئ يف مسلسل االدماج
االجتامعي واالقتصادي؛
ßالدعوة اىل جعل منظومة االستهداف وعىل رأسها السجل االجتامعي املوحد منفتحة عىل التوجهات
االسرتاتيجية للنموذج التنموي الجديد .كام يؤكد عىل رضورة ان يتم تفعيلها مبا يتناغم مع املعايري
الدولية لحقوق االنسان بشكل عام ،ومع ما يقتضيه ضامن الحق يف التنمية بشكل خاص؛
ßالتأكيد عىل رضورة ان تكون املعايري املعتمدة يف االستهداف قادرة عىل تقليص احتامالت إقصاء
األشخاص والفئات املستحقة إىل أدىن درجة ممكنة ،وهو ما يقتيض العمل عىل ربط منظومة
االستهداف ،نصا وروحا ،برهان بناء نظام وطني للحامية االجتامعية يستوعب الجميع وال يرتك أحدا
خلف الركب؛
ßواعتبارا ألهمية الصحة والسالمة املهنية ،وبالنظر إىل الكلفة الثقيلة للحوادث املهنية ومن منطلق
الحرص عىل تعزيز حقوق اإلنسان باملقاولة املغربية ،فإن املجلس الوطني يدعو الحكومة إىل االرتقاء
مبعايري الصحة والسالمة املهنية وإيالء أهمية كربى لحفظ وصون كرامة الرأسامل البرشي ،باعتباره
عنرصا مركزيا يف التنمية ومسلسل اإلنتاج مع العمل عىل مراجعة القوانني ومالءمتها مع التزامات
اململكة ذات الصلة وتحسني رشوط وبيئة العمل وجعل العامل عنرصا محوريا يف دورة اإلصالح
واإلنتاج.
 .3األرس املغربية حاليا حسب تقارير وزارة الصحة تتحمل أزيد من  50يف املائة من األداء املبارش ،وهو مؤرش مرتفع بشكل كبري باملقارنة
مع توصيات الهيئات املختصة.
 .4تؤكد تقارير وزارة الصحة أن  51يف املائة من نفقات الصناديق يستهلكها  3يف املائة من املؤمنني فقط.
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تالحق يف التعليم
استحضارا للتقرير لخاص للمجلس األعىل للتعليم وعدد من استنتاجات الفاعلني ،فإن املجلس:
ßيذكر برتكيز املواثيق الدولية عىل أهمية الحق يف التعليم ،باعتباره حقا طبيعيا من جهة ،وباعتباره
مؤثرا حاسام يف التمتع بباقي الحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية والبيئية.
ومن خالل املعايشة اليومية الشتغال نسق التعليم يف املغرب ،ومن خالل رصد أهم اإلشكاالت التي
تؤثر سلبا يف السياسة التعليمية؛
ßيسجل أن ولوج املواطنني للحق يف التعليم يتسم مبفارقة صارخة يف العالقة بني التعميم والجودة.
فإذا كان قد تم احراز تقدم ملحوظ عىل مستوى ورش تعميم التعليم ،إال أن جودة املخرجات
املعرفية واملهارية والقيمية تعرف تعرثا ملحوظا والتزال دون مستوى تطلعات املواطنات واملواطنني
يف التمتع بالحق يف تعليم ذي جودة؛
ßيؤكد املجلس عىل الحاجة اىل اجراء تقييم شمويل لكل برامج إصالح املنظومة الوطنية للرتبية
والتكوين من اجل الوقوف عىل مكامن الخلل التي الزالت تحول دون بناء مدرسة عمومية فعالة
وناجعة تضمن للجميع الولوج اىل الحق يف تعليم ذي جودة .كام يؤكد املجلس أن ضامن الحق يف
التعليم الجيد يبقى مرشوطا بالتعاطي مع التعليم كخدمة عمومية تقع تحت املسؤولية املبارشة
للدولة ،برصف النظر عن تعدد الجهات املسؤولة عن تقديم هذه الخدمة للمواطنني واملواطنات.
ويود املجلس اثارة االنتباه اىل أن التأخر يف إنجاز هذا الورش من شأنه أن يؤدي اىل تعميق التفاوتات
االجتامعية واملجالية الناجمة عن عدم تكافؤ الفرص بني املواطنني واملواطنات يف الولوج اىل الحق يف
تعليم جيد عىل قدم املساواة؛
ßيؤكد أن مسألة جودة التعليم باتت تشكل البؤرة املركزية لكل إصالح فعيل للتعليم .إذ أن جودة
التعليم ،تعني ضمن ما تعنيه ،متكن املتعلم من بناء معارفه ومتكنه من منهجياته وتطوير مهاراته
بالشكل الذي يستطيع به أن يكون فاعال يف وسطه وقادرا عىل مسايرة تطوراته وتغرياته ،بل
واملساهمة فيها .ذلك أن معالجة النقص امللحوظ يف الجودة يستدعي مقاربة شمولية متس كل
جوانب العملية الرتبوية والديداكتيكية .ولعل أهمها:
 -أولوية وقف نزيف الهدر املدريس :ويتعلق األمر بترسب ومغادرة املدرسة ملا يزيد عن 300
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ألف تلميذ سنويا حسب اإلحصائيات الرسمية ،مع التذكري أن الهدر املدريس يصيب الفتيات أكرث
من الفتيان .ويعود ذلك ،بدرجة عالية إىل االعتبارات الثقافية ,ولكن تجاوز هذه العقبة ال ميكن
أن يكون ثقافيا فقط ،بل ال بد من مقاربة شمولية تضمن الحد األدىن من الدخل ومحاربة األمية
وتشجيع املكونات اإليجابية يف البنيات االجتامعية املغربية وغريها؛
 جعل العدالة املجالية مدخال لتعزيز فعلية الحق يف التعليم :مازالت الفوارق املجالية تكرساالبتعاد عن الجودة يف التعليم ،سواء تعلق األمر بأطر التدريس أو البنيات التحتية أو املراقبة
الرتبوية أو تكاليف الوصول إىل املدرسة .ولذلك فان املجلس يدعو اىل رضورة االنتباه اىل بعض
اإلشكاالت الدقيقة املرتبطة بالتفاوتات املجالية واالجتامعية او بالنوع االجتامعي والتي تخفيها
األرقام املتعلقة بتعميم التعليم .ولذلك يؤكد املجلس عىل أهمية تعميم التعليم االويل واحرتام
املساواة وتكافئ الفرص بني الجنسني وبني الوحدات الرتابية قروية كانت أو حرضية ،مع الحرص
عىل جعله مدخال لإلدماج االجتامعي والرتايب ومرتكزا لتعزيز املساواة والتمكني للنساء والفئات
الهشة؛
 ويعترب املجلس أن نجاح رهان التعليم األويل رهني بإدماجه املبارش يف السلك األسايس وفقخطط ومناهج موحدة وتكوين ذي جودة يراعي متطلبات وخصوصيات املجاالت الرتابية
والحاجيات السيكولوجية والسوسيولوجية املرتبطة بطبيعة الطفولة املبكرة؛
 االهتامم بالعالقة بني الحق يف التعليم والحق يف الشغل :يرى املجلس ان االهتامم بالرتابطالعضوي بني الحق يف التعليم والحق يف الشغل يشكل أهم رهانات الحق يف التنمية .ولذلك
فإن االشتغال عىل متفصالت العالقة بني الحقني ينبغي ان يذهب إىل أبعد من مجرد توفري
تكوينات مالمئة لسوق الشغل ،بل يجب أن يستهدف تكوين خريجني مسلحني مبعارف ومهارات
تجعلهم ليس فقط قادرين عىل ضامن اندماجهم يف سوق الشغل ،بل أيضا متكنهم من تعزيزه
بأفكار ومشاريع مبتكرة قادرة عىل خلق مزيد من القيمة امل ُضافة يف االقتصاد الوطني؛
 إن رفع هذا التحدي هو وحده الكفيل بتقوية االقتصاد الوطني عىل املدى البعيد وتحصينه يفمواجهة الصدمات والتقلبات االقتصادية والسياسية واملناخية دوليا وإقليميا؛
 -املناهج واملقررات :واعتبارا لكون املناهج واملقررات تلعب دورا أساسيا يف بناء شخصية االنسان
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املواطن/املواطنة .ومن أجل تجاوز انحصار أدوارها السوسيوثقافية يف تقديم املغرب للمتعلمني
بنظرة برانية ،وتطلعا لجعل دورها السوسيوثقايف معززا لشعور االنتامء الجامعي للوطن وقيم
املواطنة ،يدعو املجلس إىل العمل عىل تطوير مضامني املقررات الدراسية يف اتجاه جعلها أكرث
قدرة عىل مواكبة وترية التطورات املعرفية يف مختربات البحث العلمي .كام يدعو اىل مراجعة
نظام التوجيه املدريس وإخضاع عملية تجويد املناهج والربامج ملبادئ وقيم حقوق اإلنسان ،مع
إيالء أهمية استعجالية لتعميم الرقميات والذكاء الصناعي يف املامرسة التعليمية؛
 أما يف مجال التكوين والتكوين املستمر فإن املجلس يرى إن الوترية املتسارعة للتجديداتالرتبوية ،عىل مستويات طرق التدريس وأدواته وتنظيم فضاءاته ،يجب أن تنعكس عىل برامج
تكوين املدرسني واملفتشني واإلداريني .كام أن اإلصالح ينبغي أن يتمحور كذلك حول التفسريات
العلمية للمامرسات الرتبوية والديداكتيكية وأن يكون تحليل مجموع املامرسة التعليمية أحد
املداخل األساسية لبناء الجودة املنشودة يف التعليم املغريب؛
 محاربة األمية :يدعو املجلس اىل اعتامد مفهوم دامج ملحو األمية ،بحيث ال يقترص عىل محواألمية باللغة العربية فقط بل كذلك باللغة االمازيغية حيث أن مكانتها كلغة رسمية ،أصبحت
تفرض تدشني محاربة األمية باألمازيغية ،من أجل أن يتمكن كل مواطن وكل مواطنة من القراءة
والكتابة والحساب باللغة األمازيغية؛
 تحويل الجامعة اىل مركز إلنتاج املعرفة :ولتحقيق هذه الغاية فان املجلس يؤكد عىل أهميةتعزيز استقاللية مؤسسات التعليم العايل والتكوين املهني وجعل الطالب يف صلب عمليات
اإلصالح والتحديث .كام يدعو اىل الرفع من الناتج الخام املخصص لدعم البحث العلمي ،وإيجاد
متويالت مبتكرة بتعاون بني الوحدات املجالية والقطاع الخاص بهدف التأسيس ملركبات ومراكز
جهوية للبحث العلمي.
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بحامية أصحاب الحقوق يف الظروف العادية ويف أوقات األزمات .كام تضطلع الرشكات مبسؤولية احرتام حقوق
اإلنسان بغض النظر عن كيفية وفاء الحكومات بالتزاماتها وتطبيقها يف جميع السياقات .وتتحمل جميع الرشكات
مسؤولية أساسية ملنع ومعالجة اآلثار السلبية التي قد تشارك فيها ،والحرص عىل معاملة األشخاص العاملني مبا
يحفظ كرامتهم .كام تعترب العناية الواجبة يف مجال حقوق اإلنسان رشطا أساسيا للحرص عىل تحديد أية مخاطر
يتعرض لها العاملون يف املقاوالت والتخفيف من حدتها ،ويشمل ذلك اتخاذ تدابري وقائية مناسبة لضامن صحتهم
وسالمتهم .كام يجب أن تتضمن العناية الواجبة العمل بجدية عىل االلتزام بالحوار مع النقابات وممثيل العامل
يف ما يخص التدابري املتعني اتخاذها يف هذا السياق.
ولهذا الغرض ،يدعو املجلس الحكومة إىل اعتامد خطة عمل وطنية بشأن األعامل التجارية وحقوق
اإلنسان تأخذ بعني االعتبار مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن األعامل التجارية وحقوق اإلنسان .وينبغي
أن تتضمن هذه الخطة جميع التدابري امللموسة يف املجال الترشيعي واملؤسسايت وعىل مستوى السياسات
واملامرسات.
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 .4الحقوق الفئوية
.

أمن أجل إعداد مرشوع قانون خاص باألشخاص املسنني

تقديرا من املجلس إىل عمق التحوالت الدميوغرافية التي يشهدها الهرم السكاين املغريب ،وبالنظر
إىل التزايد املضطرد لنسب املسنني وما يتطلبه هذا التحول الكبري من رضورة اللجوء إىل العديد من البنيات
املؤسساتية واألطر القانونية التي من شأنها توفري فضاءات مؤسساتية وبنيات للتدخل كفيلة بضامن كرامة
املسنني ،فإن املجلس يدعو الحكومة إىل إعداد مرشوع قانون  -إطار خاص باألشخاص املسنني بشكل يتالءم مع
املعايري الدولية يف هذا املجال ،وخاصة مبادئ األمم املتحدة املتعلقة بكبار السن لسنة .1991
كام يشدد املجلس عىل وضع فئة املسنني ضمن أولويات بناء وهندسة السياسات العمومية املتعلقة
بإصالح منظومة الصحة وتنزيل الحامية االجتامعية الشاملة.
26

.

ب الهجرة واللجوء

انطالقا من تقدير املجلس ملا قد يرتتب عن جائحة كوفيد  19والتغريات املناخية من ديناميات جديدة
غري مسبوقة للهجرة واللجوء ،وبالنظر إىل كون املغرب ،تحول تدريجيا من بلد للمرور إىل بلد لالستقرار ،واستباقا
ألي ضغوط غري منتظرة من طرف املهاجرين وطالبي اللجوء خاصة من جنوب الصحراء ،فإن املجلس الوطني،
إذ يثمن االسرتاتيجية الوطنية للهجرة واللجوء ،فإنه يدعو الحكومة إىل :
ßترصيد وتقييم االسرتاتيجية الوطنية للهجرة واللجوء؛
ßتعزيز األطر القانونية والتنظيمية وفق االلتزامات الدولية؛
ßتحيني مرشوع القانون رقم  27.17املتعلق بدخول وإقامة األجانب باململكة املغربية وبالهجرة ،مبا
يضمن متتع املهاجرين بحقوقهم األساسية املنصوص عليها يف االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع
العامل املهاجرين وأفراد أرسهم ،مع مراعاة املبادئ املتضمنة يف االتفاق العاملي من أجل الهجرة
اآلمنة واملنظمة والنظامية؛ ومرشوع القانون رقم  66.17املتعلق باللجوء ورشوط منحه ،مبا يضمن
االعرتاف الفعيل بوضعية الجئ التي متنحها مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ،مع مراعاة
املقتضيات الدستورية واملبادئ املتضمنة يف امليثاق العاملي بشأن الالجئني ،والترسيع بإيداعهام لدى
الربملان.
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.

تاألشخاص يف وضعية إعاقة

اعتبارا لكون دستور  ،2011نص عىل منع التمييز عىل أساس اإلعاقة ،ووضع مقتضيات دسرتت الحقوق
السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية لألشخاص يف وضعية إعاقة ،ومن منطلق كون الفصل  34من
الدستور ،ينص عىل أن تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات عمومية موجهة إىل األشخاص يف
وضعية إعاقة ،وبالنظر إىل حجم هذه الفئة داخل املجتمع ،فإن املجلس الوطني يدعو الحكومة إىل وضع حقوق
ومتطلبات األشخاص يف وضعية إعاقة ضمن أولويات بناء وهندسة وسياسات العمومية.
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 .5الحقوق الثقافية كرافعة للتنمية الشاملة
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باتت العوامل غري االقتصادية من املحددات األساسية للتنمية الشاملة .فالحافزية املعنوية والشعور
باالنتامء للوطن ولإلنسانية وتبني قيم التعاون واالحرتام املتبادل والسلم والتفتح ونبذ الكراهية وغريها من كل
مكونات الوجود اإلنساين هي التي تحدد السلوكات الفردية والجامعية بشكل إيجايب ،يف حالة التمتع بالحقوق
الثقافية ،أو بشكل سلبي يف حالة العكس .وألن وراء كل فاعلية إنسانية كائن ثقايف ،فإن البديل التنموي املؤسس
بالعالقة الجدلية القامئة بني األسس االقتصادية واالجتامعية والبيئية ،وبني األبعاد الثقافية واإلبداعية للتنمية،
صار يشكل أقرب الطرق لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.
ويسجل املجلس األهمية التي أولتها برامج األحزاب السياسية مبناسبة االستحقاقات االنتخابية األخرية
للحق يف الثقافة ،ويؤكد أن الحق يف الثقافة ليس ترفا فكريا ،وال مجرد حرص عىل تنزيل التزامات املغرب الدولية
والدستورية بقدر ما يشكل مدخال مركزيا لتعزيز وحامية بقية حقوق اإلنسان ،ويوفر مرتكزا فعاال للتنمية
اإلنسانية الشاملة الكفيلة بإعادة إنتاج الرثوة وفائض القيمة وتعزيز فرص التامسك واالدماج االجتامعي ،إن
الحق يف الثقافة مبختلف أبعاده وخصوصياته الجهوية والرتابية ،وباستناده إىل سياسة عمومية عرضانية ،معززة
برؤية مندمجة للتكامل وااللتقائية ومبوارد مالية مبتكرة ومتجددة ،مؤهل للرفع من جودة االستثامر يف الرأسامل
البرشي وتطوير مداخل الحكامة الرتابية وتيسري الحق يف التنمية والتمكني واالندماج لكل املواطنات واملواطنني.
وباختصار ،فإن األمر يتعلق بأمرين متكاملني وهام :حامية الحياة الثقافية للمغاربة يف تنوع أساليب معيشهم
الثقايف ومسؤولية الدولة يف حامية والنهوض بالتعابري الثقافية الفنية واألدبية والتكنولوجية.

.

أحامية الحياة الثقافية والنهوض بها

يدعو املجلس اىل جعل الثقافة يف قلب السياسات العمومية .ويتعلق األمر ،هنا ،بتعريف الثقافة
باعتبارها ،حسب منظمة اليونسكو ،مجموع «القيم واملعتقدات والقناعات واللغات واملعارف والفنون والتقاليد
واملؤسسات وأمناط العيش التي بواسطتها يعرب شخص ،أو مجموعة ،عن إنسانيته والدالالت التي يعطيها لوجوده
ولتطوره» .أي أن األمر يتعلق بكل عنارص الحياة املعيشة اليومية واملأمولة وأشكال التعبري عن األفراح واألحزان
والتضامن وغريها.
وهذه العنارص املعيشية هي ما فصلته املادة  5من إعالن فريبور حول الحقوق الثقافية لسنة2007
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أثناء التطرق إىل «الدخول إىل الحياة الثقافية واملشاركة فيها» وما يرتتب عن ذلك من حق التمتع بفوائد التقدم
العلمي وتطبيقاته وحامية املصالح املعنوية واملادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أديب من صنعه .ويتعلق
األمر باملعيش اليومي للناس الفعليني عرب ربوع الوطن وتنوعاته الفعلية وحقه يف الحامية والنهوض.
لذلك وجب رد االعتبار للبعد الثقايف يف السياسات العمومية ،بالشكل الذي يشارك يف املواطنون يف
الحياة الثقافية من جهة ويتملكون فرص التمتع بها وبكل املكتسبات األدبية والعلمية من جهة ثانية.
إن التمتع بالحقوق الثقافية يعني ،من ناحية التزامات الدولة ،توفري اإلمكانيات املادية واللوجستيكية
واألمنية الرضورية لتمتع الناس ،افرادا وجامعات ،مبختلف مظاهر حياتهم الثقافية وارتباطهم العاطفي بها.

.

بالنهوض بالحق يف الثقافة باعتباره خدمة عمومية

وهو ما تم التعبري عنه بالتنصيص يف العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية و الثقافية
عىل « :تراعى الدول األطراف يف هذا العهد ،يف التدابري التي ستتخذها بغية ضامن املامرسة الكاملة لهذا الحق،
أن تشمل تلك التدابري التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وإمناؤهام وإشاعتهام«  ،مع ما يستلزمه ذلك من حرية
التعبري والتفكري والتدبري .ويتطلب تحقيق ذلك ،عىل األقل ،ما ييل:
ßإذا كان العهد الدويل يتحدث عن االستفادة من العلم والتكنولوجيا ،وإذا كان ذلك يصبو إىل تعميم
املعرفة العاملة ،املتسمة بالتقيص املمنهج واملوضوعية ،فإن ذلك باملقابل ،يستدعي إنهاء التمييز،
غري املربر ،بني ما سمي بالثقافة «العامية» والثقافة «العاملة» كأسلوب لرتبية النقص واحتقار الذات
الثقافية املغربية؛
ßتشجيع مختلف مظاهر الحياة الثقافية واملعيش الثقايف عىل قدم املساواة ،بني البوادي والحوارض
وبني املوسمي والطارئ وبني املعروف واملنيس وإخراج الحياة الثقافية من دائرة األحكام املسبقة
والجاهزة؛
ßعدم التمييز املجايل بني الثقافات الفرعية ،بحيث يبدو وكأن األمر ،يف املامرسة اإلعالمية ،يعني أن
منط حياة ثقافية معني « أرقى » و« أجدر » باالهتامم والتشجيع من منط آخر يف مجال آخر .ألن هذا
امليز هو الذي يؤدي إىل الشعور بالنقص كممهد النقراض العديد من التعابري الثقافية؛
ßدعم األنشطة األدبية والفنية وباقي التعابري الثقافية ،مؤسساتيا وبحصص محددة وبأساتذة أكفاء،
ابتداءا من التعليم االبتدايئ باللغتني العربية واألمازيغية؛
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ßإدماج تكنولوجيا االتصال كمكون ثقايف يتيح إمكانية تجويد مختلف األداءات واإلنجازات وميكن من
االقتصاد يف الجهد وربح الوقت؛
ßإعادة التوهج للدور التكويني يف مختلف األنشطة األدبية والفنية لدور الشباب باللغتني الرسميتني،
من خالل مدها باألطر الالزمة والتدبري اإلداري املناسب؛
ßوضع سالليم موضوعية وشفافة لتمكني األدباء والفنانني باللغتني الرسميتني وبكل التعابري املغربية
(الكتاب واملرسحيني والسينامئيني والتشكيليني )...لالستفادة من الدعم واملنح ،سواء تلك التي تهم
التكوين أو اإلنتاج.
إن اعتبار الثقافة كرافعة للتنمية الشاملة يعني توفري اإلمكانيات املادية واملعنوية للذات الثقافية
املغربية ،يف مختلف مظاهرها التلقائية واملوروثة واملبتكرة ،أن تتمتع بالحامية وبفرص النهوض الالزمني .ألن
هذا الرشط هو الذي يتيح لإلنسان الظرف الالزم لإلنتاجية االقتصادية والتامسك والتعاضد االجتامعي والصحة
النفسية والتدبري السيايس والحياة املدنية التي يفتخر اإلنسان املغريب مبعايشتها ،ومن مثة يقدم إضافة لرصيد
اإلنسانية للعيش املشرتك والخالق.
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