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-0تمهيد
الرابطة المغربٌة للمواطنة وحقوق اإلنسان تسجل النقط االٌجابٌة المتمثلة فً اإلعالن عن مٌالد دستور جدٌد ،نص على
مبادئ حقوق اإلنسان فً بعدها الكونً واإلنسانً واتخاذ إجراءات إٌجابٌة بشؤن االعتقاالت السٌاسٌة  :نسجل بكل ارتٌاح
مبادرة العفو الملكً فً حق  091من المعتقلٌن فً أبرٌل  ،1100حٌث تم اإلفراج عن  99منهم ،بما فٌهم بعض المعتقلٌن
ا لسٌاسٌٌن فٌما ٌعرف بخلٌة بلٌرج ،ونعتبره خطوة هامة ،لكنها غٌر كافٌة ،بالنظر إلى العدد الكبٌر لمعتقلً الرأي القابعٌن
فً السجون المغربٌة ،خاصة القدامى منهم كما ان تاسٌس واعادة هٌكلة بعض المإسسات الرسمٌة لحقوق االنسان مثل
مإسسة الوسط والمجلس الوطنً لحقوق االنسان فرغم اٌجابٌة هذه الخطوة فواقع حقوق االنسان بالمغرب مازال ٌحتاج الى
مجهود كبٌر لكً ٌربط االقوال وااللتزامات باالفعال والتطبٌق ,لذلك فتقرٌرنا الموجز ٌاتً من اجل اعطاء الضوء على
مجموعة من القضاٌا واالشكاالت المرتبطة بواقع حقوق االنسان فً المغرب.

-2تعريف الرابطة المغربية للمىاطنة وحقىق اإلنسان
الرابطة المغربٌة للمواطنة وحقوق اإلنسان جمعٌة حقوقٌة مستقلة عن السلطة وكذا عن اي حزب أو منظمة أو اتجاه سٌاسً
أو نقابً أو اٌدٌولوجً أو عرقً او دٌنً  .وبموجب هذا المبدأ ،فإنها ال تستمد مواقفها سوى من كونٌة حقوق اإلنسان
و متطلبات الدفاع عن حقوق اإلنسان باالستناد إلى المواثٌق الدولٌة ومبادبها وقانونها األساسً ومقررات مإتمراتها وإلى
التحلٌل الموضوعً لواقع حقوق اإلنسان مع نبذ كل أنواع التطرف الدٌنً أو المذهبً أو الطابفً حٌث حددت من ضمن
أهدافها :
التضامن والتآزر مع جمٌع األشخاص والهٌبات وطنٌا ودولٌا الذٌن تعرضوا لخروقات فً مجال حقوق اإلنسان.
التضامن فً مٌدان المرأة والطفل والسكن غٌر الالبق والحق فً الماء والحق فً الصحة ومحاربة الفقر والتعذٌب
واالختفاء القسري وكل االنتهاكات الحقوقٌة.
التعرٌف بحقوق اإلنسان وإشاعتها والتربٌة علٌها.
التدخل لدى الجهات المسإولة والمعنٌة للعمل على حماٌة وضمان احترام حقوق اإلنسان ولمإازرة وإنصاف ضحاٌا
الخروقات.
توعٌة المجتمع بحقوقه ومواجهة كل أشكال العنف والتهمٌش و نشر الوعً بؤهمٌة المحافظة على البٌبة وترشٌد استعمال
المٌاه.
العمل على تصدٌق المغرب على كافة المواثٌق الدولٌة لحقوق اإلنسان وإدماج مقتضٌاتها فً التشرٌع المغربً ومالءمته
معها وضمان احترامها.
تشجٌع عالقات التعاون والشراكة بٌن الجمعٌات المدنٌة وباقً المتدخلٌن فً مجال التنمٌة المحلٌة محلٌا ،وطنٌا ودولٌا.
وقد أسست أو فً طرٌق تؤسٌس مراصد تضم خبراء ومهمتٌن بقضاٌا موضوعاتٌة تعنى بقضاٌا وطنٌة و دولٌة حٌث ٌهدف
المرصد إلى القٌام بدراسات وأبحاث وكذلك القٌام ببرامج عمل ومشارٌع فً مٌدان تخصصه أمثلة للمراصد:
مرصد حقوق النساء .مرصد الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة .مرصد الحقوق والحرٌات النقابٌة والحرٌات العامة.
مرصد الحق فً السكن واألرض -مرصد الشباب -مرصد الحقوق السٌاسٌة-مرصد الطفل و األسرة.مرصد مناهضة
التعذٌب وعدة مراصد أخرى حسب اإلمكانٌات البشرٌة واللوجٌستٌكٌة المتوفرة.

-3واقع الحقىق المدنية والسياسية
.3أ /حرٌة تكوٌن الجمعٌات واألحزاب:
الزالت السلطات بالمغرب تمارس التضٌٌق والتمٌٌز حٌث تمنع العدٌد من الجمعٌات من وصوالت االٌداع رغم استٌفابها
لكل االجراءات القانونٌة وٌتعلق االمر بالجمعٌات التً تدافع عن حقوق الصحراوٌٌن ،واألمازٌغ ،والمهاجرٌن فً المغرب
من أفرٌقٌا جنوب الصحراء ،وخرٌجً الجامعات العاطلٌن عن العمل ،فضال عن الجمعٌات الخٌرٌة ،والثقافٌة والتربوٌة التً
تضم قٌادتها أعضاء من جماعة العدل واإلحسان والجمعٌات الحقوقٌة وفروعها حٌث نسجل فً هذا الصدد المنع والتضٌٌق
الذي تتعرض له فروع الرابطة المغربٌة للمواطنة وحقوق اإلنسان بإقلٌم القنٌطرة غرب المغرب على سبٌل المثال (فرع
سٌدي عٌاش-فرع المهدٌة –فرع الهماسٌس).
أما بخصوص حرٌة االنتماء إلى األحزاب وتؤسٌسها فالزال حزب األمة وحزب البدٌل الحضاري ممنوعان من حقهما
المشروع فً الممارسة.

.3ب /االعتقال السٌاسً:
نسجل فً هذا اإلطار استمرار االعتقال السٌاسً بالمغرب حٌث تشمل المجموعات المعتقلة على أساس التعبٌر عن أرابها:
المعتقلٌن السٌاسٌٌن القدامى
معتقلً ما ٌسمى ب"السلفٌة الجهادٌة"
معتقلً ما تبقى من الملف الذي أطلق علٌه بلٌرج.
مجموعات الطلبة الجامعٌٌن المعتقلٌن
معتقلً حركة  11فبراٌر.

.3ج/االنتهاكات المرتبطة بملف مكافحة اإلرااب:
فٌما ٌتعلق بملف االعتقال تحت قانون مكافحة اإلرهاب ،نسجل مجموعة من االختطافات واالعتقاالت القسرٌة خارج
المساطر القانونٌة خالل األربع السنوات الماضٌة فً حق مواطنٌن ٌشتبه فً انتمابهم لتنظٌمات إرهابٌة أو متطرفة.

.3د /حرٌة الرأي والتعبٌر وحرٌة الصحافة:
استمرار محاكمة الصحفٌٌن بمقتدى القانون الجنابً ولٌس بقانون الصحافة ,مما أدى إلى الزج بالعدٌد منهم داخل السجون
فً مقدمتهم اشهر صحفً بالمغرب السٌد رشٌد نٌنً الذي الزال قابعا بالسجن.

-4واقع الحقىق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
.4أ /تمهٌد:
رغم توقٌع المغرب على العهد الدولً الخاص بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة سنة  ،0999إال أنه ما فتا ٌنحدر
فً سلم التنمٌة البشرٌة ،مع انعكاس ذلك بشكل مباشر على مجموعة من الحقوق المرتبطة بهذا المجال بشكل كبٌر مع
استمرار الدولة فً خوصصة قطاعات مهمة(الماء-الكهرباء-التطهٌر-الصحة-الخ) بارتباط ٌومً مع المواطن الشا الذي
ٌزٌد من عبا المواطن المغربً وازدٌاد نسبة الفقر.

.4ب /الحق فً الشغل وحقوق العمال.
نسجل أن ا لعطالة فً تزاٌد مستمر خاصة بٌن حاملً الشهادات العلٌا ،وأن نسبة مناصب الشغل التً ٌتم خلقها سنوٌا أقل
بكثٌر من طالبً الشغل المتزاٌدٌن سنوٌا مع التدخالت المتسمة بالعنف للوقفات والمسٌرات التً ٌقوم بها خرٌجً الجامعات
والمعاهد العلٌا بشكل مستمر أمام البرلمان.
استمرار الطرد ألسباب نقابٌة حٌث هناك العدٌد من حاالت الطرد المرتبطة بؤسباب نقابٌة وسٌاسٌة(طرد الكاتب العام
للمنظمة الد ٌمقراطٌة للسكك الحدٌدٌة وتنقٌالت تعسفٌة فً حق باقً اعضاء المكتب الوطنً كمثال فقط للعدٌد من الحاالت).

.4ج/الحق فً التعلٌم
مقابل الزٌادة النسبٌة فً نسبة االلتحاق بالمدارس ,ارتفعت بشكل مقلق ظاهرة التسرب من المدارس السٌما بٌن الفتٌات
واألطفال ذوى اإلعاقات.
نسجل استمرار الفجوة بٌن مستوى التعلٌم العام والمستوى الخاص بشكل خطٌر وٌمس فً العمق حق أطفال الفقراء فً تعلٌم
عمومً مجانً وجٌد.
َسدم ثبٌ انزؼهٛى اإلػذاد٘ ٔانثبَٕ٘ ثبنؼشثٛخ ثًُٛب رزٕفش انًٕاد انؼهًٛخ ثبنزؼهٛى انؼبن ٙثبنفشَسٛخ فمؾ انشئ انز٘ ٚخهك يشبكم
يزُٕػخ نهطهجخ.

.4د/الحق فً الصحة
َسدم ػذو ادساج انسك ف ٙانظسخ ثشكم طشٚر ف ٙانذسزٕس انًغشث ٙاندذٚذ نًب ٚجذٔ اَّ رًٓٛذ نزًهض انذٔنخ يٍ يسؤٔنٛزٓب
فْ ٙزا انًدبل.
استمرار التدهور فً تسٌٌر القطاع الصحً عموما ( نقص االطر الطبٌة  ،ضعف التجهٌزات  ،قصور فً الطب
المتخصص  ،النقص الحاد فً األدوٌة للفقراء ،غٌاب رإٌة واضحة لمستقبل الصحة  ،سوء تدبٌر الموارد البشرٌة(
نسجل عدة وفٌات بالمستشفٌات العمومٌة نتٌجة اإلهمال’ لم ٌتابع أو ٌتعرض المسإولون عنها ألي عقاب سواء قانونً آو
إداري ,حالة وفاة السٌدة نعٌمة الحضٌري بمستشفى اإلدرٌسً بالقنٌطرة ,وكذلك الظروف الغامضة التً توفٌت على إثرها
السٌدة حلٌمة حمودا ابنة معارض مغربً مقٌم ببلجٌكا ,حٌث تم رفض أي طلب بإجراء تشرٌح للجثة ,حٌث تتهم أسرة
الضحٌة اطر طبٌة بالوقوف وراء مقتلها بالمستشفى اإلقلٌمً بتزنٌت.

.4ي /الحق فً السكن واالرض:
نسجل إن الحق فً السكن قد أضحى الٌوم مهددا بشكل كبٌر فهدم المساكن واألحٌاء واإلخالء القسري منها ،دون اعتماد
تدابٌر إلعادة اإلسكان أصبحت إجراء عادٌا ,وفً الوقت ذاته ال زالت الدولة تتقاعس عن تحمل كامل مسإولٌاتها فً توفٌر

السكن لضحاٌا زلزال الحسٌمة ،ومنكوبً الفٌضانات بالجنوب ومنطقة الغرب ,كما أن نزع الملكٌة ،من أجل " المنفعة العامة
" ،ما انفك ٌتخذ ذرٌعة لحرمان المواطنٌن من عقاراتهم ،ومصادر عٌشهم،لٌتم تفوٌتها للخواص والمنعشٌن العقارٌٌن فٌما
بعد .ناهٌك عن التفوٌتات لألراضً الموجودة داخل الوعاء الحضري ،وفً أماكن ذات قٌمة باهظة بؤثمنة رمزٌة ،وغٌاب
الشفافٌة وتشجٌع المضاربة العقارٌة واقتصاد الرٌع والفساد فً تسٌٌر كراء األراضً الجماعٌة (اكبر وعاء عقاري
بالمغرب) التً تعود ملكٌتها لقبابل حٌث تسٌر وفق الظهٌر  0909الذي أصبح متجاوزا مع استثناءه للنساء من االستفادة
رغم دورٌة وزٌر الداخلٌة فً الموضوع.

-5واقع التعذيب
.5أ/استمرار التعذٌب بالمغرب
َسدم ثبسرٛبذ يظبدلخ انًغشة ػهٗ انجشٔرٕكٕل االخزٛبس٘ الرفبلٛخ يُبْؼخ انزؼزٚت ٔغٛشِ يٍ ػشٔة انًؼبيهخ أٔ
انؼمٕثخ انمبسٛخ أٔ انالإَسبَٛخ أٔ انًُٓٛخ نكٍ سغى رنك فٕالغ انزؼزٚت ثبنًغشة ٚزًٛض ة:
 تدهور خطٌر فً أوضاع السجناء وخصوصا المضاٌقات والتعسفات التً ٌعانً منها المعتقلون فً إطار قضاٌا ذات
طابع سٌاسً والتً أدت إلى عدد من اإلضرابات عن الطعام(سجن سال-سجن القنٌطرة-سجن مكناس-الخ).
 استمرار شتى أنواع التعذٌب مع الحرمان من الدراسة والزٌارة والتطبٌب للعدٌد من معتقلً ما ٌطلق علٌهم السلفٌة
الجهادٌة وكذا معتقلً ما تبقى من ما سمً ملف بلٌرج.
 منع الجمعٌات الحقوقٌة من الولوج إلى مراكز االعتقال واألماكن التً ٌمكن أن ٌكون المواطنون عرضة للتعذٌب.

.6ب/عقوبة االعدام
استمرار عقوبة اإلعدام رغم التنصٌص على الحق فً الحٌاة فً الدستور الجدٌد (الحكم باإلعدام مإخرا على عادل العثمانً
المتهم بتفجٌر اركانة بمراكش)

-6حقىق النساء
َسدم ػذو رطجٛك انًسبٔاح انكبيهخ ٔثبألخض ف ٙانسمٕق االلزظبدٚخ (األخٕس-يُبطت انًسؤٔنٛخ-انزمبػذ-اسزفبدح انسالنٛبد
يٍ أساػ ٙاندًٕع)
َشٛش إنٗ يظبْش االسزغالل انز ٙرزؼشع نّ انُسبء انًغشثٛبد:ثبنًؼبيم-انخبديبد-انسالنٛبد-انمبطشاد ف ٙانًالْ ٙانهٛهٛخ-
انذػبسح انًُظًخ-شجكبد رٓدٛش انُسبء َسٕ دٔل انخهٛح يٍ اخم انذػبسح.
انذٔنخ انًغشثٛخ نى رزخ ز إخشاءاد ٔاػسخ نسًبٚخ انُسبء انًغشثٛبد يٍ انٕلٕع ف ٙشجكخ انزٓدٛش يٍ اخم انذػبسح ٔانفسبد نًب
ٚشجّ اردبسا ف.ٍٓٛ

-7حقىق األطفال
ٔػؼٛخ األؽفبل ثبنًغشة رؼشف رذْٕسا ثخظٕص انُمؾ انًزؼهمخ ة:
اسرفبع ػذد زبالد االػزذاء اندُس ٙػهٗ األؽفبل ٔرفبلى انسٛبزخ اندُسٛخ
أؽفبل انشٕاسع ٔأؽفبل انًٓبخش ٍٚاألفبسلخ ف ٙرضاٚذ يسزًش ْٔى ػشػخ نكبفخ إَٔاع سٕء انًؼبيهخ ٔرُبي ٙرشٔٚح انًخذساد
ٔسطٓى.
أالف األؽفبل ٚزى ا نضج ثٓى ل ٙػبنى انشغم ٔاسزغالنٓى ف ٙأػًبل يؼشح ثًُْٕى ٔطسزٓى ف ٙغٛبة أ٘ زًبٚخ أٔ يشالجخ
لبََٕٛخ.

-8تىصيات
.8أ/بخصوص المصادقة على االتفاقٌات الدولٌة فاننا نحث الدولة المغربٌة على:
 انًظبدلخ ػهٗ االرفبلٛخ انذٔنٛخ نسًبٚخ خًٛغ األشخبص يٍ االخزفبء انمسش٘ َظشا النزضايبد انًغشة أيبو انشأ٘
انؼبو انٕؽُٔ ٙانذٔن ،ٙػُذ رششٛسّ نًدهس زمٕق اإلَسبٌ انزبثغ نأليى انًزسذحٔ ،نٕػٕد انٕصٚش األٔل أيبو يًثهٙ
انفذسانٛخ األٔسٔيزٕسطٛخ ػذ االخزفبء انمسش٘ ثبنزظذٚك ػهٗ االرفبلٛخ لجم يزى 2009






انًظبدلخ ػهٗ انجشٔرٕكٕل االخزٛبس٘ انثبَ ٙانًهسك ثبنؼٓذ انذٔن ٙزٕل انسمٕق انسٛبسٛخ ٔانًذَٛخ ثشأٌ إنغبء ػمٕثخ
اإلػذاو.
انًظبدلخ ػهٗ ارفبلٛخ سٔيب ثشأٌ االَؼًبو نهًسكًخ اندُبئٛخ انذٔنٛخ.
انًظبدلخ ػهٗ االرفبلٛخ سلى  87انظبدسح ػٍ يُظًخ انؼًم انذٔنٛخ ٔانًزؼهمخ ثبنسشٚبد انُمبثٛخ.
سفغ انزسفظبد ػٍ ارفبلٛخ زمٕق انطفم.
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اإلفشاج انفٕس٘ ػٍ خًٛغ انًؼزمه ٍٛانسٛبسٔ ٍٛٛفزر يهف خذٚذ نإلَظبف ٔانًظبنسخ ٔثبألخض نهًؼزمه ٍٛف ٙيهفبد
اإلسْبة ثفزر انزسمٛك ف ٙاالَزٓبكبد انز ٙسافمذ أزذاس  16يب٘ اإلسْبثٛخ ٔيزبثؼخ انًسؤٔن ٍٛػُٓب ٔرؼٕٚغ
انؼسبٚب ٔإسخبع انًطشٔد ٍٚنؼًهٓى يغ إنغبء لبٌَٕ اإلسْبة ٔ رٕخ ّٛدػٕٖ نهًمشس انخبص انًؼُ ٙثزؼضٚض ٔزًبٚخ
زمٕق اإلَسبٌ ٔانسشٚبد األسبسٛخ ف ٙسٛبق يكبفسخ اإلسْبة نضٚبسح انًغشة.
إ نغبء االيزٛبص انمؼبئٔ ٙثبألخض نهًٕظف ٍٛانكجبس نأليٍ ٔانمؼبء ٔانسدٌٕ زٛش ركٌٕ اإلخشاءاد انًؼمذح نًزبثؼخ
رٔ٘ االيزٛبص انمؼبئ ٙثبنًغشة سجٛال إلفالرٓى يٍ انؼمبة انًشرجؾ أزٛبَب ثبَزٓبكبد كجٛشح نسمٕق اإلَسبٌ.
إنغبء ػمٕثخ اإلػذاو ٔانزؼزٚت ٔغٛشِ يٍ ػشٔة انًؼبيهخ انسٛئخ انزٚ ٙزؼشع نٓب انسدُبء يٍ انًًبسسبد انًشُٛخ.
رؼذٚم لبٌَٕ اندًؼٛبد ثأٌ ٚظجر رأسٛس اندًؼٛبد ثبإلخطبس فمؾٔ ،نذٖ انًسبكى االثزذائٛخ ،ػهٗ أٌ رظجر ٔصاسح
انؼذل ْٗ اندٓخ اإلداسٚخ انًسئٕنخ.
اَفزبذ انًدهس انٕؽُ ٙنسمٕق اإلَسبٌ ثبنًغشة ٔيؤسسخ انٕسٛؾ ٔكبفخ انٓٛئبد انشسًٛخ نسمٕق اإلَسبٌ ثبنًغشة
ػهٗ كم اندًؼٛبد ٔانفبػه ٍٛانسمٕل ٍٛٛثبنًغشة ثغغ انُظش ػٍ يٕلفٓى يٍ انسهطبد.
إسسبء أسس َظبو الزظبد٘ ركبفهٚ ٙسزشو انسك ف ٙانظسخ ٔانزؼهٛى ندًٛغ انًغبسثخ ػهٗ زذ سٕاء يغ انسذ يٍ انفسبد
ٔانًسسٕثٛخ ٔانخٕطظخ ف ٙانمطبػبد انسٕٚٛخ ٔاالخزًبػٛخ.
انغبء لبٌَٕ  1919انًزؼهك ثأساػ ٙاندًٕع ٔاسزجذانّ ثمبٌَٕ ٚشاػ ٙانسمٕق االلزظبدٚخ ٔاالخزًبػٛخ ٔانثمبفٛخ نزٔ٘
انسمٕق ٔاززشاو زمٕق انُسبء نالسزفبدح ٔانزسٛٛش ف ٙأساػ ٙاندًٕع .
انغبء انزششٚؼبد ٔ انًمزؼٛبد انمبََٕٛخ انز ٙرُزٓك انسشٚبد انُمبثٛخ ٔ يٍ ػًُٓب انسك ف ٙاإلػشاة :انفظم 288
يٍ انمبٌَٕ اندُبئ ٙزٕل يب ٚسًٗ ثؼشلهخ زشٚخ انؼًم ،انفظم  5يٍ يشسٕو  5فجشاٚش  1958ثشأٌ يجبششح انًٕظفٍٛ
نهسك انُمبث ،ٙظٓٛش  13شزُجش زٕل رسخٛش انؼًبل ٔ،انًمزؼٛبد انز ٙرًس زك ثؼغ انفئبد ف ٙانزُظٛى انُمبثٔ ٙ
انًُبفٛخ نإلرفبلٛخ سلى  87انظبدسح ػٍ يُظًخ انؼًم انذٔنٛخ.
إسخبع كبفخ انًطشٔد ٍٚألسجبة َمبثٛخ ٔسٛبسٛخ.
سٍ يمزؼٛبد لبََٕٛخ نؼًبٌ انسك ف ٙانشغم نهدًٛغ ٔ انسك ف ٙانسًبٚخ يٍ انجطبنخ ٔ ف ٙرأي ٍٛانًؼٛشخ ف ٙزبنخ
انجطبنخ يًب ٚسزٕخت إزذاس رؼٕٚغ يؼمٕل ػٍ انجطبنخ.
ٔػغ إخشاءاد يهًٕسخ نهسذ يٍ انسٛبزخ اندُسٛخ ثًب فٓٛب انزُسٛك دٔنٛب نٕػغ الئسخ سٕداء نًغزظج ٙاألؽفبل
األخبَت نًُؼٓى يٍ انذخٕل إنٗ انًغشة لظذ انسٛبزخ اندُسٛخ.
ٔخٕة ارخبر انزذاثٛش انالصيخ نؼًبٌ رٕفش انًٕاد انؼهًٛخ ثبنزؼهٛى انؼبن ٙثبنؼشثٛخ أٚؼب.

