
 
 

2022نوفمبر    -   41الدورة    - االستعراض الدوري الشامل للمغرب    

عن حالة األقلیات والشعوب األصلیة في المغرب   حقائق صحیفة  
.I المقدمة 

ي دستور المغرالتنص ديباجة   ام الممل�ة "  2011لعام    يب � بص�انة تالحم مقومات ه��تها الوطن�ة، الموحدة ع� ال�ت
مكوناتها اإل�سان بانصهار كل  بحما�ة حقوق  الدولة  ام  � ال�ت ي 

�� تقدم كب�ي  بمثابة  الجد�د  الدستور  هذا  لقد كان   ."
ي تم االضطالع بها منذ عام    ذلك،وتع��زها. ومع   �ع�ة الىت لتع��ز   2011ع� الرغم من عدد من اإلصالحات الت�ش

ي  
� العن�   المغرب،األطر المؤسس�ة والقانون�ة لحقوق اإل�سان �� ي �عم النسيج االجتما�ي ال يزال التمي�ي ي والديى�

والشعوب    للبالد، األقل�ات  إ�  ينتمون  الذين  األشخاص  استهداف  األماز�ــــغ   األصل�ة،والس�ما  ذلك  ي 
�� بما 

  � السودوالصحراو�ني � والالجئوالمهاجرات  ن  �المهاج� من  والسود   والمغار�ة  الصحراء  والالجئات    ني جنوب  من 
ى.   ال��ب

 
 األماز�غ�ة حقوق الشعوب -أوال 

 ة��حقوق اللغال 1.1
�    37٪ من إجما�ي سكان المغرب البالغ    28كان    ،2016وفقا لإلحصاء الرس�ي لعام   مليون �سمة من المتحدثني

ي أقرب إ�    ذلك،باللغة األماز�غ�ة. ومع  
  ، أنه  ين مؤكد  ٪،  70-65يزعم �شطاء حقوق األماز�ــــغ أن الرقم الحق��ت

الشف��ة   التقال�د  أو كتابة    الط��لة،�سبب  قراءة  دون  األماز�غ�ة  المغار�ة  من  العد�د  ت�فيناغ   أحرفيتحدث 
ورة.   بال��

ف ال� تم اعتماد  ح�ث   إ� جانب اللغة الع���ة  للدولة،باللغة األماز�غ�ة كلغة رسم�ة    2011من دستور   5  فصلع�ت
ي عام  

ي نظام  16-26(القانون األسا�ي    2019قانون ��
ي    التعل�م،) ينص ع� دمج األماز�ــــغ ��

�ــــع،و�� ي عمل    الت�ش
و��

لمان�ة   ي الفضاء    العامة،واإلدارة والخدمات    والفن،والثقافة    واالتصال،واإلعالم    والمحل�ة،السلطات ال�ب
 العام،��

ي نظام العدالة. ومع  
ي محتواە وتنف�ذە:   ذلك،و��

ي هذا القانون من عدد من أوجه القصور ��
  31  الفصلنص  ي  �عاي�

ة   � التنف�ذ بعد ف�ت �  ع� أن أحكام القانون تدخل ح�ي اوح بني المتعلق   20-04; ال �سمح القانون  سنة  15  إ�  5ت�ت
ي يوليو 

ون�ة (المعتمد �� ت�فيناغ، ع� الرغم من  حرف) باستخدام األماز�غ�ة وأ2020ببطاقة اله��ة الوطن�ة اإلل��ت
ي الوثائق الرسم�ة. ي 16-26من القانون األسا�ي  21الفصل أن 

ي دمج األماز�غ�ة ��
 نص ع� أنه ينب��

ي نظام    اللغة األماز�غ�ة دراجإ  رغم
ي عام    التعل�م��

  �ة إ� حد كب�ي وغ�ي كاف  ةزال مهمشت  ال  ف�ي      ،2003ألول مرة ��
ي جميع أنحاء  تدر�سها  �ظل  اذ  

ي المدارس االبتدائ�ة ��
كلغة رسم�ة اعتمادها    أن  ع� الرغم من    المغرباخت�ار�ا ��

ي ضمانهي
من القانون    4  فصلالنص  �هذا و  كلغة للتعل�م ع� قدم المساواة مع اللغة الع���ة.   ا نص ع� أنه ينب��

ي تدر�س األماز�غ  16-26األسا�ي 
� �ش�ي التقديرات  �ةع� أنه ينب�� ي حني

ي مختلف مست��ات التعل�م. و��
تدر�ج�ا ��

ي عام    مئة ألفإ� أن هناك حاجة إ�  
��ة والتعل�م �� ز�ادة    2021معلم لتغط�ة هذە االحت�اجات، أعلن وز�ر ال�ت

ام ال  سن��ا،  كّونمعلم م  400قدرها   امها األمر الذي يث�ي �ساؤالت جد�ة حول اإلرادة الس�اس�ة للحكومة الح�ت � �ت
 الدستوري. 

 
 
 



ي 
تق��رنا وا راجع  ،المغربلم��د من المعلومات الشاملة حول حقوق األقل�ات ��  

https://minorityrights.org/2022/03/31/upr-morocco/ 

 توص�ات 
األسا�ي   ◊ القانون  أحكام  لتنف�ذ  الجهود  ،دون    16-26تكث�ف  عن ط��ق ضمان تخص�ص ذلك    و   تأخ�ي

لت  للدولة  السن��ة  ان�ة  � الم�ي الالزم من خالل  �   ك��نالتم��ل  المعلمني  والمعلمات  وتوظ�ف عدد كاف من 
المدارس   باللغة األماز�غ�ة لجميع تالم�ذ  التدر�س  وطالبات  وكذلك لطالب    االبتدائ�ة،األماز�ــــغ لضمان 

 المدارس الثان��ة والجامعات. 
ون�ة. بإلدراج األماز�غ�ة  20-04مراجعة القانون  ◊  أحرف ت�فيناغ ع� بطاقة اله��ة الوطن�ة اإلل��ت

 
 حقوق األرض 2.1

  � (قوانني االستعمار�ة   � القوانني بموجب  الفر�س�ة  الحما�ة  ة  ف�ت خالل  أراضيهم  من  األماز�ــــغ  تج��د    1916تم 
� باستمرار مصادرة   )،1919و ي لم يتم إلغاؤها أو تعد�لها �شكل جوهري منذ االستقالل. �سمح هذە القوانني والىت

ي انتهاك لمبد
ي الشعوب األصل�ة من قبل الحكومة المغ���ة، ��

ة. أرا��  أ الموافقة الحرة والمسبقة والمستن�ي
عام   ي 

الجماع�ة    ،2019�� ي 
األرا�� حدود  لتحد�د  ال�املة  السلطة  الداخل�ة  وزارة  تمنح   � قوانني ثالثة  إدخال  تم 

� وزارة الداخل�ة   ذلك،دون التشاور أو التعاون مع الشعوب األماز�غ�ة. عالوة ع�    األماز�غ�ة، تمنح هذە القوانني
ي األجداد األماز�غ�ة للمستثم��ن األجانب أو    القدرة ع� بيع

� الهكتارات من أرا�� ، أو نقل أو تأج�ي ماليني �  الوطنيني
كات االستخراج الخاصة   ط أن يوقع  والعامة،و�ش هم ��ش االذي يتم تعيينه من   ""ممثل المجتمع  ع� اتفاق  وغ�ي

 . نفسه، الحكومة ول�س المجتمع  قبل
 

 توص�ات 
األماز�غ�ة  ◊ الطب�ع�ة  والموارد  واألقال�م  ي 

األرا�� واستغالل  بمصادرة  �سمح  ي  الىت �عات  الت�ش جميع  إلغاء 
ي المصادرة  

 االتفاق ع� تع��ض عادل وصحيح ومنصف (أرض أو  ذلك،عندما يتعذر    أو،و�عادة األرا��
ر الناجم.  تع��ض   نقدي) عن ال��

� للشعوب األماز�غ�ة، من خالل مؤسساتها  ◊ �ع�ة لضمان التشاور والمشاركة الفعالني اتخاذ تداب�ي إدار�ة و��ش
ي تؤثر   ي جميع المجاالت الىت

ي واألقال�م    فيها،التمث�ل�ة، ع� جميع مست��ات صنع القرار ��
ي ذلك األرا��

بما ��
ة. مع التمسك بمبدأ الموافقة الحرة والمسبق الطب�ع�ة،والموارد    ة والمستن�ي

 
 العن��ة ضد السود . 2

  30 فصل الو  "؛حظر "كل تح��ض ع� العن��ة وال�راه�ة والعنف�ي ذمن الدستور ال 23 فصلالع� الرغم من 
� �ي  ذال حدد  �  ذيمن قانون العق��ات ال  5-308و  5-431إ�    1-431  فصلال؛ و   .اتح�ي حقوق غ�ي المواطنني
� العن�ي، ال يزال المغار�ة السود والمهاجرون�و  والالجئات والالجئون  والمهاجرات حظر معا بعض مظاهر التمي�ي

تهم أو أصلهم القو�ي أو جنسيتهم  � والعنف ع� أساس لون ��ش السود من أف��ق�ا جنوب الصحراء �عانون من التمي�ي
واله�كل�ة السائدة  الممنهجة  . و�رجع ذلك إ� العن��ة ا  ومهاجرات  و/أو وضعهم كمهاج��ن  ةجنس�ل  افتقارهمأو  

ي المجتمع والمؤسسات المغ���ة.  
�� 

ي من البالد. ونظرا لعدم وجود ب�انات إحصائ�ة رسم�ة مصنفة حسب   ي الجزء الجنويب
�ع�ش معظم المغار�ة السود ��

ي العرق أو األصل   من   %  10  وا مثل ��مكن أن    مول�ن التقديرات �ش�ي إ� أنه  معروف،الدقيق غ�ي    م، فإن عدده االثى�
اءات  كونهم  مجم�ع سكان البلد.    � ع العن��ة مثل "عبد"، "خادم"، "غالبا ما يتعرضون لالف�ت زي"(مصطلح مهني

�عانون من وصمة العار االجتماع�ة والتهم�ش. غالبا ما �د�م المجتمع ووسائل اإلعالم المغ���ة   فهم  )،لـ" أسود"
ي تصور المهاج��ن السود من أف��ق�ا جنوب الصحراء    والمهاجرات  الصور النمط�ة العن��ة وكراه�ة األجانب الىت

�شكل   تعكس  ةاألخ�ي   ە النقطةوهذ  -ر�� وم  مخدرات،وتجار    "،و "عاهرات  ون،�ي خطع� أنهم عب�د، أو مجرمون  
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ي الحصول ع� الخدمات والتعل�م والعمل    البالغات  فإن    ذلك،. وعالوة ع�  19-خاص روا�ات كوف�د
�� � عن التمي�ي

ي شائعة عن والسكن و 
 . العنف البدي�

� من الدرجة الثان�ة من ال  التطرق إ�زال  يال   ي     المحظورات  معاملة المغار�ة السود كمواطنني
د�ي د � بلإ� حد كب�ي ��

ي عام  قائم ع� المساواةرسم�ا أنه مجتمع 
رفضت السلطات طلبا بتشك�ل جمع�ة لمكافحة العن��ة   ،2012. و��

.  ل�س له عالقةضد السود ع� أساس أن العرق  ي  بالس�اق المغريب
 توص�ات 

� العن�ي ع� وجه التحد�د.  ◊ � �حظر التمي�ي  اعتماد قانون شامل لمكافحة التمي�ي
امات المغرب   1-431  فصلالمراجعة   ◊ � � مع ال�ت � متوافقني من قانون العق��ات لجعل تع��ف وحظر التمي�ي

� العن�ي.  1الدول�ة بموجب المادة   من االتفاق�ة الدول�ة للقضاء ع� جميع أشكال التمي�ي
◊  � � والعنف ذات الدوافع العن��ة ضد المواطنني ي جميع االدعاءات المتعلقة بأعمال التمي�ي

 ات .التحقيق ��
� وغ .  ات.�ي المواطنني ي  ومحاسبة الجناة �شكل منه�ب

 
II- ي ح��ة الدين أو المعتقد

 الحق �ف
فإن ح��ة العبادة مكفولة أ�ضا   الدولة، ع� أن اإلسالم دين    2011من دستور عام    3  فصلالو   1  فصلال نص  يبينما  

".  لح��ة ممارسة الشؤون الدين�ةع� أن الملك هو "الضامن    41  فصلالنص  ي  ذلك،. عالوة ع�  3  فصلالبموجب  
مة بمكافحة جميع أنواع   � ،تنص ديباجة الدستور ع� أن الممل�ة مل�ت � � ع� أساس    التمي�ي ي ذلك التمي�ي

  المعتقد، بما ��
ي  من    2-431  فصلالو   1-431  فصلالحظر  �بينما  

.  القانون الجنايئ ي � ع� أساس ديى� ا،التمي�ي  فصل النص  ي  وأخ�ي
ي  من    220

ع� أن منع أي شخص من العبادة أو حضور الشعائر الدين�ة �عد ج��مة �عاقب عليها  القانون الجنايئ
 سنوات و�غرامة.   3بالسجن لمدة تصل إ� 

ي  من    220  فصلالجرم  �   ذلك،ومع  
� ع�  القانون الجنايئ "زعزعة عق�دة مسلم أو تح��له إ� د�انة أخرى"، التحف�ي

  � ي حني
ي عام  ذال  ،5-267  فصلالنص  ي��

كل من أساء إ� الدين االسال�ي او النظام    ، ع� أن "  2016ي أض�ف ��
اب�ة للممل�ة � و/أو غرامة. المل�ي او حرض ضد الوحدة ال�ت  " �عاقب بالسجن لمدة ستة أشهر إ� سنتني

،وال يزال غ�ي   � وال س�ما المغار�ة الذين اعتنقوا المس�ح�ة، �عانون من القيود المفروضة تعسفا ع� حقهم   المسلمني
ي ممارسة شعائرهم ومعتقداتهم الدين�ة بح��ة. وذكرت المقررة الخاصة المعن�ة باألشكال المعا�ة  

 للعن��ة، ��
ي تق��ر ز�ارتها القط��ة لعام  

�   الدين�ة،ت  أن طلبات �سج�ل بعض األقل�ا  ،2018�� � والبهائيني وال س�ما المس�حيني
".     والقضائ�ة،المغار�ة، قد رفضت من قبل السلطات الحكوم�ة   �سبب متذرعة بـ "التعدي ع� الدين اإلسال�ي

ي بموجب قانون  
ُمنع أعضاء هذە الجماعات الدين�ة من حضور   الجمع�ات،عدم تمكنهم من العمل �شكل قانوي�

ا ألغراض دين�ة االحتفاالت الدين�ة أو ا  . لتجمع علن�
 

عرضة للمضا�قات   الخصوص،ع� وجه  والمتحوالت  والمتحولون    المغار�ة،  ح�اتوالمس�  ال يزال المس�حيون
ي تمارسها الدولة   �شكل منتظم   .نوترهيبهم  .نواستجوابهم   .نح�ث يتم اعتقالهم  المجتمع�ة،  للمضا�قات  و الىت

طة،  ي العمل.  عالوة ع�   يتعرضن يتعرضون كما انهم.ن  من قبل ال�ش
�� �   فإن تج��م التبش�ي بموجب  ذلك،للتمي�ي

،القانون  من    220  فصلال ي
�   الجنايئ ها ع� نطاق واسع، �عرض المس�حيني ي �مكن تفس�ي لخطر   والمس�ح�ات  والىت

ومن    . � المسلمني مع  عق�دتهم  مناقشة  لمجرد  واالعتقال  والوصم    ثم،المالحقة  الدولة  مراقبة  من  الخوف  فإن 
�ن ع� إخفاء عق�دتهم وممارساتهم الدين�ة.  ان ال�ث�ي  االجتما�ي �ج�ب

 
 توص�ات 

ي ذلك الحق   ◊
ي ح��ة الدين أو المعتقد، بما ��

�ة تنتهك الحق �� � ��ي أو ممارسة تمي�ي القضاء ع� أي حكم ��ش
ي التخ�ي عن دينه والتحول إ� دين آخر. ع� وجه الخصوص، إلغاء تج��م التبش�ي بموجب المادة  

��220  
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ا س�ما  وال  بالتجد�ف،  المتعلقة   � القوانني جميع  و�لغاء  العق��ات  قانون  القانون   5-267  فصللمن  من 
 . ي

 الجنايئ
◊  � المس�حيني وتره�ب  مضا�قة  عن  فورا  شعائرهم  والمس�ح�ات    ال�ف  بأداء  لهم  والسماح  المغار�ة، 

ي ال�نا�س. 
ي األما�ن العامة و��

 ومعتقداتهم الدين�ة بح��ة ��
 

◊   


