الدورة  14لمجلس حقوق اإلنسان

احلوار التفاعلي مع املقررة اخلاصة املعنية باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز
العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

كلمة المندوب الوزاري المكلف بحقوق اإلنسان
جنيف،

 80يوليوز 9802

السيد الرئيس،
أود أن أعرب باسم وفد اململكة املغربية ،عن شكري وتقديري للسيدة إ .تينداي أشيومي املقررة اخلاصة ،عن
تقدمي تقريرها مبناسبة زيارهتا لبلدي خالل الفرتة املمتدة من  01إىل  90دجنرب  ،9800اليت اتسمت باالحرتافية
واملهنية .وال يسعنا إال أن نسجل بإجيابية تقييمها اإلمجايل ،وإشادهتا بتعاون السلطات املغربية اليت يسرت مهمتها،
وكذا تقييمها بكوهنا مرت يف ظروف تضمن حرية التنقل دون قيد أو شرط .كما نسجل بإجيابية ،ما ورد يف تقريرها
خبصوص:
أوال :الرتحيب بالتكريس الدستوري ملبدأي املساواة وعدم التمييز ،ودمج اللغة األمازيغية يف مجيع مرافق احلياة العامة،
باعتبارها لغة رمسية للمملكة.
ثانيا :اإلشادة بالتعددية الثقافية والدينية ،للمجتمع املغريب واجملهودات املبذولة للنهوض حبقو االنسان ،السيما يف
جمال تعزيز املساواة والقضاء على العنصرية والتمييز العنصري ،خاصة وأن زيارة املقررة اخلاصة تزامنت مع إصالحات
هيكلية ،بعضها دخل حيز الن فاذ واآلخر قيد التفعيل ،على املستويني ،القانوين واملؤسسايت.
ثالثا :الدور الريادي للمؤسسات الوطنية ،وال سيما دور اجمللس الوطين حلقو اإلنسان ،يف محاية حقو اإلنسان

وتعزيز املساواة.

رابعا :أمهية السياسات العمومية املوضوعة يف نطا إعمال الت زامات اململكة ،مبوجب االت فاقية الدولية للقضاء على
مجيع أشكال التمي يز.
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خامسا :الدور القيادي للمغرب يف قضايا اهلجرة ،على املستو الوطين والدويل واإلقليمي ،والتزامه الطوعي بتعزيز
محاية حقو اإلنسان للمهاجرين والالجئني ،يف إطار السياسة اجلديدة للهجرة ،اليت أطلقتها اململكة سنة ،9801
كممارسة فضلى.
سادسا :اجملهودات املبذولة يف مكافحة التطرف الدي ين ونشر قيم التسامح .وبذلك ن ث من مواقف السيدة املقررة
اخلاصة.

السيد الرئيس،
وال يفوتين مرة أخر  ،أن أؤكد لكم اختيار بلدي الثابت واملتجدد يف التعامل مع أصحاب اإلجراءات اخلاصة،
ال م تسم باجلدية واملواكبة املنتظمة والتعاون التام .وتعد زيارة السيدة تينداي أشيومي الزيارة رقم  .09وهذا االختيار
مؤسس على م مارسة قائمة على الوضوح والتفاعل الواقعي ،وبقدر حرصنا على الوفاء بالتزاماتنا الدولية ،حنرص
على تقدي م تعليقاتنا وآراءنا ،ويف هذا اإلطار أعددنا ملحق رد على جوانب من التقرير ،ونركز باملناسبة على ما
يلي:
أوال :إن اعتبار التقرير أن املغرب مينع األمازيغ والصحراويني واألفارقة وغري املواطنني ،من التمتع حبقوقهم األساسية
على قدم املساواة أمر جمانب للصواب ،ألنه متعذر واقعيا بسبب هوية املغرب وتنوعه اللغوي والثقايف.
ثانيا :جتدر اإلشارة إىل أن السلطات املغربية اقرتحت على املقررة اخلاصة القيام بزيارة لألقاليم اجلنوب ية للمملكة،

للوقوف على املكتسبات واجلهود املبذولة على أرض الواقع ،إال أهنا ارتأت غري ذلك .وكان بإمكاهنا لو مت ذلك أن
تقف على معطى نوعي ،يقول بأن أزيد من  %08من مناصب املسؤولية يف كافة املؤسسات التمثيلية واإلدارية،
يتحملها أبناء األقاليم اجلنوب ية.
ثالثا :ال شك أن وقت املقررة اخلاصة ،أثناء الزيارة ،مل يسمح إال باالن ت قال إىل أربعة مدن كرب  ،الشيء الذي مل
ي مك نها من أخذ صورة ميدانية واقعية عن إدماج املناطق واجلهات اليت عاشت لسنوات يف ظروف العزلة والتهميش،
دون أن ن نسى الربامج وحجم امليزانيات املرصودة للتصدي لالختالالت اجملالية .ويف ضوء ذلك فإننا ال نر أي
أساس لإلفادات اليت مبوجبها اعتربت املقررة اخلاصة وجود تفاوتات جمالية ،مبنية على التمييز ،وهو أمر نستغربه
ونرفضه.
رابعا :وفيما يتعلق باملهاجرين والالج ئ ني ،أود التأكيد أن التوصية املتعلقة مبوضوع التنميط العرقي غري سليمة لكوهنا
ت ت ناىف وواقع املمارسة باملغرب وال متثل جزءا من سياسته يف جمال اهلجرة.
وختاما ،سيبقى بلدي متفاعال كعادته ،وبكل جدية مع توصياتكم الوجيهة ،ونؤكد باملناسبة أن معظمها يندرج
يف إطار اإلصالحات الشاملة واهليكلية الذي أطلقته بالدنا ،وتفعيال هلا ،أحيطكم علما أن التقرير الدوري الوطين
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اجلامع للتقارير  02و 98و 90بشأن إعمال اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري ،يف طور اعتماده
النهائي من قبل السلطات املغربية قبل تقدميه للجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري.
ويف نفس السيا  ،وبعد زيارة املقررة اخلاصة ،اعتمد جملس النواب املغريب ،القانون التنظيمي رقم  92.02املتعلق
مبراحل تفعيل الطابع الرمسي للغة األمازيغية ،مما ميثل أكرب جواب على ادعاءات التمييز العنصري الالحق باألمازيغ.
ويكفي ن ي أن أذك ر ،على سبيل املثال ال احلصر ،أن رئيس حكومة بلدي ورئيس الغرفة الثانية من الربملان ورئيسة
اجمللس الوطين ،أمازيغ .واألمازيغية من مقومات اهلوية الوطنية كما يقر هبا الدستور.

السيد الرئيس،
أود ان أؤكد لكم جمددا ،التزام اململكة املغربية الثابت ،مبكافحة العنصرية والتمييز جبميع أشكاله ،ودعمها املستمر
لعمل املقررة اخلاصة املعنية باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب والعنصرية وما يتصل بذلك
من تعصب .وكذا عمل جملسكم املوقر واملفوضية السامية حلقو اإلنسان يف هذا اجملال.
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