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 أهداف الزيارة وخطتها

        تشرين   ٢٧                               وبوس، بزيارة املغرب يف الفترة من                                                          قام املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم، فرنار منيوز فيالل      - ١
                                  وكان اهلدف الرئيسي للبعثة هو تقييم   .                   بدعوة من احلكومة     ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول   ٥             نوفمـرب إىل     /       الـثاين 

                                                                                                  مستوى إعمال احلق يف التعليم يف املغرب، والسياسات والتدابري املعتمدة يف سبيل اإلعمال الكامل للحق يف التعليم 
                               ً                                                وبصفة خاصة كان املقرر اخلاص مهتماً بتقييم مستوى إعمال احلق يف التعليم يف               .                 لـيت تعرقل ذلك                والعقـبات ا  
                                                                                   كما كان يرغب يف الوقوف على التمتع باحلق يف التعليم لدى البنات واألطفال املعوقني، واألطفال   .               املناطق الريفية

  .                                                      املنتمني إىل أقليات لغوية، وأطفال الشوارع واألطفال العاملني

                                                                                               وخالل الزيارات اليت قام هبا املقرر اخلاص إىل الدار البيضاء ومراكش والرباط، التقى بوزير التعليم ووزير  - ٢
                           ً                                                                                 األوقـاف والشؤون اإلسالمية، فضالً عن مسؤولني رفيعي املستوى من كلتا الوزارتني ومن كتابة الدولة املكلفة                

                                  كما التقى املقرر اخلاص بأعضاء ديوان   .                  جية ووزارة املالية                                              باألسرة والطفولة واألشخاص املعاقني، ومن وزارة اخلار
                                                                          ، واجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان واملرصد الوطين حلقوق الطفل، ومبمثلني عن            )                مكتب أمني املظامل   (         املظـامل   

           املة يف جمال                       املنظمات غري احلكومية الع  :               ً                   كما تقابل أيضاً مع اهليئات التالية  .                                  األكادمييات اجلهوية للتعليم والتكوين
                                                                                                          حقوق اإلنسان، وحقوق املرأة والطفل وحقوق املعوقني؛ نقابات املدرسني؛ والعلماء؛ وأعضاء من املعهد امللكي              

                                                               وزار املقرر اخلاص أثناء فترة وجوده بالبلد مدارس ابتدائية           .                       ً                             للـثقافة األمازيغية؛ فضالً عن هيئات األمم املتحدة       
  .          والريفية                                وإعدادية وثانوية يف املناطق احلضرية

                                                                     ً                               ويود املقرر اخلاص أن يشكر حلكومة املغرب دعوهتا وتعاوهنا معه خالل زيارته، فضالً عن املساعدة اليت                 - ٣
                                                          كما يود املقرر اخلاص أن يشكر املنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين   .                                    قدمها لـه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

  .                        ِّ  على تعاوهنم وإسهامهم القيِّم

 واستنتاجات أوليةمالحظات 

  ّ                                                    ً                                         سلّم املقرر اخلاص بالتدابري املؤسسية والتشريعية اإلجيابية جداً اليت اختذها املغرب والرامية إىل إعمال احلق  - ٤
ّ                            يف التعليم، وبصفة أعّم إىل محاية حقوق اإلنسان                                                                     والحظ املقرر اخلاص مع التقدير االعتراف باحلق يف التعليم يف            .                    

                          كما الحظ مع التقدير اعتماد   .                                                   اقية حقوق الطفل واجلهود املبذولة يف سبيل تنفيذها                                  الدسـتور والتصديق على اتف    
                                                                                                     امليثاق الوطين للتربية والتكوين، الذي يدرج، إضافة إىل حتديد إطار نظام التعليم يف املغرب، ثقافة حقوق اإلنسان 

                                       ام التعليم، إىل جانب القيم اإلسالمية                                                                                 يف املناهج التعليمية ويعترف حبقوق اإلنسان بصفتها من املبادئ اهلادية لنظ          
                                                                                  ورحب املقرر اخلاص بإنشاء اجمللس األعلى للتعليم يف اآلونة األخرية، وهو هيئة استشارية يرأسها   .           َ  َ    ومفهوم املَواطَنة

     ً                    ، فضالً عن إنشاء املرصد                 ُ                                                                           جاللة امللك، وُيتوقع أن يشارك فيها الطلبة واألساتذة من بني األطراف الفاعلة األخرى            
  .                                                        ين حلقوق الطفل، واجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان ومكتب أمني املظامل    الوط

                                                                                        وأثىن املقرر اخلاص على السلطات للجهود اليت تبذهلا يف مكافحة األمية ولضمان التقدم اإلجيايب يف تعميم  - ٥
     إىل     ١٩٦٠          ائة يف عام       يف امل  ٤٠                                ً                                         التعليم االبتدائي، الذي تطور وفقاً لبيانات رمسية من نسب االلتحاق باملدارس من 

                                                                                    ويرى املقرر اخلاص أنه من املهم بصفة خاصة االعتراف باللغة والثقافة األمازيغيتني              .     ٢٠٠٦                     يف املائة يف عام        ٩٣
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                                                              ً              ً                                      يف امليثاق الوطين، واعتمادمها يف املناهج التعليمية والعمل هبما تدرجيياً يف املدارس، فضالً عن إنشاء املعهد امللكي                 
   .                  للثقافة األمازيغية

                                                                                                  والحظ املقرر اخلاص مع التقدير اجلهود املبذولة يف اآلونة األخرية يف املغرب إلدخال منظور جنساين يف                 - ٦
                      لقطاع التعليم، وتكريس   )                               يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل ٦ (                     يف املائة من مواردها   ٢٧                       امليزانية الوطنية وختصيص 

                        ً                                               ساتذة وتوزيع البقية وفقاً لالحتياجات اجلهوية، مع إيالء عناية خاصة                                                       يف املائة من ميزانية التعليم لرواتب األ         ٨٠
  .                                    ً إىل املناطق الريفية واملناطق األكثر فقراً

                                                                                        كما رحب املقرر اخلاص بعملية تطبيق الالمركزية يف جمال التعليم، حيث منحت وزارة التعليم االستقالل  - ٧
                       واألهم من ذلك هو أن       .                                    وين ومندوبياهتا على صعيد العماالت                                                    اإلداري واملايل لألكادمييات اجلهوية للتعليم والتك     
                                 ِّ                              يف املائة من مناهجها الدراسية، مكيِّفة إياها مع اخلصائص            ٢٠                                              األكادمييات اجلهوية تتمتع باالستقالل يف تصميم       

   .                          واالحتياجات الثقافية احمللية

                              ق يف التعليم، رأى املقرر اخلاص يف                                                                  ورغـم اختاذ جمموعة كبرية من اخلطوات اإلجيابية يف جمايل إعمال احل            - ٨
                                                                                                         تنفيذ السياسات واالستراتيجيات العامة، وال سيما ما يتعلق منها بتعميم التعليم ونوعيته، أحد التحديات الرئيسية 

                                         والحظ املقرر اخلاص أن األطفال يف املناطق         .                                                                      الـيت يواجههـا اإلعمال الفعلي والكامل للحق يف التعليم يف البلد           
                                                  ً                                                سيما البنات، واألطفال العاملون وأطفال الشوارع، فضالً عن األطفال املعوقني حيرمون يف كثري من                           الريفية، وال 

  .                               األحيان من حقهم األساسي يف التعليم

   ّ                                                                                                      وسلّم املقرر اخلاص بالزيادة يف نسب االلتحاق باملدارس االبتدائية والحظ أنه ال تزال مثة حاجة إىل بذل                  - ٩
   ).        مليون   ١,٥     زهاء  (                                              يف املائة من األطفال الباقية خارج نظام التعليم  ٨- ٧           ل نسبة ال                          مزيد من اجلهود لضمان تسجي

                               يف املائة من األطفال امللتحقني      ٤٠        ، فإن    )    ٢٠٠٥ (     ً                                                          ووفقاً للتقرير القطري للمغرب بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية         
     يف    ٥٠                  ويترك ما يناهز      )             من العمر       ً   عاماً   ١١- ٦ (                                                                 بـاملدارس االبتدائية يتركوهنا قبل إهناء اخلمس سنوات النظامية          

                                                                          يف املائة منهم يف املناطق الريفية املدارس اإلعدادية خالل فترة الثالث              ٨٠                                       املائة من األطفال يف املناطق احلضرية و      
                  ِّ                                            ويف هذا السياق، يسلِّط املقرر اخلاص الضوء على أمهية زيادة             ).      ً             عاماً من العمر     ١٤-  ١٢ (                   سـنوات املخططـة     
             ويعتقد املقرر   .                                                                       د والبنات على السواء يف املدارس االبتدائية وإمتامهم مرحلة التعليم االبتدائي                   معـدالت بقاء األوال   

                                                                                                           اخلـاص أن لنقص اهلياكل األساسية يف املدارس اإلعدادية والثانوية، وعدم وجود مطاعم ومرافق سكن داخلي،                
                   ً      ً       ً            ملناطق الريفية، أثراً سلبياً مباشراً يف إعمال                                                              والنقص العام يف مرافق اإلصحاح، واإلمداد باملاء والكهرباء يف خمتلف ا

                                                                  ويرى املقرر اخلاص أن هناك حاجة لزيادة اجلهود املتعلقة بامليزانية ملعاجلة   .                                    احلق يف التعليم، وال سيما تعليم البنات
   ار                                                                                                            نقـص اهلـياكل األساسـية يف املناطق الريفية، وخباصة يف املناطق اليت كانت يف املاضي مستبعدة من االستثم                  

   .                                                واملساعدة، مثل اخلنيفرة يف جبال األطلس ومنطقة الريف

                                                      ً     ً                                    كما حدد املقرر اخلاص تصاعد ظاهرة عمل األطفال، بصفته عنصراً هاماً حيول دون متتع األطفال حبقهم           -  ١٠
             االجتماعية  -                                                                                   وحيـد من التحاق األطفال باملدارس واستمرارهم فيها، والفقر والظروف االقتصادية              .             يف التعلـيم  

                                                         ً                                ُ                      عسـرية لألسر املغربية، وبعض املمارسات التقليدية والثقافية، فضالً عن عدم تنفيذ التشريع احلايل الذي ُيحظر                  ال
                  ً                                              وتعمل البنات أساساً كخادمات منازل، داخل البيت وخارجه، ويف           .                                       عمـل األطفـال دون سن اخلامسة عشرة       



A/HRC/4/29/Add.2 
Page 4 

 

                               والد يف قطاع صنع منتجات الصناعات                                                                         ظـروف عمـل تتسم بسوء املعاملة يف كثري من األحيان، بينما يعمل األ             
                  طفل من أطفال       ٦٠٠     ٠٠٠                                          وإضافة إىل ذلك، تفيد التقديرات بوجود         .                                      احلرفـية ويف صـناعة نسـيج السجاد       

                                                  ومل يؤد تصدي الدولة هلذه الظاهرة إىل حد اآلن إىل إعمال   .                                             الشوارع، وأغلبيتهم الساحقة غري ملتحقني باملدارس
  .                        حق هؤالء األطفال يف التعليم

                                                                                                  ويف هـذا السياق، حث املقرر اخلاص السلطات على إعداد وتنفيذ تشريعات مالئمة تتعلق حبظر عمل                 - ١ ١
                                                                                                           األطفـال؛ وعـلى النظر يف اعتبار سن إمتام التعليم املدرسي أصغر سن للقبول يف أي شكل من أشكال العمالة؛             

                وينبغي للسلطات    .                   ذرية هلذه الظواهر                                       اجتماعية مالئمة ملعاجلة األسباب اجل     -                                   واعتماد سياسات وتدابري اقتصادية     
                                                                                                                أن تـزيد من تعزيز جهودها الرامية إىل ضمان التحاق األطفال العاملني وأطفال الشوارع باملدارس واستمرارهم                

                                                                                ولبلوغ هذه الغاية، يوصي املقرر اخلاص بالقيام، كتدبري أويل ذي أمهية حيوية،              .                                    فـيها إىل هناية املرحلة التعليمية     
                                                                                            مع البيانات واملعلومات عن أطفال الشوارع واألطفال العاملني، وخباصة البنات الالئي يعملن                               بإنشـاء نظـام جل    
  .             كخادمات منازل

                                                                                       وحدد املقرر اخلاص بعض العوائق اليت حتول دون إعمال حق األطفال املعوقني يف التعليم، وخباصة إدخاهلم  -  ١٢
                                                   لى اتفاقية حقوق املعوقني اليت يشترشد هبا يف وضع                                                     ويوصي املقرر اخلاص بقوة املغرب بالتصديق ع        .            يف املـدارس  

ّ    ويف هذا الصدد، شّدد   .                                                                                   السياسـات الوطنية يف جمال اإلعاقة وال سيما فيما يتعلق حبق األطفال املعوقني يف التعليم                      
                                                                                                             املقـرر اخلاص على أمهية ختصيص اعتمادات كافية، متكن من تنفيذ السياسات واالستراتيجيات الوطنية القائمة،               

                                                   ً                     لصاحل األطفال املعوقني، وأية سياسات مستقبلية أخرى، فضالً عن تكييف               ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                  ل اخلطة الوطنية        مـث 
                                                          ويشدد املقرر اخلاص بقوة على أمهية توفري التدريب املالئم           .                                                  اهلـياكل األساسـية واملـواد املدرسية الحتياجاهتم       

                                         يات واملواد التعليمية لدعم األطفال املعوقني،                                                               للمعـلمني، مبـا يف ذلك التوعية باإلعاقة، ووسائل االتصال، والتقن    
  .     ً                       توخياً لضمان إدخاهلم يف املدارس

ّ                       كمـا الحظ املقرر اخلاص مع القلق التأخري احلاصل يف تنفيذ تدريس األمازيغية، على النحو املتوّخى يف                  -  ١٣                                                                                 
                           كنهم من تدريس األمازيغية                                                    وحدد احلاجة إىل تدريب منتظم ومالئم للمعلمني مي         .                                 امليثاق الوطين للتعليم والتكوين   

  .                                                            ً وأوصى بتخصيص اعتمادات إضافية لتأمني تنفيذ امليثاق الوطين تدرجيياً

                                        ً                     ُ  ّ                 ُّ                واعترب املقرر اخلاص أن معدل األمية يشكل حتدياً يواجه البلد، رغم ما ُنفّذ من برامج وما اتُّخذ من تدابري  -  ١٤
  .                      ، يف نظره، إدخال حتسينات                                         ّ         إىل حد اآلن حملو األمية على الصعيد الوطين، يتطلّب حمتواها

ّ   ً             ورحب املقرر اخلاص بإدراج حقوق اإلنسان يف املناهج التعليمية ويف الكتب املدرسية، منّوهاً باحلاجة إىل  -  ١٥                                                                           
    ٢٠٠٢                                   كما رحب بتنقيح الكتب املدرسية يف عام   .                                                   تعزيز تدريب املعلمني بطريقة منهجية يف جمال حقوق اإلنسان

                                                                                أبداها ممثلو اجملتمع املدين، فأشار إىل احلاجة إىل تعزيز اجلهود الرامية إىل حمو                                               ، وضـم صوته إىل املالحظات اليت      
                                                                                                الصور النمطية للجنسني من الكتب املدرسية وإدراج منظور يراعي االعتبارات اجلنسانية وحقوق اإلنسان يف نظام 

                          دريس حقوق اإلنسان، بدون                                     ً                                      والحـظ املقرر اخلاص مع القلق أنه كثرياً ما يوكل للجمعيات احمللية ت              .          التعلـيم 
     َّ                               ً      ، يدرَّس خليط من املفاهيم، ال يتفق دائماً مع  "               التربية الوطنية "          وحتت عنوان   .                               إشراف على حمتوى التدريس ونوعيته

ّ                                            ونّدد اجملتمع املدين بقوة بالتفاوتات يف حمتوى         .                                                               القانون الدويل حلقوق اإلنسان، ويشار إليه باسم حقوق اإلنسان           
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                                                                          وعالوة على ذلك، شدد املقرر اخلاص على أمهية ضمان أال يقتصر األمر على               .     نسان                         ونوعـية تدريس حقوق اإل    
                                                          ً                                                      تدريـس حقوق اإلنسان بصفتها مادة من املواد فحسب، بل ينبغي أيضاً إدماجها يف العملية التربوية كجزء من                  

                         ة العقوبة البدنية احملظورة                                                             ويف هذا السياق، دعا املقرر اخلاص السلطات إىل مواصلة أعماهلا ملكافح  .              احلياة املدرسية
  .               بالفعل يف املدارس

                                                                   ً                                    ويوصي املقرر اخلاص السلطات بتجاوز خطة التكافؤ الراهنة، اليت تركز أساساً على كفالة املساواة بني                -  ١٦
                                                  ً                                                 البنات واألوالد يف فرص االلتحاق باملدارس، لتتضمن منظوراً يراعي االعتبارات اجلنسانية وتعزيز مبدأ املساواة يف 

                                                   وأشار املقرر اخلاص إىل استراتيجية وزارة التعليم         .                                                             قـوق بني الرجال والنساء يف كافة مراحل النظام التعليمي           احل
                                                                                                            الرامية إىل إشراك اجملتمع املدين من خالل إقامة شراكات مع اجلمعيات واملنظمات غري احلكومية احمللية يف قطاع                 

                                     وشدد املقرر اخلاص على أن الدولة،        .          ليم اخلاص                                           ً                    التعلـيم، وإىل تشـجيع السـلطات الـذي يبدو مفرطاً للتع           
  .                                                                        ال اجلمعيات احمللية وال القطاع اخلاص، هي املسؤولة على كفالة إعمال احلق يف التعليم

  .                                                                                         وسيقدم املقرر اخلاص تقريره النهائي عن زيارته املغرب وتوصياته إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورة قادمة -  ١٧

- - - - - 

 


