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 ثقافة حقوق اإلنسان



صدر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان سنة 1948 وهو يتضمن ديباجة وثالثين مادة تركز على الحقوق الطبيعية لإلنسان: حق الحياة،

الحرية، العيش الكريم، السالمة الشخصية.

بمجرد اعتالء جاللة الملك محمد السادس العرش، تضاعفت الجهود من أجل تطوير وتوسيع نطاق حقوق اإلنسان، بحيث تم فتح

اوراش كبرى في هذا المجال بهدف ضمان وحماية حقوق اإلنسان من جهة وترسيخ ثقافة الحوار االجتماعي من جهة ثانية.

ويعتبر إحداث مؤسسات وهيئات جديدة، وتجديد وتطوير تلك القائمة تعبيرا حقيقيا نحو كسب رهان الديمقراطية في مجال حقوق

اإلنسان ببالدنا.

فهيئة اإلنصاف والمصالحة، التي تعتبر األولى من نوعها في العالم العربي واإلسالمي، شكلت خطوة هامة في ميثاق حقوق اإلنسان،

من أجل البحث عن الحقيقة ومن أجل مصالحة المغرب مع نفسه، وبالتالي انطالقة للمسار الديمقراطي. إذ سنحت لضحايا االعتداأت

والتجاوزات الماضية لحقوق اإلنسان التعبير عن اآلالم التي تعرضوا لها بحيث أصبح بإمكانهم وصف ذلك في جلسات عمومية تابعها

الرأي العام الوطني والدولي مباشرة على شاشة التلفزة واإلذاعة الوطنية.

وفيما يتعلق بحقوق المرأة ذهب خطاب جاللة الملك محمد السادس أمام البرلمان في دورة 10 أكتوبر 2003 إلى اإلعالن عن خطوط

عريضة لمدونة جديدة لألسرة عن طريق تعديل بعض النصوص القانونية القديمة واستبدال أخرى بنصوص من شأنها رد االعتبار

للمرأة وصون كرامتها وجعلها تتمتع بحقوقها كاملة.

ومن أجل التصدي لبعض خروقات اإلدارة العمومية تم إحداث ديوان المظالم لترسيخ دولة الحق والقانون وهي مؤسسة تستمد

مرجعيتها من نصوص الشريعة اإلسالمية، ومما درج عليه الملوك والسالطين العلويين من تقاليد وعادات في رفع الجور الذي يمارسه

األقوياء من أصحاب السلطة والنفوذ على المستضعفين من مرؤوسيهم ومن الرعية والمواطنين.

ولم تستثن حقوق الطفل من منظومة النهوض بحقوق اإلنسان في بالدنا بل اتخذت عدة إجراأت وتدابير بدأ بمدونة األسرة الجديدة

التي تحفظ للطفل رعاية متكاملة سواء عاش بين أحضان أمه وأبيه أو شاءت له األقدار أن ينمو بعيدا عن أحدهما أو كليهما، ويعتبر

المرصد الوطني للطفل من أهم المنجزات في هذا الميدان.

وتشكل مؤسسة محمد الخامس للتضامن مظهرا جديدا لالعتناء بحقوق االنسان، نظرا لما تقوم به من أعمال التكافل والتضامن

االجتماعي ومبادرات اجتماعية لفائدة فئات المواطنين الذين يعيشون وضعية اقتصادية واجتماعية غير قارة، وبالنظر كذلك إلى

المخططات والبرامج التي تنفذها في إطار التنمية المستديمة.
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