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 السياق العام

، أطلـق املغـرب يف 1993سـنة  دطبقا لتوصيات كل من تصـريح وخطـة عمـل مـؤمتر فيينـا حلقـوق اإلنسـان املنعقـ

2008أبريـــل  25
. وقـــد خطـــة عمـــل وطنيـــة فـــي مجـــال الديمقراطيـــة وحقـــوق اإلنســـانمسلســـل إعـــداد  1

ونـات اتمـع املغـريب، حكومـة وأحزابـا ونقابـات شكلت هذه املبادرة ورشا وطنيـا مجاعيـا شـاركت فيـه خمتلـف مك

الوفــاء يف  كمــا مثلــت جتسـيدا اللتــزام رمســي يؤكـد اإلرادة السياســية للحكومــة . امـدني اسسـات وطنيــة وجمتمعــومؤ 

توفري آليات مستدامة لرتسيخ أسس دولة احلق والقـانون، وتعزيـز مسلسـل اإلصـالح والدمقرطـة. ومـن بالتزاماا و 

يتجــزأ مــن حركــة التغيــري والبنــاء الــدميقراطي الــذي اخنــرط فيــه املغــرب منــذ أزيــد مــن عقــدين. كمــا  مت فهــي جــزء ال

تندرج أيضا يف سياق الدينامية اليت أمثرت جمموعـة مـن اخلطـط الوطنيـة اهلادفـة إىل حتقيـق التماسـك االجتمـاعي، 

مة مـن خـالل اعتمـاد مبـادئ ومنـاهج وحتسني حياة األفراد واجلماعات، واألخـذ بأسـباب التنميـة البشـرية املسـتدا

  وآليات احلكامة اجليدة.

، مــن خــالل فــتح 2الدوليــة التزاماتــه عــن املرتتبــة بواجباتــه الوفــاء علــى املغــرب عــزم ســياق يف أيضــا اخلطــة هــذه تنــدرج

يف  آفاق تكريس فعلي للمكتسبات، وتسريع وترية أوراش اإلصالح الراميـة إىل تعزيـز اإلطـار القـانوين واملؤسسـايت

جمــال حقــوق اإلنســان والنهــوض ــا. ومل يكــن اختيــار املغــرب ضــمن أربعــة بلــدان رائــدة لتحقيــق مشــروع النــوع 

االجتماعي وهدف األلفية للتنمية سوى دليل على ثقة اتمـع الـدويل يف اجلهـود املبذولـة والتقـدم احلاصـل. كمـا 

دة من الـدعم املخصـص ملواجهـة حتـدي األلفيـة، أن وجود املغرب ضمن ستة عشر  بلدا من بلدان العامل املستفي

والنهــوض حبقــوق اإلنســان، وتبــين قواعــد  ،بنــاء علــى معــايري انتقائيــة حمــددة مثــل احلكامــة اجليــدة، وحماربــة الرشــوة

ومــا اعــرتاف االحتــاد األورويب مــؤخرا للمغــرب بوضــع متقــدم مييــزه بــني  .قانونيــة كفيلــة بضــمان منــاخ مالئــم للتنميــة

جلنوبيـــة للبحـــر األبـــيض املتوســـط الشـــريكة لالحتـــاد، ســـوى لبنـــة أخـــرى تؤشـــر ملنعطـــف جديـــد يعـــد دول الضـــفة ا

بــــديناميات إصــــالحية وبإمكانيــــة توطيــــد التقــــارب مــــع االحتــــاد األورويب علــــى قاعــــدة القــــيم الدميقراطيــــة وحقــــوق 

    اإلنسان.

                                                           
في ھذا التاريخ انطلق مشروع إعداد خطة عمل وإستراتيجية وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق ا�نسان، ضمن اتفاقية شراكة بين .  1

  بية والمجلس ا9ستشاري لحقوق ا�نسان وا9تحاد ا8وروبي.الحكومة المغر
عن حقوق ا�نسان، وا9لتزام بتحقيق أھداف  1993. التصديق على ا9تفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق ا�نسان، ا9لتزامات في مؤتمر فيينا  2

 لس حقوق ا�نسان...ا8لفية، با�ضافة إلى ا9لتزامات التي أخذھا على نفسه بمناسبة ترشيحه لمج
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والنهوض ا مل تفتأ هي  ويالحظ ذا اخلصوص أن السياسات الوطنية اهلادفة إىل محاية حقوق اإلنسان

، الذي أكد يف 1996واملعدل سنة  1992األخرى تعرف تطورا مطردا منذ إقرار صيغة الدستور الصادر سنة 

. بل إن محاية تلك احلقوق أصبحت عاملياديباجته متسك املغرب حبقوق اإلنسان كما هو متعارف عليها 

. وهو التوجه الذي يتجلى من خالل والثقافية ية واالقتصاديةأولوية وطنية يف خمتلف ااالت السياسية والقانون

اإلصالحات والتدابري اليت اختذت بغية مواصلة السري قدما على درب مالءمة التشريعات الوطنية واالتفاقيات 

 ومحايتها. اإلنسان حبقوق النهوض مهمة تتوىل ومؤسسات وآليات لدعائم إرساء من ذلك صاحب وما ،الدولية

 عمومية سياسات بلورة إىل الرامية املبادرات من العديد انطلقت واملؤسسايت، القانوين املسار هذا مع ازاةوباملو 

  مالئمة. قطاعية

وسواء تعلق األمر باموعة الدولية أو بالعالقات اخلاصة مع اإلحتاد األورويب اليت متخضت عن الوضع اجلديد، 

ملغرب االضطالع ا يف جمال مالءمة تشريعاته مع املنظومة املعيارية فهي مجيعها تقابلها التزامات يتوجب على ا

اإلجراءات واملمارسات الفضلى من الدولية والقبول باآلليات الدولية اخلاصة مبراقبة تنفيذ االتفاقيات، وغريها 

  الكفيلة بتعزيز مصداقيته على الصعيد الدويل.

 ة التمثيلية السياسيةمصداقيتطوير مكاسب على صعيد الحريات والحقوق و  .1

انطـــالق ديناميـــة جديـــدة العقـــدان األخـــريان مـــن القـــرن العشـــرين  شـــهد:  السياســـي جا ر مسلســـل االنفـــ. 1 .1

يف مبـادرة  الديناميـةنوعا من االنفراج السياسي الذي مسح ببنـاء توافقـات سياسـية جديـدة. وجتلـت تلـك خلقت 

الـذين متكنـوا مـن  ثالمثائة من املعتقلني السياسـيني) عن أزيد من 1991) واإلفراج (سنة 1989العفو امللكي (

كمـا مت يف . 1994يف سـنة امل مغادرة معتقالت تازممارت وأكدز وقلعة مكونة، قبل أن يصدر عفو ملكـي شـ

وجتسد هذا املسلسل يف شكل جتديـد للتعاقـد السياسـي مـن ذات السنة حتويل العقوبات من اإلعدام إىل املؤبد. 

الـــذي تضـــمنت ديباجتـــه ألول مـــرة إحالـــة واضـــحة إىل حقـــوق اإلنســـان كمـــا هـــو  1992خـــالل صـــيغة دســـتور 

  .عامليامتعارف عليها 

 1997) الـذي عرفـه عقـد التسـعينات، أدى املسلسـل االنتخـايب لسـنة 1996وبعد التعديل الدستوري الثاين (

شـكل الـذي ؛ األمـر  قةعارصـة السـابمـن املجزئيـا إىل ما مسي ب"التناوب التوافقي" مـع تنصـيب حكومـة مكونـة 
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يف حــد ذاتــه منعطفــا مهمــا يف التــاريخ السياســي املغــريب احلــديث. وبــالرغم مــن كــل العوائــق الــيت أثــرت ســلبا يف 

املسار الدميقراطي املغريب ونالت من وتريته، فإن هذا احلدث "التناوب" كرس مسلسل االنفراج السياسـي ومكـن 

، وانتظــام االســتحقاقات االنتخابيــة، جمــال احلريــات العامــة مــن حتقيــق خطــوات إصــالحية أساســية، خصوصــا يف

  . دستوريا واحرتام اآلجال واملدد احملددة هلا

ع لرتسـيخ قطــائع إجيابيــة مــ افعليــ اتوجهــ، اتضــح جليـا أن هنــاك 1999يف ســنة العهــد اجلديــد الـذي انطلــق مـع  

عــل أبــرز جتســيد هلــذه اإلرادة متثــل يف التصــورات واألســاليب الــيت طبعــت ممارســة الســلطة يف املاضــي القريــب. ول

هيئــة ، تالهــا بعــد ذلــك إحــداث هيئــة التحكــيم املســتقلة لتعــويض ضــحايا انتهاكــات حقــوق اإلنســانإحــداث 

) الــيت قــادت التجربــة املغربيــة يف العدالــة االنتقاليــة، وأرســت دعــائم ــج جديــد يف 2003اإلنصــاف واملصــاحلة (

وســعيها إلجيــاد حلــول قانونيــة مســتدامة لالنتهاكــات اجلســيمة حلقــوق  تعــاطي الدولــة مــع ملــف حقــوق اإلنســان،

االنتهاكــات اجلسـيمة حلقـوق اإلنســان اإلنسـان وملفـات االختفـاء والوفيــات رهـن االعتقـال، وجــرب ضـرر ضـحايا 

وقــد متخضــت عــن األهــداف والتوجهــات اإلســرتاتيجية وتعويضــهم. ، 1999إىل  1956يف الفــرتة املمتــدة مــن 

سلســلة بــدورها مســارات إصــالحية أطلقــت  ، كمــا ترمجــت يف تقريــر هيئــة اإلنصــاف واملصــاحلة،نتقاليــةللعدالــة اال

تعـد اسـتكمال اإلصـالحات التشـريعية واملؤسسـاتية الـيت يف ورش الدولـة   اخنـراطلعل أبرزهـا هـو ، من الديناميات

    عنصرا أساسيا يف االلتزامات الدولية للمغرب.

يع التدرجيي حلقل احلقوق واحلريات الذي تشهد عليه جمموعة من املبادرات من قبيـل وباملوازاة مع مسلسل التوس

حنـو حتقيـق املسـاواة بـني اجلنسـني وإحـداث اهليئـة العليـا تني كخطـو وإصـالح قـانون اجلنسـية  إصدار مدونة األسـرة 

جهــود الدولــة منــذ لالتصــال الســمعي البصــري املعنيــة باإلشــراف علــى حتريــر املشــهد اإلذاعــي والتلفــزي، تركــزت 

أواســط العقــد األول مــن القــرن احلــايل علــى جتديــد احلكامــة العموميــة باعتبارهــا شــرطا أساســيا إلدمــاج الــبالد يف 

الـــذي تضـــمن تقوميـــا شـــامال للسياســـات العموميـــة بعـــد يعـــد تقريـــر اخلمســـينية تنميـــة بشـــرية فعالـــة ومســـتدامة. و 

لعمــل علــى استئصــال حنــو توســيع اخلطــط وتكثيــف وســائل ا االسـتقالل يف جمــال التنميــة البشــرية، خطــوة أساســية

جيوب الفقر ومظاهر اهلشاشة والتهميش واإلقصاء االجتماعي. ولعل املبادرة الوطنية للتنميـة البشـرية تـرتجم إىل 

عمــال إحــد بعيــد هــذه املقاربــة اجلديــدة يف التعــاطي مــع املعضــالت االجتماعيــة، مــن خــالل إشــراك املســتفيدين و 

ايب يف التخطــيط وإدارة الــربامج واملشــاريع التنمويــة. كمــا شــكلت أيضــا حلقــة مكملــة ملشــاريع البنيــات البعــد الــرت 



 8 |  خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان

  

التحتية الكربى (برامج التزويد باملاء الشروب، والـربط بالشـبكة الكهربائيـة، وإجنـاز الطـرق لفـك العزلـة عـن العـامل 

 االجتـــاه ذاتـــه تعـــددت وتنوعـــت اخلطـــط القـــروي) الـــيت انطلقـــت يف أواســـط التســـعينات مـــن القـــرن املاضـــي. ويف

واالســـرتاتيجيات احلكوميـــة القطاعيـــة (التعلـــيم، الصـــحة، الســـكن، البيئـــة، حماربـــة اهلشاشـــة، حماربـــة العنـــف ضـــد 

األشــخاص يف وضـعية إعاقـة، اخل.) الراميـة إىل تـدارك القصــور يف  وسـنني ملاو النسـاء، النهـوض بأوضـاع األطفـال 

قـــدرات األفـــراد الـــذين هـــم يف وضـــعية هشـــة، وتعزيـــز ولوجيـــة اخلـــدمات العموميـــة  اـــاالت االجتماعيـــة وتقويـــة

  األساسية.

   في ترسيخ الديمقراطية وحقوق اإلنسانالمجتمع المدني المغربي  دور. 2 .1

لعــب اتمــع املــدين مبختلــف مكوناتــه احلقوقيــة وغــري احلقوقيــة أدوارا بــارزة يف تســريع وتــرية التحــوالت السياســية و 

. ولقـد أظهـرت جمموعـة مـن النقاشـات اتمعيـة الكـربى الـيت عرفهـا املغـرب يف العقـدين البناء الدميقراطيوتدعيم 

األخـــــريين، قـــــدرة منظمـــــات اتمـــــع املـــــدين املغـــــريب علـــــى طـــــرح القضـــــايا الكـــــربى املرتبطـــــة بـــــاحلقوق االنســـــانية 

سعيها من أجل بلـورة مقاربـة عادلـة مللـف والدميقراطية وبناء دولة القانون. كما أبانت تلك املنظمات، سواء  يف 

النتهاكـــات اجلســـيمة حلقـــوق اإلنســـان أو إصـــالح مدونـــة األحـــوال الشخصـــية أو إعـــادة االعتبـــار للغـــة والثقافـــة ا

قرتاحيـــة جتـــاوزت وغريهـــا، عـــن كفـــاءات تنظيميـــة وتواصـــلية وقـــدرة علـــى التعبئـــة الواســـعة، وعـــن قـــوة ا تنياألمـــازيغي

املغـــريب مـــن ترســـيخ ثقافـــة جديـــدة تضـــمن  اتمـــع املـــدين ج واملطالبـــة. وهكـــذا متكـــنممارســـات التنديـــد واالحتجـــا 

تفــاعال أكــرب بــني الدولــة واتمــع، كمــا بلــور آليــات للمتابعــة والرصــد واملراقبــة ســامهت بشــكل فعــال يف توســيع 

  حقل احلريات وتدعيم حقوق اإلنسان وتقوية مكاسب املسار الدميقراطي.

علـــى مســـتوى الرصـــد والتتبـــع يف خمتلـــف  فعـــال بـــدورعاليـــات اتمـــع املـــدين املغـــريب كمـــا اضـــطلعت منظمـــات وف

ااالت، خصوصا ما تعلق باالنتخابات واملسامهة يف ضمان نزاهة وشـفافية عمليـات التصـويت والفـرز، احرتامـا 

  إلرادة الناخبني.

التحوالت السياسية  البارز يفاملظهر األول و : لعل  ةمصداقية التمثيلية السياسنحو . التطور الحثيث 3 .1

على درب تعزيز مصداقية التمثيل السياسي، كما النسيب الذي حتقق اليت عرفتها السنوات األخرية هو التقدم 

تطور الأما املظهر الثاين من مظاهر  ).2007جتلى ذلك من خالل االنتخابات التشريعية األخرية (شتنرب 
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تمثل يف التحول الذي مس العمل الربملاين، حيث أصبحت هذه صداقية املؤسسات املنتخبة فياحلثيث مل

املؤسسة تلعب تدرجييا دورها التشريعي الطبيعي. كما صارت فضاء فعليا للنقاش بني خمتلف الفرق السياسية، 

مث بينها وبني احلكومة. واتضح أيضا أن هناك بعض التحول يف موقف احلكومة من املؤسسة التشريعية، حيث 

رواسب ممارساته القدمية اليت ارتبطت بتهميش وتقليص الدور  منز التنفيذي يسعى بدوره للتخلص صار اجلها

التشريعي والرقايب للربملاين. والشك أن مناقشة جمموعة من النصوص القانونية من قبيل مدونة األسرة، وقوانني 

يها، تعد خري دليل على هذا التطور. كما ختليق احلياة العامة، وتلك املتعلقة باملسلسل االنتخايب، واملصادقة عل

جتدر اإلشارة إىل العديد من القضايا االقتصادية واالجتماعية الرئيسية اليت حتولت إىل موضوع نقاش فعلي 

  داخل املؤسسة الربملانية.

وعلى املستوى التشريعي بذل جمهود خاص لتأهيل املسلسل االنتخايب وإعداد الشروط والضمانات القانونية 

قوانني  عدة  2006الكفيلة خبلق جو انتخايب تطبعه الشفافية واحلرية. ويف هذا السياق تبىن املغرب يف دجنرب 

ستثنائية للوائح االنتخابية العامة مث القانون املكمل واملغري االراجعة امل، و 17-09القانون االنتخايب من بينها 

 04- 36رين. ويندرج يف ذات السياق وضع القانون املتعلق مبجلس املستشا 97-31للقانون التنظيمي رقم 

اخلاص باألحزاب السياسية، الذي يرمي إىل إعادة بناء املشهد احلزيب، تعزيزا للتعددية والدميقراطية. ويقضي 

منه على أن ختضع التنظيمات احلزبية  22بأن تتوفر املؤسسة احلزبية على هياكل دميقراطية، كما ينص الفصل 

ميقراطية تتيح لكل أعضائها املشاركة الفعالة يف قيادة خمتلف اهليئات التقريرية. بينما ينص ألسس وقواعد د

على أن اختيار احلزب ملرشحيه وانتدام ملختلف االستشارات الدميقراطية، جيب أن يتم وفق  24الفصل 

  قواعد ومبادئ دميقراطية.

ت واجبات الدولة يف املسامهة يف متويل احلمالت وحيدد الباب األول من اجلزء الرابع يف قانون االنتخابا

االنتخابية اليت ختوضها األحزاب السياسية املشاركة يف االقرتاعات العامة اجلماعية والتشريعية، وكذلك 

احلمالت االنتخابية اليت ختوضها األحزاب السياسية من أجل انتخاب أعضاء جملس املستشارين. وحيدد 

 لألحزاب السياسية حسب كل اقرتاع بقرار صادر عن الوزير األول بناء على مقرتح القانون حجم الدعم املايل

مقدم من وزراء الداخلية والعدل واملالية. كما يتحدد مبلغ مسامهة الدولة يف متويل احلمالت االنتخابية 

من  288صل لألحزاب بناء على عدد األصوات واملقاعد اليت ناهلا كل حزب على الصعيد الوطين. ويلزم الف
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القانون االنتخايب األحزاب السياسية والنقابات املستفيدة من الدعم املايل للدولة بتقدمي األدلة احملاسباتية عن 

صرفها لذلك الدعم يف اآلجال احملددة وبالطرق القانونية وللغايات اليت خصص هلا. كما يلزم القانون املرشحني 

ادر متويل محالم االنتخابية، ضمانا للشفافية يف جمال متويل لالنتخابات باإلدالء بتصريح مفصل عن مص

   احلمالت االنتخابية.

، فما تزال هناك عقبات  منذ عدة سنوات املشهد السياسي املغريبعرفها وبالرغم من الدينامية اإلجيابية اليت 

لسلمي الشفاف والنزيه الدميقراطية والتداول على السلطة من منطق الصراع اعملية كربى حتول دون تكريس ال

  : بني املشاريع السياسية واتمعية واإليديولوجية. ولعل من أهم تلك العقبات، ما يلي

ما يرتبط مبراجعة الوثيقة الدستورية من أجل تقوية الفصل بني السلطات، وتعزيز وتوسيع صالحيات  - 

  ومسؤوليات املؤسسات املنتخبة، وضمان استقاللية القضاء.

 ات احلزبية وتقويتها ورفع متثيلية الشباب والنساء يف خمتلف أجهزا التقريرية.إصالح البني - 

تعزيز اآلليات  تطوير املنظومة الوطنية للنزاهة من خاللو  ضمان سالمة ونزاهة العمليات االنتخابية - 

 .بيةأشكال إفساد العمليات االنتخاو  أنواع وتقوية املقتضيات القانونية اخلاصة مبحاربة الرشوة وكل

 الرفع من نسب املشاركة الشعبية يف الرتشح واالقرتاع.  - 

   .ترسيخ قيم وثقافة الدميقراطية واحملاسبة والشفافية وحقوق اإلنسان يف اتمع املغريب - 

بعد عشرات السنوات من الغياب شبه التام  :  للنساءالتمثيلية السياسية خطوات أولى على طريق . 4 .1

ة اجلماعية والربملانية، مسحت آلية التمييز اإلجيايب املتمثلة يف "الالئحة الوطنية للنساء عن االس التمثيلي

، حيث مكنت من فتح الغرفة األوىل 2002للنساء" من حتقيق خطوة أوىل يف االنتخابات التشريعية لسنة 

السابقة  يف االنتخابات % 0,6امرأة منتخبة. وبذلك انتقلت نسبة متثيل النساء من  30للربملان أمام 

  .2008عام  % 10,8إىل  1997و 1993

أما على مستوى االس البلدية فإن التحول كان أقل سرعة، إذ مل ينطلق العمل بتدابري التمييز اإلجيايب إال يف 

من املقاعد  % 12)، حيث مكنت آلية الكوطا اليت ختصص 2009االنتخابات احمللية األخرية (يونيو 
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). بينما 2003مرشحة يف انتخابات  6132مرشحة (بدل  20.458رشحات إىل للنساء، يف رفع عدد امل

  .3406) إىل 2003مستشارة مجاعية ( 127ارتفع عدد املستشارات اجلماعيات من 

  .التدعيم المؤسساتي لحماية حقوق اإلنسان  .2

تدعيما مؤسساتيا  السياسية املشار إليها أعاله، عرف املغرب يف العقدين األخريين الديناميةباملوازاة مع 

تلك احلقوق أو من خالل التقدم امللحوظ يف بعض متواصال حلقوق اإلنسان، سواء على مستوى دسرتة 

  ممارسته التعاقدية يف جمال حقوق اإلنسان.

وهكذا فباإلضافة إىل التحول النوعي الذي محله التأكيد الواضح على تشبت املغرب حبقوق اإلنسان كما هو 

)، اختذ املغرب جمموعة من املبادرات 1996املعدل يف  1992(ديباجة دستور  ملياعامتعارف عليها 

  : املؤسساتية الداعمة حلقوق اإلنسان، منها

   . المؤسسات القضائية1.2

عقود  شكال لعدة  ينذلال، 1939" وكذلك ظهري كل ما من شأنه"املعروف بظهري ، 1935إلغاء ظهري  - 

  يني.واجلمعو بيني والنقا نياسيالسيفاعلني من حرية الأداة للحد 

من  3تسع) اليت انتقلت مهامها حملاكم االستئناف يف 2004 شتنرب 15( إلغاء محكمة العدل الخاصة - 

املدن الكربى. وبذلك وضع حد ملؤسسة تابعة للسلطة التنفيذية كانت تشكل مسا واضحا باستقاللية 

  لدميقراطية العامة الرامية إىل إرساء دولة احلق والقانون.ا الديناميةاملضمونة دستوريا، كما كانت تناقض القضاء

: الذي حل حمل الغرفة الدستورية للمجلس األعلى. وتشكل هذه املؤسسة اجلديدة  المجلس الدستوري - 

، حيث تلعب دور اهليئة القضائية الدستورية العليا اليت تلزم قراراا خمتلف 1992تأكيدا لفلسفة دستور 

ة والقضائية، يف إطار رقابة قبلية تسعى للتأكد من دستورية التدابري التشريعية اليت يصدق السلطات اإلداري

بإمكان ربع أعضاء إحدى الغرفتني إحالة أي نص قانوين مت التصويت  1992عليها الربملان. وأصبح منذ 

لتوجه حنو هذه املؤسسة، عليه إىل الس الدستوري إذا اعترب منافيا للدستور. ومن مت صار بإمكان املعارضة ا

                                                           
  . 5248ج ر  471/04/2و مرسوم  5248جريدة رسمية  03/79قانون  -  3
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مما عزز دور الرقابة القضائية الدستورية باعتبارها ضامنة فعلية للحريات الفردية ضد ما قد ميسها من تدابري 

 تصدر عن السلطة التشريعية.

اإلدارية يف مطلع التسعينات وبدأت احملاكم  نظومة القضائيةامل: انطلق ورش تعزيز  إنشاء المحاكم اإلدارية - 

، مما مكن املواطنني من آليات فعلية لالنتصاف ضد اإلدارة 1994رية تضطلع مبهامها منذ سنة اإلدا

 العمومية.

 وطنية الوالهيئات المؤسسات . 2.2

) شكل منعطفا 1990(إحداث هذا الس  الشك يف أن:   المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان - 

غته األوىل من تقدمي آراء استشارية عديدة مست حامسا يف مسار حقوق اإلنسان باملغرب، حيث متكن يف صي

قضايا جوهرية مثل تسريح املعتقلني وتعويض املعتقلني واملختفني واملنفيني ألسباب سياسية أو أولئك الذين 

متتعوا بالعفو امللكي، مما شكل دفعة قوية لتعزيز االنفراج السياسي. األمر الذي أثر إجيابا يف تقدم مسلسل 

كات حقوق اإلنسان. كما ساهم الس يف مسار تأهيل التشريع املغريب ومالءمته مع االتفاقيات معاجلة انتها 

مت جتديد هذا الس بتوسيع تعددية متثيليته وتعزيز  2001الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان. ويف سنة 

وتعزيز دولة احلق استقالليته وتوسيع اختصاصاته، حىت يساهم بفعالية أكرب يف تثبيت حقوق اإلنسان 

 والقانون.

شكلت أول حمطة يف مسار املقاربة املغربية والتي  1999اليت أحدثت سنة المستقلة:  التحكيم هيئة - 

 مهمتها يف فحص ودراسة ملفات الضحايات واحنصر ملعاجلة ماضي االنتهاكات يف جمال حقوق اإلنسان، 

اب احلقوق ممن تعرضوا لالختفاء واالعتقال الضرر املادي واملعنوي لضحايا وأصحالتعويض عن وحتديد 

 .مرحلة مهمة يف سبيل التأسيس والتأصيل ملقاربة التسوية العادلة واملنصفة. ومن مث فقد جسدت التعسفي

مع مطلع العهد اجلديد ، عرفت السياسة العمومية يف تعاطيها مع لمعهد الملكي للثقافة األمازيغية : ا - 

أكتوبر  -17بتاريخ  حتوال نوعيا جسده إحداث املعهد امللكي للثقافة األمازيغية  تنياللغة والثقافة األمازيغي

هوض ا ، وتيسري إدراجها  يف املنظومة الثقافة  األمازيغية  والن  ىظ علاحلفا أنيطت به مهمة  وقد   2001

إنتاج طط  العمل وكدا ل بلورة االسرتاتيجيات وخوالثقايف و اإلعالمي  من خال اعياالجتمالرتبوية  والفضاء 
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هذا املعهد يف إطار توجه ويندرج إحداث   .الكفيلة بتحقيق هذه الغايات تلف األدوات والركائز واألحباث خم

من مكونات الثقافة الوطنية  لغة وثقافة ، باعتبارها مكونا أساسيا  ازيغيةللدولة يهدف إيل رد االعتبار  لألم

 اليت أنشئ من أجلها  األهدافمهمة لتحقيق وقد بدل املعهد جمهودات   . بة خيص جمموع املغار  ربية، وتراثااملغ

تعديل الدستور لالعرتاف باألمازيعية كلغة رمسية للبالد الذي رفعه إيل جاللة امللك حول  امللتمس  ، وأمهها 

بشراكة مع وزارة الرتبية م  و يف  اإلعالالرتبوية  املنظومةاألمازيغية  يف  إيل جانب العربية ، و مسامهته يف إدراج 

يف  املستوي السادس ابتدائي غاية  إيلريس األمازيغية تد  كان من نتائجه  الذي ،ووزارة االتصال   والتعليم

يف  األفقي و العمودي  هتعميم    أن تسرع اجلهات ذات الصلة إىل حتقيق أفق، يف االبتدائية املدارس بعض

 يل ما راكمه ،باإلضافة إ األمازيغية القناة التلفزية  إنشاء وجلامعي واملهين؛كافة املستويات مبا فيها التعليم ا

ولرتسيخ هذه مما جعل منه  قطبا مرجعيا يف كل ما يتعلق بالشأن األمازيغي ، علي املستوي  األكادميي 

تضافر  البد من العمومية  واإلداراتاملكتسبات و ضمان اإلدماج الفعلي   لألمازيغية يف كل القطاعات 

 .اجلميع باعتبار "النهوض باألمازيغية  مسؤولية وطنية "   جمهودات

بدور الوساطة بني املواطنني أفرادا أو  لتنهض 2001أحدثت هذه املؤسسة يف سنة :   ديوان المظالم

جمموعات، من جهة، وبني اإلدارة العمومية أو أية هيئة هلا صالحيات اإلدارة العمومية. وذلك من أجل حث 

ذه األخرية على االلتزام بقاعدة احلق والقسط وإعطائها األولوية. ويتوىل الديوان تلقي شكاوي وتظلمات ه

املواطنني الذين يعتربون أنفسهم ضحايا قرارات أو أعمال ختالف قواعد أولوية احلق والقسط، منسوبة إىل 

ئة هلا صالحيات السلطة العمومية. ويقوم إدارات الدولة أو اجلماعات احمللية أو املؤسسات العمومية أو أية هي

ديوان املظامل بإجراء التحريات الالزمة للتأكد من واقع األفعال اليت انتهت إىل علمه، وقياس مدى الضرر 

احلاصل، والتقدير الذي ينبغي إعطاؤه هلا. كما يستفسر السلطات املعنية عن األفعال موضوع تظلمات 

ن املظامل يف احلث عن سبل جرب املظامل املرتتبة عن احلاالت املنافية ملتطلبات املواطنني. وتعد اختصاصات ديوا

اإلنصاف واملضرة مبستعملي اخلدمات العمومية، مكملة الختصاصات احملاكم اإلدارية يف باب الشطط يف 

 استعمال السلطة والدعاوي الرامية إىل جرب األضرار النامجة عن أعمال أو تصرفات إدارية.

أنشئت هذه اهليئة بناء على توصية من الس االستشاري حلقوق اإلنسان،  :  اإلنصاف والمصالحةهيئة   - 

اليت شهدها املغرب  ماضي االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسانلتكون هيئة غري قضائية مكلفة بطي صفحة 
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هادات . وقد جسدت اهليئة خالل مدة عملها يف البحث والتحقيق وجتميع ش1999و 1956ما بني 

الضحايا وذويهم، مث تدوين حصيلة ذلك يف تقريرها اخلتامي، جتربة فريدة من نوعها يف العامل اإلسالمي. كما 

شكلت شهادة على شجاعة الدولة املغربية وإرادا يف حتقيق مصاحلة تارخيية تؤسس للمستقبل بعد استخالص 

 دروس املاضي.

جها قويا حنو تعزيز دعائم دولة احلق وضمان حقوق اإلنسان وقد محلت توصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة تو 

دستوريا وقانونيا وقضائيا وثقافيا وتربويا. ويشكل تفعيل تلك التوصيات من طرف الدولة املغربية مقياسا ملدى 

  انصهارها يف مسار محاية حقوق اإلنسان والنهوض ا، وتدعيم أسس دولة احلق والقانون.

 9: شكل إحداث اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين يف  ون الدولي اإلنسانياللجنة الوطنية للقان

إشارة هامة تربز العناية اخلاصة اليت توليها بالدنا لتطبيق لقانون الدويل اإلنساين على املستوى  2008يوليوز 

ء استشارية بشأن الوطين. وقد أسندت إىل اللجنة مهام تنسيق جهود خمتلف اجلهات املعنية، وتقدمي آرا

مواصلة االخنراط يف املنظومة الدولية للقانون الدويل اإلنساين، ومتابعة تطبيق املعاهدات الدولية املصادق عليها، 

ومواءمة التشريعات الوطنية مع الصكوك اليت مت التصديق عليها، ونشر القانون الدويل اإلنساين عن طريق 

وكذا التعاون وتبادل اخلربة مع اللجنة   فائدة خمتلف القطاعات واهليئات،التحسيس والتواصل والرتبية والتكوين ل

  الدولية للصليب األمحر وكل اهليآت املعنية بالنهوض بالقانون الدويل اإلنساين.  

وقد نظمت اللجنـة الوطنيـة للقـانون الـدويل اإلنسـاين، منـذ إحـداثها، عـدة دورات تكوينيـة  وأيـام دراسـية لنشـر 

ويل اإلنســاين،  و نــدوات لتشــخيص أوضــاع  احملتجــزين يف خميمــات تنــدوف، وكشــف املمارســات القــانون الــد

الســائدة فيهــا الــيت تتنــاىف مــع قواعــد القــانون الــدويل اإلنســاين وحقــوق اإلنســان. كمــا أجنــزت اللجنــة دراســات 

عليهـا، وكـذا حـول قانونية حول اسـتكمال اخنـراط املغـرب يف صـكوك القـانون الـدويل اإلنسـاين الـيت مل يصـادق 

  مواءمة التشريعات الوطنية مع الصكوك اليت صادق عليها. 

  

، ليشكل كيانا سياسيا 2006أنشئ هذا الس يف سنة المجلس االستشاري للشؤون الصحراوية :  - 

يسمح بتمثيلية خمتلف القبائل الصحراوية واملغاربة املنحدرين من مناطق اجلنوب القاطنني يف اخلارج، وكذلك 
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لئك املوجودين يف خميمات تندوف. ويشكل الس قوة اقرتاحية واستشارية تم مبجاالت التنمية االقتصادية أو 

للمناطق الصحراوية واحملافظة على الوحدة الرتابية. كما يشرف الس على تنفيذ السياسات احلكومية يف 

إشراكهم يف صنع القرار وتدبري شؤوم احمللية. املناطق اجلنوبية وفق منطق القرب وتقريب اإلدارة من املواطنني و 

كما يعد تقريرا سنويا يرفع للملك ويتضمن حصيلة عمل الس وآفاقه. وقد ساهم الس يف إعداد مشروع 

احلكم الذايت لألقاليم اجلنوبية للمغرب، بعد مشاورات موسعة عرفت مشاركة ممثلي سكان هذه املناطق من 

  مدنيني ينتمون للمجلس.أعيان ووجهاء وفاعلني 

، بغية 2007أحدث جملس اجلالية املغربية يف اخلارج يف متم سنة مجلس الجالية المغربية في الخارج :  - 

مراجعة وجتديد السياسة العمومية يف جمال اهلجرة ووضع اسرتاتيجية مشولية لتدبري شؤون املهاجرين املغاربة. 

ة بكل القضايا والسياسات العمومية اليت م املغاربة املقيمني باخلارج، ويلعب الس دور القوة االقرتاحية املعني

مبا يف ذلك القضايا االجتماعية والثقافية والدينية. كما يضطلع مبهام الدفاع عن مصاحل وحقوق املهاجرين 

 بال.املغاربة وتعزيز أواصر تواصلهم مع بلدهم األصلي، ويف تنمية مسامهتهم وحضورهم يف بلدان االستق

وثيقة ذه  عالقةوإىل جانب هذه املؤسسات الوطنية اليت تعىن حبقوق اإلنسان توجد هيئات أخرى هلا 

  :احلقوق

 اإلشراف وضبطمهمة  اوأوكلت هل 2002: أنشئت يف سنة  الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري - 

وبلورة التوجهات الوطنية االسرتاتيجية  ،ميةاملمارسة اإلعال يفعملية حترير القطاع بناء، والعمل حتقيق انسجام 

  .رتكاز على مبادئ النزاهة والشفافية واحلياداليف ميدان اإلعالم، وتنظيم عملية حترير القطاع با

إحداث هذه اهليئة تنفيذا التفاقية مناهضة الرشوة املعتمدة من : يأيت  الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة - 

اليت تنص على أن كل دولة طرف يف  36 صادق عليها املغرب، خاصة مادا طرف األمم املتحدة، واليت

االتفاقية تتخذ، ما تراه مناسبا، وفق املبادئ األساسية لنظامها القانوين، وما يلزم من تدابري لضمان وجود هيئة 

الصادرة عن أو هيئات متخصصة يف حماربة الفساد. وقد أبرزت خمتلف التقارير والدراسات، مبا فيها تلك 

اهليئات الدولية املتخصصة واملنظمات املدنية املغربية مثل مجعية حماربة الرشوة باملغرب، أن البالد تواجه تفشي 

ظاهرة الرشوة اليت تستفحل يف عدة قطاعات على رأسها العدل والصحة والشرطة واملصاحل العمومية. كما أن 
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سات العمومية، تكشف عن القصور الذي يطبع إعمال مبدأ فضائح اختالس املال العام يف العديد من املؤس

 احملاسبة، مما يتيح للمسؤولني عن تلك االختالسات إمكانية اإلفالت من العقاب.

وقد بادرت الدولة إىل اختاذ جمموعة من التدابري الرامية إىل حماربة آفة الرشوة على الصعيدين الوطين واجلهوي. 

) املشكلة من جمموعة من القوانني اخلاصة 2007يق احلياة العامة" (أبريل ذلك ما تشهد عليه "مدونة ختل

باحملاكم املالية ومكافحة تبييض األموال، والتصريح اإلجباري باملمتلكات من طرف املنتخبني واملستشارين 

عام، وحماربة فئات املوظفني واألعوان العموميني. ودف هذه املدونة إىل حتسني تدبري الشأن الاحملليني وبعض 

  الرشوة والثراء غري املشروع وضمان فعالية املؤسسات العمومية.

) بالتصديق على االتفاقية الدولية ملناهضة الرشوة وإنشاء هيئة مركزية 2007والشك أن مبادرة املغرب (مايو 

لت للهيئة مهام للوقاية من الرشوة، انتقلت باملنظومة الوطنية حملاربة الرشوة إىل مرحلة متقدمة. وقد أوك

  التحسيس والتكوين والتواصل والتحري والتقييم، يف إطار رصد وإجياد شروط الوقاية من ظاهرة الرشوة.

يشكل هذا الس آخر اللبنات املوضوعة حديثا يف صرح املؤسسات االستشارية، وقد مجلس المنافسة :  - 

كلية والقطاعات الضرورية لتأهيل االقتصاد أنيطت مهمة املسامهة يف حتقيق اإلصالحات االسرتاتيجية واهلي

املغريب، وتوفري الشروط السليمة احملفزة على االستثمار وتعزيز الثقة يف االقتصاد الوطين. كما أن من مهام 

الس املسامهة يف تطوير املقتضيات القانونية والتنظيمية املتعلقة باملنافسة، ومالءمة املنظومة الوطنية مع املعايري 

 شريفة واحرتام قواعدها.ال

 

 واقع وآفاق الممارسة االتفاقية للمغرب في مجال حقوق اإلنسان  .3

يتضح من خالل رصد املمارسة االتفاقية املتعلقة حبقوق اإلنسان، أا عرفت تقدما واضحا سواء من حيث 

نشأة من أجل مراقبة ارتفاع وترية التصديق أو رفع ومراجعة التحفظات أو القبول ببعض اآلليات الدولية امل

؛ هذا باإلضافة إىل تطور ملحوظ يف تعاون املغرب مع اهليئات األممية املكلفة بالنهوض حبقوق   االتفاقيات

اإلنسان. ومع ذلك ينتظر من املغرب بذل جهود مضاعفة الستكمال مسلسل اخنراطه يف الصكوك اليت 
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نسان. وميكن تلخيص حصيلة املمارسة االتفاقية تشكل النواة الصلبة للمنظومة الدولية يف جمال حقوق اإل

  : للمغرب يف جمال حقوق اإلنسان، وآفاقها عرب احملاور اآلتية

املغرب  إذا كان:   لى االتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسانإ أو االنضمام . دينامية التصديق1.3

لصلبة للمنظومة املعيارية الدولية يف جمال محاية قد صادق مبكرا على أهم االتفاقيات الدولية اليت تشكل النواة ا

االنفراج السياسي الداخلي الذي انطلق يف مطلع جديدة مع دينامية ه يف يالحظ اخنراطحقوق اإلنسان، فإنه 

التسعينات من القرن املاضي ليثمر توافقات سياسية ترمجتها حمطة ما مسي ب"التناوب التوافقي" بوصول بعض 

منعطفا هاما يف املمارسة االتفاقية املغربية،  1993السياسية إىل احلكم. وقد شكلت سنة  مكونات املعارضة

محلت الرسالة إذ أعلنت عشية املؤمتر الدويل حول حقوق اإلنسان انضمام املغرب ألربع اتفاقيات دولية. كما 

إعالنا ) 2008دجنرب  10الذكرى الستني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان (االحتفال بمبناسبة امللكية 

اململكة املغربية للتحفظات املسجلة  "سحب، وذوي اإلعاقةاالتفاقية اخلاصة باألشخاص  على باملصادقة

، اليت أصبحت متجاوزة، بفعل التشريعات لقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةالدولية لتفاقية بشأن اال

نفسا جديدا للممارسة االتفاقية املغربية يف جمال حقوق دينامية ت هذه الأعطوقد  4املتقدمة اليت أقرا بالدنا"

اإلنسان. وقد ساهم هذا التحول يف خلق مناخ قانوين داعم لرتسيخ حقوق اإلنسان يف املغرب سواء من 

عزيز خالل تأهيل املنظومة املعيارية الوطنية مبالءمتها واالتفاقيات الدولية أو بتطوير آليات املتابعة واملراقبة وت

  التعاون مع اهليئات الدولية املكلفة بالنهوض حبقوق اإلنسان.

 املنظومة الدولية وعلى الرغم من كون املغرب بذل جمهودا ملحوظا يف العقدين األخريين لرتسيخ اندماجه يف 

يارية قوق اإلنسان، فإن سعيه لن يكتمل إال بالتقدم يف ورش التصديق على االتفاقيات والربوتوكوالت االختحل

  احملدثة آلليات املراقبة، وسحب التحفظات.

املغرب على جمموعة من االتفاقيات  مل يصادق: أو االنضمام إليها . االتفاقيات التي لم يتم التصديق 2.3

  :  األخصمنها على ، والقانون الدويل اإلنساين الدولية األساسية املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان

                                                           

  .الرسالة امللكية مبناسبة االحتفال بالذكرى الستني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانمن نص .  4
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األشخاص من مجيع أشكال االختفاء القسري (موقع عليها يف فرباير  االتفاقية الدولية حلماية - 

2007.(  

  الربوتوكوالن اإلضافيان امللحقان باتفاقيات جنيف.  - 

 الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية.و  ان األولاالختياريالن الربوتوكو  - 

أن وقع املغرب على النظام األساسي  للمحكمة اجلنائية الدولية (قد سبق ثالنظام األساسي احملد - 

 ).2000شتنرب  8لروما يف 

املتعلقة باحلرية  1948لسنة  87: االتفاقية رقم  جمموعة اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وهي - 

املتعلقة بقانون احلد األدىن  1952لسنة  102؛ االتفاقية رقم   النقابية وحبماية حق التنظيم النقايب

اخلاصة باملساواة يف معاملة مواطين البلد  1962لسنة  118؛ االتفاقية رقم   للضمان االجتماعي

 البلد يف جمال الضمان االجتماعي. والذين ليسوا من مواطين

، أحدثت جلنة تقنية مكلفة بدراسة إمكانيات رفع 2003: يف أكتوبر  التحفظاترفع . سير مسلسل 3.3

الصكوك الدولية املتصلة  بعضالتصديق على عند غرب املاليت وضعها تصرحيات أو مراجعة التحفظات ال

حبقوق اإلنسان، وذلك مببادرة من اللجنة الوزارية املكلفة باحلريات العامة وحقوق اإلنسان والقانون الدويل 

اإلنساين، اليت يرأسها الوزير األول. وقد أمثرت أشغال هذه اللجنة تقدما ملموسا يف طريق رفع التحفظات، 

 : يتوذلك كاآل

من اتفاقية مناهضة التعذيب املتعلقة باختصاص جلنة  20سحب التحفظ املعرب عنه خبصوص املادة  - 

  من هذه االتفاقية. 20حماربة التعذيب أثناء التحقيق، طبقا للمادة 

من اتفاقية حقوق الطفل واليت م حق الطفل يف احلرية  14سحب التحفظ املعرب عنه بشأن املادة  - 

 دال التحفظ بتصريح تفسريي للمادة.الدينية، واستب

رفع التحفظات بشأن مت اإلعالن عن ومبناسبة الذكرى الستني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،  - 

اليت أصبحت متجاوزة بفعل التشريعات اليت أقرت  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
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لى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وجمموعة عمل ، مما يشكل استجابة لتوصيات جلنة القضاء عحديثا

 "االستعراض الدوري الشامل".

بني يف جمال  : حصل تقدم  . ورش القبول باآلليات الدولية المنشأة من أجل مراقبة تنفيذ االتفاقيات4.3

وذلك  املقدمة من طرف األفراد أو نيابة عن األفراد، صاص اللجن يف تسلم ودراسة الشكاياتاالعرتاف باخت

، تصرحيات تعرتف باالختصاصات 2006أكتوبر  9بعدما أبلغ املغرب األمني العام لألمم املتحدة، يف 

 : اآلتية

اختصاص جلنة االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري يف استالم ودراسة  - 

  االتفاقية. من ذات 14املقدمة من األفراد طبقا ملقتضيات املادة شكايات الفردية ال

اختصاص جلنة اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية  - 

 22املقدمة من األفراد أو نيابة عن أفراد طبقا للمادة  الشكايات الفرديةأو املهينة يف تسلم ودراسة 

  من نفس االتفاقية.

لصكوك احملدثة آلليات تنفيذ احلقوق املعرتف ا يف ل املصادقة أو االنضماملكن مع ذلك يظل ورش 

  :  االتفاقيات الدولية مهما جدا، ويشمل التقدم على طريق القبول باآلليات اآلتية

املعنية امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الذي يعرتف للجنة  األولالربوتوكول  - 

 .هماملقدمة من األفراد أو نيابة عنشكايات ال معاجلةقوق اإلنسان باختصاص تسلم و حب

  باحلقوق املدنية والسياسية اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام. الربوتوكول االختياري الثاين اخلاص - 

 الشكاياتتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والذي خيص الالربوتوكول اإلضايف  - 

  املقدمة من األفراد.

الختياري املتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية الربوتوكول ا - 

دورية ألماكن أو الالإنسانية أو املهينة، الذي يقر للجنة مناهضة التعذيب باحلق يف القيام بزيارات 

 .االحتجاز ، وإحداث آلية وطنية لنفس الغرض
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والثقافية الذي   اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيةالعهد الدويلبالربوتوكول اإلضايف امللحق  - 

 .يسمح للجنة املعنية حبقوق اإلنسان بتسلم الشكايات الفردية

الربوتوكول اإلضايف امللحق باتفاقية األمم املتحدة ملناهضة اجلرمية الدولية املنظمة اهلادف إىل الوقاية  - 

 من جتارة البشر وزجرها واملعاقبة على ارتكاا.

الربوتوكول ملكافحة ريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو املكمل التفاقية األمم املتحدة  - 

 للجرمية عرب الوطنية.

 اخلاص حبماية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح. 1954الربوتوكول الثاين التفاقية الهاي لعام  - 

 اخلصوص يف العملباحرتام حقوق اإلنسان تتجلى كما تواجه املغرب حتديات أخرى يف سبيل ترسيخ ثقافة 

على احرتام دورية وانتظامية التقارير املقدمة للهيئات الدولية املعنية، وضرورة العمل على تنفيذ التوصيات 

 الصادرة عن أجهزة املراقبة، مبا فيها آليات االستعراض الدويل الشامل. 

راكم املغرب جتربة مهمة : بحقوق اإلنسان وحمايتها  . تعاون المغرب مع الهيئات المكلفة بالنهوض5.3

يف األمم املتحدة تتجلى على وجه اخلصوص يف تواجده الرمسي يف العديد من املؤسسات واحملافل الدولية املعنية 

حبقوق اإلنسان، باإلضافة إىل احلضور املهم واملتواصل للخربات والكفاءات املغربية يف ذات املؤسسات. كما 

التجربة املغربية أيضا يف سلسلة التقارير املقدمة، والتعامل املنتظم مع البعثات األمم اليت تزور املغرب، تتجلى 

يالحظ . و مثل تقدميه ملشروع "محاة الشعب" تحدةوأيضا يف تنوع املبادارات اليت اختذها املغرب يف األمم امل

ت املكلفة بالنهوض اإلنسان ومحايتها. األمر الذي تنامي املشاركة املغربية داخل اهليئاتعزز و منذ عدة سنوات 

؛ وجلنة العهد   جيسده احلضور املغريب يف جلنة االتفاقية الدولية حلماية حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وغريمها من اهليئات الكالسيكية األخرى املكلفة حبماية حقوق 

 اإلنسان.

وحيظى املغرب بتمثيلية يف بعض اهليئات املبنية على أساس ميثاق هيئة األمم املتحدة. كما انتخب عضوا يف 

، وعمل نائبا لرئيس اموعة اإلفريقية وعني مسريا موعة العمل املكلفة 2006جملس حقوق اإلنسان سنة 
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يضة املوجهة هلذه اآللية. هذا باإلضافة بوضع كيفيات تسيري االستعراض الدوري الشامل، وإعداد اخلطوط العر 

  إىل إسهام قاضيني مغربيني يف عمل احملكمة اجلنائية خبصوص يوغوسالفيا سابقا.

كما جتدر اإلشارة أيضا إىل روابط التعاون اليت جتمع املغرب مبختلف اهليئات العاملة يف جمال حقوق اإلنسان 

سان، واملفوضية العليا لالجئني، واللجنة الدولية للصليب األمحر. مثل املفوضية العليا لألمم املتحدة حلقوق اإلن

جلنة وطنية للقانون الدويل اإلنساين، كهيئة استشارية مكلفة بضمان تنفيذ  2008وقد أنشأ املغرب يف سنة 

مبادئ القانون الدويل اإلنساين والنهوض ا ونشرها والتحسيس بأمهيتها. ويف ذات السياق اختري املغرب،  

كموقع منوذجي من بني أربع بلدان، لتجريب األدوات البيداغوجية للنهوض بالقانون الدويل اإلنساين. كما 

يتعاون املغرب مع اللجن الدولية اإلقليمية للتنسيق بني املؤسسات الوطنية حلماية حقوق اإلنسان، ويساهم يف 

  ق اإلنسان.تقدمي خربته، خصوصا يف جمال جرب الضرر الناتج عن انتهاكات حقو 

ويف جمال املسامهة يف إعداد املعايري املتعلقة حبقوق اإلنسان، كان املغرب مبعية سويسرا وراء املبادرة الرامية إىل 

اعتماد إعالن األمم املتحدة حول الرتبية والتكوين يف جمال حقوق اإلنسان. كما سبق واختذ مبادرة القرار 

م من املؤسسات الوطنية من أجل النهوض حبقوق االنسان اخلاص ب"دور محاة الشعب والوسطاء وغريه

  ).2008ومحايتها" الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة (خريف 

وانعكست هذه اإلسرتاتيجية املتمثلة يف تأكيد وتكثيف اندماج املغرب يف النظام الدويل، وتعزيز حضوره على 

  :  اإلنسان، على جماالت أخرى من التعاون مثلصعيد اهليئات العاملية املعنية حبماية حقوق 

  التعاون يف إطار املساطر اخلاصة ؛ - 

  املقدمة من األفراد ؛ شكايات الفردية التعاون يف جمال ال - 

 التعاون يف جمال تقدمي التقارير الدورية. - 

خلت ومن مت يتضح أن املمارسة االتفاقية للمغرب يف جمال حقوق اإلنسان قطعت أشواطا مهمة، حبيث د

 : مرحلة حامسة تتطلب عمال وجهدا دؤوبا على عدة أصعدة، منها

  ؛ تسريع وترية املصادقة على العديد من االتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق االنسان - 
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  ؛ التقدم على درب رفع التحفظات والتصرحيات بشأن اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد املرأة - 

 ؛  ى الربوتوكوالت املتعلقة بالتبليغ الفرديفتح ورش االنضمام والتصديق عل - 

)، واتفاقية 22اإلقرار بأهلية اللجان يف حال اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز العنصري (مادة  - 

 ).30القضاء على كل أشكال التمييز العنصري املتعلقة بشكاوي الدولة (مادة 

 .نسان ومحايتهامواصلة التعاون مع اهليئات املكلفة بالنهوض حبقوق اإل - 

 تعميق احلوار مع اهليئات اخلاصة باملعاهدات، وتقدمي التقارير الدولية وتفعيل توصيات اللجن. - 

  مسار ومنهجية إعداد الخطة  .4

تعـد وثيقـة خطــة العمـل الوطنيــة يف جمـال الدميقراطيــة وحقـوق اإلنسـان يف صــيغتها احلاليـة، مثــرة مسلسـل تشــاوري 

، لتواصـــل علـــى امتـــداد 2008أبريـــل  26-25رة الوطنيـــة املنعقـــدة بالربـــاط يـــومي تشـــاركي انطلـــق رمسيـــا يف املنـــاظ

، نصــب الــوزير األول جلنــة اإلشــراف املكلفــة بإعــداد خطــة العمــل الوطنيــة يف 2008دجنــرب  3ففــي يــوم  ســنتني.

خمتلـف جمال الدميقراطية وحقوق اإلنسان، وأسندت رئاستها لوزير العدل. وقـد عمـدت جلنـة اإلشـراف إىل برجمـة 

مراحـــل إعـــداد اخلطـــة وفـــق املنهجيـــة الدوليـــة املعمـــول ـــا. كمـــا أعـــدت الدراســـات ومجعـــت املعلومـــات والتقـــارير 

املتعلقــة حبقــوق اإلنســان، مبــا يف ذلــك خطــط التنميــة املتعلقــة حبقــوق املــرأة والطفولــة والتخطــيط يف جمــال الرتبيــة، 

  فية.وتلك املتصلة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا

فــرتة اإلعداديــة بعمــل مجــاعي دؤوب ومنســق، ختللتــه سلســلة مــن املنــاظرات واللقــاءات الوطنيــة الوقــد اتســمت  

واجلهويــة وورشــات العمــل الــيت نظمــت يف خمتلــف املــدن واألقــاليم، مبشــاركة فــاعلني ينتمــون ملختلــف القطاعــات 

ظمـــــات احلكوميـــــة. كمـــــا شـــــارك يف تلـــــك احلكوميـــــة واملؤسســـــات الوطنيـــــة واألحـــــزاب السياســـــية والنقابـــــات واملن

وإذا كـــان هــذا املسلســـل  انتهاكـــات حقــوق اإلنســان. ااملشــاورات أيضــا املغاربـــة املقيمــون باخلــارج وممثلـــو ضــحاي

التشاوري التشاركي قد مسح بانبثاق اختيارات إسرتاتيجية ورؤية مجاعية حملاور وأولويات اخلطة، فإنه شـكل أيضـا 

بئة واسعة للفعاليات احلكومية واملدنية اليت ستساهم مستقبال يف تنفيذ تـدابري اخلطـة مسارا حتسيسيا ساهم يف تع

  ميدانيا.
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باإلضــــافة إىل الورشــــات وامللتقيــــات الــــيت عملــــت جلنــــة اإلشــــراف علــــى تنظيمهــــا يف خمتلــــف املنــــاطق، شــــكلت 

والتواصـل حـول مسلسـل  جمموعات عمل داخلية عهد إليها باالشـتغال علـى احملـاور اإلسـرتاتيجية ذات األولويـة،

  بلورة خطة العمل الوطنية يف جمال الدميقراطية وحقوق اإلنسان.

وبناء على حصـر املوضـوعات ذات األولويـة، كونـت جمموعـات عمـل موضـوعاتية منفتحـة علـى فـاعلني وخـربات 

سـية ملضـمون غري ممثلة يف جلنة اإلشراف، أجنـزت، بعـد سلسـلة مـن الورشـات،  تقـارير شـكلت املـادة اخلـام األسا

  خطة العمل الوطنية من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان.

وينقسم نص اخلطة إىل أربعة أقسام خصـص كـل واحـد منهـا ألحـد احملـاور اإلسـرتاتيجية األربـع املعتمـدة. وتتـوزع 

ى مـــادة كـــل حمـــور علـــى املوضـــوعات ذات األولويـــة مـــع حتديـــد للفـــاعلني املعنيـــني، واألهـــداف املتوخـــاة علـــى املـــد

انطالقــا مــن تلــك الــيت هلــا طبيعــة تشــريعية  التــدابري)، مث ترتيــب  2016 - 2011الــزمين الــذي تغطيــه اخلطــة (

الـــيت ـــم التحســـيس بالتـــدابري املتعلقـــة بتعزيـــز قـــدرات الفـــاعلني، انتهـــاء تلـــك العمليـــة، فالتـــدابر ومؤسســـاتيا، مث 

نــص اخلطــة وصــيات الــيت ختصــه. ويف آخــر  كــل حمــور جمموعــة مــن التيف آخــر   توالتواصــل واإلعــالم. كمــا وضــع

جدول يتضمن جمموع األنشطة املرتبطة باحلوارات واأليام الدراسية وأشغال البحث والتقـومي. ويشـكل هـذا وضع 

  اجلدول جزءا ال يتجزأ من اخلطة.

 مرجعية الخطة  .5

ن العــــاملي حلقــــوق إن خطـــة العمــــل الوطنيــــة يف جمـــال الدميقراطيــــة وحقــــوق اإلنســـان تعتمــــد كمرجعيــــة هلـــا اإلعــــال

ــــدوليني حلقــــوق اإلنســــان اخلاصــــني بــــاحلقوق املدنيــــة والسياســــية، وبــــاحلقوق االقتصــــادية  اإلنســــان، والعهــــدين ال

، وكل االتفاقيات والقرارات الصادرة عن األمم املتحـدة، وأيضـا املعاهـدات اجلهويـة املتصـلة والثقافية واالجتماعية

كمـــا تعتمـــد تصـــورا متكـــامال وموســـعا حلقـــوق اإلنســـان يف أبعادهـــا   حبقـــوق اإلنســـان الـــيت صـــادق عليهـــا املغـــرب.

  الفردية واجلماعية، ويف جوانبها االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية، باإلضافة إىل احلق يف التنمية.

مـــا راكمـــه تعتمـــد  مـــع املرجعيـــة الكونيـــة مبكوناـــا املعياريـــة األساســـية، تسرتشـــد اخلطـــة مبرجعيـــة وطنيـــة  ةوبـــاملوازا

  الوثائق اآلتية : املغرب من قيم إنسانية نبيلة عرب العصور، وتدي ب
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، والـذي أكـد يف ديباجتـه علـى متسـك املغـرب 1996واملعدل يف سـنة  1992الدستور املغريب الصادر سنة  - 

  حبقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها دوليا.

ة املغربيـة يف جمــال العدالـة االنتقاليـة، وباالعتمـاد علــى واملصـاحلة باعتبــاره خالصـة للتجربـ فتقريـر هيئـة اإلنصـا - 

توصياته اليت تستحضر املعـايري الدوليـة املتعلقـة حبقـوق اإلنسـان، وحتـدد طبيعـة اإلصـالحات الدسـتورية والقانونيـة 

  والقضائية والتنظيمية املطلوب حتقيقها من أجل ضمان وترسيخ حقوق اإلنسان ونشر قيمها يف اتمع.

الـذي يقـدم قاعـدة معرفيـة ترتكـز علـى حتليـل  2025سنة من التنمية البشـرية بـاملغرب وآفـاق سـنة  50تقرير  - 

ـــــة، كمـــــا يقـــــرتح مســـــالك  ـــــة والثقافي ـــــة يف اـــــاالت االقتصـــــادية واالجتماعي علمـــــي حلصـــــيلة السياســـــات العمومي

ة علـــى مشـــاركة أوســـع الستشـــراف املســـتقبل وجتديـــد املقاربـــات بغيـــة إرســـاء شـــروط تنميـــة بشـــرية مســـتدامة، مبنيـــ

للمــــواطنني واملواطنــــات يف الــــربامج التنمويــــة، وترســــيخ قواعــــد حكامــــة عموميــــة ودميقراطيــــة حمليــــة وتــــوفري ظــــروف 

  وآليات االندماج يف مسار جمتمع املعرفة.

  ها وأهدافهاؤ ومبادفلسفة الخطة  .6

كــل الفعاليــات املســامهة يف   تنبــع فلســفة خطــة العمــل الوطنيــة يف جمــال الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان مــن قناعــة 

غربيـة يف جمـال محايـة حقـوق االنسـان والنهـوض ـا إىل مرحلـة متقدمـة. وذلـك بلورا بضرورة االرتقاء بالتجربة امل

سـادت يف  املمارسـات الـيت من خالل العمل على تعزيز املكتسبات وتطويرها لرتسيخ شروط القطع النهـائي مـع 

ســـاتيا وتشـــريعا وممارســـة، وتكـــريس حقـــوق اإلنســـان كأســـاس لدولـــة القـــانون، املاضـــي، وتـــدعيم الدميقراطيـــة مؤس

وثقافــة مرتســخة يف اتمــع، وآليــة للتــدبري األمثــل للشــأن العــام. ومــن مت فــإن املنظــور االســرتاتيجي للخطــة ينــتظم 

  حول اخلطوط العريضة اآلتية : 

الدميقراطيـــة وحقـــوق اإلنســـان،  تشـــكل خطــة العمـــل الوطنيـــة يف جمـــالمسلســـل اإلصـــالح السياســـي : ترســـيخ 

بيعيـا للحركـة اإلصـالحية الـيت ط اباعتبارها التزاما حكوميا ومثـرة نقـاش معمـق وواسـع مـع خمتلـف الفـاعلني، امتـداد

انطلقـــت يف التســـعينات مـــن القـــرن املاضـــي، واملتواصـــلة عـــرب أوراش التعزيـــز املؤسســـايت حلقـــوق اإلنســـان، ومتابعـــة 
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اإلنصاف واملصاحلة، وفتح أوراش اإلصالح الدسـتوري والقضـائي أو ورش إرسـاء استكمال تنفيذ توصيات هيئة 

  قواعد اجلهوية املوسعة.

ـــة : ااســـتباق  تـــرتجم اخلطـــة أيضـــا إرادة استشـــراف واســـتباق القضـــايا الضـــاغطة واملطالـــب لتحـــوالت المجتمعي

ت النامجــة عــن انــدماج الــبالد يف االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة الــيت تتصــاعد بقــدر مــا تتســارع وتــرية التحــوال

اقتصــاد الســوق املعــومل، وعــن تفكــك البنيــات التقليديــة للتضــامن اتمعــي، وبــروز الفــرد مبتطلباتــه اجلديــدة. وهــي 

التحـــــوالت الـــــيت تطـــــرح حتـــــديات جديـــــدة تتمثـــــل يف ضـــــرورة تقويـــــة اآلليـــــات االجتماعيـــــة والسياســـــية الكفيلـــــة 

ــــــدبري الشــــــأن العــــــام، ومأسســــــالنتظــــــارات املــــــواطنني وحــــــ ةباالســــــتجاب ميكانيزمــــــات  ةاجيتهم، وإشــــــراكهم يف ت

االنتصـاف، وطــرق تــدبري االحتجــاج ومعاجلـة املطالــب واالنشــغاالت اتمعيــة وفـق مقاربــة تستحضــر قــيم وثقافــة  

  حقوق اإلنسان وقواعد احلكامة اجليدة.

 حــول اتمعــي والتغيــري املؤسســايت: اخلطــة هــي أيضــا مســامهة  يف مواكبــة  ديناميــة الت مأسســة حقــوق اإلنســان

عرب تفعيل القوة االقرتاحية والتفاوضية بغية إسراء ختطيط اسرتاتيجي وعمليايت يدعم مأسسة حقـوق اإلنسـان يف 

  االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية.و  خمتلف أبعادها املدنية والسياسية

الطمـوح العمـومي واملـدين للعمـل بشـكل مسـتدام مـن أجـل : ترتجم اخلطـة أيضـا  تعزيز دينامية الوعي الحقوقي

ترســـيخ التوجـــه احلـــداثي والـــدميقراطي للمغـــرب، وتفعيـــل املفهـــوم اجلديـــد للســـلطة وللحكامـــة اجليـــدة. وذلـــك عـــرب 

إبـــداع وتنويـــع آليـــات وهياكـــل وثقافـــة تنظيميـــة خالقـــة تســـاهم يف تفعيـــل سياســـة القـــرب، ويف ضـــمان املشـــاركة 

يف محاية وتعزيز احلقوق واحلريات، ويئ شروط جتـدد النخـب احملليـة واجلهويـة وانصـهارها يف املسؤولة للمواطنني 

تــــدبري السياســــات العموميــــة وتوطيــــد الدميقراطيــــة وحقــــوق اإلنســــان وإشــــاعة االلتــــزام مببــــادئ الشــــفافية والتقيــــيم 

  واحملاسبة.

طــة إطــارا تنســيقيا وحتفيزيــا لتبلــور : تشــكل اخل فــي انبثــاق ديمقراطيــة تشــاركيةمســاهمة تــدعيم المبــادرات ال

املبــادرات الــيت تعــزز مشــاركة املــواطنني واملواطنــات يف التــدبري الــذايت للشــؤون احملليــة يف احــرتام تــام لوحــدة الدولــة 

 فهـــي وســـيلة ملواكبـــة السياســـات العموميـــة املوجهـــة لتطـــوير التـــدبري اجلهـــوي والتنظـــيم مثومتاســـك اتمـــع. ومـــن 
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سيخ البناء الدميقراطي وضمان الولـوج إىل حقـوق اإلنسـان مـن قبـل اموعـات احملليـة واجلماعـات الرتايب، بغية تر 

 ذات االحتياجات اخلاصة. 

تستند اخلطة إىل جمموعة من املبادئ والشروط القبلية اليت تشكل روحها وتنتظم حوهلا جممـوع أهـدافها وحماورهـا 

  االسرتاتيجية وأولوياا، وهي :

 حقوق اإلنسان احرتام وضمان - 

  سيادة القانون - 

 املساواة وعدم التمييز - 

 تكافؤ الفرص - 

 مقاربة النوع - 

  حقوق اإلنسان وإشاعة قيمها نشر ثقافة - 

اعتبار حقوق اإلنسان غري قابلة للتجزيء، وجيب احرتامها يف مشوليتها: املدنية والسياسية واالجتماعية  - 

 واالقتصادية والثقافية واحلقوق الشاملة...

 .يف قيم اتمع الدويل االخنراط - 

أما األهداف اإلسرتاتيجية اليت تسعى خطة العمل الوطنية يف جمال الدميقراطية وحقوق اإلنسان لتحقيقها، 

  فهي: 

  االعرتاف بسمو املعايري الدولية على القانون الداخلي. - 

 دق عليها.التحفظات بشأن املعاهدات املصارفع املصادقة أو االنضمام إىل املعاهدات الدولية و  - 

حلقوق مقتضيات القانون الدويل تفعيل التشريعات الوطنية يف جمال حقوق اإلنسان ومالءمتها مع  - 

  اإلنساين. اإلنسان والقانون الدويل 

إشاعة معايري وآليات حقوق االنسان يف خمتلف مناحي احلياة العامة، وباخلصوص داخل األجهزة  - 

 ية إعالمية لذلك.املكلفة بتطبيق القانون، مع وضع اسرتاتيج

  ربط مبادئ حقوق اإلنسان بالدميقراطية. - 
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قواعــد وآليــات احلكامــة اجليــدة وكــل مــا تقتضــيه مــن ترســيخ ملبــادئ املســؤولية واحملاســبة والشــفافية عزيــز ت - 

وإشـــراك املـــواطنني يف تـــدبري الشـــأن العـــام، واعتمـــاد املســـاواة واإلنصـــاف وتكـــافؤ الفـــرص يف تـــدبري الشـــؤون 

 العامة.

 االلتزام حبقوق اإلنسان يف سياسات التنمية البشرية املستدامة.تكريس  - 

تطـــوير بـــرامج خاصـــة تســـتهدف محايـــة حقـــوق الفئـــات االجتماعيـــة يف وضـــعية هشـــة، وتعزيـــز قـــدراا  - 

  ومتكينها من حتسني ظروف عيشها.

ــــربا -  مج إدمــــاج مبــــادئ حقــــوق اإلنســــان يف السياســــات احلكوميــــة وتبــــين املقاربــــة احلقوقيــــة يف اخلطــــط ال

 التنموية االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

التنسيق وضمان االنسجام بني خمتلف الربامج واخلطط الوطنية ذات الصلة حبقوق اإلنسان يف أبعادها  - 

القانونية واملؤسساتية أو تلك اهلادفة إىل حتقيق التضامن والتماسك االجتماعي وحتسني ظروف عيش 

  وحماربة خمتلف مظاهر الفقر والتهميش واإلقصاء االجتماعي. املستدامةة األفراد وحتقيق التنمية البشري

  المحاور االستراتيجية للخطة .7

تعتمــد خطــة العمــل الوطنيــة يف جمــال الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان أربعــة حمــاور إســرتاتيجية تعتــرب حقــوال جامعــة 

حبقـــوق اإلنســـان. وتنـــتظم تلـــك احملـــاور  لألولويـــات الـــيت تتبناهـــا السياســـات احلكوميـــة يف جمـــال محايـــة والنهـــوض 

  كاآليت : 

  ؛احملور األول : احلكامة والدميقراطية  - 

  ؛ احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئيةاحملور الثاين :  - 

  ؛ احملور الثالث : محاية حقوق اإلنسان الفئوية والنهوض ا - 

   .احملور الرابع : اإلطار القانوين واملؤسسايت - 
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ل احملاور األربعة قضـايا عرضـانية تنـدرج يف طلـب السياسـات العموميـة املتعلقـة حبقـوق اإلنسـان يف أبعادهـا وتتخل

املدنيــة والسياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة. ويــأيت علــى رأس تلــك القضــايا العرضــانية املرتبطــة 

  بكل مكونات اخلطة، النقط اآلتية : 

  اة وتكافؤ الفرص ؛ إعمال مبدأي املساو  - 

  مقاربة النوع االجتماعي ؛  - 

  النهوض باللغة والثقافة األمازيغيتني ؛  - 

  تقوية القدرات األدائية والبشرية للفاعلني يف تنفيذ اخلطة ومتابعتها وتقييمها ؛  - 

وأحكــام القــانون الــدويل  اإلعــالم إلشــاعة وترســيخ ثقافــة حقــوق اإلنســانالتكــوين و التحســيس والرتبيــة و  - 

  .سايناإلن

وقــــد جــــاء اعتمــــاد احملــــاور اإلســــرتاتيجية ذات األولويــــة املهيكلــــة لإلســــرتاتيجية وخطــــة العمــــل الوطنيــــة يف جمــــال 

الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان، نتيجــة ملسلســل تشــاوري واســع تبلــور عــرب عــدة حمطــات (لقــاءات، ورشــات عمــل 

نجزة يف سـياق مسلسـل اإلعـداد، وبنـاء علـى وطنية وجهوية)، ومن خالل استثمار للتقارير والدراسات القبلية امل

  مداوالت جمموعات العمل الداخلية.

  ويستند اختيار هذه احملاور ذات األولوية إىل االعتبارات اآلتية : 

تشــخيص الوضــعية العامــة حلقــوق اإلنســان والدميقراطيــة بــاملغرب، مبكاســبها وتعثراــا، مــع الرتكيــز علــى  - 

ورية لرتســــيخ حقــــوق اإلنســــان والدمقرطــــة واحلكامــــة اجليــــدة تشــــريعيا املتطلبــــات والشــــروط امللحــــة الضــــر 

  ومؤسساتيا.

  الربط الوثيق بني النهوض حبقوق اإلنسان وتعزيز الدميقراطية وبناء دولة احلق والقانون. - 

اعتبـــار أن أحـــد أهـــم شـــروط جنـــاح أوراش التنميـــة وحماربـــة الفقـــر والتهمـــيش االقتصـــادي واالجتمـــاعي،  - 

ملقاربـة احلقوقيـة ومتكـني الفئـات املسـتهدفة مـن املـوارد املاديـة واملعنويـة الـيت تسـمح هلـا يكمن يف اعتمـاد ا

  .دبري شؤوابالتمتع حبقوقها واملسامهة يف ت
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الرتكيز على الرتابط الوثيق القـائم بـني الدمقرطـة وإعمـال قواعـد احلكامـة اجليـدة مـن جهـة، وبـني التنميـة  - 

وذلــك مــن منطلــق أن املسلســل الــدميقراطي يقتضــي تعزيــز قــدرات  الرفيعــة واملســتدامة، مــن جهــة ثانيــة.

األفراد الذين هم يف وضعية هشاشة، ومتكيـنهم مـن الولـوج إىل اخلـدمات االجتماعيـة وممارسـة حقـوقهم 

 واملشاركة يف تدبري الشأن العام.

  وتنتظم مضامني احملاور ذات األولوية كاآليت :

ابط بـني خمتلـف حمـاور التـدخل الـيت يتضـمنها هـذا احملـور هـو الرتكيـز علـى : إن اخليط الـر  الحكامة والديمقراطية

مبـــادئ احـــرتام حقـــوق اإلنســـان واملســـاواة وتكـــافؤ الفـــرص وإعمـــال طـــرق احلكامـــة اجليـــدة بكـــل مـــا تقتضـــيه مـــن 

ني شــفافية وحماســبة ومشــاركة وإشــراك. وذلــك بغيــة إعــادة بنــاء العالقــة بــني املــواطنني وأجهــزة الدولــة، وبيــنهم وبــ

اهليئــات املنتخبــة. ومــن مت فــإن جممــوع اإلجــراءات واألنشــطة الدقيقــة والقابلــة للتنفيــذ والتقيــيم، املدرجــة يف هــذا 

احملــور ــدف لتحيــني التشــريعات ومالءمتهــا واملعــايري الدوليــة، ومتكــني املــواطنني مــن تقويــة قــدرام واملشــاركة يف 

 حيـــام وحمـــيطهم اليـــومي. ومبـــا أن املشـــاركة السياســـية تقتضـــي تـــدبري الشـــأن العـــام ويف صـــنع القـــرارات املـــؤثرة يف

الدميقراطيــة، فــإن حماربــة الرشـوة وكــل أشــكال انتهــاك وتزييــف عمليـة اسـرتجاع املــواطنني للثقــة يف املؤسســات ويف ال

شــباب إرادة النـاخبني، وضــمان شــفافية وســالمة العمليــات االنتخابيــة، وإجيــاد آليــات للرفــع مــن مشــاركة ومتثليــة ال

والنســـاء ســـواء يف اهليئـــات التقريريـــة لألحـــزاب أو يف اهليئـــات املنتخبـــة، تعـــد أيضـــا مـــن املؤشـــرات القابلـــة للقيـــاس 

والدالة على طبيعـة التغيري.كمـا تعـد مـن أولويـات هـذا احملـور أيضـا ترشـيد وتعزيـز احلكامـة الرتابيـة باعتبارهـا رافعـة 

كة املواطنــــة وتنظــــيم سياســــة القـــرب. ونظــــرا أيضــــا لكــــون اخليــــار الدميقراطيــــة، وضــــمانة لتوســــيع املشـــار  ةللممارســـ

اجلهوي خيارا مستقبليا من شـأنه حتويـل اجلهـة إىل فضـاء للتعبـري والتمثيـل السياسـي، وإىل أداة ناجعـة لسياسـات 

تنمويــــة مندجمــــة ومســــتدامة. كمــــا يقتضــــي ترشــــيد احلكامــــة األمنيــــة اســــتكمال تنفيــــذ توصــــيات هيئــــة اإلنصــــاف 

ذات الصـلة، وتفعيـل التـدابري الكفيلـة بضـمان الرتمجـة الفعليـة للحقـوق، وجعـل السياسـة األمنيـة تـدمج واملصـاحلة 

  وتستبطن البعد احلقوقي والتوازن الواجب بني احلفاظ على األمن واحرتام حقوق املواطنني.

الصــلة باـــاالت : يتضــمن هـــذا احملــور األولويــات ذات  الحقــوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيـــة والبيئيــة

احلقوقية اآلتية : الرتبية، احلقوق الثقافيـة واللغويـة، الصـحة، الشـغل، السـكن، البيئـة. وقـد فصـلت كـل أولويـة إىل 

جمموعــة مــن التــدابري واألنشــطة الــيت تقــارب القضــايا االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة مبنظــور حقــوقي، 
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إلضــافة إىل اعتمــاد مقاربــة النــوع، واالرتكــاز علــى مبــادئ املســاواة وتكــافؤ جيعــل اإلنســان يف صــلب التنميــة. وبا

الفـــرص والتضـــامن وطـــرق احلكامـــة اجليـــدة، روعـــي التكامـــل مـــع اخلطـــط القطاعيـــة الـــيت هـــي موضـــوع التنفيـــذ يف 

ملكتســبات اــاالت االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة املعينــة. كمــا مت الرتكيــز علــى اإلجــراءات الكفيلــة بتثمــني ا

  املتحققة يف جمال حماربة الفقر واإلقصاء االجتماعي، وضمان حتوهلا إىل مكاسب مستدامة.  

: تعـد محايـة حقـوق الفئـات االجتماعيـة يف وضـعية هشاشـة، والـيت تعـاين  حماية الحقوق الفئوية والنهوض بها

 نيية إعاقـة واألشـخاص املسـنواألطفـال واألشـخاص يف وضـع ضـحايا العنـفمن التهميش واإلقصاء مثل النسـاء 

ن، أولوية اسـرتاتيجية يف اخلطـة.  ومـن مث فـإن حمـاور التـدخل واإلجـراءات واألنشـطة املتضـمنة يف هـذا يأو املهاجر 

احملــور، ســواء كانــت ذات طبيعــة تشــريعية أو مؤسســاتية أو ارتبطــت بــربامج ــدف لتحســني ظــروف عــيش هــذه 

ل املســاواة وعــدم التمييــز وتكــافؤ الفــرص ومتكــني الفئــات املســتهدفة الفئــات، جيمعهــا خــيط رابــط يتمثــل يف إعمــا

مــن تعزيــز قــدراا واكتســاب الكفــاءة الالزمــة للمشــاركة مــن خــالل اجلمعيــات غــري احلكوميــة يف صــياغة وتنفيــذ 

وتقيــيم الــربامج املوجهــة هلــا. كمــا أخــذت بعــني االعتبــار ضــرورة عقلنــة وتــدعيم نشــاط خمتلــف املتــدخلني بآليــات 

لتنســـيق واملتابعـــة والتقيـــيم، وتقويــــة قـــدرات املـــوارد البشــــرية للقطاعـــات االجتماعيـــة املكلفــــة ـــذه الفئـــات، مــــع ا

  مضاعفة وسائلها املادية.

: مبــــا أن الضــــمانة الدســــتورية حلقــــوق اإلنســــان تعــــد أقــــوى الوســــائل القانونيــــة  اإلطــــار القــــانوني والمؤسســــاتي

ا، فــإن مراجعــة الوثيقــة الدســتورية تعتــرب أوىل أولويــات هــذا احملــور، بــل واملؤسســاتية لرتســيخ تلــك احلقــوق ومحايتهــ

اخلطــة بكاملهــا. كمــا يشــكل موضــوع إصــالح القضــاء وتأهيلــه وتقويــة وتعزيــز صــالحيات املؤسســات واهليئــات 

الوطنيــة، وغريهــا مــن اآلليــات املعنيــة حبمايــة حقــوق االنســان،  صــلب هــذا احملــور. وتتــوزع بــاقي األولويــات بــني 

متطلبــات اســتكمال التصــديق واالنضــمام إىل االتفاقيــات واآلليــات الدوليــة املتعلقــة حبقــوق االنســان، وإصـــالح 

وتأهيل الرتسانة القوانيـة الوطنيـة، ومالءمتهـا مـع االتفاقيـات الدوليـة، وضـمان االنسـجام بـني التشـريعات اخلاصـة 

بــري واالعــالم، ومحايــة احلــق يف التجمــع والتظــاهر.  بــاحلقوق اإلنســانية للنســاء، باإلضــافة إىل ضــمان احلــق يف التع

كمــــا يعــــد التــــأطري القــــانوين واملؤسســــايت للحــــق يف الوصــــول إىل املعلومــــة، وإجيــــاد آليــــات مجــــع وحفــــظ وتنظــــيم 

  األرشيف الوطين وضمان الوصول إليه، من أولويات هذا احملور.
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  المحور األول

  الحكامة والديمقراطية 

وأولويــات هــذا المحــور علــى مبــادئ احتــرام حقــوق اإلنســان والمســاواة وتكــافؤ الفــرص  التــدابيرز ترتكــ
  وإعمال طرق الحكامة الجيدة بكل ما تقتضيه من شفافية ومحاسبة ومشاركة وإشراك.

وتهدف كلها إلـى تـوفير شـروط إعـادة بنـاء العالقـة بـين المـواطنين وأجهـزة الدولـة، وبيـنهم وبـين الهيئـات  

نتخبــة. كمــا ترمــي إلــى تحيــين التشــريعات ومالءمتهــا والمعــايير الدوليــة، وتمكــين المــواطنين مــن تقويــة الم

قــدراتهم والمشــاركة فــي تــدبير الشــأن العــام وفــي صــنع القــرارات المــؤثرة فــي حيــاتهم ومحــيطهم اليــومي. 
الديمقراطيـة، مليـة عوبما أن المشاركة السياسية تقتضي اسـترجاع المـواطنين للثقـة فـي المؤسسـات وفـي ال

، وضـمان شــفافية وسـالمة العمليـات االنتخابيـة، وإيجـاد آليـات للرفــع تعزيـز المظومـة الوطنيـة للنزاهـةفـإن 

من مشاركة وتمثلية الشباب والنساء سواء في الهيئات التقريريـة لألحـزاب أو فـي الهيئـات المنتخبـة، تعـد 

ة التغيير.كمـا تعـد مـن أولويـات هـذا المحـور أيضـا أيضا مـن المؤشـرات القابلـة للقيـاس والدالـة علـى طبيعـ
الديمقراطية، وضـمانة لتوسـيع المشـاركة المواطنـة  ةترشيد وتعزيز الحكامة الترابية باعتبارها رافعة للممارس

وتنظــيم سياســة القــرب. ونظــرا أيضــا لكــون الخيــار الجهــوي خيــارا مســتقبليا مــن شــأنه تحويــل الجهــة إلــى 
السياســي، وإلــى أداة ناجعــة لسياســات تنمويــة مندمجــة ومســتدامة. كمــا يقتضــي فضــاء للتعبيــر والتمثيــل 

ترشيد الحكامة األمنية استكمال تنفيذ توصيات هيئة اإلنصاف والمصالحة ذات الصلة، وتفعيـل التـدابير 

الكفيلة بضمان الترجمة الفعلية للحقوق، وجعل السياسة األمنية تدمج وتستبطن البعد الحقـوقي والتـوازن 

  .لواجب بين الحفاظ على األمن واحترام حقوق المواطنينا
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 تعزيز المشاركة السياسية والنهوض بدور المؤسسات المنتخبة .1

املركزية للوقاية اهليئة  ؛ املنتخبون ؛  األحزاب السياسية ؛القضاء  ؛ الربملان ؛ احلكومة :الفاعلون المعنيون 

ستشاري حلقوق الالعليا لالتصال السمعي البصري ، الس ا اهليئة ؛  منظمات اتمع املدين ؛  الرشوةمن 

  ديوان املظامل. ؛  اإلنسان، وسائل اإلعالم واالتصال

   األهداف

الوطين واحمللي  تعزيز مشاركة املواطنني يف العمل السياسي، واالنتخابات ويف تدبري الشأن العام - 

  ؛ واجلهوي

 ؛  ةواجلهوي ةوالوطني ةياحملل ألصعدةعلى ااملنتخبة ؤسسات امل تقوية  - 

 ؛ ترسيخ قيم وثقافة الدميقراطية واحملاسبة والشفافية وحقوق اإلنسان يف اتمع املغريب - 

 للعمليات االنتخابية. ملستقلةمأسسة  املالحظة ا - 

  التدابير 

  الجانب التشريعي والمؤسساتي

نون األحزاب" الموجودة مثل "مدونة االنتخابات" و"قا النصوص القانونية حتيني وتفعيل .1
عزيز املنظومة وت، على ضوء التطورات اليت سيعرفها ملف اجلهوية باملغرب و"الميثاق الجماعي"

  وشفافية  جممل حمطات العملية االنتخابية . الرشيدةجتاه ضمان وترسيخ احلكامة  الوطنية للنزاهة

 البرلمانية و الجهو آليات دعم التمثيلية السياسية للنساء في المجالس المحلية و  مأسسة .2
 ، وتعزيز وتقوية هذه التمثيلية.بغرفتيه
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مستقل يضطلع مبهمة تتبع وحتليل التطورات املتصلة باملشاركة الشعبية  مرصد وطني إحداث .3

 وسياقات االنتقال حنو الدميقراطية.

  تقوية قدرات الفاعلين

لية من وسائل إحداث االس احملو  متكني املؤسسات التعليمية وكذا املؤسسات العمومية املعنية .4

   .فضاءات لمشاركة الشباب

تناط م مهمة التدخل يف املؤسسات التعليمية، ويف  دورات تكوينية لفائدة مؤطرين تربويين تنظيم .5

املخيمات الصيفية املنظمة من طرف وزارة الشباب والرياضة وغريها ودور الشباب والنوادي النسوية 

حتسيس األطفال واليافعني والشباب بأمهية املشاركة السياسية  ومراكز محاية الطفولة. وذلك من أجل

 واملسامهة يف تدبري الشأن العام.

 لتشمل إدماجا أكرب لقيم الدميقراطية واملساواة وعدم التمييز المناهج والمقررات المدرسيةمراجعة   .6

اركة السياسية احلكامة اجليدة واملش والعنف باإلضافة إلى تعميم وترسيخ مبادئونبذ الكراهية 

 وحقوق اإلنسان.

 .لتعزيز قدرات المنتخبين ومستخدمي الجماعات المحلية والجهويةإعداد برنامج وطين خيصص  .7

  التحسيس واإلعالم 

للخدمات اإلعالمية  (أحزاب سياسية، نقابات، مجعيات...)  ولوج خمتلف الفاعلنيتسهيل  .8
  اسية واالية.حلكامة السيافي التعددية  مبا خيدم تطوير العمومية

 جمالبغية تعزيز دورها يف دفتر تحمالت وسائل اإلعالم السمعية البصرية،  مراجعة وتعديل .9

 التحسيس والتوعية واالتصال بشأن الدميقراطية واملشاركة السياسية واحلكامة، املوجه للرأي العام.
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 المساواة وتكافؤ الفرص .2

؛   ؛ اهلياكل اجلهوية  ؛ اجلمعيات  اجلماعات احمللية ؛قضاءال ؛ الربملان ؛ احلكومة :الفاعلون المعنيون 

  .الفئات االجتماعية اليت توجد يف وضعية هشاشة؛ اإلعالم العمومي  ؛   األحزاب السياسية

   األهداف

 ترسيخ ثقافة املساواة وتكافؤ الفرص. - 

يش واإلقصاء حماربة ظاهرة الفقر واهلشاشة االقتصادية واالجتماعية، والقضاء على  مظاهر التهم - 

 ؛  االجتماعيني

 ؛  حتسني نسبة الولوج للخدمات والتمتع باحلقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واللغوية - 

توظيف اآلليات التضامنية غري املعبأة للتقليل من االختالالت احمللية واجلهوية وإبداع حلول جديدة  - 

  .يف االستفادة من الثروات الطبيعيةتروم تكافؤ الفرص بني املواطنني وااالت 

   التدابير

  الجانب التشريعي والمؤسساتي

تقضي بإدماج مبدأ تكافؤ الفرص يف كل الربامج والسياسات العمومية،  لدورية إصدار الوزير األول .10

 وإصالح القوانني ذات الصلة مبا يضمن املساواة وتكافؤ الفرص.

بإدماج مقاربة المتعلقة  إلى القطاعات الحكوميةالدورية الموجهة من الوزير األول تفعيل  .11
، وفق االستراتيجية الوطنية لإلنصاف والمساواةتنفيذ ، و يف كل الربامج والسياسات العمومية النوع

 أجندة حمددة.



 36 |  خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان

  

، ومضاعفة أعدادها على وتعزيز قدراافي المجالس المنتخبة  إلزامية لجان تكافؤ الفرصإقرار  .12

جلهوية ويف القطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية والقطاع العمومي، ويف أوساط املستويات احمللية وا

 املنتخبني.

  التحسيس واإلعالم

بأمهية إدماج مبدأي  وموظفي اإلدارات المركزية ومختلف القطاعات الوزارية أطر حتسيس .14

 املساواة و"تكافؤ الفرص" يف سياسات وخطط إدارام وقطاعام الوزارية.

والترابية   ندوات إقليمية وجهوية لفائدة أطر اإلدارة المركز و  قاءات وأيام دراسيةلتنظيم  .15
اللجنة اإلستشارية  رالفرص وإجراءات تفعيل دو تكافؤ  حول التعريف مببدأ  الجماعات المحليةو 

  .للمساواة وتكافؤ الفرص املنصوص عليها يف امليثاق اجلماعي

 .الفرصتكافؤ  لتعريف مببدأ ل طر اإلدارة المركزية والترابيةندوات إقليمية وجهوية لفائدة أتنظيم  .16
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 ترشيد وتعزيز الحكامة الترابية .3

االس اجلهوية  ؛  الس األعلى للحسابات ؛اجلماعات احمللية  ؛  الربملان ؛ احلكومة :الفاعلون المعنيون 

واإلعالم  اتمع املدين ومراكز البحث؛ اجلامعات الشرطة اإلدارية والقضائيةو  واإلدارة الرتابية ؛  للحسابات

  .العمومي 

   األهداف

 ؛ تعزيز وتقوية مبادئ الشفافية واحلكامة يف التدبري الرتايب واايل - 

 ؛ تقوية مشاركة املواطنني يف صنع القرار وتدبري الشأن العام - 

  .تقوية مبدأ املساواة والولوج للتنمية االية  - 

   التدابير

  والمؤسساتيالجانب التشريعي 

 .المصادقة على إصدار قانون خاص بإعداد التراب الوطني اإلسراع يف .17

 واللجن املنبثقة عنه. المجلس األعلى إلعداد التراب الوطني تفعيل دور .18

سواء على مستوى وسائل اإلعالم أو الربامج الرتبوية أو التظاهرات  الثقافي لكل جهة البعددماج إ .19

 مع أخذ هذا البعد بعني االعتبار يف كل تنظيم جهوي جديد.الثقافية والفنية املختلفة، 

 .متخصصإحداث جهاز مؤسساتي و  تقييم السياسات العموميةتقوية خدمات القرب وإلزامية  .20

 .املقرتحة إلعداد الرتاب التصاميم الجهوية دعم الدولة للجهات من أجل إعداد .21
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 ترشيد الحكامة األمنية. 4

 ؛ الدرك امللكي ؛  العامة لألمن الوطيناملديرية  اإلدارة الرتابية ؛ ؛  الربملان ؛ مةاحلكو  :الفاعلون المعنيون 

 ؛ اهلياكل اجلهوية ؛  وسائل اإلعالم واالتصال ؛ النقابات ؛القضاء ؛  املفتشية العامة للقوات املساعدة

  ؛ اتمع املدين.املؤسسات الوطنية 

   األهداف

 ؛ مة املواطنني أفرادا ومجاعاتماية سالحل تيةتعزيز الضمانات المؤسسا - 

 ؛نسان الواحرتام حقوق االعام  تكريس مبدأ التوازن ما بني متطلبات حفظ األمن والنظام - 

 ؛  ترسيخ سيادة القانون واالرتقاء مبستوى شفافية وجناعة تدبري املؤسسات العمومية - 

 ؛  ومسؤوليامالقانون، والرفع من درجة وعيهم حبقوقهم  يف سيادةتقوية ثقة املواطنني  - 

 ؛  حتقيق الربط الوثيق بني خمتلف أبعاد األمن مبفهومه الشمويل - 

 حتسني جودة اخلدمات األمنية كما ونوعا. - 

   التدابير

  الجانب التشريعي والمؤسساتي

 مالءمة التشريعات الوطنية مع االتفاقيات والمواثيقو  نضمامالالمصادقة وا  .22
  .ولية حلقوق اإلنسانمع مراعاة املبادئ والقواعد الد الدولية

، ضمان االنسجام بين مختلف النصوص التنظيمية المتعلقة بالحريات العامة .23

 ذات الصلة.التفاقية اعتبارا للتحوالت احلاصلة يف هذا اال، وطبقا ل



 40 |  خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان

  

مراسيم تنظيمية تضبط وتقنن إجراءات ومساطر الحقوق ذات الصلة وضع  .24
وحتديد درجتها وطرق سرية المعلومات" " مع ضبطبالوصول إلى المعلومات األمنية، 

 رفعها وفق املمارسات الفضلى القائمة دوليا.

  .ودعم قدرااقائق حفي مجال تقصي ال النيابة العامة تفعيل دور .25

واالنتظام يف مراقبتها مبا يؤمن شرعية الحراسة النظرية و  جرد كل أماكن االعتقال .26

 اإلجراء.

ظور يستحضر متطلبات التقليص من نقط التوتر، وفق من خطط التهيئة الحضرية مراجعة .27

 وتوزيع التجمعات السكنية اجلديدة وأحياء ضواحي املدن بشكل يضمن أمن املواطنني.

  تقوية قدرات الفاعلين

حقوق اإلنسان وأحكام القانون الدولي االنساني وحقوق الالجئ  مادة تعميم .28
 .القانونتنفيذ ب باملكلفني التكوين األساسي واملستمر اخلاص ضمن برامج والمهاجر

  التحسيس واإلعالم

، المساطر المعمول بها في المؤسسات األمنية تبسيط وإيضاح وتيسري ونشر  .29

  املواطنني. وتقريبها من

 التواصل بين المؤسسات األمنية والمواطنين تقوية بنيات ووسائل وقنوات .30

لة، سواء يف املراكز احلضرية أو (االستقبال، التوجيه وتقدمي اإلرشادات) بكل اللغات املتداو 

 يف األحياء والعامل القروي.

خبصوص احلالة  ومهنيي اإلعالم مع المواطنين لتواصلعالم والإلخطط  وضع .31

 وبالغات وندوات صحفية ومنشورات. األمنية من خالل تقارير

يف أوساط املكلفني بتنفيذ  لحقوق اإلنساناألساسية القواعد  نشر وإعمال .32

 .هم على إعماهلاوحث القانون
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  الخاصة بمحور الحكامة والديمقراطية توصياتال

 تعزيز المشاركة السياسية والنهوض بدور المؤسسات المنتخبة

 .ضمان احرتام آجال االستحقاقات االنتخابية و مددها احملددة دستوريا وقانونا .1

مية) على (اجلمعيات واملنظمات غري احلكو  تشجيع إحداث واعتماد هياكل للحقل المدني .2

املستوى اجلهوي واحمللي حىت تتمكن من لعب دورها يف املراقبة واملتابعة إىل جانب االس اجلماعية 

 واجلهوية.

يف هيئاا التقريرية  منح الشباب فرصا أكبر للمشاركةحتفيز األحزاب السياسية ومتكينها من  .3

 املسامهة يف صنع القرارات احلزبية ويف الرتشح لالنتخابات.و 

 ترشيد وتعزيز الحكامة الترابية

كمحطة حنو إصالحات تشريعية   استثمار مناسبة الحوار الوطني حول الجهوية الموسعة .4

ومؤسساتية كفيلة بضمان حكامة ترابية رشيدة مع ما تقتضيه من عدالة جمالية، وإشراك فعال 

واألقاليم واجلماعات مبين للمنتخبني واملواطنني يف تدبري شؤوم احمللية، وخلق تضامن بني اجلهات 

 وتكافؤ الفرص. على أسس التكامل والتوازن

اليت ستعتمد،  تحيين مختلف المقتضيات التشريعية والمؤسساتية على ضوء الجهوية الموسعة .5

تساهم يف تكامل وتوازن اجلهات واألقاليم واجلماعات،  -جهوية  عرب –وإحداث آليات ووسائل 

  املوارد الطبيعية (األراضي، الغابات، املوارد املائية، الطاقة، اخل.)من خالل مقاربة مندجمة لتدبري

على ضوء التنظيم اجلهوي املوسع  تقييم وتحيين الخطط التنموية الموجودة، وإعداد خطط جديدة .6

 الذي سيتم اعتماده.
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يئة ، يف انتظار إعادة اتفاقيات جهوية تضمن تدبيرا عادال ومندمجا للموارد والخيرات إجناز .7

اال اجلهوي وفق تنظيم ترايب يراعي التكامل االقتصادي واملقومات الطبيعية والتارخيية واالجتماعية 

 والثقافية لكل جهة.

وجعله مناسبة لتقييم األعلى إلعداد التراب الوطني  انتظامية دورات المجلس العمل على ضمان .8

 السياسات العمومية يف جمال احلكامة الرتابية.

 حكامة األمنيةترشيد ال

يف  بترشيد الحكامة األمنيةاستكمال تفعيل توصيات هيئة اإلنصاف والمصالحة المتعلقة  .9

املراقبة والتحقيق الربملاين يف جمال  - 2املسؤولية احلكومية يف جمال األمن ؛  -1ااالت اآلتية : 

 5املمارسات األمنية ؛ املراقبة الوطنية للسياسات و  -4وضعية وتنظيم أجهزة األمن ؛  - 3األمن ؛ 

 - 7معايري وحدود استعمال القوة ؛  -6واحمللية لعمليات األمن وحفظ النظام ؛  ةاملراقبة اإلقليمي –

 التكوين املتواصل ألعوان السلطة واألمن يف جمال حقوق اإلنسان.

 .ث لجن تقصي الحقائق البرلمانيةحتديد معايري إحدا .10
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ثانيالمحور ال  

ية واالجتماعية والثقافية والبيئيةالحقوق االقتصاد  

ـــة  ـــة، الحقـــوق الثقافي ـــة اآلتيـــة : التربي يتضـــمن هـــذا المحـــور األولويـــات ذات الصـــلة بالمجـــاالت الحقوقي

واللغويـة، الصــحة، الشــغل، الســكن، البيئــة. وقــد فصــلت كــل أولويــة إلــى مجموعــة مــن التــدابير واألنشــطة 

والثقافية والبيئية بمنظور حقوقي، يجعـل اإلنسـان فـي صـلب التي تقارب القضايا االقتصادية واالجتماعية 

التنميـة. وباإلضــافة إلـى اعتمــاد مقاربـة النــوع، واالرتكـاز علــى مبـادئ المســاواة وتكـافؤ الفــرص والتضــامن 

وطــرق الحكامــة الجيــدة، روعــي التكامــل مــع الخطــط القطاعيــة التــي هــي موضــوع التنفيــذ فــي المجــاالت 

الكفيلـــة بتثمـــين المكتســـبات  التـــدابيروالثقافيـــة المعينـــة. كمـــا تـــم التركيـــز علـــى  االقتصـــادية واالجتماعيـــة
    المتحققة في مجال محاربة الفقر واإلقصاء االجتماعي، وضمان تحولها إلى مكاسب مستدامة.
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  منظومة تربوية جيدة داعمة للمواطنة والمساواة والتنمية المستدامة. 1

وزارة الثقافة ؛ ؛  وزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي: الفاعلون المعنيون 

الس األعلى للتعليم ؛ املعهد  وزارة التشغيل والتكوين املهين؛ سرة والتضامن ؛ألوا لتنمية االجتماعيةاوزارة 

الوطنية للتنمية البشرية ؛ النقابات ؛ املرصد لمبادرة التنسيقية الوطنية لامللكي للثقافة األمازيغية ؛ الربملان ؛  

   الوطين حلقوق الطفل ؛ اجلمعيات واملؤسسات العاملة يف حقل التعليم وحماربة األمية والرتبية غري النظامية.

   األهداف

توفري الرتبية والتعليم كخدمة عمومية ذات جودة مفتوحة يف وجه العموم، وضمان تكافؤ الفرص يف  - 

 .تقوية ثقة املواطنني يف املدرسة املغربية العمومية ، مبا يؤمن اإللزاميولوج التعليم 

 . ضمان إلزامية التعليم وتعميمه وربطه مبحيطه االجتماعي واالقتصادي والثقايف واللغوي  - 

الرتبية على و  النهوض بأوضاع الطفولة واحرتام حقوقها،و  ترسيخ وتعزيز الرتبية على حقوق االنسان، - 

  . والتعليم لى املساواة واإلنصاف وتكافؤ الفرص يف منظومة الرتبيةاملواطنة، وع

 تكافؤ جعل املؤسسات التعليمية والتكوين املهين فضاءات مندجمة، منفتحة، سهلة الولوج وضامنة ل - 

 الفرص بشريا وجماليا وجمتمعيا وثقافيا ولغويا.

 تيسري شروط ولوج التعليم العايل وتقوية وتثمني البحث العلمي. - 

 جعل املنظومة التعليمية أداة لتكريس ثقافة املساواة واملواطنة والدميقراطية وحقوق اإلنسان. - 

 والتمييز داخل الفضاء واحلياة املدرسيني. مناهضة العنف - 
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  التدابير

  الجانب التشريعي والمؤسساتي

رادعة ، مع النص على تدابري زجرية وعقوبات القانون الخاص بإجبارية التعليم حتيني وتعديل .33

 ضد خمالفيه.

-2009والتكوين : تنفيذ مجموع تدابير "المخطط االستعجالي لمنظومة التربية استكمال  .34

2012."   

 " املتصلة مبحور الرتبية.األرضية المواطنة للنهوض بحقوق اإلنسانتفعيل كل مضامني " .35

ونبذ الكراهية  املستمر مع متطلبات نشر ثقافة التعدد والتسامح النظام الجديد للتكوينمالءمة  .36

 والتطرف.

متها مع متطلبات نشر ءومال المناهج الدراسية وبرامج التكوين والتكوين المستمرمراجعة  .37

  .اللغة ف كل صيغ التمييز املبين علي النوع أوذقافة التعدد والتسامح ، ونبد الكراهية والتطرف وحث

يف مجيع املستويات ه ر إلزاميتبإقراتين األمازيغيوالثقافة اللغة دريس تعميم تتسريع وترية  .38

الدراسية، وتوفري الوسائل الكفيلة بذلك، من إحداث شعب تكوين األطر الرتبوية، وإعداد الكتب 

 واملناهج املدرسية والركائز البيداغوجية.

 .املندجمةيف مجيع األنشطة  المقاربة الحقوقيةإدماج  .39

ذوي االحتياجات  ين واألطفالالدعم المادي المقدم للمتمدرسين المعوز  مأسسة وتعميم .40

  . اخلاصة

تحفز المدرسيين علي المشاركة الفعالة في المشاريع المدرسية والتربوية  إجياد آليات إدارية .41
 .وتسمح بتوسيع مشاركة التالميذ فيها

  ي للشأن التعليمي.باعتبارها أداة لتحقيق تدبري تشارك المجالس التعليميةتفعيل   .42
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قافة الوطنية من منظور حقوق اإلنسان، خاصة اللغة النهوض بمكونات الث. 2

   والثقافة األمازيغيتين

 ؛  الشبيبة والرياضة ؛ االتصال ؛ العدل؛  الثقافة ؛ الرتبيةالقطاعات احلكومية املكلفة ب: الفاعلون المعنيون 

املعهد امللكي  ؛ للتعليمالس األعلى  ؛  االس احمللية ؛ الربملان ؛ التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن

  اجلمعيات. ؛  نسان ؛ وكاالت التنمية اجلهويةإلالس االستشاري حلقوق ا ؛  للثقافة األمازيغية

   األهداف

 ؛  تعزيز مكانة اللغة والثقافة األمازيغيتني باعتبارمها مكونا أساسيا للثقافة واهلوية الوطنية املغربية - 

نحها كل وسائل النمو يف خمتلف امليادين الرتبوية والثقافية التأصيل الدستوري للغة األمازيغية وم - 

 وتعميم تدريسها ؛ والقضائية واإلعالمية واإلدارية،

املنوط ا احلفاظ على املوروث الثقايف واحلضاري والقيمي املغريب بكل  تأهيل اآلليات والوسائل - 

 مكوناته وأبعاده املادية والرمزية ؛ 

 أ التنوع الثقايف واللغوي ؛تكريس ثقافة اإلميان مببد - 

 مناهضة التمييز يف احلقل الثقايف ؛ - 

 .استثمار القيم والتقاليد الفضلى املستمدة من كل مكونات الثقافة املغربية - 

  التدابير

 الجانب التشريعي والمؤسساتي

مع العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية  مالئمة التشريع الوطني .43

 العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري. 
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 الصادرة عن اللجان املختصة واملتعلقة بالعهد الدويل تنفيذ التوصيات والمالحظاتمواصلة  .44

تفاقية الدولية للحقوق املدنية والسياسية، واال للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل

للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، وتقدمي التقارير الدورية يف اآلجال احملددة، مع متابعة 

 وتقييم املنجزات يف هذا اال.

يف مجيع برامج الرتبية والتكوين ويف احمليط  إدماج عرضاني للحقوق اللغوية والثقافية األمازيغية .45

 املدرسي واجلامعي.

من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز  14ضيات الفقرة الثانية للمادة مقت تطبيق .46

 إنشاء جهاز لتلقي الشكاوى ذات الصلة بالتمييز. العنصري، عرب

ومتكينها من املوارد البشرية والكفاءات الالزمة  القناة التلفزية األمازيغيةتعزيز إمكانيات وقدرات  .47

 نية وفعالية.للعب دورها اإلعالمي والثقايف مبه

وتليب حاجيات املواطنني على  إحداث محطات إذاعية تستخدم اللغات المتداولةتشجيع  .48

 مستوى اإلعالم والتثقيف والتوعية والرتفيه.

 لتشمل خمتلف املناطق حضرية كانت أو قروية. شبكة المراكز والمركبات الثقافيةتوسيع  .49

يف املناطق اليت تفتقر  المسرحي والفنيأعداد المكتبات ومراكز التنشيط الثقافي و مضاعفة  .50

 للبنيات التحتية الثقافية.

 تربز تراث كل منطقة وخصوصياا الثقافية والفنية. متاحف موضوعاتية جهويةخلق  .51

حفاظا على الرتاث الثقايف الوطين ومحايته من  حراسة المواقع األثرية والصخرية تأمني .52

 اإلتالف.

 .مراكز إعالم جهويةإحداث  .53

واملكتبات لتشمل خمتلف  والتنشيط املسرحي والفين شبكة المراكز والمركبات الثقافية توسيع .54

 املناطق حضرية كانت أو قروية. 
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  تقوية قدرات الفاعلين

اليت تشتغل يف  قدرات المنظمات غير الحكومية برامج مخصصة لتعزيز وتأهيلاعتماد  .55

 .جماالت احلقوق اللغوية والثقافية األمازيغية

  واإلعالم التحسيس

محالت حتسيسية منتظمة عرب وسائل اإلعالم من أجل التعريف باحلقوق الثقافية واللغوية  تنظيم .56

  .اللغات احملليةوترسيخ منظور ثقايف تعددي ومنفتح، بكل 
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  أهيل المنظومة الصحية وضمان الولوج للخدمات الصحية. ت3

واهليئات والعدل ؛ الربملان  الصحة القطاعات احلكومية وعلى رأسها كل :الفاعلون المعنيون 

   .املهنية يف جمال الصحة ومجعيات اتمع املدين

   األهداف

  تأمني وضمان احلق يف الصحة للجميع ؛ - 

للخدمات الصحية ما بني األقاليم واجلهات، وما تعميم التغطية الصحية، وضمان املساواة يف الولوج  - 

 بني الوسطني احلضري والقروي ؛

 الولوج املستدام للخدمات الصحية ؛تأمني شروط  - 

 ضمان تكافؤ الفرص يف الولوج للخدمات الصحية ؛  - 

 تأمني العدالة وحماربة خمتلف أشكال انتهاكات حقوق االنسان.لالطب الشرعي دعم  - 

  التدابير

 الجانب التشريعي والمؤسساتي

يف  اع الخاصقانون ينظم الشراكة االستراتيجية بين وزارة الصحة والقط التسريع بإصدار .57

  إطار تعبئة اإلمكانيات واملوارد لتنمية قطاع الصحة.

، وفق منظور توزيع عادل ومتساٍو للموارد البشرية على المجال الترابي أمنيالعمل على ت .58

يراعي حاجيات وخصوصيات كل منطقة، مع مراعاة اجلانب اللغوي والثقايف، من حيث عدد األطر 

 الطبية وختصصاا. 

 يف التعامل مع املرضى داخل املؤسسات االستشفائية. ي المساواة وعدم التمييزمبدأتعزيز  .59
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ومحايتهم من كل أشكال التمييز أو  حقوق المصابين باألمراض المتنقلة جنسياضمان  .60

 االقصاء.

 وذات الدخل احملدود. نظام المساعدة الطبية للفئات المعوزةالتسريع بتعميم  .61

والمعلومات حسب النوع ات للمعطي والشموليالتحصيل والتحليل الممنهج دعم  .62
 . يف جمال الصحة وخصوصا ما تعلق باألمراض املتنقلة جنسيا والعنف االجتماعي

 اإلسراع  بإصدار قانون يتعلق بالتحقق من هوية األشخاص بواسطة البصمات اجلينية. .63

 .التخصص في الطب الشرعيالطب على طلبة  وحتفيز تشجيع .64

 اإلعالم والتحسيس

(ملصقات ومنشورات) من  داخل المستشفيات والمراكز الصحية بحمالت تحسيسيةقيام ال .65

  أجل توعية املواطنني حبقوقهم وواجبام بكل اللغات املتداولة .
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  ياسة تضمن الشغل وتكرس المساواة . س4

ملختلف الفاعلني يف  اهليئات املمثلة ؛ والتكوين املهين، العدل، الرتبية وزارة التشغيل: الفاعلون المعنيون 

  .قطاع اخلاصال

   األهداف

 ؛ إدماج املقاربة احلقوقية يف التشريعات املرتبطة بالشغل - 

 ضمان احلق يف الشغل ؛ - 

 ؛ الشغل  ضمان املساواة وتكافؤ الفرص والقضاء على التمييز يف جمال - 

 يل.تكريس آليات وثقافة حوار اجتماعي مستدام بني الفاعلني املتدخلني يف ملف التشغ - 

  التدابير

 الجانب التشريعي والمؤسساتي

ومالءمة القوانني الوطنية مع  المصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بالشغلاستكمال  .66

 102املتعلقة باحلرية النقابية وحبماية حق التنظيم النقايب، واالتفاقية رقم  87مقتضياته : االتفاقية رقم 

اليت م املساواة يف معاملة مواطين  118مان االجتماعي، االتفاقية رقم املتعلقة بقانون احلد األدىن للض

 البلد والذين ليسوا من مواطين البلد يف جمال الضمان االجتماعي.

 .، وكل الذين ال حيرتمون قانون الشغلقوانين زجرية تطبق في حق مشغلي القاصرينوضع  .67

 .لمعروضة في مجال الشغلالمساطر الخاصة بالبث في النزاعات االتسريع بإصدار  .68
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وتطبيق نسبة حق الشغل لألشخاص في وضعية إعاقة، تفعيل التشريعات املتعلقة بضمان  .69

 .% 7تشغيل تعادل 

مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في برامج التكوين والتأهيل واإلدماج في سوق اعتماد  .70
 .الشغل

الواجب في وضعية إعاقة ئوية لألشخاص االنسبة الم المرسوم الذي يحددإعداد بتسريع ال .71

 تشغيلهم يف القطاع اخلاص.

 يف قانون الشغل. برامج لتكوين قضاة متخصصينوضع  .72

 يف جمال الشغل. آليات استباقية للتقليص من النزاعاتإحداث  .73

 لألشخاص يف وضعية إعاقة.برامج لدعم وتشجيع التشغيل الذاتي وضع  .74

وضع آليات ومساطر إدارية تنظم ، و تكافؤ الفرص في التشغيلو  مبدأ الشفافيةإعمال  .75

 اإلعالن عن املناصب الشاغرة يف مجيع القطاعات ويف مرافق اإلدارة العمومية ضمانا للشفافية.

(تالميذ وطلبة) صوب ااالت الواعدة  بالتكوين المهني وبالتوجيه الفعال للمتعلميناالهتمام  .76

 على مستوى التشغيل.

 .آليات للتعويض عن فقدان الشغلوضع  .77

  وإجياد طرق ملعادلتها بشواهد الكفاءة املهنية. الخبرة والتجربة المهنيةاعتبار  .78

وجعله يساهم بفعالية يف تقليص معدالت  بتأهيل التكوين المهنيوضع برامج وخطط كفيلة  .79

 البطالة.

(مفتشي الشغل) من خالل  رفع قدرات أطر وموظفي وزارة الشغلوضع برنامج يهدف إىل  .80

 تبادل اخلربات مع الدول الرائدة يف جمال احرتام احلقوق يف جمال الشغل.دورات تكوينية، و 

 والرفع من مستوى وعي العمال مبقتضيات مدونة الشغل. برامج للتكوينوضع  .81
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  تقوية قدرات الفاعلين

(مفتشي الشغل) من خالل  قدرات أطر وموظفي وزارة الشغل فعبر  خاصوضع برنامج  .82

 مع الدول الرائدة يف جمال احرتام احلقوق يف جمال الشغل. دورات تكوينية، وتبادل اخلربات

دورات تدريبية لفائدة موظفي وأطر وزارة الشغل واألطر النقابية ومناديب تنظيم  .83
، بغية إشاعة ثقافة حقوق اإلنسان يف ميدان التشغيل (تعريف باملواثيق المستخدمين وأرباب العمل

 ).الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية
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  وجيه اجتماعي للسياسة السكنية. ت5

 ؛  اجلماعات احمللية ؛  الربملان ؛  اإلسكان والتعمري والتنمية االية، الداخليةوزارة : الفاعلون المعنيون 

  القطاع البنكي. ؛ املنعشون العقاريون

   األهداف

 ؛ ضمان احلق يف السكن والرفع من نسب املواطنني الذين يتمتعون بالسكن الالئق - 

 على مستوى السكن ؛   احلد من جتليات الفقر واإلقصاء االجتماعي - 

يف جمال  املستدامةاعتماد مقاربة تشاركية تراعي التنوع اايل وحتقق أهداف التنمية البشرية  - 

 السكن والتعمري.

  التدابير

  الجانب التشريعي والمؤسساتي

بناء على املعطيات  سكن غير الالئقالترسانة القانونية وترشيد مقاربات القضاء على التعزيز  .84

 كراهات االجتماعية واالقتصادية للساكنة املستهدفة.إل امليدانية، وا

وفق منظور يتوخى التنمية البشرية املستدامة، ويراعي التنوع اايل  مدونة التعمير التسريع بإخراج .85

  واخلصوصيات احمللية واهلوية املعمارية ملختلف األقاليم.

 حتسني ، و للمناطق السكنية الناقصة التجهيز وغير القانونية ية القانونيةتسوية الوضع .86

 مستويات إدماجها داخل النسيج احلضري.
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مبضاعفة العرض يف جمال املنتوجات السكنية املالئمة  السكن االجتماعيتنفيذ أولويات  .87

 كين البديل.حلاجيات وإمكانيات الفئات احملدودة الدخل، يف إطار مشروع تطوير املنتوج الس

املوجهة للشرائح االجتماعية ذات الدخل احملدود  لصناديق الضمانمضاعفة اإلمكانيات املالية  .88

 والضعيف وغري القار، لتمكينها من ولوج القروض السكنية يف ظروف مالئمة.

 .املتعلقة باحملالت التجارية قوانين الكراءاإلسراع بإصدار  .89

حىت تشمل جمموع الرتاب  سكن المهدد باالنهيارالوضع برامج متكاملة ملعاجلة مشكل  .90

الوطين، وفق مقاربة تشاركية مع اجلماعات والفاعلني احملليني والسكان. وإعداد مشروع قانون، يف هذا 

الصدد، ينص على التدابري واآلليات اليت تتيح التدخل يف املناطق السكنية املهددة بااليار حلماية 

م.أرواح املواطنني وممتلكا 

تدابير جبائية تحفيزية تمنح للمنعشين  على 2011التنصيص يف إطار القانون املايل لسنة  .91
وذلك بغية توفري العرض السكين املالئم العقاريين المنخرطين في إنجاز مشاريع السكن االجتماعي، 

 ملختلف فئات اتمع.

سكن االجتماعي بغية خفض يرمي إىل وضع املعايري الدنيا املطبقة على ال مشروع مرسومإعداد  .92

 التكلفة.

 تقوية قدرات الفاعلين

املوجهة للفئات  للتكوين خاصة بالمصاحبة االجتماعية للمشاريع السكنيةفتح شعب جديدة  .93

االجتماعية ذات الدخل احملدود وغري القار، وتوسيع نطاقه ليشمل اجلامعات ومؤسسات التكوين 

 العليا.

ودعم الفرقاء والفاعلني يف ميدان املصاحبة  تماعيينلتكوين المنشطين االجوضع برامج  .94

  االجتماعية للمشاريع السكنية.
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 ياسة بيئية مندمجة من أجل رفع تحديات التنمية المستدامة. س6

بالداخلية، البيئة وبإعداد الرتاب الوطين والتعمري  ؛ القطاعات احلكومية املكلفة : الربملانالفاعلون المعنيون 

وكاالت التنمية احمللية؛  طبيعية والرتبية والتكوين والبحث العلمي ؛ املفوضية السامية للمياه والغابات،واملوارد ال

  ؛ القطاع اخلاص.  ؛ اجلمعيات  اجلماعات احمللية

  األهداف 

اعتماد سياسة مندجمة مؤسسة على مبادئ احلكامة اجليدة، مع مراعاة متطلبات التنمية املستدامة،  -

  ة التنوع البيئي ؛واحلرص على محاي

 التأصيل الدستوري للحق يف بيئة سليمة ؛ -

 النهوض بثقافة محاية البيئة يف الرتبية والتكوين والتكوين املستمر والتحسيس ؛ -

ضمان احلق يف الولوج للمعلومة البيئية وتأمني مشاركة املواطنات واملواطنني يف صياغة وتنفيذ املشاريع  -

 والربامج ذات الصلة بالبيئة ؛

 ضمان حق املواطنني يف ولوج العدالة عند التعرض لألضرار البيئية ؛ -

 حتيني وتفعيل وتوضيح القوانني البيئية وتعزيز آليات التنسيق بني القطاعات املعنية بالبيئة. -

  التدابير

 الجانب التشريعي والمؤسساتي

ومية وبرامج إىل سياسات عم الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامةترمجة مقتضيات  .95

 ومشاريع حمددة من أجل حتقيق األهداف وتكريس املبادئ والقيم املتضمنة يف هذه الوثيقة األساسية.
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  .مضامين الميثاق الوطني والتصميم الوطني إلعداد الترابالعمل على تنفيذ  .96

  يف إطار مدونة واضحة وحمينة.  القوانين القطاعية ذات الصلة بالبيئة جتميع .97

يف جماالت غري املشمولة حلد اليوم بتشريعات  ومة البيئية بسن قوانين جديدةالمنظاستكمال  .98

 خاصة.

 ، ومعايري اجلودة البيئية وسبل بلوغ عدالة بيئية.إجراءات تحفيزية وزجريةاعتماد  .99

االختيار المؤسساتي الحكومي الحالي في مجال التنسيق بين مختلف إعادة النظر يف  .100
، يف اجتاه إحداث آلية ع ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بالبيئةالمتدخلين والبرامج والمشاري

 مناسبة تراعى فيها خصوصيات الوضع البيئي الوطين وااللتزامات الدولية للدولة. مؤسساتية

، بتعزيز آليات تنفيذ القانون املتعلق ا وتأمني إنجاز دراسات التأثير البيئيتكريس ممارسة  .101

 ني املعنني مبقتضياته.التزام خمتلف الفاعل

، وخاصة منظمات اتمع املدين تأمين مشاركة ومساهمة مختلف الفاعلينعلى  العمل .102

واهليئات السياسية والنقابية، يف النهوض بالثقافة البيئة، من خالل تيسري ولوجها للمعلومات البيئة 

 والرفع من قدراا يف هذا اال. 

يف خمتلف الربامج البيئية (الربنامج الوطين حملاربة التصحر،  المقاربة التشاركيةحتفيز تعميم  .103

برنامج العمل حول املساحات احملمية)، مع احلرص على تفعيل اسرتاتيجية القرب يف جمال تدبري البيئة 

 وتسريع وترية تنفيذها

 .االستثمار في آلية التنمية النظيفةتشجيع  .104

املستويات، ويف األنشطة الرتبوية املختلفة  حسب البعد البيئي في المقررات المدرسيةإدماج  .105

 اليت حيتضنها الوسط املدرسي.

على إجناز أحباث ودراسات واستطالعات ميدانية  الجامعة ومراكز البحث العلميتشجيع  .106

 والتنمية املستدامة م خمتلف القضايا البيئة
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 التحسيس واإلعالم 

املوارد، باالعتماد على وسائل  مبتطلبات ترشيد وعقلنة تدبري حمالت تحسيسيةتنظيم  .107

 اإلعالم املكتوبة واملسموعة واملرئية واإللكرتونية.

بالشكل الذي يوفر محاية شاملة للمحميات وحلقوق  تدبير المجال الغابويمراجعة أسلوب  .108

   السكان، ونشاطهم الزراعي والفالحي.
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التوصيات الخاصة بمحور الحقوق االقتصادية واالجتماعية 

  والبيئية ةوالثقافي

  منظومة تربوية جيدة داعمة للمواطنة والمساواة والتنمية المستدامة

وتأخذ بعني االعتبار حاجيات التالميذ، وتراعي  سياسة لغوية تضمن العدالة اللغويةبلورة  .1

 اخلصوصيات اللغوية والثقافية لألقاليم واجلهات.

وية الوطنية، وترمجة ذلك يف نصوص تعرتف وتعزز كل مكونات اهل مقاربة ثقافية تعدديةاعتماد  .2

 قانونية ويف األدوات املؤطرة للمشروع الرتبوي.

 والثقافية آليات لربط مخرجات المنظومة التربوية بالحاجيات االقتصادية واالجتماعيةإجياد  .3

 وبأهداف اخلطط التنموية.

  تين افة األمازيغالنهوض بمكونات الثقافة الوطنية من منظور حقوق اإلنسان، خاصة اللغة والثق

وفق منظور تعددي يعيد االعتبار  إعادة كتابة تاريخ المغربحث مراكز البحث العلمي على  .4

 ملسامهة كل املكونات البشرية والثقافية والدينية واجلهوية يف بناء احلضارة املغربية.

والشوارع من خالل إطالق أمسائها على املؤسسات  للرموز التاريخية المغربية إعادة االعتبار .5

 والساحات العمومية، حفظا هلا يف ذاكرة األجيال اجلديدة.

 ، ووضع تدابري لتنظيم هذه الشراكة.الشراكات بين المؤسسات الثقافية والقطاع الخاصتعزيز  .6

 .المجالس الجهوية للعمل الثقافيإحياء وتفعيل  .7

 يتها.تعزيز مكانة اللغة العربية والنهوض ا وتفعيل املؤسسات اخلاصة بتنم .8
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  تأهيل المنظومة الصحية وضمان الولوج للخدمات الصحية

، مع إحداث خلية يف املستشفيات خريطة صحية عادلة تغطي كل مكونات التراب الوطنيوضمان  .9

 املتواجدة يف املناطق الناطقة باألمازيغية واحلسانية تساعد األطباء على التواصل بفعالية مع املرضى.

 ، مع تطوير البنيات القائمة وحتسني مردوديتها.النفسية والعقلية بنيات الصحةحتسني عرض  .10

يف إطار تقريب اخلدمات الصحية من املواطنني،  للفرق الطبية المتنقلةالتأهيل املادي واملعنوي  .11

 وتيسري االستفادة من العالجات بالنسبة للساكنة القاطنة يف املناطق النائية.

واإلدارية ترتكز على تعزيز الكفاءات عن  بية وشبه الطبيةسياسة للموارد البشرية الطاعتماد  .12

 طريق التكوين والتكوين املستمر.

واملتعلقة باألمراض املزمنة، مع ختليق  األدوية األساسية االستعجاليةتعلقة بتوفري دعم اخلطة امل .13

 ة.قطاع الصحة عامة، وطرق تدبري األدوية واملستلزمات الطبية داخل املستشفيات بصفة خاص

بني خمتلف املؤسسات الصحية على الصعيد الوطين، وبني  تنسيق فعال ومنهجيضمان  .14

وجودة اخلدمات  آليات التتبع والمراقبة وتقييم األداءاملستشفيات واملراكز الصحية، إحداث 

 وفعاليتها.

  سياسة تضمن الشغل وتكرس المساواة 

، ووضع شباك داخل والتعاونياتالمقاوالت الصغرى والمتوسطة إعداد برامج لدعم وتنشيط  .15

 اجلماعات للتعريف باملقوالت خصوصا النسائية منها.

 املوجهة للعمال واألجراء. الخدمات االجتماعيةتعزيز  .16

 واملصاحلة اإلقليمية والوطنية. توسيع صالحيات لجان الحوار .17
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  توجيه اجتماعي للسياسة السكنية

وزجر املخالفات وضمان  عمير واإلسكانتفعيل القانون للحد من التجاوزات في ميدان الت .18

 سالمة البناء يف الوسطني احلضري والقروي.

 .برامج القضاء على السكن غير الالئقتسريع وترية إجناز  .19

 على أساس تعاقدي مع جمالس املدن. برامج القضاء على أحياء الصفيحتسريع وترية إجناز  .20

ملتبقية املتعاقد بشأا مدنا بدون صفيح ا خارطة الطريق إلعالن المدن الثالث واألربعينوضع  .21

 .2012يف أفق سنة 

" باعتبارها أداة اختاذ القرار لصاحل تنمية حملية مندجمة المحلية 21مذكرة تعميم وتفعيل مقاربة " .22

 تساهم يف ترشيد وعقلنة أدوات التخطيط وحتسني الظروف املعيشية للسكان.

، ومضاعفة أعداد ملحقاا تدعيما لسياسة ةالتغطية الترابية بالوكاالت الحضرياستكمال  .23

 القرب.
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  المحور الثالث

  حماية الحقوق الفئوية والنهوض بها

تعد حماية حقوق الفئات االجتماعية في وضعية هشاشة، والتي تعاني من التهميش واإلقصاء مثل 

ن، أولوية ين أو المهاجر يالنساء المعنفات واألطفال واألشخاص في وضعية إعاقة واألشخاص المسن

واألنشطة المتضمنة في هذا المحور، سواء   التدابيرومن ثم فإن محاور التدخل و  استراتيجية في الخطة.

كانت ذات طبيعة تشريعية أو مؤسساتية أو ارتبطت ببرامج تهدف تحسين ظروف عيش هذه الفئات، 

مكين الفئات المستهدفة يجمعها خيط رابط يتمثل في إعمال المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص وت
من تعزيز قدراتها واكتساب الكفاءة الالزمة للمشاركة من خالل الجمعيات غير الحكومية في صياغة 
وتنفيذ وتقييم البرامج الموجهة لها. كما أخذت بعين االعتبار ضرورة عقلنة وتدعيم نشاط مختلف 

الموارد البشرية للقطاعات االجتماعية  المتدخلين بآليات التنسيق والمتابعة والتقييم، وتقوية قدرات
  المادية. مواردهاالمكلفة بهذه الفئات، مع مضاعفة 
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 األبعاد المؤسساتية والتشريعية لحماية وتعزيز الحقوق الفئوية .1

؛ والرتبية ؛ والصحةضامن؛ القطاعات احلكومية املكلفة بالتنمية االجتماعية واألسرة والت :الفاعلون المعنيون

املبادرة  ؛  التعاون الوطين ؛  واألوقاف والشؤون اإلسالمية ؛ والتشغيل والتكوين املهين؛  والعدل؛  ةوالداخلي

  اتمع املدين. ؛ الوطنية للتنمية االجتماعية

  األهداف

 ؛ تكريس احلقوق الفئوية يف القوانني واملؤسسات - 

 ؛  النهوض بدور املؤسسات من أجل ضمان احلقوق الفئوية - 

 ؛ عات الوطنية واملواثيق الدولية ذات الصلة باحلقوق الفئويةمالءمة التشري - 

 ؛  العمل بتدابري التمييز اإلجيايب للنهوض باحلقوق الفئوية - 

 إعمال ثقافة املساواة ونبذ التمييز، والتعصب والكراهية. - 

   التدابير

  البعد المؤسساتي 1.1

ضمان فعالية أكرب من أجل  –على غرار القضاء اخلاص باألسرة  – قضاء متخصصتفعيل  .109

  يف تعاطي املؤسسة القضائية مع مشاكل الفئات يف وضعية هشاشة.

والربامج اليت  اآلليات والتدابير الكفيلة بتيسير تتبع وتقييم السياسات العموميةوضع  .110

 تستهدف احلماية والنهوض باحلقوق الفئوية.

 واجلامعات. يف اآلليات الرتبوية بالثانويات العمل التطوعي االجتماعيإدماج  .111
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، آليات لتتبع أوضاع السجناء المغاربة الذين يقضون عقوبتهم السجنية بالخارج إجياد .112

 ضمانا حلقوقهم وعناية بأوضاعهم.

  تقوية قدرات الفاعلين

اليت تشتغل يف جماالت  برامج مخصصة لتعزيز قدرات المنظمات غير الحكوميةاعتماد  .113

قرتاحية والتفاوضية، وتأهيلها لتلعب دور الشريك الفاعل الاحلقوق الفئوية، وذلك بغية تعزيز قوا ا

 واملؤثر سواء يف وضع أو تنفيذ أو تقومي السياسات القائمة يف جمال النهوض باحلقوق الفئوية.

  التحسيس واإلعالم 

ضحية املخدرات وغريها من  المبادرات الجمعوية التحسيسية الموجهة للشباب دعم .114

 اآلفات االجتماعية.

  عد التشريعيالب 2 .1

مع املعاهدات  مالءمة القوانين الوطنية وتلك المؤطرة للحقوق الفئويةالعمل على  .115

 واالتفاقيات الدولية، يف اجتاه محاية احلرية الشخصية لألفراد.

، يف اجتاه ضمان تفعيل حقيقي مساطر تنفيذ القوانين المنظمة للحقوق الفئويةمراجعة  .116

 وناجع لتلك القوانني.

امج خاص يهدف لتجميع ونشر كل القوانين والتشريعات المتعلقة بالفئات برناعتماد  .117
  ، والتعريف ا.المعنية
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 حماية وتعزيز حقوق الطفل .1

القطاعات احلكومية املختلفة (املكلفة بالتنمية  ؛  اللجنة الوزارية املعنية بشؤون الطفولة :الفاعلون المعنيون 

 ؛ والعدل، والتشغيل والتكوين املهين؛  والداخلية ؛ والرتبية ؛ والصحة ؛ ضامناالجتماعية واألسرة والت

  املرصد الوطين حلقوق الطفل. ؛ الدرك امللكي ؛  اجلماعات احمللية ؛القضاء؛  االتصال)و 

   األهداف

 ؛ تعزيز وتقوية جماالت إعمال مبدأ املصلحة الفضلى للطفل - 

 ؛  نشر ثقافة االنتصاف لفائدة األطفال - 

 ؛ اع التمييز ضد األطفالنبذ كل أشكال وأنو  - 

تقوية الرتسانة القانونية املتعلقة حبماية الطفل من سوء املعاملة ومن كل أشكال االستغالل وسوء  - 

 املعاملة والعنف.

   التدابير

تعزيز حماية األطفال من كل أشكال االستغالل مراجعة وحتيني الرتسانة التشريعية من أجل  .118
 عد تقييم شامل للقوانني وآليات احلماية املتوفرة.، بوسوء المعاملة والتمييز والعنف

 . منع تزويج القاصرات والقاصرين .119

  .مالءمة قانون الجنسية مع مقتضيات مدونة األسرةالعمل على  .120

  .، لينسجم مع قانون اجلنسية اجلديدقانون الحالة المدنيةمراجعة  .121

املتعلقة  2010أبريل  9الصادرة عن وزارة الداخلية بتاريخ  (D-3220)اإلرسالية تفعيل  .122

 باختيار األمساء الشخصية.
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 من أجل إقرار املنع التام المقتضيات المتعلقة بتشغيل األطفال في مدونة الشغلتعديل  .123

 .لتشغيل األطفال

مع تشديد العقوبات االستغالل الجنسي لألطفال، تفعيل وتطوير املقتضيات اخلاصة جترمي   .124

 على مرتكبيه. 

 .دف حتديثها وعقلنة براجمها الرتبوية ت خاصة بدور الحضانةمساطر وسياساإقرار  .125

يف موضوع األمساء العائلية االختصاصات المخولة للجنة العليا للحالة المدنية نقل مجيع   .126

 للقضاء.

" 2015-2006:   تقييم شامل لسير عملية تنفيذ "خطة العمل الوطنية للطفولةإجناز  .127

 ا.من أجل تعزيز آليات وتدابري تفعيله

، واإلسراع بوضع برنامج "إنقاذ" الخاص بمحاربة تشغيل الطفالت الخادمات تفعيل .128

الطفالت اخلادمات، أخذا بعني االعتبار متطلبات اليت تنحدر منها خمططات عمل تستهدف املناطق 

 .ة أسرهنإعادة إدماجهن يف جمال الرتبية غري النظامية أو ضمان أنشطة مدرة للدخل لفائد
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   وتعزيز حقوق األشخاص في وضعية إعاقة. حماية 3

التنمية االجتماعية واألسرة وعلى رأسها القطاع املكلف بالقطاعات احلكومية كل  :الفاعلون المعنيون 

  منظمات اتمع املدين املعنية. ؛  وإنعاش الشغل ؛ مكتب التكوين املهين  ضامنوالت

   األهداف

  ؛ ةيف وضعية إعاقإنصاف األفراد واموعات  - 

 ؛ املبين على اإلعاقةتكريس مناهضة التمييز  - 

 ؛ النهوض بآليات الولوجيات لفائدة األشخاص يف وضعية إعاقة - 

 ترسيخ املقاربة احلقوقية يف معاجلة مشاكل األشخاص يف وضعية إعاقة. - 

   التدابير

  الجانب التشريعي والمؤسساتي

"، مع إخراج األشخاص المعاقين قانون يتالءم و"االتفاقية الدولية لحقوقبإصدار اإلسراع  .129

  املساطر التنفيذية.

، وفقا آلية التنسيق والمراقبة والمتابعة خاصة بحقوق األشخاص في وضعية إعاقةإحداث  .130

 ملقتضيات االتفاقية الدولية ومبادئ باريس املتعلقة باملؤسسات الوطنية.

والتمثالت  يري املواقفتغللمسامهة يف  التربية على االختالف في المناهج المدرسيةإدماج  .131

 يف أوساط األطفال والشباب.

إلدماج األطفال يف وضعية إعاقة يف الوسط الرتبوي  األقسام المختلطةمضاعفة أعداد  .132

 .لتشمل املستوى اإلعدادي والثانوياألقسام المدمجة العادي، وتوسيع شبكة 
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ل تعزيز الولوجية من خال آليات اإلدماج المهني لألشخاص في وضعية إعاقةتفعيل وتقوية  .133

الشاملة ألنظمة التكوين املهين، والتشغيل الذايت واستخدام آليات التمييز اإلجيايب، والنهوض مبراكز 

 العمل احملمية.

سواء على املستوى املعماري أو التنظيمي واالجتماعي للمدارس  الولوجية الشاملةتعزيز  .134

 واإلدارات العمومية واخلدمات املختلفة.

بشكل عرضاين يف كل الربامج والسياسات املرتبطة مبجال  ربة التنمية الدامجةمقااعتماد  .135

 اإلعاقة.

تفعيال ملقتضيات االسرتاتيجية الوطنية  برنامج وطني للكشف المبكر عن اإلعاقاتوضع  .136

 .اخلاصة بالوقاية من اإلعاقة

 ألشخاص في وضعية إعاقة.للنهوض حبقوق اصندوق إحداث  .137

 .املتخلى عنهمإعاقة  تعنى بإيواء األشخاص في وضعية مؤسسات اجتماعيةإحداث  .138

  تقوية قدرات الفاعلين
خصوصا يف ميدان الرتبية والتكوين  التكوين األساسي والمستمر في مجال اإلعاقةتطوير  .139

 املهين والصحة.

 يف النهوض حبقوق األشخاص يف وضعية إعاقة. دور المجتمع المدنيتعزيز  .140

  التحسيس واإلعالم 

 يف تطوير محالت للوقاية من اإلعاقة. ر اإلعالمدو تعزيز  .141

عن طريق إدماج لغة  خدمات اإلعالم والتواصلمتكني األشخاص يف وضعية إعاقة من  .142

 اإلشارة يف الربامج اإلعالمية.
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  حماية وتعزيز حقوق األشخاص المسنين .4

التشغيل  ؛ ضامنسرة والتالتنمية االجتماعية واألالقطاعات احلكومية املكلفة ب: الفاعلون المعنيون 

  والتكوين املهين، الصحة ؛ التعاون الوطين ؛ مؤسسة حممد اخلامس للتضامن ؛ اجلامعة ؛ اجلمعيات املعنية.

   األهداف

 ؛ ضمان ومحاية حقوق األشخاص املسنني - 

  ؛ ترسيخ ثقافة االهتمام باألشخاص املسنني يف اتمع - 

 ؛ لعناية باألشخاص املسنني وفق مقاربة حقوقيةتأهيل كل مكونات اتمع لدمج الرعاية وا - 

 اعتماد سياسة دميغرافية استباقية تعىن بالشرحية العمرية اليت يشكلها األشخاص العمريون. - 

  التدابير

  الجانب التشريعي والمؤسساتي

االستراتيجية الوطنية من أجل تحسين وضعية وضع خطط تنفيذية لضمان فعالية  .143
  .األشخاص المسنين

 .نظام أساسي للمساعدين االجتماعيينإحداث  .144

، البنيات المخصصة الستقبالهممحاية حقوق وكرامة األشخاص املسنني من خالل تطوير  .145

 وتعزيز مراكز االستقبال يف اخلرييات وأجنحة مراكز الرعاية االجتماعية.

 حول أوضاع األشخاص املسنني وآثار الشيخوخة البحث العلمي والدراسات الجامعيةحتفيز  .146

 يف خمتلف املستويات الدميغرافية واالقتصادية واالجتماعية.
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خاصة باألشخاص املسنني، وحث اجلماعات احمللية على  نوادي وفضاءات للترفيهإحداث  .147

 تنظيم أنشطة ترفيهية واستجمامية لفائدم، وتوجيه خدماا االجتماعية هلذه الفئة.

 نني.اليت حتتضن أعضاءها املسآليات لدعم األسر وضع  .148

  ت الفاعلينتقوية قدرا

  اليت تعىن بأوضاع األشخاص املسنني. قدرات الجمعيات تعزيز .149
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  والالجئين ضمان وحماية حقوق المهاجرين. 5

الوطنية  ، الداخلية، األوقاف والشؤون اإلسالمية، الرتبيةوالتعاون اخلارجية وزارات: الفاعلون المعنيون 

، التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن، التشغيل والتكوين ث العلميوالتعليم العايل وتكوين األطر والبح

؛ جملس اجلالية املغربية باخلارج ؛ القضاءاملهين، الصحة، الرتبية، االتصال، اجلالية املغربية املقيمة باخلارج ؛ 

 قانون الدويل اإلنساين؛املعهد امللكي للثقافة األمازيغية؛ واللجنة الوطنية لل الس االستشاري حلقوق االنسان،

  . مؤسسة احلسن الثاين للمغاربة املقيمني باخلارج، مؤسسة حممد اخلامس للتضامن

  األهداف

  ؛ ضمان احلقوق األساسية للمهاجرين املغاربة يف دول االستقبال، واملهاجرين املقيمني يف املغرب - 

 منشأ وعبور واستقبال للمهاجريندمج البعد اهلجروي يف السياسات العمومية مع اعتبار املغرب دولة  - 

  ؛

 ؛ واملعايري تالنهوض بثقافة االستقبال على مستوى القيم والسلوكيا - 

 ؛ حتصني كل املكتسبات املرتبطة باهلجرة من وإىل املغرب - 

 بني اجلاليات املغربية وبلدها األصلي.يف تعددها وتنوعها تعزيز الروابط الثقافية والدينية واللغوية  - 

  التدابير

  جانب التشريعي والمؤسساتيال

يف   أسرهماالتفاقية الدولية لحماية حقوق كل العمال المهاجرين وأعضاء نشر التسريع ب .150

 .امقتضياتفعيل و اجلريدة الرمسية 
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حلماية حقوق كل العمال املهاجرين وأعضاء  االتفاقية الدوليةدورية إلعمال رير اقتإصدار  .151

 .، وذلك يف اآلجال احملددةعائالم

اخلاصة مبنع وقمع ومعاقبة االجتار  المصادقة على بروتوكوالت باليرموتسريع مسلسل  .152

باألشخاص، وخباصة األطفال ومكافحة ريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكملني التفاقية 

 األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.

 .لبشراالتجار باوضع قانون خاص مبنع وزجر  .153

 عن اهلجرة وأوضاع املهاجرين. تقارير موازيةتعميم ونشر  .154

، االتفاقيات الخاصة بالحماية االجتماعية القائمة بين المغرب ودول االستقبالحتيني  .155

 باعتماد منظور حقوقي مع االهتمام بظروف عمل املهاجرين املغاربة.

، بغية حتديد واجبات اتفاقيات ثنائية مع البلدان المصدرة للهجرة إلى المغربعقد  .156

املهاجرين املقيمني باملغرب وتسهيل ولوجهم للحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية بالنسبة 

 للمهاجرين املقيمني باملغرب.

التشبث باملكتسبات اليت تتضمنها االتفاقيات املربمة يف جمال اهلجرة من وإىل املغرب والسعي  .157

ستقبال تستحضر حقوق االنسان في القضايا األسرية وملف اتفاقيات جديدة مع دول اال إلجناز
 السجناء.

 .حق التنقل بالنسبة للنساء المغربيات المهاجراتالعمل على ضمان  .158

وقياس آثارها  أدوات الرصد والبحث ومتابعة ظواهر الهجرة من وإلى المغربخمتلف حتسني  .159

طيات املتوفرة مبرصدي اهلجرة املتواجدين بوزارة اتمعية واالقتصادية والثقافية أخذا بعني االعتبار املع

 الداخلية ومؤسسة احلسن الثاين للمغاربة املقيمني باخلارج. 

  تقوية قدرات الفاعلين
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اليت تم ميدانيا بأوضاع املهاجرين قدرات فعاليات المجتمع المدني تشجيع ودعم وتعزيز  .160

  بالبحث والتصدي النتهاكات حقوق املهاجرين. يف املغرب أو يف بلدان االستقبال أو اليت تم  سواء

تستحضر البعد احلقوقي وتستهدف اجلمعيات اليت  برامج للتكوين والتكوين المستمرإعداد  .161

 املغاربة يف اخلارج واملهاجرين باملغرب. تعمل مع
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  التوصيات الخاصة بمحور حماية الحقوق الفئوية والنهوض بها

 لحماية وتعزيز الحقوق الفئوية األبعاد المؤسساتية والتشريعية

وفق مقاربة القرب واملتابعة  بنيات واستراتيجيات جهوية تستهدف الفئات المعنية إحداث .1

 امليدانية.

واجلمعيات الوطنية األخرى املعنية  وتعزيز قدرات جمعية الهالل األحمر المغربيتأهيل  .2

 بالفئات االجتماعية يف وضعية هشاشة.

، ويف اهليئات دة في مختلف القطاعات والمؤسسات العموميةنظام حكامة جياعتماد  .3

احلكومية أو املدنية اليت تتوىل تنفيذ برامج واسرتاتيجيات خاصة بالفئات يف وضعية هشاشة. وذلك 

 من أجل ضمان تطبيق فعال وشفاف ملختلف الربامج واالسرتاتيجيات.

 حماية وتعزيز حقوق الطفل

 عند بلورة سياساا احمللية. ستجابة لحاجيات األطفالالجماعات المحلية على اال حتفيز .4

 الذين هم يف حاجة لرعاية سواء كانوا يف وضعية صعبة البنيات للعناية وإيواء األطفالتعميم  .5

 أو يف نزاع مع القانون، مبا يتالءم ومراكز محاية الطفولة.

 يات).(اخلري  ثقافة حقوقية داخل المؤسسات المكلفة برعاية األطفالإشاعة  .6

ويف برامج املنظمات اليت تعىن برعاية وتربية  التوعية الجنسية في المقررات التربويةإدراج  .7

 األطفال.

آليات المراقبة التربوية والبيداغوجية واللوجيستيكية باألماكن التي تخصص لتعليم تفعيل  .8
 ، ومراجعة السياسات الوطنية يف جمال إعداد فضاءات الطفولة.وتربية األطفال
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حلماية األطفال واليافعني من أخطار  حماية محيط المؤسسات التعليمية عزيز إجراءاتت .9

 املخدرات ومروجيها.

   حماية وتعزيز حقوق األشخاص في وضعية إعاقة

من خالل إحداث خاليا ومراكز حملية واعتماد الوسائل  الخدمات االجتماعية للقربتعزيز  .10

 يمية أو املكتبات أو املركبات الثقافية.التقنية احلديثة سواء يف املؤسسات التعل

من خالل اعتماد  ولوج األشخاص في وضعية إعاقة إلى الخدمات الثقافيةتعميم  .11

 الوسائل التقنية احلديثة سواء يف املؤسسات التعليمية أو املكتبات واملركبات الثقافية والبنيات الرياضية.

دماج االجتماعي لألشخاص القطاع الخاص للمساهمة في مسلسل اإلالنهوض بدور  .12
 في وضعية إعاقة. 

من خالل إحداث وجتهيز مراكز  الولوج إلعادة تأهيل األشخاص في وضعية إعاقةتسهيل  .13

الرتويض يف خمتلف اجلهات، والنهوض بأنظمة التكوين الطيب وشبه الطيب مصادق عليها ومستجيبة 

 موع احلاجيات.

امج تأهيل األشخاص املعاقني، برنامج تأهيل (برن البرامج المخصصة لهذه الفئةتعزيز  .14

 .باستراتيجية تعتمد المقاربة الحقوقيةمراكز االستقبال) 

إدماج حقوق األشخاص في وضعية إعاقة في المؤسسات مأسسة مقاربة حقوقية تضمن  .15
 .العمومية

 يف تطوير محالت للوقاية من اإلعاقة. دور اإلعالمتعزيز  .16

  لمسنينحماية وتعزيز حقوق األشخاص ا

 .التغطية الصحية اإلجباريةالعمل على تعميم استفادة األشخاص املسنني من  .17

 متاشيا مع مستوى املعيشة. أنظمة التقاعدمراجعة وإصالح  .18
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يف وزارة الصحة وإحداث شعب للتكوين الطيب املتخصص يف  النهوض بطب الشيخوخةتشجيع  .19

 هذا اال.

  والالجئين ضمان وحماية حقوق المهاجرين

بشكل يضمن التنسيق ويقلص من  صالحيات المتدخلين الرسميين في مجال الهجرةديد حت .20

 حاالت التداخل والتعارض.

 .تمثيلية المهاجرين المغاربة في البرلمان تعميق الدراسة والبحث يف موضوع .21

من طرف  حقوق األطفال المغاربة المهاجرين القاصرين غير المرافقينالعمل على ضمان  .22

 هم.أولياء أمور 

نظام التأشيرة خاصة بالنسبة للحاالت المرتبطة التنسيق مع دول االستقبال من أجل تيسري  .23
 بدوافع إنسانية. 

يف  االستجابة لالنتظارات الثقافية واللغوية والدينية والتربوية للمهاجرين المغاربةالعمل على  .24

 بلدان االستقبال وضمان التواصل بينهم وبني بلدهم األصلي.

  ستراتيجية الوطنية المتعلقة بمكافحة االتجار بالبشراإلتفعيل  .25
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  الرابعالمحور 

  اإلطار القانوني والمؤسساتي

بمـــا أن الضـــمانة الدســـتورية لحقـــوق اإلنســـان تعـــد أقـــوى الوســـائل القانونيـــة والمؤسســـاتية لترســـيخ تلـــك 
المحـور، بـل الخطـة بكاملهـا.  الحقوق وحمايتها، فإن مراجعة الوثيقة الدسـتورية تعتبـر أولـى أولويـات هـذا 

كمــا يشــكل موضــوع إصــالح القضــاء وتأهيلــه وتقويــة وتعزيــز صــالحيات المؤسســات والهيئــات الوطنيــة، 

صــلب هــذا المحــور. وتتــوزع بــاقي األولويــات بــين  وغيرهــا مــن اآلليــات المعنيــة بحمايــة حقــوق االنســان،
ت الدوليـــة المتعلقــة بحقــوق االنســـان، متطلبــات اســتكمال التصــديق واالنضـــمام إلــى االتفاقيــات واآلليــا

وإصــالح وتأهيــل الترســانة القوانيــة الوطنيــة، ومالءمتهــا مــع االتفاقيــات الدوليــة، وضــمان االنســجام بـــين 

التشريعات الخاصة بالحقوق اإلنسانية للنساء، باإلضافة إلى ضـمان الحـق فـي التعبيـر واالعـالم، وحمايـة 

تــأطير القــانوني والمؤسســاتي للحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــة، الحــق فــي التجمــع والتظــاهر. كمــا يعــد ال

  وإيجاد آليات جمع وحفظ وتنظيم األرشيف الوطني وضمان الوصول إليه، من أولويات هذا المحور.
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  تعزيز الحماية القانونية لحقوق اإلنسان. 1

 اجلهاز ؛  مجعية هيئات احملامنينقابات و  ؛  املعهد العايل للقضاء ؛  احلكومة ؛ الربملان :الفاعلون المعنيون 

   اإلدارة الرتابية؛ اتمع املدين ؛ املؤسسات الوطنية ؛  اجلامعيون ؛  ، خرباء الطب الشرعي ؛ القضائي

   األهداف

  رتقاء بالتشريعات واملمارسات الوطنية إىل مستوى املعايري الدولية يف جمال حقوق اإلنسان.الا - 

 قوق اإلنسان ؛تكريس ثقافة احلماية القانونية حل - 

 ؛ عتماد سياسة جنائية حديثة مبنية على مبادئ حقوق اإلنسان والدميقراطيةإ - 

 االنتصاف. وإعمال حقتكريس تقاليد اللجوء إىل القضاء اإلداري،  - 

 تعزبز الضمانات املؤسساتية للحماية القانونية حلقوق اإلنسان - 

فقر والتهميش واإلقصاء االجتماعي يف أوساط تطوير وتعزيز وتعميم الربامج الوقائية اخلاصة مبعاجلة ال -

  .النساء

   التدابير 

ذات إلى االتفاقيات الدولية والبروتوكوالت االختيارية أو االنضمام  التصديق .162

 الصلة.

إمكانية دراسة اللجنة التقنية املكلفة باستكمال اخنراط املغرب يف املنظومة احلقوقية  .163
 المجلس األوروبي الخاصة بحقوق االنسانانضمام المغرب تدريجيا إلى اتفاقيات 

واملنفتحة على غري أعضاء اموعة األوروبية، كما يشار إليه يف إطار الوضع املتقدم ما بني 

  اململكة املغربية واإلحتاد األورويب.
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 يف مدونة واحدة. تجميع وتبويب النصوص الجنائية الخاصةالعمل على  .164

ونشر االجتهادات القضائية برنامج خاص بجمع وتصنيف وتقديم وضع  .165
 املعززة إلعمال املعايري الدولية حلقوق اإلنسان.واإلدارية  الجنائية

مبجرد  بما يسمح بمرافقة الدفاع للشخص المعتقل المقتضيات القانونيةمراجعة  .166

 اعتقاله واملوضوع حتت احلراسة النظرية لدى الضابطة القضائية.

ووضع تصور كفيل باستكمال  ريةإعداد قانون المسطرة اإلداالعمل على  .167

 مؤسسات اجلهاز القضائي اإلداري بإحداث جملس الدولة.

   تقوية قدرات الفاعلين

 املعاهد واملراكز املعنية يف والتكوين المستمر برامج التكوين األساسيتعزيز  .168

 .نفاذ القانونإباملكلفني ب
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  تعزيز الحماية القانونية لحقوق النساء. 2

املؤسسات  ؛  الدرك امللكي ؛ العامة لألمن الوطين املديرية ؛ ؛  الربملان ؛ احلكومة :ن الفاعلون المعنيو 

 اجلامعة ومراكز البحث ؛ منظمات اتمع املدين املهتمة ؛  مراكز االستماع ؛ املنظمات النسائية ؛  الوطنية

  .ووسائل اإلعالم العمومية

   األهداف

القضاء على و   كل متييز على أساس النوع االجتماعيومناهضة    ترسيخ ثقافة املساواة يف اتمع - 

 ؛ العنف ضد النساء

تطوير االنسجام بني خمتلف املنظومات القانونية الوطنية العامة واخلاصة املتعلقة حبقوق النساء،  - 

القضاء على كافة أشكال  الدولية حلقوق اإلنسان وعلى رأسها إتفاقية االتفاقياتومالءمتها مع 

 ؛ رأةالتمييز ضد امل

 ؛  ترسيخ مقاربة النوع االجتماعي يف كل السياسات العمومية والقوانني - 

 ؛ للنساء يف وسائل اإلعالم والكتب املدرسيةحماربة وتغيري الصور النمطية والتمييزية   - 

 تعزيز حضور النساء يف مراكز القرار. - 

   التدابير

  الجانب التشريعي والمؤسساتي

، لضمان املساواة الفعلية بني كل مكونات مقتضياتهااألسرة وتعديل بعض  مدونةتحيين  .169

بالنص صراحة علي عدم سقوط احلضانة عن األم رغم  175تعديل املادة  ،20األسرة ( الغاء املادة 

للمساواة بني األب واألم يف الوالية علي األبناء، مث تعديل املادة  238و 236زواجها، وتعديل املادتني 

، عند اإلرجاع لبيت الزوجية العامة النيابة علية للزوج أو الزوجة من طرفمبا يضمن احلماية الف 53
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ما يسمح باستيعاب مفهوم الكد والسعاية)، والعمل علي توحيد العمل  49وإعادة صياغة املادة 

  القضائي بني خمتلف احملاكم.

ومحاية النساء ضد  المنظومة الجنائية بغية ضمان المساواة بين الجنسين مراجعة  .170

 العنف.

يف اجتاه التوفيق بني مبدأ محاية احلياة ومبدأ متكني النساء القانون الجنائي  تعديل .171

 من احلق يف اختاذ القرار املالئم هلا يف موضوع إمتام احلمل أو إيقافه. 

وفق ما ورد يف إعالن األمم املتحدة  قانون خاص يجرم العنف ضد النساء إصدار .172

 ص بالقضاء على العنف ضد املرأة.، اخلا1993دجنرب  20الصادر يف 

يف أماكن العمل حسب تعديل  بتجريم التحرش الجنسي تفعيل املادة املتعلقة  .173

 .2003سنة 

إبالغ األمين العام لألمم المتحدة بقرار الحكومة المغربية رفع تسريع مسلسل  .174
  على "اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة". التحفظات

) 2000الصادرة عن منظمة العمل الدولية (سنة  183لى االتفاقية التصديق ع .175

 بشأن مراجعة اتفاقية محاية األمومة.

وضع مقتضيات قانونية لحماية مراكز االستقبال واالستماع واإليواء لفائدة  .176
 .النساء ضحايا العنف

 .إصدار القانون الخاص بخادمات وخدم البيوتتسريع  .177

ع بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز آلية المراقبة والتتبإحداث  .178
 اليت صادق عليها املغرب. ضد المرأة

 .المجلس الوطني للمرأةالتسريع بإحداث   .179
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يف جمال احلماية والنهوض آليات الرصد والتتبع القائمة وطنيا وجهويا تعزيز  .180

 حبقوق النساء.. 

بين على النوع امل ربة العنفاحالخاصة بموحدات الرتكاز و االنقط عزيز ت .181

 .على املستويني احمللي واجلهوي لدى املتدخلني، االجتماعي

 .صندوق التكافل العائلي باملصادقة علىاإلسراع  .182

  .املوجهة للنساء شبكة الفضاءات المتعددة االختصاصاتوسيع ت .183

الداعمة خللق املقاوالت  في البرامج االقتصادية االجتماعيإدماج مقاربة النوع  .184

 إدماج..).(مقاوليت، 

االجتار يف النساء خطة أمنية وقضائية مستعجلة للتصدي لشبكات وضع  .185

 والفتيات.

  قدرات الفاعلين تقوية 

لدى خمتلف الفاعلني، مع إعداد  التعريف بمدونة األسرة محالت تكثبف وتوسيع .186

دوريات منتظمة دف احلفاظ على روح النص وتفادي العوائق اليت تعرتض التطبيق الفعال 

 .عض مقتضياتهلب

 برنامج للتدريب وتطوير القدرات في مجال التكوين والتكوين المستمروضع  .187

القوانني ومنهم على سبيل املثال: رجال  تنفيذعلى حقوق النساء، وذلك لفائدة املكلفني ب

 ونساء العدل والضابطة القضائية واألمن.
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  حماية الحق في حرية التعبير وفي اإلعالم. 3

منظمات  ؛  املهنيني اتمجعيات واحتاد ؛ األحزاب السياسية ؛  الربملان ؛ احلكومة :نيون الفاعلون المع

  املؤسسات الوطنية. ؛ للصحافة اهد العليااملع ؛  اتاجلامع ؛ اتمع املدين املعنية

   األهداف

 ؛  الرأي كعماد للمجتمع الدميقراطيالصحافة و  تكريس حرية - 

 ؛  تعبري والرأي وضمان الوصول إىل املعلومات بكل اللغات املتداولةترسيخ احلماية القانونية للحق يف ال - 

 ؛  النهوض بثقافة حرية التعبري واإلعالم - 

 ؛  القيود عليها حتديد جماالتتوسيع قاعدة احلرية يف التعبري و  - 

 ضمان الشفافية يف تدبري الشأن العام تعزيزا للدميقراطية. - 

   التدابير

  الجانب التشريعي والمؤسساتي

 .مقتضيات قانونية تنظم وتحمي الحق في الوصول إلى المعلوماتوضع  .188

املتعلقة بالولوج إىل املعلومات  الدولية االتفاقياتمالءمة التشريعات الوطنية مع  .189

 البيئية.

 حول قطاع اإلعالم. الخالصات التي يبلورها الحوار الوطنيتفعيل  .190

اجتاه ضمان قدر  يف برامج للنهوض بمعاهد التكوين في مجال اإلعالمإعداد  .191

 أكرب من املهنية والتخصص خلرجيها.
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  تعزيز وحماية الحق في التجمع والتظاهر. 4

مجعيات  ؛  النقابات ؛ األحزاب السياسية ؛ القضاءجهاز  ؛  الربملان ؛ احلكومة :الفاعلون المعنيون 

  منظمات اتمع املدين. ؛ واحتادات املهنيني

   األهداف

 ؛  لتجمع والتظاهرتعزيز ومحاية احلق يف ا - 

 ؛ تكريس التناسب بني احلق يف التظاهر والتجمع وحقوق اآلخرين طبقا لقيم املواطنة واحرتام القانون - 

 ؛  إشاعة ثقافة احلوار يف تدبري حق التظاهر والتجمع - 

 ؛  تطوير سياسة استباقية ترسخ احلوار ومتكن من تفادي التوترات - 

طنية وجهوية وحملية تنظم وتواكب احلركات املطلبية إجياد آليات وقواعد قانونية ومؤسساتية و  - 

 واالجتماعية.

   التدابير

  الجانب التشريعي والمؤسساتي

بفض التجمعات  واإلجراءات الخاصة الجوهرية يةالقانونالقواعد  مراجعة .192
 يف إطار احرتام املعايري الدولية والقواعد الدميقراطية املتعارف عليها.وذلك  العمومية

 تضيات القانونية المتعلقة بمختلف أشكال وأصناف التظاهرتصنيف المق .193

(الوقفة، التجمع، التظاهر يف الشارع العمومي، مسار التظاهرات...) مع تدقيق القواعد 

 واإلجراءات املتصلة ا من حيث السري واجلوالن والتوقيت.
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توحيد وتبسيط المساطر المتعلقة بإيصاالت اإليداع، والتصريح بالتجمعات  .194

من أجل تعزيز وضمان ممارسة احلريات العامة من طرف خمتلف مكونات اتمع  لعموميةا

(مجعيات، نقابات)، والعمل على ضمان التطبيق السليم للمساطر املعمول ا يف هذا 

 اال.
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  التراث الثقافيحفظ . 5

اجلمعيات  ؛ ماعات احملليةاجل املعهد امللكي للثقافة األمازيغية؛ ؛وزارة الثقافة  :الفاعلون المعنيون 

  املتخصصة.

   األهداف

 ؛ رد االعتبار للرتاث الثقايف والتعريف به وصيانته - 

 ؛  جرد الرتاث الثقايف وتقييده وتصنيفه - 

 ؛ استثمار الرتاث الثقايف يف التنمية الشاملة - 

 ة.تأهيل آليات احلفاظ على الرتاث الثقايف املغريب بكل مكوناته وأبعاده املادية والرمزي - 

 التدابير

  الجانب التشريعي والمؤسساتي

انضمام املغرب ومصادقته على خمتلف االتفاقيات الدولية املتعلقة حبماية الرتاث  .195

اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص الثقايف واحملافظة عليه، وباخلصوص 
 .(UNIDROIT) بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة

 .ماية التراث الثقافيلحالنصوص التطبيقية للقانون المنظم ستصدار ااستكمال  .196

 .لنصوص المتعلقة بالتراث الثقافيل املنتظمتحيني ال .197
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  حفظ األرشيف وصيانته. 6

 ؛املكتبة الوطنية للمملكة املغربية ؛  اجلماعات احمللية، اجلامعة ؛  الربملان ؛ احلكومة :الفاعلون المعنيون 

  مدرسة علوم اإلعالم. مكونات اتمع املدين وكل هيأة عامة أو خاصة ؛  ت الوطنيةاملؤسسا

   األهداف

 ؛ ترسيخ ثقافة األرشيف يف مسلسل اختاذ القرار - 

 ؛ إعطاء أمهية لألرشيف يف كل ما يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان - 

 ؛حفاظا على الذاكرة الوطنية  النهوض بثقافة األرشيف يف اتمع - 

 املعامالت يف خمتلف دواليب الدولة واإلدارة العمومية. فافية وتوثيقضمان ش - 

 التدابير

  الجانب التشريعي والمؤسساتي

مع  طبقا للممارسات الفضلى املتعامل ا يف هذا اال قانون األرشيف تعديل .198

 لقانون األرشيف. إصدار المراسيم التطبيقية

 ها.املغرب ملهام مباشرة مؤسسة أرشيفاإلسراع يف  .199

 تأخذ بعني االعتبار البعد اجلهوي. استراتيجية وطنية في مجال األرشيفإعداد  .200

 خطة لجمع مصادر األرشيف المتعلقة بالمغرب والموجودة خارج الوطنوضع  .201

 والعمل على اسرتجاعها ومعاجلتها وحفظها وتيسري االطالع عليها من قبل املهتمني.
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 التحسيس وتقوية قدرات الفاعلين

ونشر ثقافة حتفز املصاحل اإلدارية  برامج تكوينية وتحسيسيةلى وضع العمل ع .202

العمومية املختلفة والقطاعات احلكومية على إيداع أرشيفها بانتظام لدى مصاحل أرشيف 

 املغرب طبقا للنص اجلاري به العمل.

، باعتماد النهوض بالموارد البشرية المعنية بمعالجة وبحفظ وتنظيم األرشيف .203

 مة خاصة بالتكوين والتكوين املستمر موجهة للمهنيني.برامج منتظ
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  اآلليات المؤسساتية لضمان الحقوق والحريات .7
 

 ؛ اجلهاز القضائي ؛  األحزاب السياسية ؛  املؤسسات الوطنية ؛  الربملان ؛ احلكومة :الفاعلون المعنيون 

هيئات ومجعيات املهن  ؛ اتمع املدين ك امللكيالدر و  املديرية العامة لألمن الوطين ؛ اإلدارة الرتابية ؛ النقابات

  .العلمي القانونية اجلامعات ومراكز البحث

   األهداف

 ؛ تدعيم البناء املؤسسايت الدميقراطي - 

 ؛  ترسيخ ثقافة االحتكام ملؤسسات حقوق اإلنسان - 

 ؛ نشر ثقافة االنتصاف ومحاية حقوق األفراد واجلماعات - 

 ات واملمارسات الوطنية باملعايري الدولية يف جمال حقوق اإلنسان.تعزيز ارتباط املؤسسات والتشريع - 

إصالح القضاء بضمان وتعزيز استقالليته وشفافيته وتقريبه من املواطنني وحتديث منظومته دف  - 

 ؛ بناء على قواعد حقوق اإلنسان ؛ الرفع من جناعته

 .كمال التنظيم القضائي اإلداريترسيخ ثقافة التعليل الفعال للقرارات واألحكام القضائية، واست - 

  التدابير

  . إصالح القضاء7.1

من خالل تعزيز مكانة الس األعلى للقضاء وختويله  ضمان استقالل القضاء .204

حصريا الصالحيات الالزمة لتدبري املسار املهين للقضاة، وإعادة النظر يف طريقة انتخابه 

 .استقالليتهمي للقضاة يف اجتاه تعزيز وتوفري متثيلية نسائية فيه ومراجعة النظام األساس

واإلدارية بنهج حكامة جديدة للمصاحل املركزية لوزارة  تأهيل الهياكل القضائية .205

العدل واحملاكم واعتماد الالمتركز، مع إعطاء املسؤولني القضائيني الصالحيات لتفعيل 

 اخلاص، واعتماد خريطة وتنظيم قضائي عقالين. ري التفتيش الدو 
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من  لموارد البشرية للقطاع القضائي، وهيئات وجمعيات المهن القانونيةتأهيل ا .206

خالل وضع برامج منهجية يف جمال التكوين والتكوين املستمر وتقومي األداء، وحتسني 

 األوضاع املادية للقضاة وموظفي العدل، وتفعيل املؤسسة احملمدية.

 ن شفافيتها.من خالل تبسيط املساطر وضما النجاعة القضائية الرفع من .207

يف عملها، وبصفة  ولوج المتقاضين للمحاكم وإدماج العدالة اللغوية تسهيل .208

 خاصة كل ما يتعلق بالتواصل مع املتقاضني.

مع تسريع وترية معاجلة امللفات  الرفع من جودة األحكام والخدمات القضائية .209

 وتنفيذ األحكام وتبسيط املساطر.

 وضمان شفافيته والرفع من جناعته. صينهسياسة فعالة لتخليق القضاء وتحبلورة  .210

 .الصادرة ضد كافة مؤسسات الدولة وضع سياسة فعالة تضمن تنفيذ األحكام .211

احملاكم من أجل تأمني العدالة  من طرف اللجوء الممنهج للطب الشرعياعتماد  .212

 يف حاالت انتهاك حقوق اإلنسان.

 آليات مستحدثة بمقتضى القانون. 2.7

 زارية مفتوحة العضوية تكلف بإعداد التقارير الدوريةآلية ما بين و  إحداث .213

 .وجملس حقوق اإلنسان الصادرة عن جلن املعاهدات واملالحظات التوصياتومتابعة تنفيذ 

تتولى مهام التشاور والتنسيق وتتبع التدخالت  آلية مؤسساتيةإحداث  .214
 .يف ااالت املرتبطة حبقوق اإلنسان الحكومية

  نتقوية قدرات الفاعلي

التعاون بين المفوضية السامية لحقوق االنسان والمؤسسات المغربية  تعزيز .215
، من أجل ضمان الدعم التقين المكلفة بالتربية والتكوين في مجال حقوق االنسان
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وتقوية قدرات الفاعلني احملليني.
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التوصيات الخاصة بمحور ا�طار القانوني 
  والمؤسساتي

  الشأن العام ضمان وحماية حق المشاركة في إدارة

على ضوء: املمارسة والتجربة، والنقاش اجلاري حول اجلهوية  تقييم لقانون األحزاب السياسية إجراء .1

 يف أفق إصالحه. املوسعة،

 تواكب األنشطة املنظمة يف هذا اإلطار وتعريف املواطنني بنتائجها. وضع خطة إعالمية تواصلية .2

 تعزيز الحماية القانونية لحقوق النساء

، وترمجتها إىل سياسات عمومية الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في اإلعالمل مقتضيات تفعي .3

 وبرامج ومشاريع من أجل حتقيق أهداف امليثاق.

مبا فيها متابعة إدماج بعد النوع االجتماعي يف السياسات  األجندة الحكومية للمساواةتنفيذ  .4

 وامليزانيات ووضع آليات للمتابعة والتقييم.

 .اآلليات الكفيلة بضمان ولوج النساء لمجال المقاولةع وض .5

 .للمساواةإطار قانون وضع  .6

  تعزيز الحماية الدستورية والقانونية لحقوق اإلنسان

  الحماية الدستورية

 .الدستورسمو االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان في  إدراج .7

املتعلقة بالضمانات  ةإدماج التوصيات الصادرة عن هيئة اإلنصاف والمصالحالعمل على  .8

 الدستورية للحقوق واحلريات عند مراجعة الوثيقة الدستورية.
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 يف الوثيقة الدستورية.  مبدأ المساواة بين الجنسين والجهات واللغات تكريس .9

 لغة وطنية رمسية. اإلقرار الدستوري باألمازيغية .10

: احلق يف الكرامة؛  ياتلحقوق والحر احماية لاإلقرار الدستوري بالمبادئ والقواعد الالزمة  .11

نبذ التمييز؛ التسامح؛ حرية املعتقد؛ العدل واإلنصاف؛ الشفافية واحملاسبة؛ عدم اإلفالت من 

 العقاب؛ نبذ العنف؛ منع التعذيب؛ عدم رجعية القوانني؛ احلق يف احلياة.

 النامجة عن انتهاكات حقوق اإلنسان دستوريا. ضمان الحق في جبر األضرار .12

الناشئة عن أخطاء قضائية أو إثر احلكم بالرباءة  ي التعويض أو جبر األضرارضمان الحق ف .13

 دستوريا.

 بالوثيقة الدستورية. إقرار الحقوق والحريات الفردية والجماعية .14

 اجلسيمة حلقوق اإلنسان.تضمين الدستور تجريم جميع االنتهاكات  .15

لتتالءم مع التشريعات  ملكية الفكريةالقانونية المتعلقة باالعتداء على التعزيز وتفعيل الرتسانة  .16

 الدولية حلقوق اإلنسان.

وتعديل قانونه األساسي ليصبح مؤسسة عمومية  ينلحقوق المؤلف مغربيتعزيز دور المكتب ال .17

 تساهم يف محاية حرية التعبري.

  حماية الحق في حرية التعبير وفي اإلعالم

 ع اإلعالم.حول قطا  الخالصات التي يبلورها الحوار الوطنيتفعيل  .18

، وضمان تكوين مهين في وسائل اإلعالم الوطنيةتين مكانة الثقافة واللغة األمازيغي تعزيز .19

 ومتخصص لإلعالميني املعنيني ا.



 94 |  خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان

  

  تعزيز وحماية الحق في التجمع والتظاهر

يف كافة العماالت واألقاليم مع ضمان حق التجمع والتظاهر  فضاءات للتظاهر العمومي ختصيص .20

 ومحايته.

  فظ األرشيف وصيانتهح

والعمل على  خطة لجمع مصادر األرشيف المتعلقة بالمغرب والموجودة خارج الوطنوضع  .21

 اسرتجاعها ومعاجلتها وحفظها وتيسري االطالع عليها من قبل املهتمني.

  اآلليات المؤسساتية لضمان الحقوق والحريات

  المؤسسة البرلمانية

كومة واملؤسسات التابعة للدولة من خالل جلن التقصي على احل الدور الرقابي للبرلمانتقوية  .22

 وغريها من اآلليات املتوفرة.

بشأن املسئولية عن حفظ األمن  تعزيز آلية المساءلة واالستماع المباشر من قبل البرلمان .23

 تقوية أداء المؤسسة البرلمانية فيو والنظام العام، وتوسيع املمارسة الربملانية يف االستماع واملساءلة
 .للرقابة البرلمانية حول انتهاكات حقوق اإلنسان مع إخضاع األجهزة األمنية مجال التقصي

  المجلس األعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات

وتعزيز مواردها البشرية واملالية حىت تؤدي مهامها يف  تقوية قدرات مجالس الحسابات الجهوية .24

 املراقبة وترشيد التدبري احمللي.

  سات الوطنية التابعة للوزير األولالمؤس

: توسيع صالحيات واختصاصات اللجنة الوطنية اللجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنساني .25

للقانون الدويل اإلنساين لتشمل إبداء الرأي يف مشاريع مالءمة القانون الداخلي مع االتفاقيات 
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ات هلذه الغاية، وتنسيق عمل القطاعات الدولية املتعلقة بالقانون الدويل اإلنساين، وتقدمي مقرتح

  احلكومية يف جمال تنفيذ القانون الدويل اإلنساين.

(النساء، األطفال، األشخاص املسنون،  بحماية بالحقوق الفئويةاآلليات الخاصة  إحداث .26

لتعزيز املمارسة االتفاقية املغربية طبقا ملقتضيات األشخاص يف وضعية إعاقة، املهاجرون، إخل.)، 

 تفاقيات الدولية. اال
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  توصية خاصة بشأن توصية خاصة بشأن 

  تنفيذ وتتبع وتقييم إنجازتنفيذ وتتبع وتقييم إنجاز

  خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسانخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان
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  تنفيذ وتتبع وتقييم إنجازتنفيذ وتتبع وتقييم إنجاز

  خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسانخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان

  

ركي وتشاوري؛  توصي لجنة اإلشراف ركي وتشاوري؛  توصي لجنة اإلشراف لكون هذه الوثيقة تشكل، ثمرة مجهود جماعي وتشالكون هذه الوثيقة تشكل، ثمرة مجهود جماعي وتشا

  على إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان، الحكومة بما يلي:على إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان، الحكومة بما يلي:

إدراج هذا المشروع في جدول أعمال المجلس الحكومي والمصادقة عليه في أول إدراج هذا المشروع في جدول أعمال المجلس الحكومي والمصادقة عليه في أول     ��

  اجتماع موالي لتقديمه أمام السيد الوزير األول؛اجتماع موالي لتقديمه أمام السيد الوزير األول؛

  همة تنسيق تنفيذ التدابير المتضمنة في الخطة؛همة تنسيق تنفيذ التدابير المتضمنة في الخطة؛إحداث آلية وزارية تناط بها مإحداث آلية وزارية تناط بها م  ��

إحداث آلية تتبع وتقييم سير إنجاز " خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية إحداث آلية تتبع وتقييم سير إنجاز " خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية   ��

وحقوق اإلنسان"، وتضم إلى جانب القطاعات الحكومية المعنية، ممثلي وحقوق اإلنسان"، وتضم إلى جانب القطاعات الحكومية المعنية، ممثلي 

المؤسسات والهيئات الوطنية والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا حقوق المؤسسات والهيئات الوطنية والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا حقوق 

  وجامعيين؛وجامعيين؛  اإلنساناإلنسان

  تعيين أعضاء اآلليتين بمرسوم صادر عن الوزير األول؛تعيين أعضاء اآلليتين بمرسوم صادر عن الوزير األول؛    ��

إلتزام الحكومة بتقديم تقرير سنوي عام عن سير أعمال تفعيل الخطة؛ والتزامها إلتزام الحكومة بتقديم تقرير سنوي عام عن سير أعمال تفعيل الخطة؛ والتزامها   ��

  بتقديم تقارير قطاعية للجنة التتبع والتقييم كل ستة أشهر؛بتقديم تقارير قطاعية للجنة التتبع والتقييم كل ستة أشهر؛
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المحددة في المحددة في   تحديد مؤشرات دقيقة لتتبع وتقييم إنجاز التدابير والتوصيات واألنشطةتحديد مؤشرات دقيقة لتتبع وتقييم إنجاز التدابير والتوصيات واألنشطة  ��

نص الخطة وفي المدة الزمنية المخصصة لها، والعمل على تقديم مقترحات نص الخطة وفي المدة الزمنية المخصصة لها، والعمل على تقديم مقترحات 

  التحيين عند االقتضاء؛التحيين عند االقتضاء؛

العمل على إيداع نص "خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق العمل على إيداع نص "خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق   ��

  اإلنسان" لدى األمم المتحدة وفق اإلجراءات المعمول بها؛اإلنسان" لدى األمم المتحدة وفق اإلجراءات المعمول بها؛

والتعريف بها على نطاق واسع والتعريف بها على نطاق واسع   العمل على نشر نص الخطة بالجريدة الرسميةالعمل على نشر نص الخطة بالجريدة الرسمية  ��

  وبمختلف الوسائل.وبمختلف الوسائل.
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  ملحق 

األنشطةجدول 
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  خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان

( وهي جزء ال يتجزأ من الخطة)أو تنظيم ندوات أو حوارات ة بإنجاز دراسات قالمتعلجدول األنشطة   

حور الحكامة والديمقراطيةم  

 رقم النشاط مون النشاطمض األهداف الفاعلون

القطاع  ؛القضاء ؛ الربملان ؛  احلكومة

 ؛  احلكومي املكلف بالرتبية والتكوين

 ؛  املنتخبون ؛  األحزاب السياسية

املؤسسات الوطنية املعنية بالوقاية من 

 ؛  منظمات اتمع املدين ؛  الرشوة

وسائل اإلعالم  ؛ املؤسسات التعليمية

 اطنات.املواطنون واملو  ؛ واالتصال

تعزيز مشاركة الشباب يف احلياة السياسية،  - 

 واالنتخابات ويف تدبري الشأن العام.

حتظى  حوار وطني بين مختلف الفاعلين بغية إعداد وثيقة مرجعيةتنظيم 

بتوافق واسع، حتدد املقتضيات والتدابري القانونية واإلدارية اليت تستدعي املراجعة 

 عدد من الشباب على املشاركة يف واإلصالح، من أجل ضمان تشجيع أكرب

احلياة السياسية ويف االستحقاقات االنتخابية. ويتم العمل على جتسيد 

 .2012خالصات وتوصيات هذا احلوار الوطين يف انتخابات 

1 

اجلماعات  ؛القضاء ؛ الربملان ؛  احلكومة

؛  ؛ اهلياكل اجلهوية ؛ اجلمعيات  احمللية

التقليص من الفقر واهلشاشة االقتصادية  -

واالجتماعية، وحماربة مظاهر التهميش واإلقصاء 

 2 إعداد سلسلة من الدراسات عن طرق وآليات إدماج مبدأي المساواة و"
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؛ الفئات   األحزاب السياسية

جتماعية اليت توجد يف وضعية اال

 .هشاشة

 ؛  االجتماعيني

حتسني نسبة الولوج للخدمات والتمتع باحلقوق  -

 ؛  السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واللغوية

 فرص.ترسيخ ثقافة املساواة وتكافؤ ال - 

 " يف السياسات احلكومية.الفرص ؤتكاف

 

اجلماعات  ؛القضاء ؛ الربملان ؛  احلكومة

؛  ؛ اهلياكل اجلهوية ؛ اجلمعيات  احمللية

؛ الفئات   األحزاب السياسية

االجتماعية اليت توجد يف وضعية 

 .هشاشة

الفقر واهلشاشة االقتصادية  التقليص من -

واالجتماعية، وحماربة مظاهر التهميش واإلقصاء 

 ؛  االجتماعيني

حتسني نسبة الولوج للخدمات والتمتع باحلقوق  

 ؛  السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واللغوية

 ترسيخ ثقافة املساواة وتكافؤ الفرص. - 

إدماج مبدأي المساواة دراسات شاملة ومعمقة عن سبل وآليات إجناز 

يف خطط التنمية احمللية وفق مقاربة حقوقية، مع حتديد  الفرص"  ؤو"تكاف

 آليات التتبع وتقييم األداء والتفعيل.

3 

اجلماعات  ؛القضاء ؛ الربملان ؛  احلكومة

؛  ؛ اهلياكل اجلهوية ؛ اجلمعيات  احمللية

؛ الفئات   األحزاب السياسية

ضعية االجتماعية اليت توجد يف و 

 .هشاشة

 ؤإصدار دليل مرجعي حول أسس وطرق إعمال مبدأي المساواة و"تكاف ترسيخ ثقافة املساواة وتكافؤ الفرص. - 

الرامية إىل دعم وتعزيز  الفرص" في خطط التنمية وفي البرامج القطاعية

 قدرات الفئات االجتماعية يف وضعية هشاشة.

4 
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 محور اإلطار القانوني والمؤسساتي

األحزاب ؛ القضاء ؛ الربملان ؛  احلكومة

 ؛  املؤسسات الوطنية ؛ السياسية

وسائل  ؛  منظمات اتمع املدين

اجلامعة ومراكز  ؛  اإلعالم واالتصال

 البحث.

 ؛ تعزيز الثقة يف االختيار الدميقراطي -

 ؛ تكريس ثقافة املشاركة السياسية -

 ؛ تقوية مشاركة املواطنني يف تدبري الشأن العام -

ات املراقبة واملتابعة املدنية للعمليات النهوض بآلي -

 االنتخابية.

 

 دراسة وطنية تقييمية حول االنتخابات الجماعية والتشريعية األخيرةإجناز 

تنصب على موضوع مشاركة املواطنني يف هاتني العمليتني االنتخابيتني، مع 

البحث عن آليات فعالة للتصدي لالنتهاكات اليت متس سالمة االقرتاع 

 رادة احلرة للناخبني.واإل

 

5 

األحزاب ؛ القضاء ؛ الربملان ؛  احلكومة

 ؛  املؤسسات الوطنية ؛ السياسية

وسائل  ؛  منظمات اتمع املدين

اجلامعة ومراكز  ؛  اإلعالم واالتصال

 البحث.

 ؛ تعزيز الثقة يف االختيار الدميقراطي -

 ؛ تكريس ثقافة املشاركة السياسية -

 ؛  تدبري الشأن العامتقوية مشاركة املواطنني يف -

النهوض بآليات املراقبة واملتابعة املدنية للعمليات  -

 االنتخابية.

 

ختصص أشغاهلا لتدارس موضوع الضمانات  أيام دراسية جهوية ووطنيةتنظيم 

 القانونية الكفيلة بتحقق انتخابات سليمة ونزيهة.

 

6 

األحزاب ؛ القضاء ؛ الربملان ؛  احلكومة

 ؛  ات الوطنيةاملؤسس ؛ السياسية

 ؛ تعزيز الثقة يف االختيار الدميقراطي -

 ؛ تكريس ثقافة املشاركة السياسية -

للتداول اسية استثمار مناسبة احلوار الوطين حول اجلهوية املوسعة كمحطة أس

في سبل تنمية مشاركة المواطنين والمواطنات في تدبير الشأن العام 

7 
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وسائل  ؛  منظمات اتمع املدين

اجلامعة ومراكز  ؛  اإلعالم واالتصال

 البحث.

 تقوية مشاركة املواطنني يف تدبري الشأن العام. -

 

 .وصناعة القرار السياسي

 

قضاة األسرة على صعيد خمتلف احملاكم 

وإدارة العدل واملنظمات النسائية الوطنية 

 والقطاعات احلكومية ذات الصلة

حتيني مدونة األسرة وتطوير تطبيقها ضمانا حلقوق  -

 اء ومحاية لألسرة ؛النس

 ؛ ترسيخ ثقافة املساواة يف اتمع -

 نبذ كل متييز على أساس النوع االجتماعي. - 

تقدم تقييما شامال لنتائج  وثيقة مرجعيةإلعداد  ندوة وطنية تقييميةتنظيم 

إعمال مدونة األسرة والتدابري املتخذة حلماية حقوق النساء انطالقا من هذه 

 املدونة.

8 

تطوير االنسجام بني خمتلف املنظومات القانونية  -  متخصص فريق قانوين

الوطنية العامة واخلاصة املتعلقة حبقوق النساء، 

 ومالءمتها والقانون الدويل.

، ختصص للوقوف على إعداد دراسة قانونية شاملة لكافة القوانين الوطنية 

 خمتلف أوجه اخللل فيما خيص التزامات املغرب يف جمال حقوق النساء.

9 

القطاع احلكومي املكلف  ؛ الربملان

القطاعات احلكومية ذات  ؛ بالعدل

املعهد العايل  ؛ الصلة باملوضوع

نقابات ومجعية هيئات  ؛ للقضاء

قضاة احملاكم  ؛القضاء ؛  احملامني

ات واملمارسات الوطنية إىل اإلرتقاء بالتشريع -

  مستوى املعايري الدولية يف جمال حقوق اإلنسان.

 قوق اإلنسان ؛تكريس ثقافة احلماية القانونية حل -

اعتماد سياسة جنائية حديثة مبنية على مبادئ  - 

 حقوق اإلنسان والدميقراطية.

(أيام دراسية، حوار وطين بني املتخصصني  سلسلة من األنشطةتنظيم 

) تنصب على حتديد أسس وتوجهات سياسة جنائية وطنية مستقاة واملعنيني

من التزامات املغرب يف جمال حقوق اإلنسان، ومن توصيات هيئة اإلنصاف 

واملصاحلة، ومكتسبات االجتهاد القضائي يف هذا اال، ومن مقومات 

دجنرب  11-9اإلصالح القضائي. مع أخذ خالصات مناظرة مكناس (

10 
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 ؛ خرباء الطب الشرعي ؛  اإلدارية

 ؛ املؤسسات العمومية ؛  اجلامعيون

 اجلماعات احمللية.

 ار.) بعني االعتب2004

 

 قوق اإلنسان ؛تكريس ثقافة احلماية القانونية حل - ديوان املظامل ؛ اجلامعة واخلرباء 

ونشر  تكريس تقاليد اللجوء إىل القضاء اإلداري، - 

 ثقافة االنتصاف.

ختصص لرصد وحتليل خمتلف  دراسة بالتعاون مع ديوان المظالمإجراء 

 .املعيقات اليت حتول دون تنفيذ األحكام اإلدارية

11 

مكونة من فقهاء  لجنة رفيعة المستوى

 القانون الدستوري وحقوق اإلنسان.

اإلرتقاء بالتشريعات واملمارسات الوطنية إىل  -

  مستوى املعايري الدولية يف جمال حقوق اإلنسان.

 قوق اإلنسان.تكريس ثقافة احلماية القانونية حل - 

االنسجام بين لتحقيق  فحص متطلبات وتبعات تقدمي املقرتحات املناسبة

يف  القوانين الوطنية واالتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب

 جمال حقوق اإلنسان.

12 

مبا يضمن النهوض  تقييم لنظام التدريس بالمعهد العالي للصحافةإعداد   اجلامعة واخلرباء.

 بثقافة حقوق اإلنسان.

13 

القطاع احلكومي املكلف باإلعالم 

 ؛ ألحزاب السياسيةا ؛ واالتصال

منظمات  ؛  مجعيات واحتاد املهنيني

املعهد  ؛ اجلامعة ؛ اتمع املدين املعنية

ترسيخ الضمانات القانونية للحق يف الوصول إىل  -

 ؛ املعلومات بكل اللغات املتداولة

 ؛  النهوض بثقافة حرية التعبري واإلعالم -

ات الوطنية مع االتفاقيات الدولية مالءمة التشريع -

وفق  وثيقة مرجعية تحدد قواعد ومسالك الوصول إلى المعلوماتإعداد 

 مقاربة تأخذ بعني االعتبار التجارب الوطنية عرب العامل.

14 
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 والتوصيات الصادرة عن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان. املؤسسات الوطنية. ؛  العايل للصحافة

ضمان الشفافية يف تدبري الشأن العام تعزيزا  - 

 للدميقراطية.

 ؛ املعهد العايل للصحافة ؛  اجلامعة

 املؤسسات الوطنية.

ضمان الوصول إىل املعلومات بكل اللغات  -

 ؛  املتداولة

 ؛  النهوض بثقافة حرية التعبري واإلعالم -

ضمان الشفافية يف تدبري الشأن العام تعزيزا  - 

 للدميقراطية.

ولة دراسة شاملة لكافة المصالح واآلليات على صعيد سلطات الدإجراء 

التشريعية والحكومية واإلدارية المرتبطة بموضوع الوصول إلى مصادر 

 .المعلومات

15 

األحزاب  ؛ القضاء ؛ الربملان ؛  احلكومة

مجعيات  ؛  النقابات ؛ السياسية

منظمات اتمع  ؛  واحتادات املهنيني

  املدين.

 

 ؛  تعزيز ومحاية احلق يف التجمع والتظاهر -

بري حق التظاهر إشاعة ثقافة احلوار يف تد -

 ؛  والتجمع

تطوير سياسة استباقية ترسخ احلوار ومتكن من  -

 ؛  تفادي التوترات

إجياد آليات وقواعد قانونية ومؤسساتية وطنية  - 

وجهوية وحملية تنظم وتواكب احلركات املطلبية 

 16 يف الفضاء العمومي. التظاهرو  الحق في التجمعنقاش وطني حول فتح 
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 واالجتماعية.

األحزاب  ؛ القضاء ؛ الربملان ؛  احلكومة

مجعيات  ؛  النقابات ؛ السياسية

منظمات اتمع  ؛  واحتادات املهنيني

  املدين.

 

 ؛  تعزيز ومحاية احلق يف التجمع والتظاهر -

تكريس التناسب بني احلق يف التظاهر والتجمع  -

 ؛ وحقوق اآلخرين طبقا لقيم املواطنة واحرتام القانون

تدبري حق التظاهر  إشاعة ثقافة احلوار يف -

 ؛  والتجمع

تطوير سياسة استباقية ترسخ احلوار ومتكن من  - 

 تفادي التوترات.

أشكال وأنماط ، ذات طبيعة إجرائية، بني الفاعلني حول تنظيم حوارات

  يف احلاالت العادية ويف فرتات األزمات. الوساطة والتدخل الوقائي

 

17 

 محور حماية الحقوق الفئوية والنهوض بها

بالتنمية لقطاع احلكومي املكلف ا

، قطاع ضامناالجتماعية واألسرة والت

  الصحة، بتعاون مع اجلامعة واخلرباء.

 

 النهوض بأوضاع األشخاص يف وضعية إعاقة. -

نشر ثقافة الولوجيات لفائدة األشخاص يف  -

 وضعية إعاقة.

ترسيخ املقاربة احلقوقية يف معاجلة مشاكل  - 

 األشخاص يف وضعية إعاقة.

يف إطار حتيني  بحث ميداني جديد حول اإلعاقات وأنواعها بالمغرباز إجن

 املعلومات املتوفرة.

18 
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بالتنمية القطاع احلكومي املكلف 

، قطاع ضامناالجتماعية واألسرة والت

  الصحة، بتعاون مع اجلامعة واخلرباء.

 

  النهوض بأوضاع األشخاص يف وضعية إعاقة ؛  -

خاص يف تكريس مناهضة التمييز ضد األش -

 وضعية إعاقة.

نشر ثقافة الولوجيات لفائدة األشخاص يف  -

 وضعية إعاقة.

ترسيخ املقاربة احلقوقية يف معاجلة مشاكل  -

 األشخاص يف وضعية إعاقة.

 

دراسة مسحية مقارنة عن األوضاع االجتماعية واالقتصادية إعداد 

 .لألشخاص في وضعية إعاقة

 

19 

غربية اجلالية املالقطاع احلكومي املكلف 

املقيمة باخلارج، جملس اجلالية املغربية 

 باخلارج، بتعاون مع اجلامعة واخلرباء.

املغاربيات  ضمان احلقوق األساسية للمهاجرات -

  يف دول االستقبال ؛ 

 مناهضة التمييز وكل أشكال استغالل النساء. - 

، مع إعطاء دراسة علمية وميدانية معمقة حول الهجرة النسائيةإجناز 

 ة ألوضاع املهاجرات املغربيات يف دول مشال إفريقيا والشرق األوسط.األولوي

20 

التنمية القطاع احلكومي املكلف ب

، بتعاون ضامناالجتماعية واألسرة والت

 ضمان ومحاية حقوق األشخاص املسنني. -

ترسيخ ثقافة االهتمام باألشخاص املسنني يف  -

  اتمع.

دراسة مسحية مقارنة عن األوضاع االجتماعية واالقتصادية إعداد 

 .والصحية لألشخاص المسنين

21 
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  مع اجلامعة واخلرباء.

 

اتمع لدمج الرعاية والعناية  تأهيل كل مكونات -

 باألشخاص املسنني وفق مقاربة حقوقية.

اعتماد سياسة دميغرافية استباقية تعىن بالشرحية  - 

 العمرية اليت يشكلها األشخاص العمريون.

التنمية املكلفة ب القطاعات احلكومية

، التشغيل ضامناالجتماعية واألسرة والت

والتكوين املهين، الصحة ؛ التعاون 

الوطين ؛ مؤسسة حممد اخلامس 

 للتضامن ؛ اجلامعة ؛ اجلمعيات املعنية.

 ضمان ومحاية حقوق األشخاص املسنني. -

ترسيخ ثقافة االهتمام باألشخاص املسنني يف  -

  اتمع.

 خلاصة هلذه الفئة.التحسيس باحلاجيات ا -

 

، وحول ما يتوجب حوار وطني واسع حول أوضاع األشخاص المسنينفتح 

 القيام به من منظور احلقوق اإلنسانية والتضامن اتمعي.

22 

  الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئيةمحور 

الرتبية ب احلكومي املكلفالقطاع 

نظامية ؛ ومبحاربة األمية وبالرتبية غري ال

الس األعلى للتعليم ؛ املعهد امللكي 

ضمان إلزامية التعليم وتعميمه وربطه مبحيطه  -

 االجتماعي واالقتصادي والثقايف واللغوي.

 

متكن من إحداث ارتباط وثيق بني الرتبية والتعليم من  دراسات وخططإجناز 

 دامة من جهة ثانية.جهة، والتنمية املست

23 
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  للثقافة األمازيغية ؛ اجلامعة واخلرباء.

 

مبحاربة األمية القطاع احلكومي املكلف 

وبالرتبية غري النظامية، بتعاون مع 

 اجلامعة واخلرباء

الرفع من أداء خطط وبرامج حمو األمية والرتبية غري  -

 النظامية.

 

بتقييم شامل لسير تنفيذ "استراتيجية محاربة األمية والتربية غير القيام 

طبيعة العوائق اليت تعرتضها، وإجياد آليات تسريع وترية  " لتحديدالنظامية

 اإلجناز.

24 

؛  الربملان ؛ القطاعات احلكومية املعنية

املنسقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية 

املؤسسات   البشرية ؛ اجلماعات احمللية

الوطنية ؛ األحزاب السياسية ؛ النقابات 

 ؛ منظمات اتمع املدين.

  ان احلق يف الصحة ؛تأمني وضم -

تعميم التغطية الصحية، وضمان املساواة يف الولوج  -

للخدمات الصحية ما بني األقاليم واجلهات، وما بني 

 الوسطني احلضري والقروي ؛

 تأمني شروط الولوج املستدام للخدمات الصحية؛ -

 ضمان تكافؤ الفرص يف الولوج للخدمات الصحية.

أجل اخلروج باآلليات املطلوبة لرسم  حول الصحة من مناظرة وطنيةتنظيم 

 السياسة واخلريطة الصحية يف املغرب.

25 

بالتشغيل  القطاع احلكومي املكلف

والتكوين املهين، بتعون مع اجلامعة 

 ضمان احلق يف الشغل ؛ -

 إجياد توافق بني العرض والطلب يف جمال الشغل. - 

والالتوافق احلاصل بني جزء عن مظاهر اخللل  دراسات ميدانية معمقةإجناز  26 
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 مهم من التكوين اجلامعي ومتطلبات سوق الشغل.  واخلرباء.

؛  الربملان ؛ القطاعات احلكومية املعنية

املؤسسات الوطنية ؛  اجلماعات احمللية

األحزاب السياسية ؛ النقابات ؛ 

  منظمات اتمع املدين.

تكريس آليات وثقافة حوار اجتماعي  -

  مستدام

، مبناسبة مناقشة القانون حول سبل تعزيز آليات الوساطةحوار خاص تنظيم 

املتعلق بالس االقتصادي واالجتماعي، مع استحضار تلك اآلليات يف 

  أبعادها الثالث : الوطنية واجلهوية واحمللية. 

27 

بالتشغيل  القطاع احلكومي املكلف

ون مع اجلامعة اوالتكوين املهين، بتع

  واخلرباء.

تكافؤ الفرص والقضاء ضمان املساواة و  - 

  الشغل على التمييز يف جمال

للتعريف باملمارسات الفضلى يف  دليل المقاولة المواطنةإجناز 

  جمال الشغل.

  

28 

 

 


