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                 المبادئ العامة والمالحظات

ي�ضكل التقرير "من اأجل ميثاق اجتماعي جديد: �ضوابط يجب احترامها واأهداف ينبغي التعاقد ب�ضاأنها" 

نتيجة للعمل الذي با�ضره المجل�س االقت�ضادي واالجتماعي تطبيقا للتوجيهات ال�ضامية ل�ضاحب الجاللة 

لبلورة ميثاق  الق�ضوى  العناية  "اإيالء  اإلى  اأع�ضاء المجل�س  التي دعا فيها جاللته  ال�ضاد�س،  الملك محمد 

اجتماعي جديد، قائم على تعاقدات كبرى". 

ويعد هذا التقرير بمثابة ثمرة لم�ضل�ضل من اال�ضتماع والتحليل والنقا�س. اإذ عقد المجل�س، في هذا االإطار، 

جل�ضات االن�ضات مع حوالي �ضبعين موؤ�ض�ضة حكومية وغير حكومية )جمعيات حماية البيئة، الجمعيات 

نقابية  منظمات  مهنية،  جمعيات  االإن�ضان،   حقوق  عن  مدافعون  الطفولة،  عن  الدفاع  جمعيات  الثقافية، 

التعاليق  ومن  االأوروبية،  واالجتماعية  االقت�ضادية  المجال�س  تجارب  من  اال�ضتفادة  عن  ف�ضال  وغيرها(، 

والم�ضاركات الواردة في "منتدى المواطن" الذي اأحدثه المجل�س االقت�ضادي واالجتماعي تحت عنوان 

)1(
لكم".  "المبادرة 

وي�ضتند هذا التقرير اإلى الحقوق االأ�ضا�ضية الرامية اإلى حماية كرامة االإن�ضان ومبادئ الديمقراطية االجتماعية 

التي اأكدها الد�ضتور. كما ياأخذ بعين االعتبار قوة االنتظارات المعبر عنها داخل المجتمع المغربي ب�ضاأن 

التطبيق الفعلي لهذه  الحقوق والمبادئ، والتي تتطلب و�ضع جملة من القواعد من اأجل احترامها. كما اأنها 

تحتاج، حتى يتحقق اإعمالها الفعلي، اإلى الحوار والت�ساور والتفاو�س الحر والم�سوؤول بين مجموع الفاعلين 

في المجاالت ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية واالجتماعية والثقافية.

الفوارق  من  والحد  االجتماعي  التما�ضك  باأن  اقتناع  على  واالجتماعي  االقت�ضادي  المجل�س  اأع�ضاء  واإن 

خلق  �ضرورة  على  متفقون  اأنهم  كما  التنموية.  ال�ضيا�ضات  اأولويات  من  يكون  اأن  يجب  الب�ضرية  والتنمية 

مناخ مالئم يحد من العوائق التي تعتر�س المبادرة االقت�ضادية وي�ضجع، ا�ضتنادا اإلى قواعد وا�ضحة، خلق 

باأن جهود جميع االأطراف المعنية �ضرورية  العادل. ويعرب المجل�س كذلك عن قناعته  الثروات وتوزيعها 

لبناء مجتمع قوي ومت�سامن في االآن ذاته، يثمن العمل المنتج، وي�سهر على اإدماج االأ�سخا�س والفئات في 

و�سعية اله�سا�سة، ويكافئ �سلوك المخاطرة؛ مجتمع مبني على اال�ستحقاق والمجهود وي�سمن تكافوؤ الفر�س 

بين جميع  اأفراده.

   

www.almoubadaralakoum.ma   )1(   
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لرفع  فر�ضة  ي�ضكل   2011 يوليو  الفاتح من  د�ضتور  المتج�ضد في  ال�ضيا�ضي  االنتقال  فاإن  ال�ضدد،  وفي هذا 

التحديات التالية: 

ال�سلم  العام وتحقيق  النظام  لي�س فقط لحفظ  االأ�سا�س،  ال�سرط  باعتباره  القانون  ل�سلطة  التام  •  االحترام 
تناف�ضية المقاوالت، وتح�ضين  العدالة االجتماعية، وبناء  اأي�ضا، وبطريقة متالزمة، لتحقيق  االجتماعي، بل 

المجل�س،  النظر مكونات  اتفقت وجهات  للكلمة. وقد  الوا�ضع  بالمعنى  البالد  لتنمية  الجاذبية االقت�ضادية 

في  والتنظيمية  القانونية  التر�ضانة  اأن  على  الميثاق،  هذا  اإعداد  اأثناء  اإليها  االن�ضات  تم  التي  والمنظمات 

المغرب تحتاج، على غرار دول اأخرى، اإلى التح�سين، وتتطلب على الخ�سو�س تطبيقا فعليا، يحميه وي�سمنه 

ق�ضاء م�ضتقل ونزيه، واإدارة ناجعة و�ضفافة.

•  الحد من الفوارق االجتماعية والترابية: فاالإح�ضا�س بوجود فوارق كبيرة في المجتمع المغربي وبوجود 
نق�س في االإدماج يتنامى تدريجيا. وتوؤكد هذه المالحظة المرتبُة التي تحتلها المملكة ح�سب الموؤ�سرات 

وجود  ُتظهر  االجتماعي،  الرفاه  قيا�س  في  المعتمدة  منهجيتها  حول  الماآخذ  تكن  مهما  التي  الدولية، 

تفاوتات كبيرة في الولوج اإلى الخدمات االأ�سا�سية.

• االرتقاء بم�ستوى الرفاه االجتماعي: يتعلق االأمر هنا برهان كل �سيا�سة تنموية و�سرط م�سداقيتها و�سبيل 
انطالقا من احترام  والبيئية،  والثقافية  الحقوق االقت�ضادية واالجتماعية  قوامه احترام  رهان  اإنه  نجاحها. 

حقوق االإن�ضان االأ�ضا�ضية. كما يقوم على �ضرورة توفير مناخ موؤ�ض�ضاتي واقت�ضادي م�ضجع على المبادرة 

واال�ضتثمار المنتج، ويرتكز على تقوية دائمة ال�ضتقطاب المقاوالت وتناف�ضية خدماتها ومنتجاتها.

طموح المجل�ص القت�ضادي والجتماعي : و�ضع مرجعية لل�ضوابط والأهداف 

ميثاق  اإعداد  ق�ضد  �ضراكة  تعاقدات  لإبرام  جديدة  دفعة  باإعطاء  الكفيلة 

اجتماعي مغربي يتجه نحو الم�ضتقبل

ف�ضل المجل�س االقت�ضادي واالجتماعي اعتماد مرجعية دينامية تتيح اإمكانية و�ضع ميثاق اجتماعي جديد، 

بدل االكتفاء بو�ضع مدونة جامدة تت�ضمن جردا لمجموعة من االلتزامات والمبادئ.

وت�ضتند هذه المرجعية اإلى عن�ضرين متكاملين ؛ يتعلق العن�ضر االأول بجرد ال�ضوابط االقت�ضادية واالجتماعية 

والثقافية والبيئية التي يجب احترامها  ك�سرط  للحفاظ على كرامة المواطنين، و�سمان التما�سك االجتماعي 

وتحقيق التنمية الم�ضتدامة والمن�ضجمة ؛ اأما العن�ضر الثاني، فاإنه يرتكز على االأهداف التي باإمكانها تج�ضيد 

في  المدرجة  االأهداف  من  هدف  كل  فاإن  االإطار،  هذا  وفي  تنفيذها.  وتتبع  االأ�ضا�ضية  والحقوق  المبادئ 

المجل�س  بها  يو�ضي  وم�ضاطر  قوانين  الى  يتحول  كي  موؤهل  منف�ضل،  اأو  تراكمي  ب�ضكل  المرجعية،  هذه 

االقت�ضادي واالجتماعي اأو اتفاقات �ضراكة بين الفاعلين االقت�ضاديين واالجتماعيين، والتي يمكن اأن يتم 

داخل المجل�س تي�ضير الت�ضاور والحوار االأولي ب�ضاأنها.

المجل�س االقت�ضادي واالجتماعي
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اأهداف المرجعية واإطارها

تهدف هذه المرجعية اإلى: )1( تحديد وتر�ضيم المبادئ والحقوق االأ�ضا�ضية، االقت�ضادية منها واالجتماعية 

والثقافية والبيئية، التي تن�س عليها المعايير الدولية التي �ضادق عليها المغرب، وكما ي�ضمنها الد�ضتور، 

للتكري�س  ال�ضرورية  والم�ضاطر  االأهداف  و�ضع   )2( بها؛  المعمول  للقوانين  طبقا  �ضياغتها  على  والعمل 

الكامل لهذه المبادئ والحقوق؛)3( تحديد الموؤ�ضرات الكفيلة بتتبع تقدم تحقيق اأهداف المرجعية؛ )4( 

تعزيز الحكامة الم�ضوؤولة، والتنمية واالأمن االقت�ضادي والديمقراطية االجتماعية.

عمومية  االجتماعية،  ال�ضيا�ضات  مجموع  وتقييم  وتنفيذ  ل�ضياغة  توجيهي  اإطار  على  المرجعية  وت�ضتمل 

كانت اأم خا�ضة. وي�ضع االإطار المذكور، ف�ضال عن ذلك، توجيهات من اأجل الت�ضاور والحوار االجتماعي 

االن�سجام  خلق  في  المنخرطين  الفاعلين  بين  الجماعية  التعاقدات  واإبرام  والمفاو�سة،  المدني  والحوار 

االجتماعي وتحقيق تنمية البالد.كما ت�ضكل هذه المرجعية دليال ل�ضياغة القوانين والم�ضاطر وتطبيقها.

في  تعتبر  وهي  الأدنى،  الحد  ت�ضكل  المرجعية  تت�ضمنها  التي  ال�ضوابط  اإن   

الآن نف�ضه غير قابلة للتجزيء ومترابطة ومتكاملة.

اإن المجل�س االقت�ضادي واالجتماعي واع بحجم وبوتيرة التحوالت التي يعرفها المجتمع المغربي ومحيطه، 

والتي توؤدي اإلى بروز تطلعات جديدة قد تثير اإ�ضكاليات اأخالقية معقدة  )كا�ضتعمال التكنولوجيا الحيوية 

"البيوتيكنولوجيا"، حق االإجها�س االختياري، حرية المعتقد، حرية التوجه الجن�ضي، وممار�ضة ال�ضعائر 
الدينية، وما اإلى ذلك(. ويو�سي المجل�س في هذا ال�سدد باإحداث هيئات تمثيلية موؤهلة بالخبرة وال�سلطة 

المعنوية الأع�ضائها، بما يمكنهم من االنكباب على معالجة هذه الق�ضايا واقتراح حلول معيارية من�ضجمة 

من �ضاأنها مالءمة االإطار الت�ضريعي الوطني مع القانون الدولي لحقوق االإن�ضان، في احترام  لهوية البالد 

ومقت�ضيات التما�ضك االجتماعي.

                المعنيون بالمرجعية، اأدوارهم وم�ضوؤولياتهم

اإذا كانت ال�ضلطات العمومية هي ال�ضامن الرئي�س لمقت�ضيات المرجعية القانونية، فاإن النهو�س بمبادئ هذه 

المرجعية وتحقيق اأهدافها يقع على عاتق المجتمع بكل مكوناته، وي�ضتلزم تعاون كل الفاعلين المعنيين، 

في اإطار احترام ا�ضتقالليتهم. وتقت�ضي هذه الم�ضوؤولية، اأن تلتزم كل موؤ�ض�ضة وكل هيئة، كل في مجال 

عملها ونطاق تاأثيرها، باإدماج مبادئ واأهداف المرجعية في قراراتها واأن�سطتها، واأن تقدم، عن طريق موؤ�سرات 

دقيقة قدر االإمكان، الم�سار الذي تتخده لذلك وكذا النتائج المح�سل عليها.

13

من اأجل ميثاق اجتماعي جديد: �ضوابط يجب احترامها واأهداف ينبغي التعاقد ب�ضاأنها



                 التعاقدات الكبرى

تعتبر التعاقدات الكبرى �ضرورية لتحقيق اأهداف هذه المرجعية. فما من حق وال هدف م�ضطر في مرجعية 

الميثاق االجتماعي اإال ومن �ضاأنه اأن يفتح المجال لتعاقد اأو مجموعة من التعاقدات الكبرى. وباعتباره ثمرة 

ت�ضاور وتفاو�س حر بين المتعاقدين وا�ضت�ضارات مو�ضعة مع كافة االأطراف المعنية. يجب اأن يحدد التعاقد 

طموحا م�ضتركا والتزامات متبادلة بين اأطرافه. كما يجب اأن يت�ضمن خطة عمل دقيقة واآليات تقييمية لنتائجه 

وانعكا�ضاته.

التمييز.  وعدم  الجن�ضين  بين  والم�ضاواة  اله�ضة،  الفئات  حقوق  مراعاة  اأهمية  على  التاأكيد  المهم  ومن 

ولتحقيق هذه الغاية يجب الرجوع اإلى االأهداف المعيارية التي و�ضعتها هذه المرجعية عند  التفاو�س واإبرام 

هذه التعاقدات.

َدة بين الم�ضغلين والنقابات، اأو  يمكن للتعاقدات الكبرى اأن تاأخذ �ضكل اتفاقيات جماعية اأو �ضراكات ُمَجِدّ

بين المقاوالت والجمعيات، اأو بين الدولة والفاعلين االجتماعيين، اأو بين الجماعات الترابية ومخاطبيها من 

مختلف الفاعلين المعنيين. ويمكن اأن يترتب عن اأهدافها و�سع قوانين اأو تنظيمات، �سواء بمبادرة حكومية 

اأو برلمانية. كما يمكن لها اأي�ضا اأن توؤطر العمل التعا�ضدي والتعاوني، واأن ت�ضاهم في تنمية بنيات االقت�ضاد 

االجتماعي الت�ضامني واأن�ضطته وكذا في االبتكار االجتماعي. 

                   التدابير المن�ضو�ص عليها في المرجعية 

تت�ضمن هذه المرجعية  ت�ضعة وثالثين )39(  مبداأ وحقا اأ�ضا�ضيا  ملزما، و يتفرع عنها اثنان وت�ضعون )92( 

هدفا اإجرائيا ي�ضتند اإلى مائتين وخم�ضين )250( موؤ�ضرا للتتبع  وقيا�س التقدم. وقد تمت هيكلتها في �ضتة 

محاور متكاملة :

1.   الولوج اإلى الخدمات االأ�سا�سية والرفاه االجتماعي.

2.   المعارف، والتكوين والتنمية الثقافية.

3.   االإدماج وا�سكال الت�سامن.

َدة. 4.   الحوار االجتماعي، والحوار المدني والتعاقدات الُمَجِدّ

5.   حماية البيئة.

6.   الحكامة الم�ضوؤولة، والتنمية واالأمن االقت�ضادي والديمقراطية االجتماعية.

وترتكز المحاور الخم�سة االأولى الم�سار اإليها اأعاله حول الحريات والحقوق الفردية والجماعية، التي يمثل 

االعتراف بها، و�ضمان ممار�ضتها، والنهو�س بها، القاعدَة ال�ضرورية للتما�ضك والتقدم االجتماعي بالمغرب. 

المجل�س االقت�ضادي واالجتماعي
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اأما المحور ال�ساد�س، فهو ذو طابع  اأفقي، اإذ يحدد ال�سروط والم�سارات التي تمكن من تحقيق التدابير التي 

تت�ضمنها هذه المرجعية.

التعاقدات الكبرى الأولى

لقد تم و�ضع كل الحقوق والمبادئ  لالإطار المرجعي في بطاقة تحليلية ت�ضم كل منها العناوين التالية:

وموؤ�ضراتها  الحق  عن  المترتبة  ال�ضيا�ضة  اأهداف   )ii( المعيارية؛  ومرجعياته  الحق  م�ضمون   )i(

المالحظات المتعلقة باإعمال الحق، كما تم و�ضعها ر�ضميا ؛ )iv( تقييمات   )iii( المحرز؛ التقدم  لر�ضد 

الموؤ�ض�ضات الدولية حول الو�ضع المغربي؛ )v( مالحظات وتو�ضيات المنظمات التي تم االإن�ضات اليها من 

طرف المجل�س.

النقا�س  فتح  اأجل  من  المجل�س  طرف  من  االأولوية  ذات  الموا�ضيع  ح�ضر  يتم  اأن  على  االتفاق  وح�ضل 

والم�ساورة ب�ساأنها، بهدف الخروج بالتوافقات ال�سرورية الإبرام التعاقدات الت�ساركية الكبرى.

من اأجل ميثاق اجتماعي جديد: �ضوابط يجب احترامها واأهداف ينبغي التعاقد ب�ضاأنها



• الحق في تكافوؤ الفر�س
  والمعاملة في ال�ضغل

• عدم التمييز والم�ضاواة بين
  الن�ضاء والرجال

• حماية االأ�ضرة

• حماية االأ�سخا�س
  والمجموعات اله�ضة

• الحد من االإق�ضاء االجتماعي

• حماية العمال المهاجرين

• حقوق الطفل

 

 

• الحق في الحياة

• الحق في ال�ضحة

• الحق في االأمن الغذائي

• الحق في ال�ضغل وفي ظروف عمل
   من�ضفة ومالئمة

• الحق في المبادرة والمقاولة

• الحق في الولوج اإلى الماء

• الحق في التعليم

• الحق في ال�ضكن

• الحق في التنقل وفي و�ضائل النقل

• الحق في الترفيه

• الحق في الحماية القانونية وفي 
العدالة

• الحق في الحماية االجتماعية

• الحق في االإعالم

• احترام �ضلطة القانون

• النهو�س بحقوق المقاولة 
وحمايتها

• اإلزامية المحا�ضبة

• جودة وحكامة المرافق العمومية 
والبرامج االجتماعية

• اإعالم االأطراف المعنية 
وم�ضاركتها

• النهو�س بالعمل الجمعوي

• تو�ضيع مجال االتفاقات 
االجتماعية

• التوطين الترابي الإعداد واإدارة

• التنمية االجتماعية

• تعميم وت�سهيل الولوج اإلى 
التعليم الثانوي

• النهو�س بالتعليم العالي وتح�ضينه 
با�ضتمرار

• الحق في التكوين الم�ضتمر

• الحق في الثقافة

• حق الملكية الفكرية

• الحق في اال�ضتفادة من التقدم 
العلمي

• حق ال�ضباب في الثقافة والريا�ضة 
والترفيه

• الحقوق الجماعية

• الم�ضوؤولية االجتماعية للمنظمات

• �ضراكات مجددة من اأجل التقدم   
االقت�ضادي واالجتماعي

• الحق في بيئة �ضليمة

الولوج اإلى الخدمات الأ�سا�سية 

والرفاه الجتماعي

المعارف والتكوين 

والتنمية الثقافية

الحكامة الم�سوؤولة، والتنمية 

والأمن القت�سادي والديمقراطية 

الجتماعية

الإدماج واأ�سكال الت�سامن

الحوار الجتماعي، والحوار 

المدني وال�سراكات المجددة

حماية البيئة

المحاور ال�ضتة للمرجعية

المجل�س االقت�ضادي واالجتماعي
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ما الغاية من ميثاق اجتماعي جديد ؟ 

المجل�س  اإلى  ال�ساد�س  الملك محمد  الجاللة  الذي وّجهه �ساحب  ال�سامي  الملكي  الخطاب  بمنا�سبة   . اأ

التاأكيد على ت�ضبثه بتحقيق  2011، جدد جاللته  21 فبراير  االقت�ضادي واالجتماعي عند تن�ضيبه يوم 

التالزم "بين الديمقراطية الحقة، والتنمية الب�ضرية الم�ضتدامة". وذكر جاللته في هذا ال�ضدد بالمبداأ 

اأهاب جاللته  " موؤ�ض�ضة للحكامة التنموية الجيدة". كما  الذي قام عليه المجل�س والمتمثل في كونه 

بهذا المجل�س اأن "يولي عناية ق�ضوى لبلورة ميثاق اجتماعي جديد، قائم على تعاقدات كبرى، كفيلة 

بتوفير المناخ ال�ضليم، لك�ضب رهان تحديث االقت�ضاد، والرفع من تناف�ضيته، وتحفيز اال�ضتثمار المنتج". 

مجهود  في  الجماعي  "االنخراط  على  المجل�س  يعمل  اأن  �ضرورة  على  اأكد جاللته  ذلك،  اإلى  اإ�ضافة 

التنمية، وت�ضريع وتيرتها؛ بغية تحقيق التوزيع العادل لثمارها، في نطاق االإن�ضاف االجتماعي، والت�ضامن 

الوطني". وباالإ�سافة اإلى هذه التوجيهات االإ�ستراتيجية، يخ�سع المجل�س للقانون التنظيمي ال�سادر بتاريخ 

االقت�ضادي  المجل�س  ياأخذ  الموؤ�ض�ضة، حيث  الثانية �ضالحيات  مادته  الذي  تحدد   ،2010 مار�س   18

واالجتماعي على عاتقه بمقت�ضى هذه المادة  "تي�ضير وتدعيم الت�ضاور والتعاون بين الفرقاء االقت�ضاديين 

واالجتماعيين والم�ضاهمة في بلورة ميثاق اجتماعي". 

ب.  اإن المجل�س االقت�ضادي واالجتماعي مقتنع باأن التما�ضك االجتماعي �ضروري لنجاح وا�ضتدامة كل 

�ضيا�ضة تنموية. كما اأن المجل�س واع باأن التنمية االجتماعية تقت�ضي التوفر على مناخ وقواعد ال يحوالن 

دون المبادرة االقت�ضادية بل ي�ضجعان على خلق الثروات وانبثاق مجتمع قائم على العمل الجاد، يثمن 

�سهر  وقد  المجهود.  ببذل  ويحتفي  اال�ستحقاق  مبداأ  وُيعِمل  المخاطرة،  �سلوك  على  ويكافئ  االإنتاج 

المجل�س على �ضياغة هذا الميثاق م�ضتح�ضرا �ضرورة تعزيز الحقوق االأ�ضا�ضية ال�ضامنة للكرامة االإن�ضانية 

وتعزيز الديمقراطية االجتماعية كما اأكد ذلك الد�ضتور المعتمد في الفاتح من يوليوز 2011 في ان�ضجام 

مع الهوية المغربية بمعناها ال�ضامل وفي احترام للمبادئ الكونية.

ج.  ووعيا من المجل�س االقت�ضادي واالجتماعي باالأهمية وبالطابع المركب للتغيرات التي ي�ضهدها المجتمع 

المغربي وكذا التغيرات الحا�ضلة في عالقته بمحيطه، حر�س المجل�س على اأن ي�ضتح�ضر على الدوام:

•    االنتقال الديموغرافي الذي ت�ضهده البالد، والمتميز ب�ضاكنة �ضابة في اأغلبيتها العظمى )65 بالمائة 

من ال�سكان يبلغون اأقل من ثالثين عاما(، وبالتزايد الن�سبي الأعداد االأ�سخا�س الم�سنين، مع ارتفاع 

والتقدم  الخ�سوبة  م�ستوى  انخفا�س  في  تف�سيرها  التحوالت  هذه  تجد  حيث  الحياة،  اأمد  معدل 

الحا�ضل في مجال ال�ضحة وظروف العي�س، مما يجعل من ال�ضرورة بمكان اأخذ الحقوق االأ�ضا�ضية 

الموارد  بمحدودية  يت�سم  �سياق  في  لحاجياتها،  واال�ستجابة  االعتبار،  بعين  الفئات  هذه  لمختلف 

المالية، المحدودة بطبيعتها،  والبحث عن حلول اإدماجية ومبدعة تندرج على المدى البعيد.
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من  مجموعة  مع  التطبيق  حيز  الحر  التبادل  اتفاقيات  بدخول  المتميز  االقت�صادي  االنتقال    •

الدول الكبرى والجهات ال�ضريكة والمطبوع اأي�ضا بانعكا�ضات االأزمة المالية العالمية العميقة ل�ضنة 

2008. فرفُع الحماية عن االأ�سواق المحلية واختيار نموذج تنموي قائم على ا�ستقبال روؤو�س االأموال 

العولمة  في  االندماج  على  المغرب  قدرة  في  الثقة  رهان  على  ارتكزت  عوامل  كلها  والت�سدير، 

ا�ضت�ضراف  على  والقدرة  وال�ضفافية،  الم�ضتمر،  بالتح�ضين  رهينا  يبقى  الرهان  بهذا  فالفوز  بنجاح. 

مناخ االأعمال، والنهو�س الفعال بروح المقاولة بالمعنى الوا�ضع للكلمة، واحترام قواعد المناف�ضة 

ال�سريفة، والعمل على الق�ساء على و�سعيات واآليات الريع، التي من �ساأنها اأن تقف عائقا في وجه 

المبادرة واأن تعيق اإعادة التوزيع العادل للموارد.

االنتقال ال�صيا�صي المتج�ضد في الدينامية الوطنية لالإ�ضالحات الديمقراطية، وهي دينامية ا�ضتفادت   •

من الزخم المزدوج المتمثل في المبادرة التي اأتت من اأعلى هرم الدولة من لدن جاللة الملك 

النقابية  والمنظمات  ال�ضيا�ضية  االأحزاب  قدمتها  التي  الم�ضتقلة  والم�ضاهمات  ال�ضاد�س،  محمد 

والمهنية وجمعيات المجتمع المدني. هذا االنتقال - بعد نجاح مبادرة اإن�ضاء هيئة االإن�ضاف والم�ضالحة 

وتحديث الو�ضعية القانونية للمراأة، وما حظي به ذلك من اعتراف واإ�ضادة من قبل المجتمع الدولي - 

عرف دفعة حيوية جديدة مع تبني د�ضتور 1 يوليوز 2011. اإن المجل�س االقت�ضادي واالجتماعي، 

اإذ ي�ضجل بارتياح عميق ما جاء به الد�ضتور الجديد من تكري�س للديمقراطية االجتماعية، ليطمُح 

اإلى العمل من اأجل احترام مقت�ضياته وترجمتها على اأر�س الواقع. فالد�ضتور يوؤكد في ت�ضديره على 

والكرامة  والحرية  باالأمن  الجميع  فيه  يتمتع  مت�ضامن،  مجتمع  دعائم  "اإر�ضاء  توا�ضل  المملكة  اأن 

والم�ضاواة، وتكافوؤ الفر�س، والعدالة االجتماعية". كما اأن  الف�ضل االأول للقانون االأ�ضمى للمملكة 

يوؤكد على اأن "نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية د�ضتورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية."

د. اإن المجل�س االقت�سادي واالجتماعي، انطالقا من القناعة الم�ستركة الرا�سخة لدى جميع مكوناته ومن 

اعتبار اأن التقدم االجتماعي يتطلب نهج حكامة فعالة وم�ضوؤولة، عمل على �ضياغة هذا الميثاق كاأداة 

عمل لرفع التحديات التالية:

وتحقيق  العام  النظام  لحفظ  فقط  لي�س  االأ�سا�س،  ال�سرط  باعتباره  ل�صلطة القانون  التام  االحترام   •

ال�ضلم االجتماعي، لكن اأي�ضا، وبطريقة متالزمة، ل�ضمان حقوق االإن�ضان والنهو�س بها، والتحقيق 

وتحقيق  االقت�ضادية  الجاذبية  وتح�ضين  المقاوالت،  تناف�ضية  وبناء  االجتماعية،  للعدالة  الم�ضتمر 

تم  التي  والمنظمات  المجل�س  مكونات  نظر  وجهات  اتفقت  وقد  الوا�ضع.  بمفهومها  البالد  تنمية 

االن�ضات اإليها اأثناء اإعداد هذا الميثاق على اأنه اإذا كانت التر�ضانة القانونية والتنظيمية في المغرب 

تحتاج، مثلها في ذلك مثل غيرها، اإلى التطوير والتدقيق في عدد من الجوانب، فاإنها تحتاج، اأوال 

وخ�ضو�ضا، اإلى اأن يكون اإعمالها فعليا وتطبيقها محميا وم�ضمونا من قبل ق�ضاء م�ضتقل نزيه واإدارة 

المجل�س االقت�ضادي واالجتماعي
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اإر�ضاء قواعد المحا�ضبة  اإلى �ضرورة  اأ�ضارت تلك المنظمات عالوة على ذلك  ناجعة و�ضفافة. وقد 

وتح�ضين طرق محاربة الر�ضوة وتح�ضين حكامة الموؤ�ض�ضات العمومية.

قيم  قرون عديدة كانت خاللها  اإلى  يرجع وجوده  الذي  المغربي،  فالمجتمع  الحد من الفوارق:   •

الواجبات االجتماعية، �سار  يندرج �سمن  تقليدا  والراأفة  والتاآزر  المتبادل  العون  وقواعد  الت�سامن 

ينظر اإليه اليوم اأكثر فاأكثر، من لدن العديد من االأطراف المعنية، باعتباره مجتمعا يعاني غيابا كبيرا 

للم�ساواة ونق�سا في االإدماج. وتوؤكد هذه المالحظة المرتبُة التي تحتلها المملكة ح�سب الموؤ�سرات 

الدولية، التي مهما تكن الماآخذ على المنهجية التي تعتمدها في قيا�س الرفاه االجتماعي، اإال اأنها 

ُتظهر مع ذلك تفاوتات كبيرة في الولوج اإلى الخدمات االأ�ضا�ضية. 

•    االرتقاء بم�صتوى عي�ش المواطن ارتقاء مثمرا ومن�ضفا. يتعلق االأمر هنا برهان هو في الوقت نف�ضه 

اإنه رهان قوامه  غاية كل �سيا�سة تنموية و�سرط م�سداقيتها و�سبيل ال محيد عنه من اأجل نجاحها. 

احترام الحقوق، اقت�ضاديًة كانت اأم اجتماعية اأم ثقافية اأم بيئية، ناهيك عن احترام حقوق االإن�ضان 

االأ�ضا�ضية. كما يقوم كذلك على �ضرورة توفر مناخ موؤ�ض�ضاتي واقت�ضادي م�ضجع للمبادرة واال�ضتثمار 

المنتج وداعم على الدوام  لجاذبية وتناف�ضية المقاوالت وخدماتها ومنتوجاتها. 

االقت�ضادي  المجل�س  ف�ضل  المبدئية،  االلتزامات  من  جملة  تعداد  على  تقت�ضر  مدونة  و�ضع  بدل  ه. 

جديد.  اجتماعي  ميثاق  على  التوافق  من  تمكن  بالدينامية  مت�ضفة  مرجعية  وثيقة  و�ضع  واالجتماعي 

في  اال�ضتجابة  على  يحر�س  ملزمة،  �ضوابط  اإلى  ا�ضتنادا  ووا�ضحة،  من�ضجمة  واأهداف  مبادئ  يت�ضمن 

على  يتوقف  ميثاق  وهو  فقرا.  االأكثر  بالفئات  بدءا  والحالية،  المقبلة  االأجيال  لحاجيات  ذاته  الوقت 

احترامه والنهو�س به تما�ضك البالد ونموها، ويتحمل الجميع الم�ضوؤولية في ذلك.

بهذا، ت�ضبح هذه المرجعية اأداة لتر�ضيخ وتفعيل الحقوق االأ�ضا�ضية الموجودة والملزمة، ف�ضال عن كونها ال 

ترمي اإلى و�سع حقوق جديدة. واإن من �ساأن االحترام الفعلي لمقت�سياتها، وبخا�سة عبر اإبرام تعاقدات كبرى 

واإنجازها، اأن ي�ضكل ميثاقا اجتماعيا لبلدنا. 

ا�ضتمر من مار�س  التقرير الحالي بمثابة ثمرة م�ضل�ضل مهيكل قوامه اال�ضتماع والبحث والنقا�س،  يعد  و. 

حتى نونبر 2011، اأ�ضرف عليه كل من رئي�س المجل�س االقت�ضادي واالجتماعي ورئي�ضة اللجنة الدائمة 

المكلفة بالق�ضايا االجتماعية والت�ضامن.

ال�ضتماع

عقد المجل�س اأربعة ع�ضر جل�ضة خ�ض�ضت ال�ضتقاء المعلومات واالقتراحات )جل�ضات االن�ضات( من هيئتين 

وزاريتين وثمان و�ستين منظمة، من بينها على الخ�سو�س جمعيات مهنية ومنظمات نقابية وجمعيات المجتمع 

المدني العاملة في مجال الترافع والقرب )كالمنظمات الحقوقية وجمعيات حماية البيئة والجمعيات الثقافية 

وجمعيات الدفاع عن الطفولة وغيرها(. 
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مو�ضوع  لمناق�ضة  لقاءا   ،2011 اأبريل  �ضهر  في  المنعقدة  العامة  جمعيته  هام�س  على  المجل�س،  نظم  وقد 

تقنين وتتبع احترام المبادئ والحقوق االجتماعية االأ�ضا�ضية، كما ا�ضتقبل روؤ�ضاء ونواب روؤ�ضاء المجال�س 

االقت�ضادية واالجتماعية لكل من االتحاد االأوروبي واإ�ضبانيا وفرن�ضا واإيطاليا.

البحث 

�ضادقت الجمعية العامة للمجل�س االقت�ضادي واالجتماعي خالل دورة 21 يونيو 2011، على التقرير المنهجي 

المنبثق عن الدورات االأولى لجل�ضات االن�ضات، والمحدد لهيكلة المرجعية. وعلى هذا االأ�ضا�س اأوكلت 

للجنة  الدائمة المكلفة بالق�ضايا االجتماعية والت�ضامن مهمة ال�ضهر على تتميم م�ضامين المرجعية واإعداد 

المقت�سيات  جرد  على  انكبت  وقد  الغر�س.  لهذا  �سكلت  مخت�سة  عمل  مجموعة  اإلى  التقديمي  تقريرها 

المعيارية المنبثقة عن د�ضتور المملكة المعمول به ابتداء من 1 يوليو 2011، وكذا المقت�ضيات المعيارية 

الدولية الملزمة في ما يتعلق بالحقوق االقت�ضادية واالجتماعية والبيئية والثقافية االأ�ضا�ضية، اإ�ضافة اإلى تحليل 

المالحظات والتو�ضيات الموجهة للمغرب من طرف هيئات المراقبة التابعة للموؤ�ض�ضات العمومية الدولية 

واآليات التقييم من قبل النظراء، وكذا اإ�ضدارات المملكة وتقاريرها الر�ضمية.

النقا�ص

2011، مبادئ ومحتوى  ونونبر  ويوليوز  اأ�ضهر ماي  العامة، خالل دورات  اإطار جمعيته  المجل�س في  ناق�س   

الميثاق االجتماعي وتوجهاته وغاياته ومراميه. وقد خ�ض�ضت اللجنة الدائمة المكلفة بال�ضوؤون االجتماعية 

والت�ضامن جدول اأعمال االجتماعات التي عقدتها في يوليوز، و�ضتنبر، واأكتوبر2011 لهذا المو�ضوع. كما 

تم تنظيم نقا�س داخل المكتب وور�سات عمل لمختلف الفئات الممثلة في المجل�س يومي 22 و23 نونبر 

2011. وفي االأخير ُدعي مجموع اأع�ساء المجل�س لتقديم اآرائهم واقتراحاتهم  بخ�سو�س محتوى المرجعية 

وم�ضروع التقرير.

المجل�س االقت�ضادي واالجتماعي
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المرجعية والتعاقدات الكبرى

اأهداف المرجعية واإطارها

الم�ضطرة  واالأهداف  االجتماعي،  التما�ضك  ميثاق  معالم  والحقوق  للمبادئ  المت�ضمنة  المرجعية  تحدد 

من  واالجتماعي،  االقت�ضادي  المجل�س  ويهدف  المغربي.  المجتمع  وتقدم  االجتماعية  العدالة  لتحقيق 

خالل هذه المرجعية االقت�ضادية واالجتماعية، اإلى: 

•   تحديد المبادئ والحقوق االأ�ضا�ضية، االقت�ضادية منها واالجتماعية والثقافية والبيئية، التي تن�س عليها 

المعايير الدولية التي �ضادق عليها المغرب، واأكدها الد�ضتور، والعمل على ت�ضمينها في ميثاق يلتزم 

به الجميع.

•   �ضياغة االأهداف والم�ضاطر ال�ضرورية لالإعمال الفعلي لهذه المبادئ.

•   تعزيز الحكامة الم�ضوؤولة، والتنمية واالأمن االقت�ضادي وتر�ضيخ دعائم الديمقراطية االجتماعية.

•   تحديد الموؤ�ضرات الكفيلة بتتبع تقدم تحقيق اأهداف المرجعية.

•   و�ضع منهجية عمل ت�ضاورية ومن�ضجمة ت�ضجع على:

-   الحوار متعدد االأطراف وعقد اتفاقات قائمة على التفاو�س الحر بين الفاعلين المعنيين، وذلك 

من اأجل ال�ضير قدما بالمبادئ المر�ضومة وتحقيق تتبٍع اأمثل لالأهداف الم�ضطرة بهذه المرجعية.

-  تحديد النواق�س و�ضياغة حلول للتقدم في االإنجاز، وتر�ضيخ الممار�ضات الف�ضلى واإ�ضاعتها.

ال�ضيا�ضات االجتماعية، عمومية  وتقييم مجموع  وتنفيد  اإطار توجيهي ل�ضياغة  اإذن على  المرجعية  ت�ضتمل 

المدني  والحوار  االجتماعي  والحوار  الت�ضاور  ذلك،  عن  ف�ضال  المذكور،  االإطار  وينظم  خا�ضة.  اأم  كانت 

والتفاو�س واإبرام التعاقدات الجماعية التي ت�ضب في اتجاه االن�ضجام االجتماعي وتحقيق تنمية البالد.

وتطمح هذه المرجعية كذلك اإلى اأن ت�ضكل دليال ل�ضياغة القوانين والم�ضاطر وتطبيقها، وتتبع وتقييم مدى 

تنفيذها الفعلي.

الكرامة  هما  م�ضتدامة،  تنمية  لكل  رئي�ضين  �ضرطين  لتاأ�ضي�س  �ضرورية  قاعدة  المرجعية  مقت�ضيات  ت�ضكل 

االأطراف  بكل  واالجتماعي  االقت�ضادي  المجل�س  يهيب  ال�ضدد  وبهذا  االجتماعي.  والتما�ضك  االإن�ضانية 

وانتظاراته  م�ضلحته  بح�ضب  كال  وتح�ضينها  المرجعية  هذه  تقييم  في  باآرائهم  يدلوا  اأن  وب�ضركائه  المعنية 

الم�ضروعة وخبراته. ويلتزم المجل�س من جهته بالتاأ�ضي�س بمعيتهم لهذا الحوار وبتقبل اإ�ضهاماتهم بكل انفتاح 

و�ضفافية.
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اأ�ض�ص المرجعية

ت�ستند المبادئ والحقوق المحددة لهذه المرجعية على د�ستور المملكة، وعلى ال�سكوك الدولية الملزمة 

)من مواثيق وعهود ومعاهدات وتو�ضيات وغيرها(، اإ�ضافة اإلى المعايير الدولية التي تبناها المغرب. وتعتبر 

هذه المبادئ والحقوق غير قابلة للتجزيء ومترابطة ومتكاملة.

اأ�سا�سية مرتبطة باأهداف اإجرائية ومرتكزة على  وتنتظم هذه الخطوط التوجيهية على �سكل مبادئ وحقوق 

المعايير  على  المرجعية،  في  المت�ضمنة  تتبعها،  وموؤ�ضرات  االإجرائية  االأهداف  وت�ضتند  محددة.  موؤ�ضرات 

الم�ضار اإليها �ضابقا ، كما ت�ضكل و�ضيلة لتفادي  خرقها و�ضمان احترامها وتح�ضينها وقيا�س مدى تطبيقها. 

ن المرجعية في هذه المرحلة �ضوى الحقوق الملزمة،  لقد اختار المجل�س االقت�ضادي واالجتماعي اأال ي�ضِمّ

لكنه واع تمام الوعي بحجم التحوالت البنيوية للمجتمع المغربي وبوتيرة هذه التحوالت، التي ي�ضاحبها 

)حرية  الفكري  االنتماء  وحرية  االختياري  االإجها�س  كحق  الفردية،  الحريات  تهم  جديدة  تطلعات  بروز 

ال�ضمير( وحرية ممار�ضة ال�ضعائر الدينية، اأو تلك التي تثير اإ�ضكاليات اأخالقية ذات طابع مركب )كا�ضتعمال 

التكنولوجيا الحيوية )البيوتكنولوجيا( وما اإلى ذلك(. واإن رف�س االإقرار بوجود هذه الظواهر اأو التغا�ضي عنها 

غير كاف لرفع التحديات التي تطرحها.

ا�ستح�سارا من المجل�س االقت�سادي واالجتماعي لمناخ الثقة القائم بالمملكة بف�سل الجذور التاريخية لقواعد 

الحياة الجماعية، يرى المجل�س باأنه من م�ضلحة االن�ضجام االجتماعي اأن يتم تنظيم نقا�س مجتمعي منفتح 

اال�ضتجابة  �ضبيل  في  ر�ضدها  الواجب  والقانونية  الت�ضريعية  الحلول  وحول  الت�ضاوؤالت  هذه  حول  وم�ضوؤول 

لالنتظارات الفردية والجماعية المنبثقة عن المجتمع بمعناه الوا�سع. ويو�سي المجل�س في هذا ال�سدد باإحداث 

هيئات تمثيلية موؤهلة تتاأتى الأع�سائها الكفاءة والخبرة وال�سلطة المعنوية، بما يمكنهم من االنكباب، في اإطار 

من الت�ضاور، على معالجة الق�ضايا االأخالقية ال�ضائكة، واقتراح حلول معيارية من�ضجمة مع روح االإطار الت�ضريعي 

الوطني والقانون الدولي لحقوق االإن�ضان، في احترام لمبادئ هوية البالد ومقت�ضيات تما�ضكها المجتمعي.

                    المعني�ن بالمرجعية والدور المن�ط بهم وم�س�ؤولياتهم

تحر�س مقت�ضيات هذه المرجعية على التذكير باأن القانون ي�ضكل م�ضدر تحديد الواجبات والم�ضوؤوليات 

الد�ضتور  المقت�ضيات، من حيث كونها منبثقة عن  المنوطة بكل فرد وبكل مجموعة وموؤ�ض�ضة؛ لكن هذه 

والمعايير الدولية، تعد بدورها ملزمة للجميع من حيث �ضرورة احترامها والعمل على تفعيلها.

اإن المرجعية، باعتبارها اإطارا محيطا بالمبادئ واالإجراءات التي ت�ضب في �ضياق تحقيق التما�ضك االجتماعي 

والتنمية، ال يمكنها اأن تكون �ضاأنا مقت�ضرا على الدولة دون غيرها، بل اإنها تتوجه اإلى كافة االأطراف، اأفرادا اأو 

مجموعات اأو موؤ�ض�ضات فاعلة في المجاالت االقت�ضادية واالجتماعية وال�ضيا�ضية والجمعوية، ق�ضد االإ�ضهام 

في تفعيل المبادئ واالأهداف المحددة لهذه المرجعية، كال في مجال ا�ضتغاله وتاأثيره. 
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والفاعلين  الدولة  بين  التعاقدات  من  جديد  لجيل  يوؤ�ض�س  اإطارا  واالأهداف  المبادئ  هذه  ت�ضكل  كما 

والثقافية  واالجتماعية  االقت�سادية  ال�سيا�سة  يخ�س  فيما  المدني،  والمجتمع  واالجتماعيين  االقت�ساديين 

والبيئية. 

تعود  المرجعية  عليها  ت�ضتمل  التي  القانوني  الطابع  ذات  المقت�ضيات  اإعمال  �ضمان  م�ضوؤولية  كانت  فاإذا 

بالدرجة االأولى لل�ضلطات العمومية، فاإن النهو�س بمبادئها وتحقيق اأهدافها تعد م�ضوؤولية مجتمعية ت�ضتلزم 

اإ�ضهام وتعاون كل االأطراف المعنية، في اإطار من االحترام المتبادل لالخت�ضا�ضات ولال�ضتقاللية. ولكي 

تكت�ضي هذه الم�ضوؤولية طابعا ملمو�ضا، يتوجب على كل موؤ�ض�ضة وكل هيئة اأن تلتزم، كال في مجال عملها 

وتاأثيرها، بت�ضمين اأهدافها وقراراتها واأن�ضطتها مبادئ واأهداف المرجعية، واأن تعبر، عن طريق موؤ�ضرات دقيقة 

قدر االإمكان، الم�سار الذي يتخده لذلك والنتائج المح�سل عليها.

التعاقدات الكبرى

تعتبر التعاقدات الكبرى �سرورية للدفع قدما بال�سراكات التي من خاللها يت�سنى لمختلف الفاعلين )من 

حكومة، و�ضركاء اجتماعين وفاعلين في المجتمع المدني وهيئات ومجال�س ا�ضت�ضارية وغيرها( بلورة  اإجابات 

وم�ضاريع ت�ضاورية من�ضجمة مع التحديات االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية والبيئية التي تمليها احتياجات 

على  الكبرى  التعاقدات  هذه  و�ضت�ضاعد  يعي�ضها.  التي  االنتقالية  المرحلة  ومتطلبات  المغربي،  المجتمع 

ا�ستعادة الثقة بين مختلف هذه الجهات الفاعلة.  

ما من حق وال مبداأ وال هدف م�ضطر في المرجعية اإال ومن �ضاأنه اأن يفتح المجال لتعاقد واحد اأو مجموعة من 

التعاقدات الكبرى. وباعتباره ثمرة ت�ضاور وتفاو�س حر بين المتعاقدين وا�ضت�ضارات مو�ضعة مع كافة االأطراف 

المعنية، يجب اأن يحدد التعاقد طموحا م�ضتركا والتزامات متبادلة بين اأطرافه. كما يجب اأن يت�ضمن خطة 

عمل دقيقة واآليات تقييمية لنتائجه وانعكا�ضاته.

يمكن للتعاقدات الكبرى اأن تاأخذ �ضكل اتفاقيات جماعية اأو تعاقدات متجددة بين الم�ضغلين والنقابات، 

اأو بين المقاوالت والجمعيات، اأو بين الدولة والفاعلين االجتماعيين، اأو بين الجماعات الترابية ومختلف 

الفاعلين المعنيين. كما يمكن لها اأي�ضا اأن توؤطر العمل التعا�ضدي والتعاوني، واأن ت�ضهم في تنمية بنيات 

االقت�ضاد االجتماعي الت�ضامني واأن�ضطته وفي االبتكار االجتماعي.
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مقت�ضيات المرجعية

تت�ضمن هذه المرجعية ت�ضعة وثالثون )39( مبداأ وحقا اأ�ضا�ضيا ملزما، مف�ضلة في اإثنين وت�ضعين )92( هدفا 

اإجرائيا، ي�ضندها نحو مائتين وخم�ضين )250( موؤ�ضرا للتتبع ومراقبة التقدم. وقد تمت هيكلتها في �ضتة محاور 

متكاملة:

1.   الولوج اإلى الخدمات االأ�سا�سية والرفاه االجتماعي.

2.   المعارف، والتكوين والتنمية الثقافية.

3.   االإدماج واأ�سكال الت�سامن.

4.    الحوار االجتماعي، والحوار المدني والتعاقدات المجددة.

5.    حماية البيئة.

6.   الحكامة الم�ضوؤولة، والتنمية واالأمن االقت�ضادي والديمقراطية االجتماعية.

وقد اختار المجل�س االقت�ضادي واالجتماعي اأن يحتفظ في تركيبة المرجعية بالمبادئ والحقوق االجتماعية 

االأ�ضا�ضية التي تحدد حقوق االإن�ضان، طبقا للمعايير العمومية الدولية وا�ضتنادا اإلى د�ضتور المملكة. ونظرا 

اإلى ما تتمتع به تلك المبادئ والحقوق االأ�ضا�ضية من �ضرعية ثابتة، ولكون المجل�س االقت�ضادي واالجتماعي 

يعتبر اأنها ت�ضتجيب لحاجيات التما�ضك االجتماعي الوطني، فقد عمل المجل�س على اأن يربط بكل منها 

اأهدافا عر�ضها على �ضكل اأعمال ملمو�ضة وقابلة للتقييم. كما تم ربط كل هدف بموؤ�ضرات دقيقة، كما وكيفا. 

ويو�ضي المجل�س باأن ُتبرز هذه الموؤ�ضرات جميعها، قدر االإمكان، المعطيات ال�ضرورية من اأجل تقييم درجة 

الم�ساواة في الحقوق ومدى فعالية التدابير المتخذة من اأجل تحقيق االإن�ساف.

ن المرجعية، من كونها مترابطة وغير قابلة  ورغم وعي المجل�س بما تت�ضم به تلك المبادئ والحقوق التي تكِوّ

للتجزيء، اإال اأنه اختار، من اأجل اأن يكون التقديم مت�ضقا، تنظيمها في �ضتة محاور منف�ضلة ولكن متكاملة، 

تنتظم الخم�سة االأولى منها حول الحريات والحقوق الفردية والجماعية، التي يمثل االعتراف بها و�سمان 

ممار�ضتها والنهو�س بها القاعدَة ال�ضرورية للتما�ضك والتقدم االجتماعي بالمغرب. وطبقا للمقت�ضيات التي 

والحريات  الحقوق  فاإن هذه  اإليها،  ت�ضتند  التي  الدولية  العمومية  والمعايير   2011 �ضنة  د�ضتور  عليها  ين�س 

ال يمكنها اأن تكون مو�ضوعا لتقييد وال تحديد، با�ضتثناء ما ين�س عليه القانون وما هو �ضروري، في مجتمع 

اأو  العمومية  ال�ضحة  اأو  الوطني  االأمن  اأو  العام  النظام  اأو حماية  االآخر،  ديمقراطي، الحترام حقوق وحرية 

االآداب العامة. اأما المحور ال�ضاد�س، الذي يعنى بمو�ضوع "الحكامة الم�ضوؤولة والتنمية واالأمن االقت�ضادي 

والديمقراطية االجتماعية"، فهو يعتبر اآلية توجيهية، اإذ يعدد ال�سروط ال�سرورية والم�سارات التي تتيح تحقيق 

التدابير التي تت�ضمنها هذه المرجعية.

المجل�س االقت�ضادي واالجتماعي
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الولوج اإلى الخدمات الأ�ضا�ضية والرفاه الجتماعي

ويرمي  االأ�ضا�ضية.  الحقوق  من  فئة  ع�ضر  ثالثة  في  تنتظم  هدفا،   )37( وثالثين  �ضبعة  المحور  هذا  يت�ضمن 

�ضمان هذه الحقوق والنهو�س بها اإلى �ضمان حياة كريمة للجميع، واإتاحة التح�ضين المتوا�ضل للرفاه الفردي 

والجماعي.

يتعلق اأول هذه الحقوق باحترام الحق في الحياة. ففي الوقت الذي يتح�ضن فيه متو�ضط اأمد الحياة، يقت�ضي 

احترام هذا الحق اإيالء اهتمام متزايد  ل�ضمان اال�ضتفادة العادلة من هذا التقدم. لذلك فاإن الميثاق يو�ضي 

باأن يتم و�ضع وتتبع موؤ�ضر عن تح�ضن اأمد الحياة عند الوالدة وعند بلوغ �ضنة واحدة وبلوغ 65 �ضنة، وذلك 

اأهدافا دقيقة لل�ضيا�ضة  ح�ضب الجن�س والفئة ال�ضو�ضيو مهنية وح�ضب الجهة، واأن تتبلور عن ذلك الموؤ�ضر 

العمومية. ويقت�ضي الحق في الحياة كذلك حظر كل اأنواع المعاملة القا�ضية والمهينة  والحاطة من الكرامة 

اأو  ج�سدي  بتعذيب  االأمر  اأتعلق  �سواء  بالكرامة،  تم�س  اأو  للخطر  الب�سرية  الحياة  تعر�س  والتي  االإن�سانية، 

تحر�س اأو اغت�ساب اأو معاملة �سيئة. وفي نف�س االإطار، يو�سي الميثاق باعتماد مبداأ الحيطة بخ�سو�س كل 

لدى  اله�سا�سة  مخاطر  من  الحد  فاإن  التكنولوجية،  االبتكارات  بت�سارع  مت�سم  �سياق  ففي  �سريري.  بحث 

ال�ساكنة يقت�سي، بموجب الحق في الحياة، اإدماج مبداأ الحيطة والحذر في الترخي�س وفي اإن�ساء وا�ستغالل 

المدنية  بالحقوق  الخا�س  الدولي  العهد  6 من  )المادة  الحديثة  بالتكنولوجيات  مرتبطة  واأن�ضطة  تجهيزات 

وال�ضيا�ضية(. وفي هذا ال�ضدد، يو�ضى بن�ضر وتتبع موؤ�ضرات عن اأعداد ومدى تعر�س ال�ضاكنة لتاأثير الموجات 

اأو  التنظيمية  القوانين  ن�ضو�س  وعدد  المو�ضوع،  هذا  في  الم�ضجلة  ال�ضكايات  وعدد  الكهرومغناطي�ضية، 

بالمعالجة  التجهيزات، ومعلومات حول وجود وتطبيق ن�ضو�س متعلقة  بالترخي�س لهذه  القرارات المتعلقة 

الجينية للمادة الحية. وتو�سي المرجعية كذلك باأن يتم جعل التقلي�س من عدد حوادث القتل واالنتحار 

والحوادث المميتة هدفا رئي�سا. ومن اأجل تقييم هذا الهدف، تو�سي المرجعية بو�سع وتتبع موؤ�سرات عن 

اأعداد االأفراد الذين ي�سقطون �سنويا �سحية جرائم اأو حوادث �سير اأو حوادث �سغل اأو انتحار. 

اإلى  الجميع  لولوج  ال�سرورية  واالأهداف  الحقوق  وثابتة،  وا�سحة  مقاربة  على  اعتمادا  المرجعية،  وتعدد 

ال�سغل وفي  والحق في  والعقلية،  البدنية  ال�سحة  الحق في  والرفاه االجتماعي، وهي  االأ�سا�سية  الخدمات 

�سروط عمل عادلة ومالئمة، والحق في المبادرة والمقاولة، والحق في االأمن الغذائي، والحق في الو�سول 

اإلى الماء وفي ظروف �ضحية مالئمة، والحق في التربية االأ�ضا�ضية، والحق في التوفر على ال�ضكن، والحق في 

التنقل وفي و�ضائل النقل، والحق في الحماية القانونية وفي العدالة، والحق في الترفيه والحق في الحماية 

اأدناه(،  الجدول  )انظر  الحقوق  واحد من هذه  لكل  اأهداف  ر�ضمت  وقد  االإعالم.  في  والحق  االجتماعية 

ومعها موؤ�ضرات للتتبع.

من اأجل ميثاق اجتماعي جديد: �ضوابط يجب احترامها واأهداف ينبغي التعاقد ب�ضاأنها



الأهداف                                                                 الم�ؤ�سرات الرئي�سة

حماية الحق في الحياة

»الحق في الحياة هو اأول الحقوق لكل اإن�ضان. ويحمي القانون هذا الحق« الف�ضل 20 من الد�ضتور، المادة 6 من العهد الدولي 

الخا�س بالحقوق المدنية وال�سيا�سية، المادة 3 من االإعالن العالمي لحقوق االإن�ضان.

العمل على تح�ضين اأمد الحياة للجميع

منع جميع �ضروب المعاملة القا�ضية اأو الالاإن�ضانية 

اأوالمهينة )التعذيب الج�ضدي، التحر�س...( 

)المادة 6 من العهد الدولي الخا�س بالحقوق 

المدنية وال�ضيا�ضية، والف�ضل 21 من الد�ضتور(

اإدماج مبداأ الحيطة واحترام الكرامة االإن�سانية 

خالل االأن�ضطة والتجارب ال�ضريرية

اإدماج مبداأ الحذر واحترام الحياة وحماية ال�سحة 

في و�ضع  القوانين المنظمة لمنح الترخي�س 

للقيام باالأن�ضطة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة 

وكذا اإقامة وا�ضتغالل التجهيزات المتعلقة بهذه 

االأن�ضطة. )المادة 6 من العهد الدولي الخا�س 

بالحقوق المدنية وال�ضيا�ضية(

تقلي�س حاالت القتل واالنتحار والحوادث 

)اأهداف االألفية للتنمية(

• اأمد الحياة عند الوالدة وعند بلوغ �ضنة واحدة وبلوغ 65 
�ضنة، التطور ح�ضب الفئات ال�ضو�ضيو مهنية، الجهات

• ن�سبة حاالت العنف )التطور( 
• عدد ال�سكايات واالإدانات المتعلقة بحاالت العنف 

واالغت�ضاب والمعاملة ال�ضيئة

• عدد ال�ضكايات واالإدانات المتعلقة بالتحر�س 
• عدد ال�ضكايات واالإدانات المتعلقة بالتعذيب الج�ضدي 

واالعتقال التع�ضفي 

• عدد عقوبات االإعدام المنفذة
• موؤ�سرات حول التدابير المتخذة لحماية الحياة الخا�سة

• عدد طلبات الترخي�س والتحقيقات العمومية التي يتم 
اإجراوؤها في مو�سوع االأبحاث ال�سريرية

• الموؤ�ضرات المتعلقة بوجود ومدى اإعمال القوانين 
والت�ضريعات المنظمة للتجارب ال�ضريرية

• الموؤ�ضرات المتعلقة بن�ضب التعر�س لالأ�ضعة 
الكهرومغناطي�ضية، وعدد ال�ضكايات المقدمة في 

المو�ضوع

• وجود ومحتوى الن�ضو�س القانونية اأو التنظيمية اأو 
القرارات المتعلقة بم�ضادر االإ�ضعاعات ال�ضارة

• الموؤ�ضرات المتعلقة بوجود وتطبيق الن�ضو�س المتعلقة 
بالمعالجة الجينية للمادة الحية

• عدد الوفيات الناجمة عن جرائم القتل واالنتحار 
وحوادث ال�سغل اأو حوادث ال�سير

)يتعين توزيعها قدر االإمكان ح�ضب الجن�س والجهة(
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تح�سين ن�سبة الولوج العادل للموؤ�س�سات 

ال�سحية ولخدماتها والرفع من جودتها

تح�ضين �ضحة االأم والطفل

تح�ضين المقت�ضيات القانونية المنظمة 

لالإجها�س

التقييم والتح�ضين الم�ضتمر لل�ضيا�ضات 

الوطنية والجهوية في مجال الوقاية والعالج 

والق�ضاء على االأمرا�س  الوبائية والم�ضتوطنة 

ة لكل األف من ال�سكان، وذلك ح�سب طبيعة 
َّ
• عدد االأ�ِسر

المنطقة )ح�ضرية اأو قروية( والجهات وباقي الموؤ�ضرات 

المبينة للفوارق في هذا المجال

• عدد ومعدل اأن�سطة موؤ�س�سات الخدمات ال�سحية االأ�سا�سية 
والوحدات المتنقلة، عدد ال�ضكان لكل موؤ�ض�ضة �ضحية، 

وعدد ال�ضكان لكل طبيب/ممر�س وغير ذلك من موؤ�ضرات 

قيا�س الفوارق

• عدد االأطر الطبية واالأطر الطبية الموازية لكل فرد من 
ال�ضاكنة )ب�ضكل عام ثم ح�ضب معيار االنتماء اإلى المناطق 

الح�ضرية اأو القروية وح�ضب الجهات وغير ذلك(

• عدد االأ�سخا�س الم�ستفيدين من تغطية �سحية )بغ�س النظر 
عن نوع نظام التغطية(

• ن�ضبة وفيات االأمهات عند الو�ضع )اأهداف االألفية للتنمية(
ة المخ�س�سة للوالدة لكل األف ن�سمة )ح�سب 

َّ
• عدد االأ�ِسر

الجهات، المناطق الح�ضرية والقروية(،عدد اأطباء اأمرا�س 

الن�ضاء والمولدات، ن�ضبة اال�ضت�ضارات قبل الو�ضع ون�ضبة 

الوالدات الخا�سعة للمراقبة الطبية

• معدل وفيات االأطفال )اأهداف االألفية للتنمية(
• ن�ضبة تلقيح االأطفال دون �ضنة واحدة

• ن�ضبة الوالدات عند المراهقات، ون�ضبة ا�ضتعمال موانع الحمل
• عدد عمليات االإجها�س في ال�ضنة، بالو�ضط الطبي اأو خارجه

• عدد الجمعيات العاملة في المجال

• عدد الوفيات الناجمة عن اأمرا�س م�ضتوطنة
• معدل االأ�سخا�س ما بين 15 و25 �ضنة، المتوفرين على 

معلومات �ضحيحة وكاملة عن فيرو�س فقدان المناعة المكت�ضبة 

)اأهداف االألفية للتنمية(

 • معدل انت�ضار فيرو�س فقدان المناعة المكت�ضبة- ال�ضيدا في 

اأو�ساط االأ�سخا�س البالغين ما بين 15 و25 �ضنة )اأهداف 

االألفية للتنمية(

• عدد ال�ضكان الم�ضابين بداء ال�ضيدا الموجودين في مراحل 
متقدمة من المر�س، والم�ستفيدين من خدمات العالج النهائية 

»م�ضاد الفيرو�س« )اأهداف االألفية للتنمية(

• عدد وحجم انت�ضار ومعدل الوفيات الناجمة عن االأمرا�س 
المزمنة اأو المعدية

• الوقاية من اأمرا�س التهاب الكبد وعالجها

الحق في ال�ضحة البدنية والعقلية

)الف�ضل 31 من الد�ضتور، المادة 12 من العهد الدولي الخا�س بالحقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية(
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ال�ضمان الفعلي للوقاية من االإدمان ومحاربة 

االتجار في المواد المخدرة وتوزيعها غير 

الم�ضروع 

التقييم والتح�ضين الم�ضتمر لل�ضيا�ضات 

الوطنية والجهوية والمحلية في مجال حماية 

ال�ضحة  العامة

تعزيز �ضمان ال�ضالمة الغذائية

الوقاية من �ضوء التغذية ومحاربتها

• ن�ضبة تف�ضي اإدمان الكحول والتدخين بين ال�ضكان
• عدد الموؤ�س�سات المخت�سة في عالج االإدمان وموؤ�سرات 

قيا�س فعاليتها

• عدد المهنيين والمتدخلين المكونين في مجال مكافحة 
االإدمان

• موؤ�ضرات حول البرامج المو�ضوعة على الم�ضتوى 
الوطني والجهوي والمحلي في مجال ال�ضحة العمومية و 

انعكا�ضاتها على ال�ضاكنة 

• موؤ�ضرات حول وجود وعدد الم�ضتفيدين من برامج 
مدر�ضية للتربية في مجال ال�ضحة

• موؤ�ضرات حول وجود وعدد الم�ضتفيدين من برامج 
تح�ضي�ضية في مجال ال�ضحة لفائدة ال�ضاكنة

• عدد الجمعيات العاملة في مجال تح�ضي�س المواطنين في 
المجال ال�ضحي 

• عدد الوفيات الناتجة عن حاالت الت�ضمم الناجمة عن 
ا�ستهالك اأغذية فا�سدة

• عدد عمليات المراقبة التي تقوم بها م�ضالح مراقبة ال�ضحة 
العمومية والميزانيات المخ�س�سة لها وال�ساكنة الم�سمولة 

بها ونتائجها

• الموؤ�ضرات المتعلقة بالبرامج العمومية للتربية والتوعية في 
مجال التغذية )عدد تلك البرامج والميزانيات المر�ضودة 

لها وال�ضاكنة الم�ضمولة بها(

• ن�سبة االأطفال دون �سن الخام�سة، الذين يعانون من نق�س 
في الوزن

• ن�ضبة ال�ضاكنة التي ال تح�ضل على الم�ضتوى اليومي 
ال�ضروري من ال�ضعرات الحرارية

• ن�ضبة ال�ضاكنة التي تعاني من �ضوء التغذية، والتي ت�ضتفيد 
من برامج عمومية للتغذية التكميلية

• الموؤ�سرات المتعلقة بوجود ون�ساط الموؤ�س�سات العمومية 
المكلفة باليقظة والمراقبة في مجال االأمن الغذائي

• الموؤ�سرات المتعلقة بوجود ون�ساط جمعيات حماية 
الم�ضتهلك

الحق في الأمن الغذائي

)الف�ضل 26 من الد�ضتور(
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النهو�س الفعلي بالت�ضغيل 

�ضمان دخل الئق والحر�س على اأن يتم 

احترام القوانين المنظمة للحد االأدنى لالأجر

تح�سين التوجيه وبرامج التكييف المهني )تحويل 

اأو مالءمة الم�ضار اأو االخت�ضا�س المهني(

التح�سين الم�ستمر ل�سروط ال�سالمة وال�سحة 

والرفاه في ال�ضغل

الحر�س على احترام  الحد االأدنى ل�ضن 

الت�ضغيل وحظر اأ�ضواأ اأ�ضكال عمل االأطفال  

)منظمة العمل الدولية: االتفاقية رقم 182 

ب�ضاأن حظر اأ�ضواأ اأ�ضكال عمل االأطفال 

واالإجراءات الفورية للق�ضاء عليها(

تعزيز االإطار القانوني لمكافحة االتجار في 

الب�ضر وفي اليد العاملة والعمل الق�ضري، و 

تعزيز جهود الوقاية من هذه الظواهر

• ن�ضبة الت�ضغيل لدى ال�ضاكنة الن�ضيطة )اأهداف االألفية 
للتنمية(

• الموؤ�سرات المتعلقة بن�ساط خدمات الو�ساطة في مجال 
الت�ضغيل

• الموؤ�ضرات المتعلقة بوجود ومحتوى وفعالية القوانين 
التنظيمية الخا�سة بوكاالت الو�ساطة في مجال الت�سغيل

• الموؤ�سرات الخا�سة باالإجراءات المتخذة لفائدة ت�سغيل 
ال�ضباب

• ن�ضبة ال�ضاكنة الن�ضيطة التي تتقا�ضى اأجرا دون الحد 
االأدنى لالأجور 

• الموؤ�ضرات المتعلقة بالت�ضريعات وموؤ�ضرات نجاعة 
�سيا�سات التكييف المهني )تحويل اأو مالءمة الم�سار اأو 

االخت�ضا�س المهني(

• عدد اأطباء ال�ضغل لكل 1000 اأجير
• خريطة االأمرا�س المهنية وتطورها

• حجم وتطور حوادث ال�سغل
• الموؤ�ضرات المتعلقة بالوالدة و�ضاعات ال�ضغل واالأمرا�س 

المهنية وحوادث ال�سغل

• الموؤ�ضرات المتعلقة بال�ضالمة في ال�ضغل )تجهيزات 
ال�ضالمة(

• ن�ضبة ت�ضغيل االأطفال في القطاعين المهيكل وغير 
المهيكل، والموؤ�ضرات المتعلقة بتدابير المراقبة واإعادة 

االإدماج

• الموؤ�سرات المتعلقة بوجود وفعالية التدابير المتخذة 
لمحاربة اأ�ضواأ اأ�ضكال ت�ضغيل االأطفال )خادمات البيوت 

القا�ضرات واالأ�ضكال االأخرى للت�ضغيل (

• عدد القوانين والتدابير التنظيمية
• الموؤ�ضرات المتعلقة بال�ضيا�ضات العمومية من حيث عدد 

القوانين والن�ضو�س التنظيمية 

• الموؤ�ضرات المتعلقة بالمراقبة: عدد المحا�ضر والمتابعات

الحق في ال�ضغل وفي ظروف عمل عادلة ومالئمة

)المادة 6 من العهد الدولي الخا�س بالحقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية، الف�سل 23 من االإعالن العالمي لحقوق االإن�ضان(
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تعزيز الحق في المبادرة والمقاولة والق�ضاء 

على العوائق التي تقف في وجه المبادرة 

الخا�سة

ت�ضجيع المقاولة الذاتية وتاأ�ضي�س وتطوير 

المقاوالت ال�ضغرى وال�ضغيرة والمتو�ضطة، 

ودعم ولوجها اإلى التمويل

تو�ضيع و�ضمان الو�ضول اإلى م�ضدر الماء 

ال�سالح لل�سرب وتح�سين الولوج لخدمات 

ال�ضرف ال�ضحي 

�ضمان التطبيق الفعلي الإجبارية التعليم 

االأ�ضا�ضي 

الحق في الولوج اإلى الماء واإلى ظروف �ضحية مالئمة

)المادتان 11 و12 من العهد الدولي الخا�س بالحقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية(

الحق في التربية الأ�ضا�ضية 

)الف�ضالن 31 و 32 من الد�ضتور، والمواد 2 و9 و28 و29 من اتفاقية حقوق الطفل، والمادة 26 من االإعالن العالمي لحقوق االإن�ضان(

الحق في المبادرة والمقاولة

)اإعالن الدوحة ب�ضان تمويل التنمية ل�ضنة 2008، والمادة 11 من العهد الدولي الخا�س بالحقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية(

• الموؤ�سرات المتعلقة بتاأ�سي�س المقاوالت والتوقف عن 
الن�ساط واأ�سبابه

• الموؤ�سرات المتعلقة ب�سروط الح�سول على التمويل
• الموؤ�ضرات المتعلقة بتحديد واإزالة العوائق الم�ضطرية، 
وخ�سو�سا منها االإدارية والقانونية، التي تقف في وجه 

اال�ضتثمار

• الموؤ�ضرات المتعلقة بالتكوين والم�ضاعدة والدعم لتاأ�ضي�س 
المقاوالت

• الموؤ�سرات المتعلقة بالتدابير الخا�سة المتخذة للم�ساعدة 
على تاأ�ضي�س المقاولة ودعم المقاوالت ال�ضغرى والمتو�ضطة

• الموؤ�ضرات المتعلقة بدعم الت�ضغيل الذاتي
• الموؤ�ضرات المتعلقة بحجم واأثر القرو�س ال�ضغرى على 

الت�ضغيل والدخل

• الموؤ�سرات المتعلقة بتعريف و�سفافية وتنظيم ن�ساط موؤ�س�سات 
القرو�س ال�ضغرى

• الموؤ�سرات المتعلقة بتعريف باال�ستغالل التع�سفي لح�سن 
نية اأو ل�سعف االأ�سخا�س في و�سعية ه�سة؛ والوقاية من هذا 

اال�ضتغالل

• الن�ضبة المئوية لل�ضكان الذين ال يتمتعون بحقهم في التوفر 
على الماء ال�ضالح لل�ضرب وال ي�ضتفيدون من خدمات 

ال�ضرف ال�ضحي )التطهير ال�ضائل( )اأهداف االألفية للتنمية(

• تطور ن�ضبة الوفيات في �ضفوف االأطفال الناجمة عن اأمرا�س 
مرتبطة بجودة بالماء 

• معدل التمدر�س في التعليم االأولي والمرحلة االبتدائية 
)اأهداف االألفية للتنمية(

• ن�ضبة التالميذ الذين بدوؤوا الدرا�ضة االبتدائية ون�ضبة الذين 
اأنهوا المرحلة االبتدائية

• عدد االأطفال دون �ضن 15 غير المتمدر�ضين اأو المنقطعين 
عن الدرا�ضة )اأهداف االألفية للتنمية(
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تنمية �سخ�سية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية 

والبدنية اإلى اأق�ضى اإمكاناتها

تعميم الولوج الأدوات التعلم االأ�سا�سية 

والنهو�س ب�سبل التمكن منها وكذا الولوج 

للم�ضامين التربوية الرئي�ضة

تح�سين �سروط ح�سول كل ال�سكان على 

م�ضكن الئق

تعزيز الولوج العادل لو�سائل النقل والرفع من 

جودتها 

الحق في الح�ضول على �ضكن  

)الف�ضل 31 من الد�ضتور، والمادة 11 من العهد الدولي الخا�س بالحقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية(

الحق في التنقل وفي و�ضائل النقل   

)المادة 13 من االإعالن العالمي لحقوق االإن�ضان(

• الموؤ�ضرات المتعلقة بتمدر�س االأطفال في و�ضعية اإعاقة اأو 
المنتمين للو�ضط القروي وال�ضبه ح�ضري

• موؤ�ضرات متعلقة بجودة التعليم واإتقان اللغات الوطنية 
واالأجنبية

• موؤ�ضرات متعلقة بجودة الكتب المدر�ضية وم�ضاهمتها في 
التربية على المواطنة ومحاربة ال�ضور النمطية التمييزية 

• الموؤ�ضرات المتعلقة بجودة التعليم )عدد التالميذ في كل 
ق�ضم، وعدد المعلمين الم�ضتفيدين من التكوين الم�ضتمر 

وغيرها من موؤ�ضرات منظمة التعاون والتنمية االقت�ضادية (

• الموؤ�سرات المتعلقة بالتربية المدنية والولوج لتكنولوجيات 
االإعالم واالت�ضال واال�ضتفادة من االأن�ضطة المدر�ضية 

الموازية 

• ن�ضبة الت�ضجيل في التعليم االأولي ح�ضب الجن�س والجهة

• معدل محو اأمية ال�ضباب ما بين 15 و24 �ضنة )االأهداف 
االإنمائية لالألفية(

• الميزانيات المر�سودة والمبادرات )العمومية والخا�سة( 
المتعلقة بالحد من االأمية 

• المبادرات العمومية والخ�سو�سية والجمعوية المتخذة من 
اأجل النهو�س بالقراءة وت�ضجيع اإتقان مبادئ الح�ضاب 

واالإلمام بالمعارف االأ�ضا�ضية

• ن�سبة االأ�سخا�س القاطنين بم�سكن غير الئق وبم�سكن 
ه�س، وعدد االأ�سخا�س بدون ماأوى 

• موؤ�سرات متعلقة بوجود ومدى قرب الخدمات االأ�سا�سية 
في المجمعات ال�ضكنية

• الموؤ�سرات المتعلقة بالولوج اإلى و�سائل النقل، والتوزيع 
العادل لال�ستثمارات في هذا القطاع، وجودة الخدمات 

ومدى اإ�ضهامها في رفاه االأفراد وفي التنمية االقت�ضادية

• الموؤ�سرات المتعلقة بالميزانيات المخ�س�سة للبنيات 
التحتية والتجهيزات الخا�سة بالنقل والحالة التي توجد 

عليها وجهود �ضيانتها
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ت�ضجيع  ا�ضتفادة  الجميع من اإمكانيات 

الترفيه 

تح�ضين ومراقبة مدى احترام الو�ضع القانوني 

للطفل 

�ضمان الو�ضع القانوني لالأمومة وتوفير 

الحماية له

منع وحظر جميع اأ�ضكال اال�ضتغالل 

والعبودية

�سمان ولوج الجميع للعدالة  وتح�سين 

الم�ضاعدة الق�ضائية

تعزيز حماية الم�ضتهلكين وحقهم في  التظلم 

لدى الق�ساء واإحداث اإطار قانوني للوقاية من 

المديونية المفرطة لالأفراد واالأ�ضر

الحق في الترفيه 

)المادة 24 من االإعالن العالمي لحقوق االإن�ضان(

الحق في الحماية القانونية وفي العدالة  

)الف�ضل 23 من الد�ضتور و المواد 8 و9 و10 و11 من االإعالن العالمي لحقوق االإن�ضان(

• موؤ�سرات متعلقة بالولوج اإلى المرافق ال�سياحية والفندقية، 
الريا�سية، والم�ساحات الخ�سراء

• الموؤ�ضرات المتعلقة باحترام الو�ضعية القانونية للطفل 
)�ضواء االأطفال المحرومين من االأ�ضرة اأو اللذين يعي�ضون 

في كنف اأ�سرهم(

• الموؤ�ضرات المتعلقة بالموؤ�ض�ضات العمومية للرعاية 
االجتماعية لالأطفال االأقل من �ضبع �ضنوات المحرومين 

من االأ�ضرة

• موؤ�ضرات حول القوانين المتعلقة باالآليات والم�ضاطر وعدد 
القرارات الق�سائية المتعلقة بحماية االأطفال �سحايا العنف 

)بكل اأ�ضكاله(

• الموؤ�ض�ضات المتعلقة بحماية الن�ضاء الحوامل 
• الموؤ�ضرات المتعلقة با�ضتعمال و�ضائل منع الحمل

• الموؤ�ضرات المتعلقة بحماية  االأمهات العازبات 

• الموؤ�ضرات المتعلقة بزجر الو�ضاطة في مجال الدعارة، 
واالتجار بالمهاجرين 

• عدد الم�ضتفيدين من الم�ضاعدة الق�ضائية، وعدد االأحكام 
والعقوبات ال�ضادرة في حق الم�ضتفيدين من الم�ضاعدة 

الق�ضائية مقارنة مع الموؤازرين بمحام  

• عدد الدورات االإعالمية والتح�ضي�ضية الرامية اإلى توعية 
ال�ضكان بحقوقهم القانونية وبوجود م�ضاعدة ق�ضائية

• عدد ال�ضكايات والتظلمات لدى الق�ضاء ح�ضب القطاعات
• عدد جمعيات حماية الم�ضتهلك ح�ضب الجهة

• عدد برامج توعية الم�ضتهلك وجودتها ومدى فعاليتها
• وجود ومدى تاأثير التدابير الرامية للوقاية من المديونية 

المفرطة لالأفراد واالأ�ضر
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تعميم الحق في ال�ضمان االجتماعي 

االأ�ضا�ضي و�ضمان فاعليته )التغطية ال�ضحية 

والتقاعد والعجز وحوادث ال�سغل واالأمرا�س 

المهنية والم�ضاعدة العائلية وفقدان ال�ضغل(

ت�ضجيع تطوير اأنظمة تكميلية لالدخار للتقاعد

ت�سجيع تطوير الخدمات االجتماعية )الف�سل 

31 من الد�ضتور(

�ضمان الحق في اإعالم م�ضتقل ومو�ضوعي 

وتعددي

الحق في الحماية الجتماعية  

)الف�ضل 31 من الد�ضتور والمادتان 8 و10 من العهد الدولي الخا�س بالحقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية منظمة العمل 

الدولية رقم 102(

الحق في الإعالم   

)المادة 19 من االإعالن العالمي لحقوق االإن�ضان،  والمادة 19 من العهد الدولي الخا�س بالحقوق المدنية وال�سيا�سية(

• ن�سبة ال�سكان المنخرطين في نظام التغطية االجتماعية 
)عموما وح�ضب كل قطاع، اإلخ( ون�ضبة االأجراء الم�ضرح بهم 

لمدة 12 �سهرا في ال�سنة من مجموع المنخرطين 

• ن�ضبة ال�ضكان الذين يتجاوزون 60 �ضنة والذين ال ي�ضتفيدون 
من تغطية اجتماعية )التاأمين �ضد المر�س والتقاعد، اإلخ(

• عدد ال�ضكان غير الموؤّمنين الذين فقدوا عملهم ودخلهم على 
اإثر حوادث م�سببة للعجز اأو حوادث �سغل اأو اأمرا�س مهنية 

• الموؤ�ضرات المتعلقة بالحماية االجتماعية لغير االأجراء 
)اأ�ضحاب المهن الحرة وال�ضناع التقليديون والتجار والعاملون 

الم�ضتقلون وغيرهم(

• الموؤ�سرات المتعلقة بالقانون ال�سريبي لل�سغل والتخفي�سات 
ال�ضريبية ل�ضالح االدخار طويل االأمد

• عدد دور الح�ضانة
• عدد مراكز الترفيه ومراكز اال�ضطياف واأن�ضطتها والم�ضتفيدين 

منها 

• عدد البنيات التي توفر خدمات الم�ضاعدة في البيت وعدد 
الم�ضتفيدين منها 

• عدد خدمات الدعم المقدمة لل�ضاكنة )قاعات االأفراح ، ف�ضاء 
االألعاب، تنظيم مرا�ضيم الجنائز، توفير المقابر...(

• الموؤ�سرات المتعلقة بال�سمانات الخا�سة بحماية ا�ستقاللية 
ال�ضحافيين والموؤ�ض�ضات ال�ضحفية، والموؤ�ضرات المتعلقة 

بتكوين ال�ضحافيين

• الموؤ�سرات المتعلقة بن�ساط ونمط حكامة مرافق االإعالم 
العمومي 

• الموؤ�ضرات المتعلقة بالمعلومات االقت�ضادية ومدى توفرها 
و�ضهولة الح�ضول عليها 

• موؤ�سرات حول التدابير المتخذة لمحاربة ال�سور النمطية 
التمييزية على اأ�ضا�س الجن�س والعرق عبر  و�ضائل االإعالم
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المعارف، والتكوين والتنمية الثقافية

ينتظم الولوج اإلى المعارف والتكوين والتنمية الثقافية في هذا الميثاق في �سبعة حقوق اأ�سا�سية واأحد ع�سر 

هدفا.

تحدد المرجعية تفعيل مبداأ تعميم تعليم جيد باعتباره �ضرورة ال غنى عنها، ويو�ضي بو�ضع وتتبع موؤ�ضرات 

تتعلق بالولوج اإلى التعليم ح�سب جملة من المعايير تهم الجهة: ولوج الفتيات، وال�سباب من ذوي االإعاقة 

من  الم�ستفيدين  واأعداد  المهني،  التكوين  من  الم�ستفيدين  واأعداد  المخ�س�سة  والميزانيات  الج�سدية، 

التمدر�س والتكوين بالتناوب )المزاوجة بين التكوين داخل الموؤ�ض�ضة التعليمية والمقاولة(، وعدد مدر�ضي 

باكت�ضاب  المتعلقة  الموؤ�ضرات  تطور  بتتبع  يو�ضى  كما  م�ضتمر.  تكوين  من  الم�ضتفيدين  التاأهيلي  الثانوي 

الكفاءات ح�سب ت�سنيف منظمة التعاون والتنمية االقت�سادية.

تتبع  به والحر�س على  العالي والنهو�س  للتعليم  الم�ضتمر  بالتح�ضين  المرجعية  وفي االتجاه ذاته،  تو�ضي 

العالي ح�سب الجن�س والجهة، ومعايير ولوج  اأ�سناف التكوين  اإلى  الولوج  ذلك باالعتماد على موؤ�سرات 

الميزانية  من  المخ�س�سة  والن�سبة  والجهة،  والجن�س  التكوين  نوع  العمل ح�سب  فر�س  ومعايير  المعاقين، 

ح�ضب التكوين وفر�س الت�ضغيل.

وين�س هذا الف�ضل اأي�ضا على الحق في التكوين الم�ضتمر )اكت�ضاب وتح�ضين الكفاءات، والتاأهيل، وفر�س 

الت�سغيل(، وتو�سيع الولوج اإلى التكوين الم�ستمر )التكوين مدى الحياة(، وتح�سين �سبل الرفع من قيمته. 

والموؤ�ضرات المو�ضى بها هنا تتعلق بالميزانيات المر�ضودة للتكوين الم�ضتمر )الوظيفة العمومية المركزية 

وكفاءاتهم  المهنية  لو�سعيتهم  تح�سين  من  الم�ستفيدين  االأجراء  واأعداد  الخا�سة(،  والمقاوالت  والترابية، 

على اإثر عمل اأو برنامج للتكوين المهني.

الحياة  الم�ضاركة في  بت�ضجيع  الجميع،  لفائدة  التي  تو�ضي،  المرجعية  دمج في 
ٌ
اأ الثقافة فقد  الحق في  اأما 

الثقافية واالإبداع الثقافي بكل اأ�سكاله، ون�سره وت�سهيل الولوج اإليه. وتتعلق موؤ�سرات التتبع هنا بعدد الكتب 

المن�ضورة كل �ضنة، وحجم ن�ضرها وتوزيعها ح�ضب الجهات، وعدد االأفالم المغربية المنتجة كل �ضنة، وعدد 

الم�ضرحيات المنتجة كل �ضنة، وعدد الكتب التي يقراأها كل فرد في كل �ضنة. وتوؤكد المرجعية على هدف 

الولوج اإلى التجهيزات والخدمات والف�ساءات الثقافية ا�ستنادا اإلى موؤ�سرات تتعلق بتوزيع قاعات ال�سينما 

والم�سارح ح�سب الجهات، وعدد المكتبات وتوزيعها وحجمها، والميزانيات المخ�س�سة للتجهيزات الثقافية 

من قبل الدولة والجماعات المحلية والمقاوالت. كما توؤكد المرجعية  الموؤ�سرات المتعلقة بالولوج الحر 

اإلى  ترمي  �سيا�سات  بو�سع  كذلك  المرجعية  وتو�سي  االنترنيت.  ب�سبكة  الال�سلكي  االرتباط  اأقطاب  اإلى 
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حماية التراث واأ�سكال التعبير الثقافي والرفع من قيمتها، واال�ستناد في تقييم ذلك اإلى الموؤ�سرات المتعلقة 

بالميزانيات العمومية والخا�سة، واالأن�سطة، واأماكن العر�س والتظاهرات والمهرجانات ون�ساط المعاهد الفنية 

الثقافية  الجمعيات  بعدد  المتعلقة  الموؤ�ضرات  من  مجموعة  وتتبع  بو�ضع  المرجعية  تو�ضي  كما  وتطويرها. 

ون�ساطها واأعداد المنخرطين فيها.

وتعرف المرجعية حماية حق الملكية الفكرية وحماية حقوق المبدعين المادية والمعنوية باعتبارها عنا�ضر 

�سرورية للتنمية الثقافية. كما تحدد الموؤ�سرات المتعلقة باقت�ساد التقليد والتزييف وعدد المخالفات التي 

يتم الوقوف عليها وال�سكايات الم�سجلة والقرارات التي اتخذت ب�ساأنها، حيث تمثل هذه الموؤ�سرات اأدوات 

تتبع �ضرورية لتقييم وتح�ضين هذه الحماية. كما تو�ضى بو�ضع موؤ�ضر عن عدد براءات االختراع المغربية التي 

يتم و�ضعها على الم�ضتوى الوطني والدولي. وتوؤكد المرجعية على الحق في اال�ضتفادة من التقدم العلمي، 

اأهداف ال�ضيا�ضة العمومية وجزءا من الم�ضوؤولية االجتماعية  وين�ضح باأن تكون حماية هذا الحق هدفا من 

للمقاوالت والفاعلين الجمعويين. كما يجدر في هذا ال�ضدد و�ضع وتتبع تطور الموؤ�ضرات المتعلقة بالو�ضول 

اإلى الدواء والبروتوكوالت العالجية والتكنولوجيات الحديثة في التوا�ضل واالإعالم، وبالميزانيات المر�ضودة 

للبحث والتطوير، وبعدد الجمعيات العلمية ون�ساطها واأعداد المنخرطين الذين ت�ستقطبهم.

فاإن المرجعية   ،)33 نوعية )الف�سل  وطبقا لمقت�سيات د�ستور المملكة الذي يخ�س�س لهذا الهدف تدابير 

توؤكد على �ضرورة حماية حق ال�ضباب في الثقافة والريا�ضة والترفيه. وتو�ضى، من اأجل تتبع وتقييم مدى 

بلوغ هذا الهدف، بو�سع موؤ�سرات تتعلق بالميزانيات العمومية والخا�سة والمبادرات الرامية لرعاية االآداب 

والفنون، المر�سودة ل�سالح العمل الثقافي والريا�سي، مع اإيالء اهتمام خا�س لولوج الفتيات و�سباب الو�سط 

القروي وال�ضباب من ذوي االإعاقات الج�ضدية اأو الذهنية. كما يو�ضى بو�ضع موؤ�ضرات تتعلق بمدى انطالق 

ال�سباب وتفتحهم ولتوفير البنيات التحتية والف�ساءات المخ�س�سة لهم والأن�سطتهم الجمعوية.

35
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 المحور الثاني        المعارف والتكوين والتنمية الثقافية

 تاأمين الولوج العادل للتعليم الثانوي والرفع 

من جودته

تح�سين الولوج اإلى التعليم العالي والرفع من 

جودته

 تو�ضيع  اإمكانيات الح�ضول على التكوين 

مدى الحياة، بدءا من التكوين المهني و 

الم�ضتمر، من خالل تعزيز وتثمين االإطار 

الموؤ�ض�ضاتي المنظم للمجال 

• الن�سب المقارنة للولوج اإلى التعليم الثانوي ح�سب معايير 
االنتماء للو�ضط الح�ضري وال�ضبه ح�ضري والقروي، واأعداد 

الفتيان ذوي االإعاقة والفتيات، ون�ضب النجاح في كل جهة

• حجم الميزانيات المر�ضودة لقطاع التكوين المهني واأعداد 
العاملين به 

• اأعداد الم�ضتفيدين من التمر�س والتكوين بالتناوب  
)المزاوجة بين التكوين داخل الموؤ�ض�ضة التعليمية والمقاولة(

• عدد المدر�ضين العاملين في الثانوي التاأهيلي الم�ضتفيدين 
من التكوين الم�ضتمر

• موؤ�ضرات حول مدى اكت�ضاب الكفايات )موؤ�ضرات منظمة 
التعاون والتنمية االقت�ضادية(

• الموؤ�سرات المتعلقة بالولوج اإلى التعليم العالي ح�سب 
الجن�س والجهات؛ الموؤ�سرات المتعلقة بولوج االأ�سخا�س 

ذوي االإعاقة  اإلى التعليم العالي

• موؤ�ضرات فر�س الت�ضغيل )فر�س الح�ضول على منا�ضب 
�ضغل( ح�ضب نوع التكوين والجهة والجن�س

• ن�ضب الميزانيات المر�ضودة ح�ضب نوع التكوين وفر�س 
الت�ضغيل

• الميزانيات المر�ضودة للتكوين الم�ضتمر )االإدارة العمومية 
المركزية والترابية، والمقاوالت الخا�سة( 

• موؤ�سرات حول توظيف عائدات ال�سريبة على التكوين المهني 
• عدد االأجراء الذين تمكنوا من تح�ضين و�ضعيتهم المهنية 

وكفاءاتهم وفر�س ح�ضولهم على عمل اأف�ضل على اإثر 

ا�ضتفادتهم من برنامج التكوين المهني

)يتعين توزيعها قدر االإمكان ح�ضب الجن�س والجهة(

38

39

40

تعميم التعليم الثانوي وتي�ضير الولوج اإليه 

)الف�ضل 31 من الد�ضتور المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل ل�ضنة 1989؛ المادة من 26 االعالن العالمي لحقوق االن�ضان ل�ضنة 1948(

النهو�ص بالتعليم العالي وتح�ضينه با�ضتمرار  

)االإعالن العالمي لحقوق االإن�ضان( 

الحق في التكوين الم�ضتمر 

)اكت�ضاب وتح�ضين المهارات والموؤهالت وتعزيز فر�س الح�ضول على عمل )الف�ضل 31 من الد�ضتور(

الأهداف                                                                 الم�ؤ�سرات الرئي�سة
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النهو�س بالم�ضاركة في الحياة الثقافية واالإبداع 

الثقافي بكل اأ�ضكاله، والعمل على ن�ضر الثقافة 

وتعزيز الولوج اإليها

حماية حقوق الملكية الفكرية وحماية 

الم�ضالح  المادية والمعنوية للمبدعين

تي�سير الو�سول اإلى المن�ساآت والخدمات 

والف�ضاءات الثقافية

حماية التراث واأ�سكال التعبير الثقافي وتثمينها

• عدد الكتب المن�ضورة كل �ضنة، وحجم الن�ضر والتوزيع 
ح�ضب الجهة

• عدد االأفالم المغربية المنتجة كل �ضنة 
• عدد الم�ضرحيات الجديدة بر�ضم كل �ضنة

• عدد الكتب المقروءة كل �ضنة، من طرف كل فرد
• عدد المدار�س الثقافية 

• الموؤ�ضرات المتعلقة باقت�ضاد التقليد
• عدد المخالفات التي يتم الوقوف عليها

• عدد ال�ضكايات التي يتم ت�ضجيلها واالإجراءات 
المتخذة ب�ساأنها

• عدد براءات االختراع المغربية التي يتم و�ضعها كل 
�ضنة على الم�ضتوى الوطني والم�ضتوى الدولي

• توزيع عدد وحجم ارتياد المكتبات والمعاهد الفنية 
وقاعات ال�سينما والم�سارح والمتاحف ح�سب الجهة

• موؤ�ضرات حول قيا�س ن�ضبة ر�ضا المرتادين عن جودة 
تلك الف�ضاءات

• عدد االأن�ضطة الثقافية المنظمة كل �ضنة ح�ضب كل 
الجهة )معار�س، مهرجانات، اإلخ( والم�ضاركين فيها 

• الميزانيات المخ�س�سة للمن�ساآت الثقافية من قبل 
الدولة والجماعات المحلية والمقاوالت

• الموؤ�سرات المتعلقة بالولوج الحر اإلى االنترنيت عبر 
)wifi( البث الال�ضلكي الفائق الدقة وال�ضرعة

• الموؤ�ضرات المتعلقة بالمبادرات من اأجل ت�ضجيع 
الولوج الحر اإلى الخدمات والمن�ساآت الثقافية عبر 

التكنولوجيات الحديثة

• الموؤ�سرات المتعلقة بالتدابير المتخذة فيما يخ�س 
ترجمة االأعمال البيبليوغرافية وال�ضينمائية

• الموؤ�سرات المتعلقة بحماية التراث واأ�سكال التعبير 
الثقافي )الميزانيات واالأن�ضطة والمعاهد المو�ضيقية 

وف�ضاءات العر�س، والتظاهرات الثقافية والموؤلفات، اإلخ(

• عدد واأن�ضطة الجمعيات الثقافية

41

42

43

44

الحق في الثقافة  

)الف�ضل 33 من الد�ضتور والمادة 15 من العهد الدولي الخا�س بالحقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية(

حماية حق الملكية الفكرية  

)المادة 27 من االإعالن العالمي لحقوق االإن�ضان ل�ضنة 1948(
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تعزيز ا�ضتفادة الجميع من التقدم العلمي 

وتطبيقاته

تي�سير ولوج ال�سباب للثقافة والعلم 

والتكنولوجيا، والفن والريا�ضة واالأن�ضطة 

الترفيهية )الف�ضل 33 من الد�ضتور(

تطوير  البنيات التحتية والف�ضاءات الموجهة 

لل�ضباب لتفتح طاقات ال�ضباب وممار�ضة 

اأن�ضطتهم

ت�ضجيع وتثمين االإبداع الثقافي لدى ال�ضباب 

• الموؤ�سرات المتعلقة بالولوج لالأدوية والبروتوكوالت 
العالجية والولوج اإلى التقنيات الحديثة في مجال 

االإعالم واالت�ضال

• الميزانيات المخ�س�سة للبحث والتطوير 
• عدد جمعيات المجتمع المدني العاملة في المجال 

العلمي

• عدد الباحثين الدائمين

• الموؤ�سرات المتعلقة بالميزانيات العمومية والخا�سة، 
واالأعمال الخيرية لفائدة االأن�سطة الثقافية والريا�سية

• الموؤ�ضرات المتعلقة باالأن�ضطة الموجهة لفائدة ال�ضباب 
ذوي االإعاقة الج�ضدية اأو الذهنية

• الموؤ�سرات المتعلقة بالميزانيات العمومية والخا�سة 
المر�سودة  للبنيات التحتية المخ�س�سة لل�سباب

• الموؤ�ضرات المتعلقة بُدور ال�ضباب )وجودها وحالتها 
و�سروط الولوج اإليها وحجم ارتيادها ح�سب الجهة 

والجن�س، واالأن�ضطة الممار�ضة فيها وغير ذلك(

• الموؤ�ضرات المتعلقة بالجمعيات العاملة في مجال 
ال�ضباب 

• الموؤ�ضرات المتعلقة باالإبداع الثقافي لدى ال�ضباب 
وتثمينه

45

46

47

48

الحق في ال�ضتفادة من التقدم العلمي  

)المادة 27 من االإعالن العالمي لحقوق االإن�ضان والمادة 15 من العهد الدولي الخا�س بالحقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية(

حماية حق ال�ضباب في الثقافة والريا�ضة والترفيه   

)الف�ضل 33 من الد�ضتور والمادة 15 من العهد الدولي الخا�س بالحقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية(
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الإدماج واأ�ضكال الت�ضامن

ن المرجعية، واأن تتم ممار�ضتها دون  يجب اأن يجري العمل على �ضمان مجموع الحقوق واالأهداف التي تكِوّ

اأي اإق�ساء مبني على االنتماء العائلي اأو الجهوي اأو الوطني اأو ال�سن اأو المظهر الخارجي، اأو االنتماء اأو عدم 

االنتماء الجمعوي اأو الحزبي اأو النقابي، اأو اللون اأو الحالة ال�ضحية اأو االآراء ال�ضيا�ضية اأو اأي اآراء اأخرى، 

اأو الدين اأو الجن�س اأو العرق اأو اأي و�ضعية اأخرى. ومن ال�ضروري، من اأجل �ضمان احترام مبداأ الم�ضاواة، 

اتخاذ اإجراءات نوعية للحماية من مخاطر وو�سعيات التمييز، كما ينبغي اتخاذ اإجراءات خا�سة للم�ساعدة 

والت�ضجيع ل�ضالح االأفراد والمجموعات التي تعاني من اله�ضا�ضة. فلكي ي�ضتطيع هوؤالء االأفراد والجماعات 

التمتع الفعلي والكامل بحقوقهم االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية وكذا بحقوقهم المدنية وال�ضيا�ضية، ال 

بد، باالإ�ضافة اإلى منع وتحريم كل اأ�ضكال التمييز التي قد يكونون �ضحايا لها، من تحديد وتقلي�س االأ�ضباب 

التي تكمن وراء ما يتعر�ضون له اأو قد يتعر�ضون له من اإق�ضاء. هذا المبداأ ذو اأهمية ق�ضوى، وهو ي�ضتمد قوته 

االإلزامية المعيارية من د�ضتور المملكة واالتفاقات الدولية الملزمة للمغرب، وخ�ضو�ضا منها االإعالن العالمي 

وال�سيا�سية  المدنية  بالحقوق  الخا�س  الدولي  – العهد  به  المرتبطين  الدوليين  والعهدين  االإن�ضان  لحقوق 

المواثيق  – وكذا   )1966( والثقافية  واالجتماعية  االقت�سادية  بالحقوق  الخا�س  الدولي  والعهد   )1966(

الدولية ذات ال�سلة. اإن اإدماج االأفراد والمجموعات التي تعاني من اله�سا�سة اعتمادا على �سيا�سات فعالة  

للت�سامن اأمر �سروري الحترام الحق في الم�ساواة، والمرجعية تخ�س�س لهذا المحور �سبعة مبادئ اأ�سا�سية، 

تف�ضلها في ثمانية اأهداف رئي�ضة.

لمنظمة  و111   100 رقم  واالتفاقيتين  االإن�ضان  لحقوق  العالمي  واالإعالن  الد�ضتور  من   19 للف�ضل  وطبقا 

العمل الدولية، فاإن المرجعية توؤكد على الحق في ت�ضاوي الفر�س والمعاملة في ال�ضغل. ولدعم هذا الحق 

تو�ضي المرجعية بتعميم الوقاية من التمييز والعمل على النهو�س بالم�ضاواة عبر اإجراءات ترمي اإلى تدعيم 

االإطار القانوني للوقاية من حاالت التمييز وزجرها. ويتطلب تتبع هذا الهدف موؤ�ضرات مقارنة في مجاالت 

الت�سغيل والطرد واالأجور وحوادث ال�سغل والولوج اإلى التكوين المهني بين الذكور واالناث واالأ�سخا�س 

تتعلق  موؤ�سرات  و�سع  اأخرى  من جهة  وينبغي  الخم�سين.  �سنهم  يتجاوز  الذين  واالأ�سخا�س  االإعاقة  ذوي 

بن�ضب البطالة ح�ضب ال�ضن، كما يتعين التوفر على موؤ�ضرات حول الحماية الق�ضائية، وخ�ضو�ضا ما يتعلق 

بعدد ال�ضكايات الم�ضجلة حول حاالت التمييز وعدد االأحكام التي �ضدرت في هذا ال�ضاأن.
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تجدد المرجعية التاأكيد على مبداأ عدم التمييز والنهو�س بالم�ضاواة بين الن�ضاء والرجال. ويقت�ضي هذا المبداأ 

مالءمة الت�ضريع والقوانين التنظيمية، واإطالق برامج مالئمة للوقاية من التمييز، ومحاربة ال�ضور النمطية عن 

الن�ضاء في المجتمع وفي اأماكن العمل. اأما موؤ�ضرات التتبع والتقدم فينبغي لها اأن تتعلق بالميزانيات المر�ضودة 

للوقاية من ال�سور النمطية عن الن�ساء، وتمدر�س الفتيات، وتح�سين ولوج المراأة اإلى ال�سغل، ومنا�سب الم�سوؤولية 

في القطاعين العمومي والخا�س، والوظائف التي يتم الولوج اإليها عن طريق االنتخاب )المنا�سب التمثيلية(.

هذا  ويقت�سي  الت�سامن.  اأ�سكال  وكل  لالإدماج  �سروريا  مبداأ  تمثل  االأ�سرة  حماية  باأن  المرجعية   وتذكر 

المبداأ، الذي يوؤكده الد�ضتور )الف�ضل 32(، تاأكيد وتح�ضين االإطار الت�ضريعي والتنظيمي للحماية القانونية 

واالجتماعية لالأ�سرة، وهو الهدف الذي ت�ساهم في بلوغه مختلف االآليات التي تقدم تدابير �سريبية ح�سب 

التتبع  موؤ�ضرات  وتتعلق  االأ�ضر.  لفائدة  االجتماعية  والم�ضاعدة  الق�ضائية  الم�ضاعدة  وتطوير  العائلية  االأعباء 

بالمجهود المالي المخ�س�س لحماية االأ�سر )من اإ�سهامات حكومية ومن الجماعات المحلية والمقاوالت، 

واأوجه �ضرف الم�ضاعدات الدولية وغير ذلك(.

القانوني  االإطار  دعم  عنه،  تنبثق  التي  والت�سامن  االإدماج  اأ�سكال  مثل  مثله  الم�ساواة،  في  الحق  يقت�سي 

واالإجراءات النوعية الرامية اإلى حماية االأفراد والمجموعات التي تعاني من اله�ضا�ضة )الف�ضالن 32 و35 

ُع الموؤ�ضرات المتعلقة باالآليات المر�ضودة ل�ضمان  من الد�ضتور(. ولتتبع مدى بلوغ هذا الهدف، يتعين تتُبّ

واالأطفال  االأطفال  حق   في  التمييز  من  والوقاية  ذهنية  اإعاقة  من  يعانون  الذين  لالأفراد  القانونية  الحماية 

المولودين خارج موؤ�س�سة الزواج والمراهقين واالأمهات العازبات وا�ستغاللهم جن�سيا اأو الأغرا�س اقت�سادية.

ومن المهم، بموجب مبداأ الم�ضاواة وخدمة لها، دعم الم�ضاندة �ضد الفقر والتهمي�س. والموؤ�ضرات المو�ضى 

بها في هذا المجال، في توافق مع اأهداف االألفية للتنمية، تتعلق بتطور ن�ضبة ال�ضاكنة الن�ضيطة التي تعي�س 

باأقل من دوالر واحد للفرد الواحد في اليوم )اأهداف االألفية للتنمية(، وتطور ن�ضبة ال�ضاكنة التي تعاني من 

للتغذية  عمومية  برامج  من  وت�ضتفيد  اله�ضا�ضة  من  تعاني  التي  وال�ضاكنة  للتنمية(،  االألفية  )اأهداف  الجوع 

التكميلية. واإ�سافة اإلى هذه الموؤ�سرات يتعين تح�سين جهود االإدماج من خالل تقييم الموؤ�سرات المتعلقة 

الموؤ�س�سات  داخل  التتبع  وجهود  العقوبات  وحجم  ونوعية  المنحرفين  ال�سباب  لفائدة  المتخذة  بالتدابير 

ال�سجنية واإعادة االإدماج المتخذة ل�سالحهم. 

والمقاوالت وجمعيات  المحلية  الجماعات  تقدمها  التي  العينية(  اأو  )المالية  الم�ضاهمات  تتبع  يتعين  كما 

الم�ضاندة �ضد الفقر، وعدد مراكز االإيواء المعدة ال�ضتقبال الم�ضردين وعدد بنيات التكفل )الم�ضاعدات 

الطبية واالجتماعية( اأو البنيات التي توفر م�ضاعدات في محل ال�ضكن للمر�ضى والعاجزين.

الدولية لحماية حقوق جميع  المهاجرين وبلدا موقعا على االتفاقية  للعمال  ا�ضتقبال  بلد  المغرب  وباعتبار 

�ضد  التمييز  عدم  �ضمان  على  تعمل  اأن  المغربية  المملكة  على  يتعين  اأ�ضرهم،  واأفراد  المهاجرين  العمال 
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العمال االأجانب وت�ضجيع الم�ضاواة ل�ضالحهم. ومن اأجل تتبع مدى بلوغ هذا الهدف، يجب تطوير موؤ�ضرات 

حول الت�ضريع وو�ضعية االأجانب )الو�ضع القانوني، اأعداد العمال المهاجرين، مداخيلهم والمنازعات النا�ضئة 

في هذا المجال وغير ذلك(.

دوليا.  الطفل كما هي محددة  واحترام حقوق  لتكري�س  عنها  اأمور ال غنى  الت�سامن  واأ�سكال  االإدماج  اإن 

�سخ�سيته  وتطور  الطفل  انفتاح  وت�سجيع  الحقوق وحمايتها،  ال�سدد �سمان هذه  هذا  في  المرجعية  وتحدد 

كهدف يجب اإدراكه اعتمادا على موؤ�ضرات مرتبطة باالتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل. ونذكر من بين 

هذه الموؤ�ضرات التي ينبغي اأن تولى لها عناية خا�ضة، الموؤ�ضر المتعلق بالجمعيات العاملة في مجال حماية 

الطفولة وذلك من اأجل تحقيق اأف�ضل تتبع لعملها.

41
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 المحور الثالث       الإدماج واأ�ضكال الت�ضامن

تعميم الوقاية من اأ�ضكال التمييز وتعزيز 

الم�ضاواة، وتدعيم االإطار القانوني الوقائي 

والعقوبات الق�ضائية الأ�ضكال التمييز القائم على 

اأ�ضا�س الجن�س اأو االنتماء الجهوي اأو االجتماعي 

اأو الممار�ضات اأو المظاهر الدينية اأو االنتماء اأو 

الن�ساط النقابي اأو االإعاقة اأو ال�سن

مالءمة الت�ضريعات والقوانين وو�ضع برامج عمل 

لمنع اأ�ضكال التمييز ومحاربة ال�ضور النمطية عن 

الن�ضاء في المجتمع وفي اأماكن العمل

تقعيد وتح�ضين االإطار الت�ضريعي  والتنظيمي 

للحماية القانونية واالجتماعية لالأ�ضرة )المادة 10 

من العهد الدولي الخا�س بالحقوق االقت�سادية 

واالجتماعية والثقافية والف�ضل 32 من الد�ضتور(

تطوير الم�ضاعدة الق�ضائية والم�ضاعدة االجتماعية 

لالأ�ضر )المادة 10 من العهد الدولي الخا�س 

بالحقوق االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية  

والف�ضل 32 من الد�ضتور(

• الموؤ�سرات المقارنة المت�سلة بحاالت التوظيف 
والترقية والطرد واالأجور وحوادث ال�سغل والولوج 

اإلى التكوين المهني بين الرجال والن�ضاء والمعاقين 

واالأ�سخا�س الذين يفوق �سنهم خم�سين عاما 

• ن�ضب البطالة ح�ضب الفئات العمرية 
• الموؤ�ضرات المتعلقة بالحماية الق�ضائية: عدد 

ال�ضكايات المتقدم بها ب�ضبب التعر�س للتمييز، وعدد 

االأحكام الق�ضائية التي تدين التمييز

• الموؤ�ضرات المتعلقة بالميزانيات المر�ضودة لتنفيذ 
اإ�ضتراتيجية الق�ضاء على ال�ضور النمطية للمراأة 

• الموؤ�ضرات المتعلقة بتمدر�س الفتيات
• الموؤ�سرات المتعلقة بتح�سين ولوج الن�ساء اإلى �سوق 

ال�سغل واإلى وظائف التاأطير في القطاعين العمومي والخا�س 

والمنا�سب التي يتم الولوج اإليها عن طريق االنتخاب

• الموؤ�ضرات المتعلقة بوجود وم�ضامين االإجراءات 
ال�سريبية المرتبطة باالأعباء العائلية )التخفي�س 

ال�ضريبي اأو تو�ضيع معايير �ضرف التعوي�ضات العائلية 

لت�ضمل االأ�ضول الذين يعيلهم المعني باالأمر(

• الموؤ�سرات المتعلقة بالميزانية المخ�س�سة لحماية 
االأ�ضر )الم�ضاهمات الحكومية وم�ضاهمات الجماعات 

المحلية والمقاوالت وتخ�سي�سات الم�ساعدة العمومية 

الدولية(

)يتعين توزيعها قدر االإمكان ح�ضب الجن�س والجهة(

49

50

51

52

الحق في تكافوؤ الفر�ص والمعاملة المت�ضاوية  

) الف�ضل 19 من الد�ضتور واالتفاقيتان رقم 100 و111 لمنظمة العمل الدولية، واتفاقية الق�ضاء على كل اأ�ضكال التمييز �ضد المراأة( 

محاربة التمييز وتعزيز الم�ضاواة بين الن�ضاء والرجال   

)المواد 1و7و16 من االإعالن العالمي لحقوق االإن�ضان والمادتين 3 و7 من العهد الدولي الخا�س بالحقوق المدنية وال�سيا�سية 

واتفاقية الق�ضاء على كل اأ�ضكال التمييز �ضد المراأة( 

حماية الأ�ضرة    

)الف�ضل 32 من الد�ضتور، المادة 16 من االإعالن العالمي لحقوق االإن�ضان والمادة 23 من العهد الدولي الخا�س بالحقوق المدنية 

وال�ضيا�ضية والمادة 10 من العهد الدولي للحقوق االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية(

الأهداف                                                                 الم�ؤ�سرات الرئي�سة
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و�ضع اإطار قانوني واإجراءات خا�ضة 

لرعاية االأ�سخا�س والفئات اله�سة 

)الف�ضالن 32 و35 من الد�ضتور(

�ضمان حماية العمال المهاجرين وعدم 

تعر�ضهم للتمييز

�ضمان وحماية حقوق االأطفال وتنمية 

�سخ�سيتهم

تنظيم الم�ضاعدة �ضد الفقر والتهمي�س 

• الموؤ�ضرات المتعلقة باالآليات القانونية ومدى تفعيلها وحاجتها 
اإلى الدعم، في مجال الحماية القانونية ووقاية االأطفال والمراهقين 

واالأطفال المولودين خارج اإطار الزواج واالأمهات العازبات من 

اأ�ضكال الميز واال�ضتغالل الجن�ضي اأو الأغرا�س اقت�ضادية

• الموؤ�ضرات المتعلقة باالآليات القانونية ومدى تفعيلها وحاجتها اإلى 
الدعم، في مجال الرعاية واالإدماج المهني لالأ�سخا�س الذين يعانون 

من اإعاقة ج�ضدية اأو ذهنية 

• الموؤ�ضرات المتعلقة بمنع التمييز المبني على االأ�ضباب المت�ضمنة 
في االتفاقيات الدولية

• الموؤ�ضرات المتعلقة بحماية ال�ضاكنة في و�ضعية ه�ضا�ضة ح�ضب الجهة
• الموؤ�ضرات المتعلقة بالتكفل بالعائالت المعوزة جراء كارثة طبيعية اأو نكبة

• الموؤ�سرات المتعلقة بالت�سريعات الخا�سة بالمهاجرين )الو�سع 
القانوني، الدخل، عدد المهاجرين، حاالت المنازعات ...(

• الموؤ�ضرات المتعلقة بتطبيق اتفاقية حقوق الطفل
• عدد الجمعيات العاملة في مجال حماية الطفولة 

• موؤ�ضرات حول الفوارق المتعلقة بالدخل )موؤ�ضر جيني لقيا�س 
عدالة توزيع الدخل...(

• ن�ضبة ال�ضاكنة الن�ضيطة التي يقل دخلها عن دوالر واحد في اليوم 
)اأهداف االألفية للتنمية(

• الموؤ�سرات المتعلقة بالخف�س من ن�سبة ال�ساكنة التي تعاني من 
الجوع )اأهداف االألفية للتنمية(

• ن�ضبة ال�ضاكنة في و�ضعية ه�ضا�ضة، الم�ضتفيدة من برامج عمومية 
للتغذية التكميلية

• الموؤ�ضرات المتعلقة باالأعمال المنجزة لمحاربة اأ�ضكال االنحراف 
لدى ال�ضباب )العقوبات وتتبع بالمواكبة في ال�ضجون واالأعمال 

الرامية اإلى اإعادة االإدماج وغير ذلك(

• الموؤ�ضرات المتعلقة بالم�ضاهمات )المالية اأو العينية( التي تقدمها 
الجماعات المحلية والمقاوالت وجمعيات محاربة الفقر

• عدد مراكز ا�ستقبال االأ�سخا�س الذي ال يتوفرون على �سكن قار، 
وهيئات التكفل بالم�ضردين والهيئات التي توفر م�ضاعدات في 

محل ال�ضكن للمر�ضى والعاجزين

53

54

55

56

حماية الأ�ضخا�ص والفئات التي تعي�ص و�ضعية ه�ضة  

)الف�ضل 34 من الد�ضتور والمادة 10 من العهد الدولي الخا�س بالحقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية(

الإدماج الجتماعي   

)المادة 11 من العهد الدولي الخا�س بالحقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية(

حماية العمال المهاجرين واأ�ضرهم    

)االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين ل�ضنة 2003 التابعة لالأمم المتحدة، منظمة العمل الدولية(

حقوق الطفل    

)االإعالن العالمي لحقوق االإن�ضان والمادة 10 من العهد الدولي الخا�س بالحقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية والمادة 24 

من العهد الدولي الخا�س بالحقوق المدنية وال�سيا�سية(
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َدة الحوار الجتماعي، والحوار المدني وال�ضراكات الُمَجِدّ

التي  الجماعية  االتفاقات  واإنفاذ  ون�ضر  بلورة  اأجل  من  �ضروريان  المدني  والحوار  االجتماعي  الحوار  اإن 

اأن تكون ممار�ضته ممكنة على جميع  فينبغي  الحوار االجتماعي  فاأما  التما�ضك االجتماعي.  ينبني عليها 

الم�ضتويات، طبقا لالإرادة الحرة لل�ضركاء االجتماعيين، وذلك على م�ضتوى المقاولة والفرع اأو القطاع وعلى 

الم�ضتوى االإقليمي اأو الجهوي اأو الوطني. ويمكن اأن يكون هذا الحوار ثنائيا، يجمع بين منظمات الم�ضغلين 

قبل  م�ضمون من  وهو  العمومية.  ال�ضلطات  وبين  المنظمات  بين هذه  يجمع  ثالثيا  اأو  العاملين،  ومنظمات 

اتفاقيات  87 و98 من  رقم  بع�ضها، وخ�ضو�ضا االتفاقيتين  الد�ضتور وت�ضبطه معايير دولية عمومية، يكت�ضي 

منظمة العمل الدولية، طابعا اأ�ضا�ضيا )فاحترامهما ملزم لجميع الدول، حتى واإن لم تتم الم�ضادقة عليها(. 

واأما الحوار االجتماعي، ثنائيا كان اأم ثالثيا، فيهم ظروف الت�ضغيل والعمل والعالقات المهنية والمداخيل 

تاأثيرعلى  لها  التي  القرارات وال�ضيا�ضات االجتماعية  الوا�ضع، وكذا مجموع  بالمعنى  والحماية االجتماعية 

الم�ضالح المادية والمعنوية لمجال  ال�ضغل.

وبقدر ما يقت�ضي التما�ضك االجتماعي تطوير الحوار االجتماعي، فاإنه يقت�ضي كذلك تطوير الحوار المدني. 

وتطوير هذا الحوار الذي يجمع بين ال�ضلطات العمومية وبين جمعيات المجتمع المدني اأمر يعود بالنفع على 

واالجتماعية  والثقافية  االقت�ضادية  المجاالت  في  برامج عمل  اإطالق  اأو  اإبرام عقود  اإلى  يرمي  اإذ  الجميع، 

والثقافي  االجتماعي  االإدماج  عوامل  من  اإيجابيا  عامال  المدني  بالحوار  الفعلي  النهو�س  ويعد  والبيئية. 

ومناق�ضة المطالب المجتمعية ومعالجتها. وتعد تجربة هيئة االإن�ضاف والم�ضالحة مثاال يحتدى به في هذا 

المجال.

وتوؤكد المرجعية من جديد على الطابع االأ�ضا�ضي للحرية النقابية ب�ضفتها حقا لالأجراء والم�ضغلين، وحرية جميع 

االأفراد في اأن ي�ضكلوا، دون تمييز، نقابات ومنظمات ح�ضب اختيارهم، وكذا الحرية في االنتماء للنقابات من عدم 

االنتماء. وهذا يقت�ضي االعتراف بالحق في المفاو�ضة الجماعية واحترام هذا الحق الذي تقت�ضي ممار�ضته، كما 

تحددها المعايير الدولية المعتمدة، احترام ا�ضتقاللية وحرية عمل المنظمات النقابية والمهنية. 

والمغرب من الدول الموقعة على العهد الدولي الخا�س بالحقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية )1966( 

واالتفاقيتين رقم 98 و135 من اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي ت�ضمن هذا الحق، وهو ما يوؤكده د�ضتور 

المملكة في ف�ضليه الثامن والتا�ضع. ويتعين، من اأجل قيا�س مدى اإعمال هذا الحق، و�ضع وتتبع موؤ�ضرات 

تتعلق بالن�ساط النقابي، كعدد المنظمات والفيدراليات والفروع الجهوية والمحلية والمكاتب النقابية داخل 

على  المفعول  �سارية  الجماعية  االتفاقيات  وعدد  النقابات،  في  المنخرطين  االأجراء  واأعداد  المقاوالت، 

الم�ضتوى القطاعي والجهوي وعلى م�ضتوى المقاوالت. ويقت�ضي الحق في التنظيم واالنتماء النقابي احترام 
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و�ضمان الحق في المفاو�ضة الجماعية. اأما احترام الحق في االإ�ضراب فهو من بين االلتزامات المترتبة عن 

العهد الدولي الخا�س بالحقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية )1966، المادة 8(، كما تم التاأكيد على 

هذا الحق في الف�ضل 29 من د�ضتور فاتح يوليوز 2011. ومن المهم ال�ضعي اإلى تح�ضين فهم اأ�ض�س الحق في 

االإ�ضراب ومقت�ضياته، وذلك باالعتماد خ�ضو�ضا على تدابير فعالة ومت�ضاور ب�ضاأنها للوقاية من نزاعات ال�ضغل 

وت�ضويتها بطرق �ضلمية. 

ويعتبر التح�ضين الم�ضتمر لظروف العمل من بين االأهداف الرئي�ضة للحوار االجتماعي. ومن المنا�ضب اأن 

يجري لهذا الغر�س و�سع وتتبع موؤ�سرات متعلقة بانتخابات واأن�سطة لجان ال�سالمة وحفظ ال�سحة، وبانتخابات 

وطريقة ا�ضتغال لجان المقاوالت، وبالمنازعات المتعلقة بهاتين الهيئتين التمثيليتين لالأجراء.

االجتماعية  الم�ضوؤولية  تقوم  المدني،  والحوار  االجتماعي  الحوار  بين  االلتقاء  نقطة  في  انطالقا من وجودها 

للمنظمات على مبداأ التزام كل واحدة منها تجاه االأطراف المعنية المرتبطة بها باأن تاأخذ بعين االعتبار والعناية 

انتظاراتها وم�ضالحها الم�ضروعة وحقوقها، بدءا من الحقوق االأ�ضا�ضية. وتوؤكد المرجعية �ضرورة اأن يعمل الجميع 

على ت�ضجيع االلتزامات واإبراز تمثل الفاعلين االقت�ضاديين واالجتماعيين للم�ضوؤولية االجتماعية وا�ضطالعهم 

المتعلق   ISO 26.000 المعيار  ومقت�ضيات   ،2011 يوليوز   1 د�ضتور  مقت�ضيات  مع  الهدف  هذا  ويلتقي  بها. 

بالم�ضوؤولية االجتماعية للمنظمات، الذي �ضاركت في و�ضعه حكومات ما يقارب 160 بلدا.

ومن اأجل تتبع هذا المبداأ، يو�سى بو�سع موؤ�سرات تبين مدى اإدماج المعايير االجتماعية والبيئية في اإ�سناد 

ال�ضفقات العمومية، وفي اختيار وجوه ا�ضتثمار وتدبير مدخرات الموؤ�ض�ضات العمومية اأو �ضبه العمومية العاملة 

البور�ضة  اأن تو�ضى المقاوالت المندرجة في  في مجال ال�ضمان االجتماعي. كما يمكن في االتجاه ذاته 

االجتماعية  لمخاطرها  تدبيرها  حول  تقريرا  بانتظام  تن�سر  باأن  اأجير(   500 من  )اأكثر  الكبرى  والمقاوالت 

والبيئية، وحول �سيا�ستها في مجال الوقاية ومخاطرها االأخالقية وتلك المتعلقة بالحكامة )من ف�ساد وت�سارب 

عدد  كذلك  نذكر  اأن  يمكن  المجال  هذا  في  بها  المو�ضى  الموؤ�ضرات  بين  ومن  ذلك(.  وغير  للم�ضالح 

وحجم المقاوالت الملتزمة بالم�ضوؤولية االجتماعية والمتوفرة على عالمة االتحاد العام لمقاوالت المغرب 

للم�ضوؤولية االجتماعية اأو اعتراف من اأي طرف م�ضتقل.

االقت�سادي  التقدم  اأجل  من  مجددة  �سراكات  اإبرام  اإلى  يحتاج  االجتماعي  التما�سك  دعم  اأن  كما 

واالجتماعي. وفي هذا ال�سدد تو�سي المرجعية بو�سع اإطار قانوني مخ�س�س للمنظمات التعا�سدية واالقت�ساد 

االجتماعي والت�سامني. اأما موؤ�سرات تتبع وتفعيل وتطوير هذا االإطار فينبغي اأن تتعلق بعدد وحجم ن�ساط 

بين  المبرمة  والعقود/البرامج  االإنتاجية،  والتعاونيات  االجتماعية،  الحماية  مجال  في  العاملة  التعا�ضديات 

المقاوالت والجمعيات، والعقود المبرمة بين الجماعات المحلية والجمعيات، وغير ذلك.

من اأجل ميثاق اجتماعي جديد: �ضوابط يجب احترامها واأهداف ينبغي التعاقد ب�ضاأنها



المجل�س االقت�ضادي واالجتماعي

46

َدة  المحور الرابع           الحوار الجتماعي، والحوار المدني وال�ضراكات  الُمَجِدّ

�ضمان احترام الحق في تكوين نقابات ومنظمات 

للم�سغلين، دون تمييز، وحق االأفراد في االنخراط 

اأو عدم االنخراط فيها؛ واحترام وممار�سة اأن�سطة 

المنظمات النقابية والمهنية ب�ضكل م�ضتقل وحر 

)العهد الدولي الخا�س بالحقوق االقت�سادية 

واالجتماعية والثقافية، المادة 8، واتفاقيات منظمة 

العمل الدولية، رقم 87 و98 و135،  الف�ضالن 8 

و9 من الد�ضتور(

�ضمان الحق في المفاو�ضة الجماعية والنهو�س 

به. اإحداث اإطار )قانون تنظيمي( واآليات مالئمة 

لمنع النزاعات في ال�ضغل وحلها بطريقة �ضلمية، 

مع احترام الحق في االإ�ضراب )المادة 8 من 

العهد الدولي الخا�س بالحقوق االقت�سادية 

واالجتماعية والثقافية، والف�ضل 29 من الد�ضتور(

احترام القانون والعمل على تح�ضين م�ضتوى 

ممار�ضة الحوار االجتماعي ب�ضكل م�ضتمر

ت�ضجيع الحوار المدني

تنظيم الحوار المدني والمعالجة الم�ضتركة 

لالإ�ضكاليات االأخالقية النا�ضئة عن التحوالت 

المجتمعية وعن االنتظارات واالأجيال الجديدة 

من الحقوق 

• الموؤ�سرات المتعلقة بالن�ساط النقابي: عدد المنظمات 
والفدراليات والفروع الترابية والمقاوالت؛ وعدد 

االأجراء النقابيين 

• ن�سبة االنخراط في النقابات 
• الموؤ�ضرات المتعلقة بالتكوين النقابي

• الموؤ�ضرات المتعلقة بعدد القطاعات الم�ضمولة 
باالتفاقيات الجماعية وعدد الم�ضتفيدين منها 

• الموؤ�ضرات المتعلقة بحجم النزاعات في ال�ضغل 
وتطورها واأ�ضبابها، ومدى احترام الم�ضاطر التنظيمية 

• الموؤ�سرات المتعلقة بانتخاب لجان ال�سالمة وحفظ ال�سحة 
• الموؤ�سرات المتعلقة بانتخاب و�سير لجان المقاوالت

• الموؤ�ضرات المتعلقة بالنزاعات المرتبطة بلجان ال�ضالمة 
وحفظ ال�ضحة ولجان المقاوالت

• الموؤ�ضرات المتعلقة بم�ضمون الحوار االجتماعي: التكوين 
الم�ضتمر والتدبير اال�ضتباقي لمنا�ضب ال�ضغل والكفاءات، 

وتدبير اأنماط اإعادة الهيكلة الموؤ�سرات المتعلقة بالممار�سات 

الف�سلى وبالتدابير المتخذة من اأجل اإ�ساعتها 

• الموؤ�ضرات المرتبطة بالحوار وال�ضراكات المبرمة بين 
ال�ضلطات العمومية والفاعلين االقت�ضاديين وبين فعاليات 

المجتمع المدني على م�ضتوى المحلي والجهوي والوطني

• الموؤ�سرات المتعلقة بوجود وتمثيلية ون�ساط هيئات 
مكلفة بالق�ضايا ذات الطابع االأخالقي )احترام الحرية 

الدينية وحرية ممار�ضة ال�ضعائر الدينية والحق في 

االإجها�س، وحرية التوجه الجن�ضي، اإلخ(

)يتعين توزيعها قدر االإمكان ح�ضب الجن�س والجهة(

57

58

59

60

61

الأهداف                                                                 الم�ؤ�سرات الرئي�سة

الحقوق الجماعية   

)االإعالن العالمي لحقوق االإن�ضان والمادة 8 من العهد الدولي الخا�س بالحقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية منظمة 

العمل الدولية )1999-1998((
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ت�ضجيع االلتزامات واأداء ال�ضركاء االقت�ضاديين 

واالجتماعيين في مجال الم�ضوؤولية 

االجتماعية )الف�ضل 154 من الد�ضتور، وتقرير 

روجي اإلى االأمين العام لالأمم المتحدة في 

26 المتعلق  يونيو 2011، ومعيار اإيزو  000

بالم�ضوؤولية االجتماعية للمنظمات(

و�ضع اإطار قانوني لل�ضراكة االجتماعية 

واالقت�ضاد االجتماعي والت�ضامني

• الموؤ�ضرات المتعلقة بقيا�س مدى التقدم المحرز في 
اإدماج معيار الم�سوؤولية االجتماعية والبيئية ومعيار 

الحكامة في منح ال�ضفقات العمومية 

• الموؤ�ضرات المتعلقة بقيا�س مدى التقدم المحرز في 
اإدماج معايير الم�سوؤولية االجتماعية والبيئية ومعيار 

الحكامة في قرارات تدبير االإدخار في موؤ�ض�ضات 

ال�ضمان االجتماعي العمومية اأو �ضبه العمومية 

• التاأ�ضي�س لمبداأ اإلزامية ن�ضر المقاوالت المدرجة في 
البور�ضة والمقاوالت الكبرى )اأكثر من 500 اأجير( 

تقرير عن اأهدافها وتدبير انعكا�ضاتها االجتماعية 

والبيئية و انعكا�ضاتها على الحكامة، معيار انتقاء 

المتعهدين، الوقاية من الر�ضوة، اإلخ

• عدد وحجم المقاوالت المنخرطة في مجال 
الم�ضوؤولية االجتماعية والحا�ضلة على اعتراف االتحاد 

العام لمقاوالت المغرب اأو اأي طرف ثالث في مجال 

الم�ضوؤولية االجتماعية 

• موؤ�سرات حول التزامات تعاقدية للنقابات فيما يخ�س 
الم�ضوؤولية االجتماعية

• الموؤ�ضرات المتعلقة بالعقود/البرامج بين المقاوالت 
والجمعيات، والعقود بين الجماعات المحلية 

والجمعيات، والعقود ثالثية االأطراف )بين المقاوالت 

والجمعيات والجهات اأو البلديات(

• الموؤ�ضرات المتعلقة بالتعاونيات والتعا�ضديات 
والموؤ�ض�ضات )عددها وحجم اأن�ضطتها ...(

62

63

الم�ضوؤولية الجتماعية للمنظمات    

)الف�ضل 154 من الد�ستور ومعيار المنظمة الدولية لتوحيد المقايي�س الخا�س بالم�سوؤولية االجتماعية للمنظمات )اإيزو 26000(

دة من اأجل التقدم القت�ضادي والجتماعي     �ضراكات مَجِدّ

)معيار المنظمة الدولية لتوحيد المقايي�س الخا�س بالم�سوؤولية االجتماعية للمنظمات )اإيزو 26000(، وثيقة »توافق اآراء مونتري« 

ب�ضاأن تمويل التنمية المعتمدة خالل الموؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية المنعقد في مونتيري بالمك�ضيك �ضنة 2002(

من اأجل ميثاق اجتماعي جديد: �ضوابط يجب احترامها واأهداف ينبغي التعاقد ب�ضاأنها



حماية البيئة

ت�ضع المرجعية ع�ضرة اأهداف مهيكلة ا�ضتنادا اإلى الحق في بيئة �ضليمة. فطبقا لالأهداف الدولية المتعلقة 

بحماية الطبيعة، واأخذا بعين االعتبار التزامات المغرب الدولية واالحتياجات الخا�سة بالبالد في ما يتعلق 

اإطار قانوني  بالحفاظ على توازنها وثروتها البيئيين، تو�ضي المرجعية من اأجل هذا الغر�س بو�ضع واحترام 

وتنظيمي وا�ضح ومندمج. كما ينبغي، طبقا لمبداأ الم�ضوؤولية، الحر�س على االحترام التام لمبداأ "تحميل 

واحترام  بوجود  تتعلق  موؤ�ضرات  وتتبع  بو�ضع  وتو�ضى  الد�ضتور(.  35 من  التلوث" )الف�ضل  اأعباء  الملوث 

والجمعيات  المقاوالت  وتح�سي�س  ال�سناعية،  المخلفات  وطبيعة  وحجم  البيئة،  بحماية  المتعلق  القانون 

المهنية وال�ضلطات وال�ضاكنة ب�ضرورة اأخذ الم�ضوؤولية البيئية بعين االعتبار وكذا بم�ضاألة المنازعات البيئية.

وتو�سي المرجعية كذلك بتطوير برامج عمل ترمي اإلى التحكم العقالني في المخلفات ال�سناعية الملوثة 

للجو والحد منها، وو�ضع نظام وطني لتحديد وتتبع الموؤ�ضرات المتعلقة بالغازات الملوثة و�ضررها و�ضبل الوقاية 

والحد منها. وتوؤكد المرجعية على االأهمية الق�سوى للوقاية والحد من تلوث المياه ال�ساحلية، ا�ستنادا اإلى 

موؤ�ضرات �ضفافة تتعلق بحجم ومدى التحكم في النفايات ال�ضناعية ال�ضلبة وال�ضائلة، وحماية الموارد المائية 

وتطبيق الت�سريعات المتعلقة بالولوج اإلى الموارد المائية )حفر االآبار واال�ستعماالت ال�سناعية والمنزلية(.

ومن المهم في االتجاه ذاته العمل على الحد من كميات النفايات وتح�ضين �ضبل تدبيرها، وذلك ا�ضتنادا 

وجه  على  الطبية  )النفايات  الخطيرة  والنفايات  وال�سناعية  المنزلية  النفايات  باإنتاج  تتعلق  موؤ�سرات  اإلى 

الخ�سو�س( وتجميعها ومعالجتها واإعادة تدويرها وو�سع ما يجب و�سعه منها في مطارح خا�سعة للمراقبة.

على  التاأكيد  المرجعية  تجدد  عليها،  تترتب  اأن  يمكن  التي  النتائج  وخطورة  المتزايدة  للمخاطر  واعتبارا 

الهدف المتمثل في الوقاية من حاالت التلوث الناجمة عن الحوادث، والتقلي�س من تلوث التربة والعمل 

اإليها، تتعلق  الولوج  اإ�سالحه منها. وتو�سى بهذا ال�سدد بو�سع موؤ�سرات ي�سهل  اأمكن  على ا�ست�سالح ما 

باأنواع تلوث التربة واأ�سبابه، وا�ستعمال الم�سافات الزراعية، واإعادة تدوير المواد ال�سامة اأو الخطيرة والزيوت 

اال�ستهالك  اإلى  قيا�سا  للتحلل  القابلة  البال�ستيكية  االأكيا�س  وا�ستعمال  توزيع  وكذا  والورق،  الم�ستعملة 

االإجمالي للتغليفات البال�ضتيكية.

المجل�س االقت�ضادي واالجتماعي
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وتعيد المرجعية التاأكيد على ال�ضرورة الق�ضوى المتمثلة في حماية الثروة الغابوية والغطاء النباتي، ومحاربة 

الغابوي من حيث الم�ضاحات واال�ضتغالل والحماية واإعادة  لتتبع تطور المجال  الت�ضحر وو�ضع موؤ�ضرات 

الت�سجير، وموؤ�سرات لتتبع تطور المبادرات المتخذة من اأجل الحد من تو�سع المناطق القاحلة، وقيا�س فعالية 

تلك المبادرات.

كما يتعين العمل على الحفاظ على االأنظمة البيئية البحرية وتوازن الموارد ال�ضمكية، والحفاظ على التنوع 

في  والتكوين  التح�ضي�س  وتطوير  الطاقية  النجاعة  وتح�ضين  المتجددة  الطاقات  ا�ضتعمال  وت�ضجيع  البيئي 

مجال البيئة. ويو�ضى في هذا ال�ضدد بو�ضع موؤ�ضرات تكون في متناول العموم، تتعلق بحالة وتطور التنوع 

البيئي واالأنظمة البيئية اله�سة، والمبادرات المتخذة ل�سالح االأنواع الحيوانية والنباتية المحمية، وتطور واأثر 

ا�ضتغالل الموارد ال�ضمكية، وكذا التربية والتكوين في المجال البيئي.

من اأجل ميثاق اجتماعي جديد: �ضوابط يجب احترامها واأهداف ينبغي التعاقد ب�ضاأنها
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المحور الخام�ص              حماية البيئة                                 

�ضن واحترام اإطار قانوني وت�ضريعي وتنظيمي 

وا�ضح ومندمج بهدف حماية البيئة لالأجيال 

الحالية والمقبلة؛ اإر�ضاء مبداأ الم�ضوؤولية البيئية 

اإعماال بمبداأ »تحميل الملوث اأعباء التلوث« 

)الف�ضل 35 من الد�ضتور(

التقلي�س من االنبعاثات الملوثة للجو

الوقاية والحد من تلوث المياه 

وال�ضاحل

الحد من كميات النفايات وتح�ضين  طرق 

تدبيرها

الوقاية من التلوث الطارئ والحد من تلوث التربة 

وا�ست�سالح ما تلوث منها

• الموؤ�ضرات المتعلقة بوجود ت�ضريع خا�س بحماية البيئة 
ومدى احترامه

• الموؤ�ضرات المتعلقة بحجم وطبيعة النفايات ال�ضناعية
• الموؤ�ضرات المتعلقة بتح�ضي�س المقاوالت والجمعيات 

المهنية والجهاز الق�ضائي وال�ضاكنة ب�ضرورة مراعاة  

الم�ضوؤولية البيئية 

• الموؤ�ضرات المتعلقة بت�ضوية النزاعات حول البيئة

• و�ضع نظام وطني لتحديد وتتبع الموؤ�ضرات المتعلقة 
باالنبعاثات الملوثة للجو و�ضررها والوقاية منها والحد 

منها 

• الموؤ�ضرات المتعلقة بحجم النفايات ال�ضناعية ال�ضلبة 
وال�ضائلة، ودرجة التحكم فيها

• الموؤ�ضرات المتعلقة بالحفاظ على الموارد المائية
• الموؤ�سرات المتعلقة بتطبيق الت�سريع المتعلق بالولوج 

اإلى الموارد المائية )حفر االآبار واال�ضتعماالت ال�ضناعية 

والمنزلية(

• الموؤ�سرات المتعلقة باإنتاج النفايات المنزلية وال�سناعية 
الخطيرة )النفايات الطبية( واإنتاجها وتجميعها ومعالجتها 

واإعادة تدويرها وو�ضعها في مطارح خا�ضعة للمراقبة 

• الموؤ�ضرات المتعلقة بوجود قانون تنظيمي ومدى تفعيله 

• الموؤ�سرات المتعلقة باأنواع تلوث التربة واأ�سبابه
الموؤ�ضرات المتعلقة بالم�ضافات الزراعية واإعادة تدوير 

الورق والزيوت الم�ضتعملة

• الموؤ�ضرات المتعلقة بتوزيع وا�ضتعمال البال�ضتيك 
القابل للتحلل البيولوجي مقارنة مع اال�ستهالك 

االإجمالي للتغليفات البال�ضتيكية 

)يتعين توزيعها قدر االإمكان ح�ضب الجن�س والجهة(

64

65

66

67

68

الحق في بيئة �ضليمة    

)المادة 12 من العهد الدولي الخا�س بالحقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية، اإعالن  �ستوكهولم المعني بالبيئة الب�سرية، اإعالن 

ريو ب�ضاأن البيئة والتنمية(

الأهداف                                                                 الم�ؤ�سرات الرئي�سة
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حماية الثروة الغابوية والغطاء النباتي ومحاربة 

الت�ضحر

الحفاظ على االأنظمة البيئية البحرية وعلى 

توازن الموارد ال�ضمكية

حماية التنوع البيولوجي

ت�ضجيع ا�ضتعمال الطاقات المتجددة والرفع 

من م�ضتوى النجاعة الطاقية

النهو�س بالتربية والتكوين في المجال 

البيئي

• الموؤ�ضرات المتعلقة بم�ضاحات المجال الغابوي وطرق 
ا�ضتغالله والحفاظ عليه واإعادة ت�ضجيره 

• الموؤ�ضرات المتعلقة بتطور المناطق القاحلة

• الموؤ�ضرات المتعلقة بتطور ا�ضتغالل الموارد ال�ضمكية 
واأثره

• الموؤ�ضرات المتعلقة بو�ضع وتطور التنوع البيئي 
والمنظومات البيئية اله�ضة

• الموؤ�سرات المتعلقة بالمبادرات التي يتم اتخاذها من 
اأجل الحفاظ على االأنواع المحمية 

• الموؤ�سرات المتعلقة بالتدابير المتخذة لحماية المناطق 
الطبيعية ذات االأهمية البيولوجية والبيئية، ونتائج هذه 

التدابير 

• موؤ�ضرات حول ا�ضتعمال الطاقات المتعددة 
والنجاعة الطاقية

• الموؤ�ضرات المتعلقة بم�ضامين برامج التربية والتكوين 
في المجال البيئي والميزانيات المر�ضودة لها 

والم�ضتفيدين منها 

• الموؤ�ضرات المتعلقة بجمعيات حماية البيئة وبرامجها 
التح�ضي�ضية 

69

70

71

72

73
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والديمقراطية  القت�ضادي  والأمن  التنمية  و  الم�ضوؤولة،  الحكامة 

الجتماعية

مهما بلغت اأهداف ال�ضيا�ضات العمومية ـ بالمعنى الوا�ضع ـ من الدقة والمالءمة، فاإن فعاليتها تبقى رهينة 

بفعالية االإطار القانوني والتنظيمي الذي تنفد داخله االأهداف وال�ضيا�ضات المعنية. وقد التقت اآراء اأع�ضاء 

المجل�س االقت�ضادي واالجتماعي، ومع المنظمات التي ا�ضتقى المجل�س اآراءها واقتراحاتها، واعتبار احترام 

�ضلطة القانون يعد �ضرطا �ضروريا لتحقيق االأهداف المرجوة. وفي هذا ال�ضدد، وطبقا للمقت�ضيات التي يذكر 

بها د�ضتور 1 يوليو 2011 )الف�ضالن 36 و37(، توؤكد المرجعية على دعم احترام ال�ضرعية باعتباره هدفا رئي�ضا 

بالعقوبات  تتعلق  موؤ�ضرات  باعتماد  للقيا�س  المبداأ  هذا  اإخ�ضاع  ويمكن  م�ضوؤولة.  اأهداف كل حكامة  من 

المخلة  الت�سريبات  وا�ستغالل  الم�سالح،  تنازع  بحاالت  المتعلقة  المخالفات  حق  في  المتخذة  الزجرية 

بالتناف�س النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي وكل اأ�سكال االنحراف المرتبطة بن�ساط االإدارات والهيئات 

العمومية، وبا�ضتعمال االأموال العمومية وباإبرام ال�ضفقات العمومية وتدبيرها. كما اأن موؤ�ضرات نوعية لقيا�س 

الثقة والر�ضا في مجال تطبيق القانون وموثوقية االإدارة و�ضفافيتها تعد كلها �ضرورية لدعم االإح�ضا�س بوجود 

تقدم في ما يخ�س احترام ال�سرعية.

مخ�س�سة  اإجرائية  قواعد  و�سع  في  المتمثل  العامة،  المنفعة  ذي  الهدف  على  التاأكيد  المرجعية   وتجدد 

للت�ضريح بحاالت ت�ضارب الم�ضالح والوقاية منها، و�ضمان احترام قواعد المناف�ضة ال�ضريفة )الف�ضل 36 من 

الد�ضتور(. ويمكن تتبع هذا الهدف باعتماد موؤ�ضرات تتعلق بوجود القوانين والتنظيمات الرامية اإلى الوقاية 

من حاالت ا�ضتغالل ال�ضلطة وال�ضطط في ا�ضتعمال موقع القوة واالحتكار والم�س بقواعد المناف�ضة الحرة 

وال�سريفة في العالقات االقت�سادية، وحظر كل هذه المخالفات.

وفي نف�س االإطار، توؤكد المرجعية على ال�ضرورة الق�ضوى لتدعيم محاربة الر�ضوة وتحريم كل اأنواع ال�ضطط 

في ا�ستعمال ال�سلطة. وتمثل الموؤ�سرات المتعلقة بعدد التحريات وال�سكايات واالإجراءات التي تم اتخاذها 

ب�ساأنها، والموؤ�سرات المتعلقة بالعمل الم�سترك لل�سلطات العمومية والمقاوالت وجمعيات المجتمع المدني، 

كلها و�ضائل �ضرورية لتقييم االحتياجات والتقدم المحقق في هذا المجال.
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اأنه في �ضياق االنفتاح والتناف�ضية الذي يحكم ا�ضتغال المقاوالت، فمن  وتوؤكد المرجعية مرة اأخرى على 

ت�ضوية  تروم  ومتوقعة،  �ضفافة  واإجراءات  وا�ضحة  قوانين  على  تتوفر  اأن  االأخيرة  لهذه  الم�ضروعة  الم�ضلحة 

اأعمال م�ستقر حتى يتقل�س هام�س الخطاأ الناجم عن التاأويالت  اإلى مناخ  النزاعات. كما تحتاج المقاولة 

غير الدقيقة. ويتعين كذلك على الن�ضو�س التي تحكم النظام ال�ضريبي اأن تكون وا�ضحة ومنطقية. وفي هذا 

ال�سدد، يجب اأن ت�سود الم�ساواة اأمام واجب االأداء ال�سريبي، كما ينبغي اأن ت�سمن �سروط ولوج ال�سفقات 

العمومية تكافوؤ الفر�س بين المتناف�سين، واأن تخدم تنمية �سوق ال�سغل واال�ستثمارات والبحث واالبتكار 

على �ضعيد التراب الوطني.

لكل مقاولة اأدت ما عليها من التزامات اجتماعية ومالية، الحق في حماية �ضوقها اإزاء المناف�ضة غير ال�ضريفة 

التي ت�سكلها المنتجات والخدمات واالأن�سطة غير الممتثلة للقانون.

وتوؤكد المرجعية على �ضرورة المحا�ضبة باعتبارها عن�ضرا رئي�ضا في كل حكامة م�ضوؤولة. يجب اأن تكون هذه 

الم�ضوؤولية ملزمة لكل �ضلطة مكلفة اأو موكل اإليها بتدبير المال العمومي، وكل مقاولة تطرح عرو�ضا عمومية 

الد�ضتور(.  154 من  القيم( )الف�ضل  المقننة )ال�ضركات المدرجة في بور�ضة  اأ�ضواق االأ�ضهم  لالدخار في 

تقارير  ن�ضر  باإجبارية  تتعلق  والتنظيمي،  القانوني  لالإطار  موؤ�ضرات  وتتبع  و�ضع  ال�ضدد  بهذا  المنا�ضب  ومن 

وح�سابات  تحقيقها،  ومدى  واالأهداف  للمهمات  وتعر�س  م�ستقلة،  خارجية  لمراقبة  تخ�سع  االأن�سطة،  عن 

االقت�ضاء.  ح�ضب  البيئية  والموؤ�ضرات  الحكامة،  وموؤ�ضرات  االجتماعية  والموؤ�ضرات  والنتائج،  اال�ضتغالل 

منها،  الوقاية  و�سبل  الم�سالح  ت�سارب  مخاطر  عن  لالإخبار  اآلية  بمثابة  المحا�سبة  اإلزامية  تكون  اأن  ويجب 

ومحتوى و�سروط االأخالقيات داخل االتحادات المهنية المحمية.

وتقت�ضي الحكامة الم�ضوؤولة اإقامة وتدعيم ال�ضمانات في مجال ال�ضرامة والنزاهة والفعالية في تدبير المرافق 

العمومية كلها والبرامج االجتماعية على وجه الخ�سو�س. وتو�سي المرجعية بهذا ال�سدد بالتعميم المنهجي 

للتقييم الم�ضتقل المتعلق ب�ضير واأداء المجال�س االإدارية واآليات المراقبة الداخلية في الموؤ�ض�ضات العمومية 

اإلى  باالإ�ضافة  ينبغي  كما  الد�ضتور(.  من  و159   157 )الف�ضالن  االجتماعية  بالحماية  المكلفة  والهيئات 

ذلك العمل على و�سع ون�سر موؤ�سرات تتعلق بوجود مرجعيات اأن�سطة االفتحا�س الخارجي، التي تقيم �سير 

المجال�س االإدارية ووتيرتها واالإجراءات المتخذة بناء على مالحظاتها.

وفي االتجاه ذاته توؤكد المرجعية على الحاجة اإلى دعم ا�ضتقاللية و�ضالحيات و�ضفافية ا�ضتغال وقرارات 

هيئات ال�سبط في القطاعات االقت�سادية واالجتماعية. ويعد و�سع موؤ�سرات متحكم فيها تتعلق بن�ساط وم�سار 

واالأدوية  ال�سحة  قطاعات  �سبط  مجال  في  وبخا�سة  الباب،  هذا  في  �سروريا  ال�سبط  هيئات  قرارات  وتاأثير 

والمناف�ضة واالإعالم واالت�ضاالت الال�ضليكية. وتو�ضي المرجعية كذلك باإن�ضاء مجل�س وطني لالأخالقيات 

في مجال ال�ضحة.
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وتقت�ضي كل من الحكامة الم�ضوؤولة، والتنمية واالأمن االقت�ضادي والديمقراطية االجتماعية تعميم قواعد 

الحقوق  من  بدءا  وحقوقها،  الم�ضروعة  لم�ضالحها  يمكن  التي  المعنية  االأطراف  وم�ضاركة  اإعالم  ت�ضمن 

االأ�ضا�ضية، اأن تتاأثر بقرارات واأن�ضطة ال�ضلطات العمومية اأو المقاوالت اأو اأي فاعل اآخر، في المجال االقت�ضادي 

المعنية  االأطراف  وا�ضت�ضارة  اإخبار  اإجبارية  بتعميم  المرجعية  وتو�ضي  الثقافي.  اأو  البيئي  اأو  اأو االجتماعي 

�سلوك  في  عميقا  تغيرا  المبدئي،  تاأكيده  على  الهدف، عالوة  هذا  ويقت�سي  الد�ستور(.  من   156 )الف�ضل 

ال�سلطات المكلفة بالتطبيق والتنظيم، و�سلوك الفاعلين االقت�ساديين واالجتماعيين. اأما تقييم اإعماله الفعلي 

فيتطلب اعتماد موؤ�ضرات تتعلق بن�ضر ومحتوى و�ضحة المعلومات المن�ضورة من قبل الهيئات والموؤ�ض�ضات 

العمومية، تخبر عن الظروف التي تم فيها تلقي ومعالجة طلبات الجهات المعنية بها )من مرتفقين وجمعيات 

ومتعاونين وغير ذلك(، وكذا االإجراءات التي تم اتخاذها ب�ساأنها.

المغربي،  المجتمع  في  والتقدم  التما�ضك  لميثاق  عنها  غنى  ال  التي  االجتماعية،  الديمقراطية  اأن  كما 

والتنظيمي  القانوني  االإطار  بتحيين  المرجعية   وتو�ضي  الجمعوي.  بالعمل  العقالني  النهو�س  ت�ضتدعي 

المتعلق بالعمل الجمعوي )الف�ضل 33 من الد�ستور(. وفي هذا ال�سدد يجدر على الخ�سو�س العمل على 

تح�ضين ال�ضفافية ومراقبة المعايير التي يقوم عليها االعتراف ب�ضفة الجمعية ذات المنفعة العامة. وال بد هنا 

من اعتماد موؤ�سرات عمومية و�سفافة تتعلق باحترام الت�سريعات الخا�سة بالجمعيات )من اإن�ساء وحل و�سير 

داخلي(، ونظامها المالي، ومدى تحقيقها الأهدافها.

كما ترتبط الديمقراطية االجتماعية بنوعية وخ�ضوبة الحوار االجتماعي. وتوؤكد المرجعية في هذا ال�ضدد 

على �ضرورة تفعيل تو�ضيع مقت�ضيات االتفاقيات الجماعية حين يبلغ مجال تطبيقها عتبة معينة من التمثيلية. وهذه االآلية، 

تو�ضي بها ال�ضلطاِت المحليَة، بناء على  االتفاقية رقم 98 من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، التي تن�ضجم مع 

الف�سل الخام�س من الد�ستور ومع مقت�سيات الف�سل 113 من مدونة ال�ضغل.

وتوؤكد المرجعية ، في ان�ضجام مع الف�ضل 140 من الد�ضتور الذي يكر�س مبداأ التفريع، �ضرورة ترجمة هذا 

المبداأ على م�ضتوى �ضالحيات الموؤ�ض�ضات المحلية والترابية، على اأن يدمج في مهامها المحلية االإ�ضهام، 

في اإطار مت�ضاور عليه مع ال�ضركاء االجتماعيين، في ت�ضور وتنفيذ وتقييم ال�ضيا�ضات االجتماعية. ومن �ضمن 

الموؤ�ضرات ال�ضرورية لتتبع هذا المجهود الرامي اإلى توطين  المرافق االجتماعية وتح�ضين درجة قربها من 

اإطالقها  يجري  التي  االجتماعية  البرامج  ون�ضبة  وميزانيات  حجم  بتتبع  اأي�ضا   المرجعية  تو�ضي  المواطن، 

عن  الر�سا  ودرجة  لها  تخ�سع  التي  المراقبة  عمليات  ونتائج  والجهوي،  المحلي  الم�ستوى  على  وتنفيذها 

فعاليتها.
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المحور ال�ضاد�ص                 الحكامة الم�ضوؤولة، والتنمية والأمن القت�ضادي       

           والديمقراطية الجتماعية

دعم احترام ال�ضرعية )الف�ضالن 36 و37 من 

الد�ضتور(

منع ت�ضارب الم�ضالح و�ضمان احترام قواعد 

المناف�ضة ال�ضريفة )الف�ضل 36 من الد�ضتور(

محاربة الر�ضوة ومنع اأنواع ال�ضطط في ا�ضتعمال 

ال�ضلطة

حماية المقاولة �ضد كل اأ�ضكال االبتزاز 

والعراقيل غير القانونية التي تهدد �ضالمة 

راأ�ضمالها االجتماعي وا�ضتمرارية وتطور ن�ضاطها

�ضمان �ضفافية �ضبل التظلم وفعاليتها و�ضرعتها، 

وتعزيز الرقابة الديمقراطية على اأعمال االإدارة 

ال�ضريبية والقرارات الق�ضائية المتعلقة 

بالمقاوالت

• الموؤ�سرات المتعلقة بالعقوبات �سد المخالفات المرتبطة 
بت�سارب الم�سالح وا�ستغالل الت�سريبات المخلة بالتناف�س 

النزيه وكل مخالفة ذات طابع مالي وكل اأ�سكال االنحراف 

المرتبطة بن�ساط االإدارات والهيئات العمومية، وبا�ستعمال 

االأموال العمومية وباإبرام ال�ضفقات العمومية وتدبيرها

• موؤ�ضرات لقيا�س الثقة في القوانين والر�ضا عن تطبيقها

• الموؤ�ضرات المتعلقة بوجود قوانين وتنظيمات تهدف 
اإلى منع ا�ضتغالل مواقع النفوذ واالمتياز وو�ضعيات 

االحتكار والهيمنة وباقي الممار�سات المخالفة لمبادئ 

المناف�ضة الحرة والم�ضروعة في العالقات االقت�ضادية

• موؤ�ضرات حول عدد ال�ضكايات والعقوبات

ف االبتزاز وانتزاع 
ّ
• وجود نظام ت�ضريعي وتنظيمي يعر

المال بالتهديد والعنف والك�سب غير الم�سروع وكل 

اأعمال وو�ضعيات المناف�ضة غير ال�ضوية

• الموؤ�سرات المتعلقة بن�ساط االإدارة ال�سريبية، ووجود 
تقارير عن ن�ساط االإدارة ال�سريبية ترفع اإلى البرلمان

• الموؤ�ضرات المتعلقة بالحق في التظلم لدى الق�ضاء 
واالإجراءات التي تم اتخاذها ب�ساأن الطعون المقدمة 

�ضد قرارات االإدارة ال�ضريبية

• تبني تعريف قانوني وتحريم كل اأ�سكال التمييز 
وال�ضطط في ا�ضتعمال ال�ضلطة �ضد المقاوالت اأو 

م�ضيريها

• موؤ�ضرات حول الح�ضيلة وطرق تطوير مدونة تح�ضيل 
الديون

)يتعين توزيعها قدر االإمكان ح�ضب الجن�س والجهة(

احترام �ضلطة القانون     

) الف�ضالن 36 و37 من الد�ضتور(

74

75

76

77

78

النهو�ص بحقوق المقاولة وحمايتها      

)اإعالن االأمم المتحدة ب�ضاأن الحق في التنمية �ضنة 1986، ومعيار المنظمة الدولية لتوحيد المقايي�س الخا�س بالم�سوؤولية 

االجتماعية للمنظمات )اإيزو 26000(

الأهداف                                                                 الم�ؤ�سرات الرئي�سة
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ت�ضجيع اال�ضتثمار على المدى الطويل وو�ضع 

بنيات تحتية تخلق منا�سب �سغل دائمة

الت�ضجيع على التقلي�س من الفوارق في مجال 

تحديد ون�ضر �ضيا�ضات اال�ضتثمار، واإعداد التراب 

والبرامج االجتماعية 

�سمان ال�سفافية في ما يتعلق بمعايير الولوج 

والم�ضاطر المتبعة في اإ�ضناد ال�ضفقات العمومية

تح�ضين الت�ضاور حول مناخ االأعمال وا�ضت�ضرافه

تح�ضين م�ضتوى الت�ضاور بين القطاع العمومي 

والقطاع الخا�س، من اأجل اتخاذ اإجراءات لدعم 

النمو االقت�سادي وتعزيز تنا�سق المخططات 

القطاعية واإ�ضهامها في الثروة الوطنية والت�ضغيل 

والق�ضاء على الفقر

التاأ�ضي�س لمبداأ  اإلزامية المحا�ضبة عند ممار�ضة 

ال�ضلطة وتحمل م�ضوؤولية تدبير المال العام وكذا 

تدبير المقاوالت العمومية التي تلجا علنا اإلى 

االدخار العام في اأ�ضواق ال�ضندات المنظمة. 

 )ال�ضركات المدرجة في البور�ضة( )الف�ضل 154 

من الد�ضتور

اإر�ضاء مبداأ اإلزامية المحا�ضبة في ما يتعلق بمنع 

ت�ضارب الم�ضالح واحترام ميثاق االأخالقيات 

المنظم لتجمعات المهن المحمية

�سمان الم�ساواة في الولوج اإلى المرافق 

العمومية وتح�ضين جودتها

• الموؤ�ضرات المتعلقة باالإعانات على االدخار طويل المدى
• الموؤ�سرات المتعلقة باأولويات التمويل المخ�س�س 

للقطاعات المحدثة لمنا�ضب ال�ضغل، واال�ضتثمار في 

التكوين، والنقل، والطاقة، والتوا�ضل وتقنيات االإعالم

• الموؤ�ضرات المتعلقة بقواعد �ضمان الم�ضاواة في المعاملة
• الموؤ�ضرات المتعلقة بالمراقبة والتظلم لدى الق�ضاء

• الموؤ�ضرات المتعلقة بوجود معايير مرتبطة بالت�ضغيل المحلي 
وحماية البيئة والبحث العلمي واأخذها بعين االعتبار

• الموؤ�ضرات المتعلقة بم�ضاطر الت�ضاور االقت�ضادي بين 
ال�سلطات العمومية والفاعلين الخوا�س؛ تبني لتعريف 

وا�ضح لمفهوم العقود-البرامج ومرجعياته

• الموؤ�سرات المتعلقة بتاأثير المخططات القطاعية في 
اإحداث المنا�سب والتكوين وميزان االأداءات

• موؤ�سرات حول التدابير المتخذة  للتح�سي�س  
والت�سجيع  على ا�ستهالك المواد المحلية 

• الموؤ�ضرات المتعلقة بوجود اإطار ت�ضريعي وتنظيمي 
خا�س باإلزامية ن�سر تقارير عن االأن�سطة وتخ�سع لمراقبة 

خارجية م�ضتقلة، من حيث المهام واالأهداف ومدى 

تحقيقها وح�سابات التوظيف والنتائج 

• الموؤ�ضرات االجتماعية وموؤ�ضرات الحكامة وكذا 
الموؤ�ضرات البيئية عند االقت�ضاء

• الموؤ�ضرات المتعلقة بوجود اإطار ت�ضريعي وتنظيمي 
خا�س ب�ضرورة المحا�ضبة في ما يتعلق بمنع ت�ضارب 

الم�ضالح واحترام االأخالقيات، اإلخ

• الموؤ�سرات المتعلقة بالولوج للمرافق العمومية وبا�ستمراريتها 
وبجودتها )المرافق المركزية والمنتدبة والترابية وغيرها(

• الموؤ�سرات المتعلقة بوجود حد اأدنى من الخدمات في كل قطاع

• موؤ�ضرات حول الفوارق )موؤ�ضر جيني  Gini لقيا�س التفاوتات(
• موؤ�ضرات حول المعايير المعتمدة لتوزيع ميزانيات اال�ضتثمار 

والم�ضاريع االجتماعية
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اإلزامية المحا�ضبة      

)الف�ضل 154 من الد�ضتور(

جودة وحكامة المرافق العمومية والبرامج الجتماعية       

)الف�ضالن 157 و159 من الد�ضتور(
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التاأ�ضي�س للتقييم الم�ضتقل )االفتحا�س 

الخارجي( لت�سيير واأداء مجال�س االإدارة واالآليات 

الداخلية لمراقبة الموؤ�ض�ضات العمومية والهيئات 

المكلفة بالحماية االجتماعية )الف�ضالن 157 

و159 من الد�ضتور(

دعم ا�ضتقاللية هيئات �ضبط القطاعات 

االقت�ضادية واالجتماعية واخت�ضا�ضاتها وتعزيز 

ال�ضفافية المتعلقة بت�ضييرها وقراراتها

تعميم اإلزامية اإعالم االأطراف المعنية

و/اأو ا�ضت�ضارتها )الف�ضل 156 من الد�ضتور(

تحيين االإطار الت�ضريعي والتنظيمي المتعلق 

بالعمل الجمعوي )الف�ضل 33 من الد�ضتور(

اإعمال تو�ضيع مجال االتفاقيات الجماعية )اتفاقية 

منظمة العمل الدولية رقم 98، الف�ضل 5 من 

الد�ضتور، والف�ضل 133 من مدونة ال�ضغل(

اإدماج مبداأ التفريع في اإعداد وتطبيق وتقييم 

ال�ضيا�ضات االجتماعية )الف�ضل 140 من 

الد�ضتور(

• موؤ�ضرات حول  تاأثير برامج اإعداد التراب على التفاوت 
المجالي وفك العزلة 

• الموؤ�ضرات المتعلقة بالمداخيل، وظروف العي�س 
والتنمية الب�ضرية بالمناطق القروية اأو الجبلية اأو المعزولة

• الموؤ�ضرات المتعلقة بوجود افتحا�س خارجي لتقييم ت�ضيير 
مجال�س االإدارة وتواتره ومدى متابعة النتائج الناجمة عنه

• الموؤ�ضرات المتعلقة بوجود و�ضفافية التدابير الرامية لقيا�س 
اأثر البرامج االجتماعية

• الموؤ�ضرات المتعلقة باأن�ضطة هيئات ال�ضبط وم�ضار واأثر 
قراراتها )التوا�ضل واالأخالقيات في مجال ال�ضحة 

والمناف�ضة...(

• الموؤ�ضرات المتعلقة بوجود تقارير من�ضورة من قبل 
الهيئات والموؤ�ض�ضات العمومية، تتعلق بظروف التنفيذ 

وعدد اآراء االأطراف المعنية واالإجراءات المتخذة لتلقيها 

ومعالجتها )المرتفقون والجمعيات والمتعاونون(

• عدد الجمعيات المعترف لها ب�ضفة المنفعة العامة
• الموؤ�سرات المتعقلة باحترام الت�سريع الخا�س 

بالجمعيات )التاأ�ضي�س والحل والت�ضير الداخلي(

• الموؤ�ضرات المتعلقة بالنظام المالي للجمعيات

• عدد المرا�ضيم التي تن�س على تو�ضيع مجال 
االتفاقيات الجماعية 

• الموؤ�ضرات المتعلقة بالبرامج االجتماعية التي يتم اإطالقها 
وتنفيذها على الم�ضتوى المحلي، وذلك من حيث الحجم 

والميزانيات المر�ضودة لها ون�ضبتها وتطورها

87

88
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اإعالم الأطراف المعنية وم�ضاركتها      

)الف�ضل 156 من الد�ضتور واالإعالن العالمي لحقوق االإن�ضان(

النهو�ص بالعمل الجمعوي       

 )الف�ضل 33 من الد�ضتور(

التوطين الترابي لعملية اإعداد واإدارة التنمية الجتماعية        

)الف�ضل 140 من الد�ضتور(

تو�ضيع مجال التفاقيات الجماعية       

)الف�ضل 5 من الد�ضتور واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 والمادة 133 من مدونة ال�ضغل(
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التعاقدات الكبرى الأولى

لقد تم و�ضع مجموع حقوق ومبادئ مرجعية الميثاق االجتماعي في  بطاقة تحليلية تم اإدراجها بالملحق 1، 

ت�ضم كل منها العناوين التالية:

•   م�ضمون الحق ومرجعياته المعيارية.

•   اأهداف ال�ضيا�ضة المترتبة عن كل حق وموؤ�ضرات تتبعها لقيا�س التقدم المحرز.

•   المالحظات المتعلقة باإعمال الحق، كما تم و�ضعها ر�ضميا.

•   تقييمات الموؤ�ض�ضات الدولية حول الو�ضع المغربي.

•   مالحظات وتو�ضيات المنظمات التي تم االن�ضات اليها من طرف المجل�س.

اإليها  وبالنظر للطبيعة اال�ضتعجالية لبع�س الموا�ضيع، كما يبرز ذلك من خالل البطاقات التحليلية الم�ضار 

اأعاله، فاإنه يجدر باللجان الدائمة للمجل�س اأن تعطيها االأولوية من خالل فتح مجال الت�ضاور والحوار حولها 

داخل المجل�س بغر�س الخروج بالتوافقات الالزمة الإبرام التعاقدات الت�ساركية الكبرى.

م هنا على �ضبيل اال�ضتئنا�س فح�ضب، حيث اإنها قابلة الأن تكون  وفي ما يلي الئحة بتلك الموا�ضيع، التي تقَدّ

مو�ضوعا القتراحات من قبل اللجان، قبل اأن ت�ضادق عليها الجمعية العامة للمجل�س.

 لجنة الق�ضايا االقت�ضادية والم�ضاريع االإ�ضتراتيجية

االقت�ضاد غير المهيكل 

النظام ال�ضريبي، التنمية االقت�ضادية والتما�ضك االجتماعي

 حكامة المرافق العمومية

 لجنة ق�ضايا التكوين والت�ضغيل وال�ضيا�ضات القطاعية

الوقاية من نزاعات ال�ضغل وت�ضويتها بطرق �ضلمية 

التكوين مدى الحياة

 لجنة الق�ضايا االجتماعية والت�ضامن

و�ضع ودينامية الحياة الجمعوية

الحماية االجتماعية

الوقاية من االإدمان

 لجنة ق�ضايا البيئة والتنمية الجهوية

الحكامة المحلية الم�ضتدامة

االأمن الغذائي والتنمية الفالحية والقروية  

 لجنة الق�ضايا الثقافية والتكنولوجيات الحديثة

اإدماج ال�سباب

الح�ضول على المعلومة

المجل�س االقت�ضادي واالجتماعي
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التو�ضيات

التعريف بالمرجعية

ينبغي التعريف بالمرجعية لدى الجميع، بما في ذلك االأطراف المعنية والجمهور العري�س، ق�سد  جعلها 

تكت�سب ، عبر االنخراط والتملك، �سفة القاعدة الم�ستركة من المبادئ والحقوق التي تحدد ميثاق التما�سك 

مثلما تحدد اأهداف العدالة االجتماعية والتقدم للمجتمع المغربي.

حول  العرو�س  تقديم  )من  االأ�سكال  متعددة  بالمرجعية  التعريف  عملية  في  المتبعة  الخطوات  و�ستكون 

تلك  �ضتكون  كما  ذلك(،  وغير  وتكوينية  تح�ضي�ضية  ومبادرات  تفاعلي  اإلكتروني  موقع  اإنجاز  المرجعية، 

و�سلطة  ت�سريعية  و�سلطة  تنفيذية  �سلطة  )من  الم�ستهدفة  والجهات  الفئات  مختلف  مع  متالئمة  الخطوات 

ق�سائية و�سركاء اجتماعيين وجمعيات وو�سائل اإعالم وغير ذلك(. ويمكن اإنجاز بع�س تلك الخطوات بتعاون 

وثيق مع المجل�س الوطني لحقوق االإن�ضان.

و�ست�سمل الخطوات االأولى للنهو�س بالمرجعية ما يلي:

تقديم ر�ضمي للمرجعية، اإذ بمجرد الم�ضادقة عليها من قبل الجمعية العامة، �ضيقدمها رئي�س المجل�س   .1
االقت�ضادي واالجتماعي اإلى مجموع االأطراف المعنية الموؤ�ض�ضاتية بالمجل�س )رئي�س الحكومة ورئي�س 

مجل�س النواب ورئي�س مجل�س الم�ضت�ضارين والمجال�س العليا واأع�ضاء الحكومة وغيرهم(. و�ضتكون هذه 

االأطراف المعنية مدعوة اإلى تقديم كل اقتراح يهم طرق وو�ضائل الحوار بينها وبين المجل�س االقت�ضادي 

واالجتماعي.

تقديم المرجعية اإلى و�ضائل االإعالم من قبل رئي�س المجل�س االقت�ضادي واالجتماعي؛  .2

تنظيم ندوة وطنية ُت�ضتدعى اإليها كل الجمعيات التي تم االن�ضات اإليها �ضابقا من قبل المجل�س على   .3
وجه الخ�سو�س.

تقييم تفعيل مقت�ضيات المرجعية

�ضوف يو�ضي المجل�س باأن تعمل القطاعات المعنية على التوثيق المنتظم لموؤ�ضرات تتبع تحقيق االأهداف 

المرتبطة بالحقوق االأ�ضا�ضية. و في االتجاه ذاته �ضوف يهيب المجل�س بالحكومة، اأن تعمل على ن�ضر تقرير 

�ضنوي خا�س بتفعيل مقت�ضيات المرجعية.

كما يعمل المجل�س على ت�ضجيع ودعم المبادرات المرتبطة بتقييم وتتبع مقت�ضيات المرجعية، �ضواء في ما 

يتعلق بجرد االأن�ضطة المتعلقة بها اأم بتطوير وتجميع الموؤ�ضرات. و�ضتقوم قبل ذلك اللجنة المكلفة بتحليل 

الظرفية االقت�ضادية واالجتماعية بمراجعة اأولى لموؤ�ضرات المرجعية بتعاون مع الهيئات الوطنية المعنية.
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ال�سوابط   و�سع  على  المخت�سة،  الموؤ�س�سات  مختلف  بمعية  واالجتماعي،  االقت�سادي  المجل�س  و�سيعمل 

المرجعية للتعاقدات من اأجل اليقظة والتجميع والمعالجة القبلية والنقل للمعلومات والموؤ�ضرات التي تتيح 

تتبع وتقييم مقت�سيات المرجعية. و�سيجري على الخ�سو�س اإطالق اأبحاث ب�سراكة مع جامعات، من اأجل 

التي  االأ�ضا�ضية  الحقوق  من  محور  كل  م�ضتوى  على  المحرز  التقدم  قيا�س  من  تمكن  �ضاملة  معالم  و�ضع 

تت�ضمنها المرجعية وتحديد موؤ�ضرات مقارنة مع المحيط الدولي.

التي  وال�سهادات  والطلبات  واالقتراحات  النظر  وجهات  لتجميع  منتظم  وقت  تخ�سي�س  المجل�س  ويعتزم 

�ضتنقلها اإليه الجمعيات المهنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاعات الوزارية ب�ضاأن المرجعية.

اأ�سكال الممار�سات  و�سيعمل المجل�س، في اإطار تقاريره ال�سنوية، على الك�سف عن مواطن النق�س ومظاهر التقدم وكذا 

وكذا  المرجعية  تكون  التي  واالأهداف  الف�ضول  من  اأو جزء  ب�ضاأن مجموع  عليها  الوقوف  يتم  التي  الف�ضلى 

اإعمال  لتقدم  �سنوي  لقيا�س  اآلية  و�سع  المجل�س  يعتزم  ذلك  اإلى  باالإ�سافة  بها.   الخا�سة  التتبع  موؤ�سرات 

الميثاق. 

اإعداد اآراء ب�ضاأن اأولى التعاقدات الكبرى

بعد اأن تتم الم�ضادقة على المرجعية، �ضت�ضبح هذه االأخيرة بالن�ضبة للمجل�س بمثابة اإطار مرجعي، �ضواء في 

ما يتعلق باالإحالة الذاتية )القيام بتناول ق�ضية ما بمبادرة من المجل�س نف�ضه( اأو ب�ضياغة االآراء اال�ضت�ضارية.

و�ضيعمل المجل�س بوجه خا�س، على اأ�ضا�س برنامج �ضنوي تحدده لجانه ومكتبه، على تقديم اآراء ا�ضت�ضارية 

مف�ضلة الدواعي واالأ�ضباب ب�ضاأن الموا�ضيع ذات االأولوية التي يجري تحديدها، وذلك بهدف اإبرام تعاقدات 

كبرى.

المجل�س االقت�ضادي واالجتماعي
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الملحق 1: البطاقات التحليلية ح�ضب الحقوق

الملحق 2 :لئحة الموؤ�ض�ضات والهيئات والجمعيات التي تم الإن�ضات اإليها

الملحق 3: الببليوغرافيا

المالحق

63
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الملحق 1

البطاقات التحليلية ح�ضب الحقوق

65
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الولوج اإلى الخدمات الأ�ضا�ضية والرفاه الجتماعي

المحور االأول

67
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 المحور الأول      الولوج اإلى الخدمات الأ�ضا�ضية والرفاه الجتماعي

 1(      حماية الحق في الحياة

1- العمل على تح�ضين اأمد الحياة للجميع

2- منع جميع �ضروب المعاملة القا�ضية اأو الالاإن�ضانية 
اأوالمهينة )التعذيب الج�ضدي، التحر�س...( 

)المادة  6 من العهد الدولي الخا�س بالحقوق 

المدنية وال�ضيا�ضية، والف�ضل 21 من الد�ضتور(

3-  اإدماج مبداأ الحيطة واحترام الكرامة االإن�سانية 
خالل االأن�ضطة والتجارب ال�ضريرية

4- اإدماج مبداأ الحذر واحترام الحياة وحماية ال�سحة 
في و�ضع القوانين المنظمة لمنح الترخي�س 

للقيام باالأن�ضطة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة 

وكذا اإقامة وا�ضتغالل التجهيزات المتعلقة بهذه 

االأن�ضطة. )المادة 6 من العهد الدولي الخا�س 

بالحقوق المدنية وال�ضيا�ضية(

•  اأمد الحياة عند الوالدة وعند بلوغ �ضنة واحدة وبلوغ 65 �ضنة، التطور 
ح�ضب الفئات ال�ضو�ضيو مهنية، الجهات.

•  ن�سبة حاالت العنف )التطور( 

واالغت�ساب  العنف  بحاالت  المتعلقة  واالإدانات  ال�سكايات  عدد    •
والمعاملة ال�ضيئة

•  عدد ال�ضكايات واالإدانات المتعلقة بالتحر�س 

•  عدد ال�ضكايات واالإدانات المتعلقة بالتعذيب الج�ضدي واالعتقال 
التع�ضفي 

•  عدد عقوبات االإعدام المنفذة

•  موؤ�سرات حول التدابير المتخذة لحماية الحياة الخا�سة

•  عدد طلبات الترخي�س والتحقيقات العمومية التي يتم اإجراوؤها في 
مو�سوع االأبحاث ال�سريرية

منظمة  وت�ضريعات  قوانين  اإعمال  ومدى  بوجود  متعلقة  موؤ�ضرات    •
للتجارب ال�ضريرية

الكهرومغناطي�ضية،  لالأ�ضعة  التعر�س  بن�ضب  المتعلقة  الموؤ�ضرات    •
وعدد ال�ضكايات المقدمة في المو�ضوع

•  وجود ومحتوى الن�ضو�س القانونية اأو التنظيمية اأو القرارات المتعلقة 
بم�ضادر االإ�ضعاعات ال�ضارة

بالمعالجة  المتعلقة  الن�ضو�س  بوجود وتطبيق  المتعلقة  الموؤ�ضرات    •
الجينية للمادة الحية.

المحتوى والمرجعيات المعيارية

•  اإن الحق في الحياة حق اأ�ضا�ضي، يحميه االإعالن العالمي لحقوق االإن�ضان كما تحميه االأديان جميعا. وهذا الحق ملزم 

عالميا للهيئات الق�سائية والطب والعلم، واحترامه هو �سرط الولوج اإلى كل الحقوق االأخرى.

•  ي�ضمن الد�ضتور هذا الحق )الف�ضالن 20 و21(. والحق في الحياة يقت�سي حماية االإن�سان من كل م�س ب�سخ�سه )ومن 

ثمة اأ�سكال الحماية في حال الحروب، والتوافق المتنامي حول اإلغاء عقوبة االإعدام، وتاأطير ال�سروط الطبية-االجتماعية 

حاالت  من  والوقاية  الرحيم،  القتل  حول  الت�سريعات  وتطوير  التفجيرية،  العمليات   مخاطر  من  والحماية  لالإجها�س، 

االنتحار، وتحريم القتل، ومحاربة الحوادث بمختلف اأنواعها وغير ذلك(.

•  تن�س العديد من الن�سو�س الدولية على الحق في الحياة، وبخا�سة منها العهد الدولي الخا�س بالحقوق المدنية وال�سيا�سية 

)المادة 6(.

•  وقد كر�ضت العديد من الهيئات الق�ضائية، من قبيل المحكمة االأوربية لحقوق االإن�ضان، الحق في الحياة بكونه "القيمة 

االأ�ضمى على �ضلم قيم حقوق االإن�ضان على الم�ضتوى الدولي".

الأهداف
الموؤ�ضرات

)يتعين تعريفها قدر االإمكان ح�ضب الجن�س والجهة(
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مالحظات ال�ضلطات العمومية

راأي الهيئات الدولية

5-  تقلي�س حاالت القتل واالنتحار والحوادث  
)اأهداف االألفية للتنمية(

التي منحت �ضالحيات وا�ضعة وكلفت  االإن�ضاف والم�ضالحة،  للحقيقة، هي هيئة  2004 لجنة  �سنة  المغرب  اأحدث  لقد 

باإتمام عمل الهيئة الم�ضتقلة للتحكيم في جبر االأ�ضرار التي لحقت ب�ضحايا االعتقال التع�ضفي واالختفاء الق�ضري )ما بين 

�ضنتي 1996-1999(. وقد قامت الهيئة بدرا�ضة االنتهاكات الج�ضيمة لحقوق االإن�ضان التي �ضهدتها فترة ما بعد اال�ضتقالل، 

من اأجل ك�سف الحقيقة وجبر االأ�سرار ح�سب قواعد االإن�ساف وتعوي�س �سحايا االنتهاكات. ما بين 2004 و2006، تو�ضلت 

هيئة االإن�ضاف والم�ضالحة، عبر تحريات وتجميع ال�ضهادات وجل�ضات ا�ضتماع عمومية لل�ضحايا وجل�ضات ا�ضتماع مغلقة مع 

�ضهود وم�ضوؤولين �ضابقين، وفح�س اأر�ضيفات ر�ضمية وتجميع للمعطيات من كل الم�ضادر المتوفرة، اإلى اإثبات طبيعة وخطورة 

و�ضياق االنتهاكات، وذلك على �ضوء مبادئ ومعايير القانون الدولي لحقوق االإن�ضان.

تنفيذ  باأمر  االإن�ضان(  لحقوق  الوطني  المجل�س  اليوم  اأ�ضبح  )الذي  االإن�ضان  لحقوق  اال�ضت�ضاري  المجل�س  اإلى  عهد  وقد 

التو�ضيات واالإ�ضالحات التي اأو�ضت بها هيئة االإن�ضاف والم�ضالحة من اأجل حفظ الذاكرة و�ضمان عدم تكرار االنتهاكات 

ال�ضابقة واإزالة االآثار المترتبة عليها، واإعادة وتعزيز الثقة في الموؤ�ض�ضات واحترام دولة القانون ومقت�ضيات حقوق االإن�ضان. 

وقد هم هذا التفعيل على وجه الخ�سو�س جانب التعوي�سات الفردية )الذي تم االنتهاء منه تقريبا(، وجبر ال�سرر الجماعي 

)في طور االإنجاز بدعم من هيئات دولية(، وتكوين اأر�ضيفات في هذا المجال والحفاظ على الذاكرة الجماعية )مو�ضوع ن�س 

قانوني(، واإعادة االإدماج االجتماعي والتغطية ال�سحية التي جرى بالفعل تطبيقها.

)اإلغاء عقوبة االإعدام والحماية من االختفاء  الموؤ�س�ساتية والت�سريعية  باالإ�سالحات  المتعلقة  التو�سيات  اأما في ما يخ�س 

الق�ضري، وتفعيل البروتوكول االختياري �ضد التعذيب وغير ذلك(، فقد قام المجل�س اال�ضت�ضاري لحقوق االإن�ضان بتنظيم 

عدد من اللقاءات الت�ضاورية وتقدم بجملة من االآراء اال�ضت�ضارية.

يالحظ اأن هناك في المغرب، منذ ت�سعينات القرن الما�سي، اإرادًة في "طي �ضفحة" االنتهاكات المرتكبة في الما�ضي. 

فقد تم اإطالق �ضراح المئات من المعتقلين ال�ضيا�ضيين ومعتقلي الراأي، واإنجاز بع�س االإ�ضالحات القانونية والموؤ�ض�ضية، 

وتعوي�س العديد من �ضحايا االنتهاكات وذويهم. غير اأن اإن�ضاء هيئة االإن�ضاف والم�ضالحة في نوفمبر 2003 والعمل الذي 

اأنجزته هذه الهيئة هو ما �ضكل بالفعل قطيعة مع الما�ضي حملت دالالت رمزية كبيرة.

اأ�سغالها  بتتبع  االإن�سان  اال�ست�ساري لحقوق  المجل�س  تكليف  تم   ،2005 �ضنة  والم�ضالحة  االإن�ضاف  هيئة  مهام  انتهاء  بعد 

وتفعيل تو�ضياتها. وقد عبر العديد من ال�ضحايا والمنظمات غير الحكومية عن خيبة اأملهٍم من الطريقة التي جرى بها تفعيل 

وغياب  التنفيذ  باآجال  الخ�سو�س  على  تتعلق  الأ�سباب  االإن�سان،  لحقوق  اال�ست�ساري  المجل�س  يد  على  الهيئة  تو�سيات 

الت�ضاور مع هيئات م�ضتقلة وانعدام ال�ضفافية.

هيئة  قبل  المعلن من  الهدف  رغم  وذلك  والموؤ�ض�ضاتية،  القانونية  االإ�ضالحات  تفعيل  في  تاأخر  اأخرى، يالحظ  من جهة 

االإن�ضاف والم�ضالحة، والمتمثل في و�ضع وتعزيز �ضمانات عدم تكرار االنتهاكات الج�ضيمة لحقوق االإن�ضان.

فبع�س اأ�سكال انتهاك هذه الحقوق، من مثل االإفراط في ا�ستعمال القوة من قبل الم�سوؤولين عن تطبيق القانون، ووجود 

ادعاءات عن حدوث حاالت من التعذيب وغيره من اأ�سناف �سوء المعاملة لم ي�سملها اأي تحقيق، والت�سييق التع�سفي على 

حرية التعبير والتنظيم والتجمع في ما يتعلق بق�سايا تعتبرها ال�سلطات المغربية ذات ح�سا�سية، كلها اأ�سكال من االنتهاك ال 

تزال اليوم قائمة، رغم اأنها اأقل عددا من ذي قبل.

•  عدد الوفيات الناجمة عن جرائم القتل واالنتحار وحوادث ال�سغل 
اأو حوادث ال�سير
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مالحظات وتو�ضيات الأطراف المعنية التي تم الإن�ضات اليها من طرف  المجل�ص القت�ضادي والجتماعي

تو�ضيات

•     تفعيل تو�ضيات هيئة االإن�ضاف والم�ضالحة التي تهم تدعيم ال�ضمانات الد�ضتورية لحقوق االإن�ضان.

•     تنفيذ خطط عمل عمومية ترمي اإلى حماية الحياة من خالل تدابير موجهة للوقاية من حوادث ال�سير وحوادث ال�سغل 

وحاالت القتل واالنتحار وتقلي�ضها.

•     االإعالن عن اإلغاء عقوبة االإعدام.

 2(      الحق في ال�ضحة البدنية والعقلية

المحتوى والمرجعيات المعيارية

•   اإن الحق في ال�ضحة حق اأ�ضا�ضي لكل اإن�ضان. وهو يقت�ضي اأن لالأفراد جميعا حق اال�ضتفادة من ظروف مالئمة للتمتع 

واالجتماعية  االقت�سادية  بالحقوق  الخا�س  الدولي  العهد  من   12 والمادة  لل�ضحة  العالمية  )المنظمة  اأف�ضل  ب�ضحة 

والثقافية(. وين�س الد�ضتور �ضنة 2011 على الحق في ال�ضحة البدنية والعقلية )الف�ضل 31(.

اإلى الحقوق االأ�سا�سية االأخرى )ال�سكن، الماء ال�سروب، التطهير، الملب�س، ال�سغل  بالولوج  اإعمال هذا الحق  يرتبط     •

والحماية االجتماعية وغير ذلك(، و باعتباره حقا اأ�ضا�ضيا، يمثل هذا الحق واجبا في عنق المجتمع باأ�ضره يلزم �ضمانه 

لكل فرد.

•   يقت�ضي احترام هذا الحق تدخل ال�ضلطات العمومية والجماعات الترابية واالأ�ضر واالأفراد، وكذا المقاوالت والجمعيات، 

كل  ح�ضب دائرة ن�ضاطه وم�ضوؤوليته.

الأهداف
الموؤ�ضرات

)يتعين تعريفها قدر االإمكان ح�ضب الجن�س والجهة(

6- تح�سين ن�سبة الولوج العادل للموؤ�س�سات ال�سحية 
والرفع من جودتها

7- تح�ضين �ضحة االأم والطفل )اأهداف االألفية 
للتنمية(

ة لكل األف من ال�سكان، وذلك ح�سب طبيعة المنطقة 
َّ
�ِسر

ً
•   عدد االأ

)ح�ضرية اأو قروية( والجهات وباقي الموؤ�ضرات المبينة للفوارق في 

هذا المجال

االأ�سا�سية  ال�سحية  الخدمات  موؤ�س�سات  اأن�سطة  ومعدل  عدد   •
موؤ�ض�ضة �ضحية،  ال�ضكان لكل  متو�ضط عدد  المتنقلة،  والوحدات 

موؤ�ضرات  من  ذلك  وغير  طبيب/ممر�س  لكل  ال�ضكان  ومتو�ضط 

قيا�س الفوارق

ال�ضاكنة  من  فرد  لكل  الموازية  الطبية  واالأطر  الطبية  االأطر  عدد    •
اأو  الح�ضرية  المناطق  اإلى  االنتماء  معيار  ح�ضب  ثم  عام  )ب�ضكل 

القروية وح�ضب الجهات وغير ذلك(

النظر عن  تغطية �سحية )بغ�س  الم�ستفيدين من  االأ�سخا�س  عدد    •
نوع نظام التغطية(

)ح�سب  ن�سمة  األف  لكل  للوالدة  المخ�س�سة  ة 
َّ
االأ�ِسر •    عدد 

اأمرا�س الن�ضاء  اأطباء  الجهات، المناطق الح�ضرية والقروية(، عدد 

الوالدات  ون�ضبة  الو�ضع  قبل  اال�ضت�ضارات  ن�ضبة  والمولدات، 

الخا�سعة للمراقبة الطبية

•    معدل وفيات االأطفال )اأهداف االألفية للتنمية(

•    ن�ضبة تلقيح االأطفال دون �ضنة واحدة
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8 - تح�ضين المقت�ضيات القانونية المنظمة لالإجها�س

9 - التقييم والتح�ضين الم�ضتمر لل�ضيا�ضات الوطنية 
والجهوية في مجال الوقاية والعالج والق�ساء على 

االأمرا�س  الوبائية والم�ضتوطنة 

10 - ال�ضمان الفعلي للوقاية من االإدمان ومحاربة 
االتجار في المواد المخدرة وتوزيعها غير 

الم�ضروع

11 - التقييم والتح�ضين الم�ضتمر لل�ضيا�ضات الوطنية 
والجهوية والمحلية في مجال حماية ال�ضحة 

العمومية

•   ن�ضبة الوالدات عند المراهقات، ون�ضبة ا�ضتعمال موانع الحمل

•   عدد عمليات االإجها�س في ال�ضنة، بالو�ضط الطبي اأو خارجه

•   عدد الجمعيات العاملة في المجال

•   عدد الوفيات الناجمة عن اأمرا�س م�ضتوطنة

•   معدل االأ�سخا�س ما بين 15 و25 �ضنة، المتوفرين على معلومات 
�ضحيحة وكاملة عن فيرو�س فقدان المناعة المكت�ضب )اأهداف 

االألفية للتنمية(

•    معدل انت�ضار فيرو�س فقدان المناعة المكت�ضب - ال�ضيدا في 
اأو�ساط اال�سخا�س البالغين ما بين 15 و25 �ضنة )اأهداف االألفية 

للتنمية(

مراحل  في  الموجودين  ال�ضيدا  بداء  الم�ضابين  ال�ضكان  عدد     •
النهائية  العالج  خدمات  من  والم�ستفيدين  المر�س،  من  متقدمة 

للتنمية( االألفية  الفيرو�س" )اأهداف  "م�ضاد 
•   عدد وحجم انت�ضار االأمرا�س المزمنة اأو المعدية

•   الوقاية من اأمرا�س التهاب الكبد وعالجها

هذا  الناجمة عن  الوفيات  ومعدل  ال�ضل  داء  انت�ضار  عدد وحجم     •
المر�س

•   ن�ضبة تف�ضي اإدمان الكحول والتدخين بين ال�ضكان

قيا�س  وموؤ�سرات  االإدمان  عالج  في  المخت�سة  الموؤ�س�سات  عدد     •
فعاليتها

•   عدد المهنيين والمتدخلين المكونين في مجال مكافحة االإدمان

•   موؤ�ضرات حول البرامج المو�ضوعة على الم�ضتوى الوطني والجهوي 
والمحلي في مجال ال�ضحة العمومية واآثارها على ال�ضاكنة 

•   موؤ�ضرات حول وجود وعدد الم�ضتفيدين من برامج مدر�ضية للتربية 
في مجال ال�ضحة

•   موؤ�ضرات حول وجود وعدد الم�ضتفيدين من برامج تح�ضي�ضية في 
مجال ال�ضحة لفائدة ال�ضاكنة

•   عدد الجمعيات العاملة في ميدان تح�ضي�س المواطنين في المجال 
ال�ضحي

مالحظات ال�ضلطات العمومية

التلقيحية  التغطية  دائرة  وتو�ضيع  االأطفال  �ضلل  على  الق�ضاء  في  ال�ضحة  في  الحق  مجال  في  المغرب  مكت�ضبات  تتمثل 

لالأطفال. كما تم بذل جهود عديدة من اأجل تح�ضين موؤ�ضرات ال�ضحة االإنجابية، وتعميم التاأمين االإجباري على المر�س، 

ودعم البرنامج الوطني لمحاربة داء فقدان المناعة المكت�ضب )ال�ضيدا(.

وقد تم ما بين 2007 و2010 ت�ضييد 366 موؤ�ض�ضة ا�ضت�ضفائية، مما يرفع عددها االإجمالي اإلى اأكثر من 2.800 موؤ�ض�ضة. ومن 

جهة اأخرى، وفي اإطار برنامج "اأمومة بدون مخاطر"، تم اإقرار مجانية الوالدة، مما مكن من الرفع من ن�ضبة الوالدات في و�ضط 

خا�ضع للمراقبة الطبية اإلى 75 بالمائة. كما �ضهدت اأ�ضعار 315 دواء، ترتبط اأ�ضا�ضا بال�ضرطان وااللتهاب الكبدي الفيرو�ضي 

واأمرا�س القلب وال�سرايين والم�سادات الحيوية، تخفي�سات هامة تراوحت بين 57 و87 بالمائة.
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غير اأن الولوج اإلى العالج يختلف اختالفا كبيرا ح�سب م�ستويات الدخل، اإذ في الوقت الذي تلجاأ فيه ال�ساكنة الفقيرة 

اإلى خدمات الم�ست�سفيات العمومية، يف�سل المو�سرون الم�سحات الخا�سة، علما اأن الفقراء ال يتوفر اأغلبهم على التاأمين 

ال�ضحي. وي�ضتفيد ال�ضكان الح�ضريون االأكثر غنى من خدمات الم�ضت�ضفيات العمومية اأكثر ب�ضبع مرات تقريبا مما ي�ضتفيد 

منها الفقراء الح�سريون، في حين يلجاأ ال�سكان القرويون من االأو�ساط الفقيرة والمتو�سطة كثيرا اإلى المراكز ال�سحية التي 

اأخرى خارجية مرتبطة باالأمية وغياب ال�ضكن  اإليه من عوامل  تقدم خدماتها بالمجان. ويزيد من تفاقم الو�ضع ما ي�ضاف 

الالئق والبطالة وه�ضا�ضة ال�ضغل، يزيدها تعقيدا ما تجري ممار�ضته من تمييز مبني على الجن�س.

اأثناء الو�ضع وبين الر�ضع كبيرة جدا، مع اختالفات هامة بين الجهات وبين الو�ضطين  ال تزال ن�ضب الوفيات بين الن�ضاء 

الح�ضري والقروي. وتعود هذه الوفيات باالأ�ضا�س اإلى الظروف غير المالئمة التي تجري فيها الوالدة. لكن ينبغي االإ�ضارة 

اإلى اأن ن�سبة الوفيات بين االأطفال دون الخام�سة �سهدت انخفا�سا قدره 24 بالمائة ما بين �ضنتي 2007 و2010.

يعد ا�ستهالك المخدرات م�سكلة متفاقمة تهدد ال�سحة العمومية. وقد بينت االأبحاث الميدانية التي تم اإجراوؤها �سنة 2003 

اأن ن�ضبة اإدمان الكحول تبلغ 2 بالمائة، في حين تبلغ ن�سبة اإدمان غيره من المخدرات 2.8 بالمائة.

وقد ات�ضح من نتائج بحث ميداني اأجري في يونيو 2006 من قبل الجمعية المغربية لعلم الت�سممات ال�سريرية والمخبرية 

حول ا�ستهالك المخدرات والتبغ والكحول لدى ال�سباب في الو�سط المدر�سي، اأن ما قد يزيد على 10 بالمائة من ال�ضباب 

يتعاطون المخدرات، ن�سفهم يف�سلون تعاطي مخدر القنب الهندي، في حين يتعاطى 12 بالمائة منهم الكوكايين ويتعاطى 

3 بالمائة الهيروين. ويبين هذا البحث اأن 66 بالمائة من االأ�سخا�س الذين تم ا�ستجوابهم يجدون حاجتهم من المخدرات 

بكل �سهولة في ال�سوق ال�سوداء. ويبدو اأن بع�س ال�سباب من الجن�سين قد عرفوا اأول تجربة لهم مع المخدرات منذ �سن 

الثانية ع�ضرة.

راأي الهيئات الدولية

اإن تح�ضين الظروف ال�ضحية لل�ضكان ينعك�س على م�ضتوى معدالت االأعمار. ويبلغ معدل االأعمار في المغرب اليوم 72.9 

�ضنة، مقابل 65.5 في 1988 و47 في 1962.

اإلى  والولوج  والتغذية،  والطفل،  االأم  م�ستوى �سحة  توجد على  ال�سحة  البالد في مجال  تواجهها  التي  التحديات  واأكبر 

العالج الطبي في الو�سط القروي.

في ما يخ�س تهريب المخدرات، يظل المغرب اأحد اأهم البلدان الم�سدرة لها. على اأن الم�ساحة المزروعة بالقنب الهندي 

انخف�ست من 134000 هكتار في 2003 اإلى 72.500 هكتار في 2005، وانخف�س االإنتاج بالتالي من 3.070 اإلى 1.067 

طنا خالل المدة نف�سها. ولم يقم مكتب االأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة ببحث ميداني في المغرب منذ 

2005، وهي ال�سنة التي اأعلنت الحكومة المغربية بعدها عن انخفا�س في الم�ساحة المزروعة وفي االإنتاج على ال�سواء. اأما 

المعطيات المتعلقة بحاالت �ضبط وم�ضادرة القنب الهندي قادم من المغرب، التي تدلي بها البلدان الموجهة اإليها تلك 

الكميات من المخدر، فال تفيد بانخفا�س في الكميات الواردة عليها، وي�ستمر المغرب جراء ذلك في الظهور بمظهر اأحد 

اأهم م�ضادر التزود بالقنب الهندي.

المالحظات

�سعوبات تعتر�س ولوج ال�ساكنة، وخ�سو�سا في الو�سط القروي، اإلى عالج طبي ذي جودة.   •

وجود عجز في التدابير المالئمة الرامية اإلى حماية االأمهات العازبات واأطفالهن، وكذا المراأة الحامل واالأرملة والمطلقة.   •

يظل الحق في الحماية وفي التغطية ال�سحية، وكذا في العالج الطبي، غير م�سمون.   •

مالحظات وتو�ضيات الأطراف المعنية التي تم الإن�ضات اليها من طرف  المجل�ص القت�ضادي والجتماعي
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ال تزال ن�ضبة الوفيات بين االأطفال مرتفعة رغم الجهود التي بذلت من اأجل بلوغ الهدف الرابع من اأهداف االألفية للتنمية.   •

غياب اإطار تنظيمي مالئم خا�س باالإجها�س.   •

التو�ضيات

•    اإعادة تقييم الخريطة ال�سحية الوطنية واإعادة �سياغتها ارتكازا على مبداأ االإن�ساف المجالي واالجتماعي في الولوج اإلى العالج.

•    فتح نقا�س وطني حول مبادئ واأهداف وو�سائل ال�سيا�سة ال�سحية والولوج اإلى العالج وحول م�سوؤولية الفاعلين.

•    النهو�س باالإجراءات ال�سرورية من اأجل �سمان حماية ال�سحة البدنية والعقلية لل�سكان، وبخا�سة في الو�سط القروي.

•    ت�ضجيع اإطالق برامج خا�ضة لتقلي�س معدل وفيات االأطفال.

•    ت�سخي�س المخاطر وتح�سين ظروف الم�ساعدة والحماية الطبية لالأم والطفل عند الو�سع.

•    تح�ضين نظام تغذية الر�ضع واالأطفال، عبر ت�ضجيع الر�ضاعة من الثدي.

 3(    الحق في الأمن الغذائي

المحتوى والمرجعيات المعيارية

اإن التغذية حق اأ�سا�سي من حقوق االإن�سان، وهو معترف به عالميا باعتباره �سرطا من �سروط الحق في الحياة.  •

يقت�ضي هذا الحق �ضمان الحق في الو�ضول اإلى غذاء كاف كما وكيفا )�ضحي ومغذ(، بما يتيح لالإن�ضان اأن يحيا حياة   •

�ضحية ون�ضيطة )المادة 26 من االإعالن العالمي لحقوق االإن�ضان(.

اأثناء موؤتمر القمة العالمي لالأغذية المنعقد عام 1996، اأكدت منظمة االأغذية والزراعة FAO اأن االأمن الغذائي "يتحقق   •

كافية  اأغذية  على  واالقت�ضادية،  المادية  الناحيتين  من  الح�ضول،  بفر�س  االأوقات  جميع  في  كافة  الب�ضر  يتمتع  عندما 

و�سليمة ومغذية تلبى حاجاتهم التغذوية وتنا�سب اأذواقهم الغذائية كي يعي�سوا حياة موفورة الن�ساط وال�سحة".

يعنى الهدف الرابع اأ�ضفله بالبعد االقت�ضادي للو�ضول اإلى هذا الحق.  •

يقت�ضي البعد ال�ضحي من هذا الحق الق�ضاء على االأمرا�س المنتقلة عبر المياه واالأمرا�س الطفيلية، وتدعيم حماية الم�ضتهلكين.  •

الأهداف
الموؤ�ضرات

)يتعين تعريفها قدر االإمكان ح�ضب الجن�س والجهة(

12- تعزيز �ضمان ال�ضالمة الغذائية

13- الوقاية من �ضوء التغذية ومحاربته

•   عدد الوفيات الناتجة عن حاالت الت�سمم الناجمة عن ا�ستهالك 
اأغذية فا�ضدة

•   عدد عمليات المراقبة التي تقوم بها م�ضالح مراقبة ال�ضحة العمومية 
والميزانيات المخ�س�سة لها وال�ساكنة الم�سمولة بها ونتائجها

 •   الموؤ�ضرات المتعلقة بالبرامج العمومية للتربية والتوعية في مجال 
وال�ضاكنة  لها  المر�ضودة  والميزانيات  البرامج  تلك  )عدد  التغذية 

الم�ضمولة بها(

•   ن�سبة االأطفال دون �سن الخام�سة، الذين يعانون من نق�س في الوزن

•   ن�ضبة ال�ضاكنة التي ال تح�ضل على الم�ضتوى اليومي ال�ضروري من 
ال�ضعرات الحرارية

•   ن�ضبة ال�ضاكنة التي تعاني من �ضوء التغذية، والتي ت�ضتفيد من برامج 
عمومية للتغذية التكميلية
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مالحظات ال�ضلطات العمومية

تراجعت ن�سبة االأ�سخا�س الذين يعانون من الجوع على الم�ستوى الوطني من 4.6 بالمائة في 1985 اإلى اأقل من 1 بالمائة 

في 2007. وقد بدا هذا االتجاه نحو االنخفا�س اأكثر و�سوحا في الو�سط القروي، حيث انتقلت هذه الن�سبة من 6.2 اإلى 2.0 

بالمائة خالل الفترة ذاتها.

راأي الهيئات الدولية

�ضهدت الو�ضعية الغذائية لل�ضكان في المغرب تح�ضنا بالمقارنة مع م�ضتواها منذ اأربعين �ضنة خلت، وذلك من جهة بف�ضل 

تطور اقت�ساد البالد، ومن جهة اأخرى بف�سل تح�سن الخدمات ال�سحية وتطور قطاعات اأخرى مثل الفالحة والتربية وخدمات 

اجتماعية اأخرى. 

غير اأن تحليل الو�سعية الغذائية للفئات المختلفة من ال�ساكنة يظهر اأن هناك عددا من الم�ساكل التي ال تزال مطروحة.

الطبيعي  معدله  عن  الوزن  ونق�س  النمو  في  فالتاأخر  البالد.  في  العمومية  ال�ضحة  م�ضاكل  من  م�ضكلة  التغذية  �ضوء  يعد 

م�ضكلتان يعاني منهما على التوالي 18 بالمائة و10 بالمائة من االأطفال دون الخام�سة من العمر. اأما الجوع الخفي اأو نق�س 

المكونات الغذائية الدقيقة، فهو متف�ٍسّ في البالد، حيث ُيذكر على �ضبيل المثال اأن 63 بالمائة من االأطفال ما بين ال�ضاد�ضة 

والثانية ع�ضرة من العمر يعانون من نق�س في مادة اليود. اأما فقر الدم الناتج عن نق�س في الحديد فيعاني منه 31.5 بالمائة 

من االأطفال الذين يتراوح �ضنهم ما بين �ضتة اأ�ضهر وخم�س �ضنوات.

 4(     الحق في ال�ضغل وفي ظروف عمل عادلة ومالئمة

المحتوى والمرجعيات المعيارية

لكل �سخ�س الحق "في اأن تتاح له اإمكانية ك�سب رزقه بعمل يختاره اأو يقبله بحرية" )المادة 6 من العهد الدولي الخا�س   •

بالحقوق االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية(.

المالحظات

ولوج محدود اإلى تغذية �سحية متوازنة وكاٍفية، وخ�سو�سا بالن�سبة اإلى االأ�سخا�س ذوي الو�سعية االأكثر ه�سا�سة.   •

يتعين  التي  الرئي�ضية  التحديات  من  واحدا  والطفل،  االأم  الغذائي، وخ�ضو�ضا  وو�ضعها  ال�ضاكنة  تح�ضين �ضحة  يمثل    •

مواجهتها في ال�ضنوات المقبلة.

نق�س في مجال حماية الم�ضتهلكين و�ضمان حقهم في اللجوء اإلى الق�ضاء.   •

التو�ضيات

�سمان الحق في االأمن الغذائي وتاأمين الو�سول اإلى تغذية �سحية مالئمة غنية ومتوازنة للجميع، وبخا�سة االأ�سخا�س    •

الذين يعانون من الو�ضعيات االأ�ضد ه�ضا�ضة.

تفعيل االإ�ضتراتيجية الوطنية للتغذية، التي تعمل وزارة ال�ضحة على اإعدادها.   •

و�سع برنامج خا�س لالأمن الغذائي )طرق اإنتاج وحفظ وتخزين وتوزيع المواد الغذائية(.   •

تطبيق القانون الخا�س بحماية الم�ستهلك، والذي �سادقت عليه الحكومة.   •

ال�سهر على تفعيل وح�سن �سير المركز المغربي لال�ستهالك، الذي اأحدثته وزارة ال�سناعة والتجارة والتقنيات الحديثة    •

بدعم من منظمة االأغذية والزراعة.

مالحظات وتو�ضيات الأطراف المعنية التي تم الإن�ضات اليها من طرف  المجل�ص القت�ضادي والجتماعي
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الأهداف
الموؤ�ضرات

)يتعين تعريفها قدر االإمكان ح�ضب الجن�س والجهة(

14-  النهو�س الفعلي بالت�ضغيل 

15-  �ضمان دخل الئق والحر�س على اأن يتم احترام 
القوانين المنظمة للحد االأدنى لالأجور

16-  تح�سين التوجيه وبرامج التكييف المهني )تحويل 
اأو مالءمة الم�ضار اأو االخت�ضا�س المهني(

17-  التح�سين الم�ستمر ل�سروط ال�سالمة وال�سحة 
والرفاه في ال�ضغل

18- الحر�س على احترام  الحد االأدنى ل�ضن 
الت�ضغيل وحظر اأ�ضواأ اأ�ضكال عمل االأطفال  

)منظمة العمل الدولية:االتفاقية رقم 182 ب�ضاأن 

حظر اأ�ضواأ اأ�ضكال عمل االأطفال واالإجراءات 

الفورية للق�ضاء عليها(

•   ن�ضبة الت�ضغيل لدى ال�ضاكنة الن�ضيطة )اأهداف االألفية للتنمية(

•   الموؤ�سرات المتعلقة بن�ساط خدمات الو�ساطة في مجال الت�سغيل

•  الموؤ�ضرات المتعلقة بوجود ومحتوى وفعالية القوانين التنظيمية 
الخا�سة بوكاالت الو�ساطة في مجال الت�سغيل

•   الموؤ�سرات الخا�سة باالإجراءات المتخذة لفائدة ت�سغيل ال�سباب

•   ن�ضبة ال�ضاكنة الن�ضيطة التي تتقا�ضى اأجرا دون الحد االأدنى 
لالأجور 

•  الموؤ�سرات المتعلقة بالت�سريعات وموؤ�سرات نجاعة �سيا�سات التكييف 
المهني )تحويل اأو مالءمة الم�ضار اأو االخت�ضا�س المهني(

•  عدد اأطباء ال�ضغل لكل 1.000 اأجير

•  خريطة االأمرا�س المهنية وتطورها

•  حجم وتطور حوادث ال�سغل

•   الموؤ�ضرات المتعلقة بالوالدة و�ضاعات ال�ضغل واالأمرا�س المهنية 
وحوادث ال�سغل

•   الموؤ�ضرات المتعلقة بال�ضالمة في ال�ضغل )تجهيزات ال�ضالمة(

 •   ن�ضبة ت�ضغيل االأطفال في القطاعين المهيكل وغير المهيكل، 
والموؤ�سرات المتعلقة بتدابير المراقبة واإعادة االإدماج

•   الموؤ�سرات المتعلقة بوجود وفعالية التدابير المتخذة لمحاربة اأ�سواأ 
اأ�ضكال ت�ضغيل االأطفال )خادمات البيوت القا�ضرات واالأ�ضكال 

االأخرى للت�ضغيل (
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العمل كاأجير في القطاع الخا�س والعمل في الوظيفة العمومية �سكلين من بين االأ�سكال االأخرى لل�سغل )كالمهن الحرة   •

والت�سغيل الذاتي والعمل التعاوني وغير ذلك(. والحق في ال�سغل ال يترتب عنه حقا عاما غير م�سروط اأو ال محدود في 

العمل �ضمن القطاع العمومي.

ي�ضمن الد�ضتور من جهٍة "ولوَج الوظائف العمومية ح�سب اال�ستحقاق"، ومن جهة اأخرى "الدعم من طرف ال�ضلطات   •

العمومية في البحث عن من�ضب �ضغل اأو في الت�ضغيل الذاتي" )الف�ضل 31(. والدعم في البحث عن من�ضب �ضغل 

يقت�سي تعميم وتدعيم الو�سائل المخ�س�سة للتكوين المهني والتوجيه والتكييف المهني والو�ساطة في الت�سغيل، كما اأنه 

يقت�سي التدخل الم�سترك لل�سلطات العمومية والجماعات المحلية والمقاوالت العمومية والخ�سو�سية، وكذا الجمعيات 

المهنية.

ويحيل الو�سف في قولنا "عادلة ومالئمة" هنا على حماية الحد االأدنى الم�ضروع لالأجور والتح�ضين المتوا�ضل لظروف 

العمل، كما يحيل على الق�ضاء على كل اأ�ضكال ال�ضغل غير الم�ضروع )من مثل العمل الق�ضري، واالتجار في الب�ضر وما 

اإلى ذلك(.

• اعدد القوانين والتدابير التنظيمية

• الموؤ�ضرات المتعلقة بال�ضيا�ضات العمومية من حيث عدد القوانين 
والن�ضو�س التنظيمية

• الموؤ�ضرات المتعلقة بالمراقبة: عدد المحا�ضر والمتابعات

19- تعزيز االإطار القانوني لمكافحة االتجار في الب�ضر 
وفي اليد العاملة والعمل الق�ضري، وتعزيز جهود 

الوقاية من هذه الظواهر

من اأجل ميثاق اجتماعي جديد: �ضوابط يجب احترامها واأهداف ينبغي التعاقد ب�ضاأنها



مالحظات ال�ضلطات العمومية

ي�سجل على وجه العموم انخفا�س في ن�سبة البطالة من 9.7 بالمائة �ضنة 2007 اإلى 9.1 بالمائة �ضنة 2010. غير اأن هناك 

فروقا ال تزال قائمة في ما يتعلق بالولوج اإلى ال�سغل والدخل، بين الو�سط الح�سري والقروي، وبين الجهات، وتجاه الفئات 

ذات الو�سعية الخا�سة. وال يف�سي نمو الن�ساط االقت�سادي اإلى توزيع عادل للموارد بين العالم الح�سري والعالم القروي 

وبين طبقات وفئات ال�ضاكنة.

وقد تم بذل جهود هامة ل�ضالح ال�ضباب، في مجال الق�ضاء على البطالة منها خا�ضة و�ضع ثالثة برامج )"اإدماج" و"تاأهيل" 

و"مقاولتي"( ترمي اإلى تقديم الدعم من اأجل خلق مقاوالت وتاأهيل اأ�سخا�س باحثين عن �سغل وتاأمين التكوين المف�سي 

اإلى االإدماج. وقد هم برنامج "اإدماج" على �ضبيل المثال ما يفوق 225.000 طالب �ضغل من حاملي ال�ضهادات ما بين 2007 

ويونيو 2011، تم تر�ضيم 83 بالمائة منهم في المقاوالت التي ا�ضتقبلتهم. اأما برنامج "تاأهيل"، فقد هم 59.000 طالب �ضغل 

خالل الفترة ذاتها، بلغت ن�سبة االإدماج بينهم 70 بالمائة.

راأي الهيئات الدولية

�ضادق المغرب على االتفاقات المتعلقة بالعمل الق�ضري، غير اأن الت�ضريع المغربي ال يتالءم مع تلك االتفاقيات. فالعقوبات 

المطبقة في حال خرق القوانين المتعلقة بالعمل الق�ضري لي�ضت ذات قوة ردعية كافية. وعلى اأر�س الواقع، يكون العمل في 

المنازل، الذي تمار�ضه في الغالب فتيات لم يبلغن الثامنة ع�ضرة من العمر، في بع�س االأحيان اأقرب اإلى العمل الق�ضري. 

كما تبين بع�س التقارير من جهة اأخرى اأن البالد ت�ضهد حاالت من االتجار في الب�ضر، بمن فيهم االأطفال.

تبعا لالتفاقية رقم 182 ب�ضاأن حظر اأ�ضواأ اأ�ضكال عمل االأطفال )1999( )الم�ضادقة: 2001(، فاإن المغرب مدعو اأكثر من 

اأي وقت م�ضى العتماد م�ضروع قانون حول العمل في المنازل، مع االأخذ بعين االعتبار العمل الذي يمار�ضه االأطفال دون 

�ضن 18 في المنازل في ظروف �سبيهة بالعبودية اأو في ظروف خطيرة. كما ينبغي على المغرب اأن يحر�س على اإجراء بحوث 

معمقة واأن يتخذ االإجراءات الالزمة من اأجل متابعة ق�سائية في حق االأ�سخا�س الذين يخ�سعون اأطفاال دون �سن 18 للعمل 

المنزلي الق�سري اأو العمل المنزلي الخطير، كما ينبغي فر�س عقوبات فعالة وردعية على اأر�س الواقع. واأخيرا فاإن الحكومة 

المغربية مدعوة الإر�سال ن�سخة من البحث الذي اأجرته �سنة 2010 حول و�ضعية الفتيات القا�ضرات اللواتي ي�ضتغلن في 

المنازل بمدينة الدار البي�ضاء. 

في  معروفة  وغير  خفية  ظاهرة   يزال  ما  الذي  لالأطفال  الجن�ضي  اال�ضتغالل  على  الق�ضاء  في  جهدا  الحكومة  تذخر  وال 

المغرب. كما و�سع المر�سد الوطني لحقوق الطفل خطا اأخ�سر رهن اإ�سارة االأطفال �سحايا العنف. ومع ذلك، فاإن الت�ساور 

ما زال م�ستمرا بخ�سو�س تطوير اإ�ستراتيجية وطنية للوقاية من اال�ستغالل الجن�سي لالأطفال ومكافحته .    

المالحظات

•   وجود نق�س على م�ضتوى االإطار القانوني وعدم كفاية االآليات والموارد التي من �ضاأنها اأن تتيح الو�ضول اإلى وكاالت 

الت�ضغيل الو�ضيطة واأن ت�ضاهم في تعزيز �ضفافيتها ومراقبتها.

عدم تطبيق مقت�ضيات الت�ضريعات المتعلقة بال�ضغل وغياب مراقبة فعاليتها.    •

•   غياب برامج للتكوين المهني.

الب�ضر وت�ضغيل  ت�ضمح بحماية االأطفال والمراهقين من اال�ضتغالل واالتجار في  التي  التدابير واالآليات  •   عدم تطبيق 

القا�ضرين.

مالحظات وتو�ضيات الأطراف المعنية التي تم الإن�ضات اليها من طرف  المجل�ص القت�ضادي والجتماعي

المجل�س االقت�ضادي واالجتماعي
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التو�ضيات

التعريف بمفهوم العمل الكريم الذي يقوم على الدعائم االأ�سا�سية التالية:   •

تكافوؤ الفر�س والم�ساواة في الولوج الحر اإلى �سوق ال�سغل ب�سكل �سفاف ومنظم، وبما ي�سمن �سروط االإن�ساف للجميع.  -

�ضمان الحقوق االأ�ضا�ضية للعاملين.  -

ال�سالمة في ال�سغل، والحماية االجتماعية للعاملين �سد المخاطر االجتماعية )حوادث ال�سغل واالأمرا�س المهنية   -

وانقطاع الدخل...(.

�سمان حد اأدنى من الخدمات اأو الخدمات االأ�سا�سية.  -

ت�ضجيع برامج للتكوين تتالءم مع احتياجات المقاولة ومتطلبات ال�ضوق.   •

ت�سجيع برامج للتكييف المهني وتح�سينها.   •

تحديد وت�سجيع التدابير الرامية اإلى منع ت�سغيل االأطفال دون �سن الخام�سة ع�سرة.   •

الحر�س على �سمان احترام ال�سن االأدنى للولوج اإلى ال�سغل، ومنع كل اأ�سكال ا�ستغالل االأطفال.   •

مراقبة مدى احترام وكاالت الت�ضغيل الو�ضيطة لقانون ال�ضغل.   •

 5(     الحق في المبادرة والمقاولة

المحتوى والمرجعيات المعيارية

اإن حرية المبادرة والمقاولة في حد ذاتها اأو في عالقة بحريات اأخرى، مرتبطة باحترام القوانين الجاري بها العمل، كما   •

يمكن اأن ترتبط بالحق في الملكية وفي حق كل �سخ�س في العي�س الكريم وفي حقه في تح�سين �سروط عي�سه )العهد 

الدولي الخا�س بالحقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية، المادة 11(.

اإن اإعالن الدوحة ب�ضاأن تمويل التنمية يعيد التاأكيد على وثيقة "توافق اآراء مونتيري" ويدعو اإلى احترام هذا الحق من   •

اأجل �ضمان التنمية االقت�ضادية واالجتماعية.

الأهداف
الموؤ�ضرات

)يتعين تعريفها قدر االإمكان ح�ضب الجن�س والجهة(

20- تعزيز الحق في المبادرة والمقاولة والق�ضاء على 
العوائق التي تقف في وجه المبادرة الخا�سة

21 - ت�ضجيع المقاولة الذاتية وتاأ�ضي�س وتطوير 
المقاوالت ال�ضغرى وال�ضغيرة والمتو�ضطة، 

ودعم ح�ضولها على التمويل

•   الموؤ�سرات المتعلقة بتاأ�سي�س المقاوالت والتوقف عن الن�ساط 
واأ�ضبابه

•   الموؤ�سرات المتعلقة ب�سروط الح�سول على التمويل

•   الموؤ�ضرات المتعلقة بتحديد واإزالة العوائق الم�ضطرية، وخ�ضو�ضا 
منها االإدارية والقانونية، التي تقف في وجه اال�ستثمار

•   الموؤ�ضرات المتعلقة بالتكوين والم�ضاعدة والدعم لتاأ�ضي�س 
المقاوالت

•   االموؤ�سرات المتعلقة بالتدابير الخا�سة المتخذة للم�ساعدة على 
تاأ�ضي�س المقاولة ودعم المقاوالت ال�ضغرى والمتو�ضطة

•   االموؤ�ضرات المتعلقة بدعم الت�ضغيل الذاتي

77

• الموؤ�ضرات المتعلقة بحجم واأثر القرو�س ال�ضغرى على الت�ضغيل والدخل

• الموؤ�سرات المتعلقة بتعريف و�سفافية وتنظيم ن�ساط موؤ�س�سات القرو�س 
ال�ضغرى

• الموؤ�سرات المتعلقة بتعريف اال�ستغالل التع�سفي لح�سن نية اأو 
ل�سعف االأ�سخا�س في و�سعية ه�سة؛ والوقاية من هذا اال�ستغالل

من اأجل ميثاق اجتماعي جديد: �ضوابط يجب احترامها واأهداف ينبغي التعاقد ب�ضاأنها



مالحظات ال�ضلطات العمومية

اأ�ضهر االأولى من �ضنة 2010، تم اإحداث 24.560  اأفاد المكتب المغربي للملكية ال�ضناعية والتجارية باأنه خالل الع�ضرة 

مقاولة جديدة )ذات �سخ�سية معنوية( مقابل 25.833 في نف�س الفترة من �ضنة 2007، م�سجال بذلك انخفا�سا بلغت ن�سبته 

حوالي 5 بالمائة.

ومنذ �ضنة 2006، تم اإطالق برنامج لدعم اإحداث المقاوالت ال�سغرى )مقاولتي( من اأجل مواكبة حاملي الم�ساريع بتكلفة 

ا�ضتثمارية بلغت 250.000 درهم. وت�سمل هذه المبادرة مواكبة حاملي الم�ساريع خالل المرحلة القبلية والبعدية الإحداث 

المقاولة؛ و�ضمان الدولة )CCG( بن�ضبة 85 بالمائة من القر�س البنكي مع تفوي�س للبنوك؛ ومنح �سلفة بدون فائدة تمثل 

على االأكثر 10 بالمائة من اال�ضتثمار، في حدود 15.000 درهم. 

وقد اأظهر تقييم هذا البرنامج وجود اختالل في التوازن بين االأهداف الطوعية التي اأعلن عنها واالإنجازات، حيث بالكاد 

تحديد  وتم  البداية.  في  ا�ضتفادتهم  المتوقع  من  كان  �ضاب   30.000 مجموع  من  البرنامج  هذا  من  �ضاب   3.300 ا�ضتفاد 

العراقيل التالية:

• عدم تالوؤم العر�س مع تخ�س�سات المر�سحين لال�ستفادة من الم�سروع.

•  غياب �ضبه تام لثقافة المقاولة لدى ال�ضباب.

•  غياب المتابعة المهيكلة لمرحلة ما بعد انطالق الم�سروع والمرتكزة على خبرة متعددة التخ�س�سات.

•  �سعوبة الح�سول على التمويل البنكي وغياب تنوع م�سادر تمويل اأخرى غير تلك التي تمنحها البنوك.

•  عدم تالوؤم اأ�ضكال التكوين.

وقد قادت هذه النتائج غير المر�سية ال�سلطات العمومية اإلى و�سع مخطط ا�ستعجالي �سنة 2009، حيث لم يعد االأمر يقت�ضر 

على حاملي ال�ضهادات فقط، بل فتح في وجه جميع حاملي الم�ضاريع.

هذا  اإطالق  منذ  بنكية  تمويالت  من  الم�ساريع  ن�سف  ا�ستفاد  فقد  والكفاءات،  ال�سغل  الإنعا�س  الوطنية  الوكالة  وح�سب 

المخطط. 

راأي الهيئات الدولية

التو�ضيات

ت�سجيع اإحداث المقاوالت ال�سغرى والمتو�سطة وتعزيز كفاءاتها.   •

ت�سجيع المبادرة الخا�سة.   •

تب�سيط الم�ساطر االإدارية الإحداث المقاوالت والح�سول على التمويل.   •

نطاق  خارج  تجارية  قنوات  المهيكل،  غير  )القطاع  الم�سروعة  غير  التناف�سية  ال�سغوط  وتقلي�س  االحتيال  منع  تعزيز    •

القانون، التهريب(.

الت�سجيع على اللجوء اإلى عرو�س المقاوالت المحلية في منح ال�سفقات العمومية المتعلقة باالأ�سغال والخدمات.     •

مالحظات وتو�ضيات الأطراف المعنية التي تم الإن�ضات اليها من طرف  المجل�ص القت�ضادي والجتماعي
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 6(     الحق في الولوج اإلى الماء واإلى ظروف �ضحية مالئمة

المحتوى والمرجعيات المعيارية

هو حق اأ�ضا�ضي يتيح تحقيق ظروف عي�س كريمة لكل اإن�ضان.  •

رغم اأن العهد الدولي الخا�س بالحقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية ال يتحدث اإال عن "الحق في م�ضتوى معي�ضي   •

اعتبرت في  العهد  بمتابعة وتطبيق  المكلفة  الخبراء  فاإن لجنة   ،)12 )الف�ضل  ال�ضحة  11( والحق في  كاف" )الف�ضل 

2002 اأن "الحق في الماء ال�ضروب وفي التطهير" من�ضو�س عليه �ضمنيا في الف�ضلين 11 و12.

تعيد اأهداف االألفية للتنمية التاأكيد على هذا الحق.

الأهداف
الموؤ�ضرات

)يتعين تعريفها قدر االإمكان ح�ضب الجن�س والجهة(

22- تو�ضيع و�ضمان الو�ضول اإلى م�ضدر للماء ال�ضالح 
لل�ضرب )اأهداف االألفية للتنمية(، وتح�ضين 

الولوج اإلى خدمات التطهير

•   االن�ضبة المئوية لل�ضكان الذين ال يتمتعون بحقهم في التوفر 
على الماء ال�ضالح لل�ضرب وال ي�ضتفيدون من خدمات ال�ضرف 

ال�ضحي )التطهير ال�ضائل( )االأهداف االإنمائية للتنمية(

•   ن�ضبة الوفيات في �ضفوف االأطفال الناجمة عن اأمرا�س مرتبطة 
بجودة المياه

مالحظات ال�ضلطات العمومية

انطلق برنامج التزويد المجّمع لل�ضاكنة القروية بالماء ال�ضالح لل�ضرب )PAGER( في 1995، حيث بلغت ن�ضبة الربط ب�ضبكة 

التوزيع 91 بالمائة في نهاية 2010، مقابل ما ال يزيد عن 14 بالمائة عند انطالق البرنامج.

االقت�ضادية  التنمية  على   )2010 نهاية  في  بالمائة   97( القروي  العالم  كهربة  برنامج  وكذا  البرنامج  هذا  اأثر  وا�ضحا  ويبدو 

واالجتماعية لل�ضاكنة القروية، وخ�ضو�ضا في ما يتعلق بالحد من م�ضكلة "�سخرة جلب الماء" )التي كانت تقع باالأ�ضا�س 

على عاتق الفتيات(، والخف�س من ن�سب االإ�سابة باالأمرا�س المرتبطة بتلوث المياه، ورفع ن�سبة تمدر�س الفتيات، والخف�س 

من ِن�ضب الهجرة القروية، وتح�ضين ظروف الحياة على وجه العموم.

في مجال التطهير، تم رفع ن�ضبة الربط ب�ضبكة التطهير في المناطق القروية اإلى 72 بالمائة في 2010، مقابل 70 بالمائة في 

2005. اأما ن�ضبة معالجة المياه الم�ضتعملة فبلغت 21 بالمائة في 2010، مقابل 8 بالمائة في 2005، و�سارت هناك 49 محطة 

تطهير م�ضتغلة، مقابل 21 في 2005.

راأي الهيئات الدولية

قاعدتين  يمثالن  الم�ستعملة،  المياه  الناتجة عن  التلوث  والحماية من مخاطر  نقي،  �سروب  ماء  اإلى  الولوج  في  الحق  اإن 

اأ�ضا�ضيتين �ضروريتين ل�ضحة ال�ضكان.

وقد تم اإحراز تقدم كبير في هذا المجال. ففي �ضنة 2008، تم ربط 76 بالمائة من االأ�ضر بالماء ال�ضالح لل�ضرب مع وجود 

تم  القروي(  الو�ضط  في  بالمائة   44 مقابل  الح�ضري  الو�ضط  في  بالمائة   95.5( الجغرافية  المناطق  بين  وا�ضحة  تباينات 

التخفيف من حدتها في �سنة 2010.

وعلى العك�س من ذلك، تعاني �ضبكات التطهير ال�ضائل من تاأخر كبير، ال�ضيما في الو�ضط القروي حيث ت�ضتعمل 32 بالمائة 

من االأ�ضر نظاما م�ضتقال، في حين ال تتجاوز ن�ضبة االأ�ضر الم�ضتفيدة من �ضبكة التطهير ال�ضائل 2 بالمائة. ومن جهتها، ال تتوفر 

المراكز الح�سرية اإال على تغطية جزئية ل�سبكات التطهير ال�سائل التي غالبا ما تكون متقادمة ومختنقة، مع نق�س في مجال 

التنقية ينتج عنه تدٍنّ في نوعية مياه ال�سرب وظهور اأمرا�س مرتبطة بتلوث المياه.
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المالحظات

ال يزال الولوج اإلى ماء �سروب نقي وكاف يطرح �سعوبات عديدة )من حيث التوزيع والجودة والوفرة وغيرها(، وخ�سو�سا 

في الو�ضط القروي.

التو�ضيات

حماية الحق في الولوج اإلى م�سدر للماء ال�سروب النقي ال�سافي، من اأجل حياة كريمة.   •

ال�سهر على اأن يتزود كل مواطن بما يكفيه من الماء ال�سالح لل�سرب يكون �سهل الولوج وبكلفة منا�سبة وبجودة مقبولة    •

لال�ستعمال ال�سخ�سي والمنزلي.

تح�سين خدمات التطهير ال�سائل حتى تكون �سهلة الولوج وبكلفة في متناول الجميع.   •

مالحظات وتو�ضيات الأطراف المعنية التي تم الإن�ضات اليها من طرف  المجل�ص القت�ضادي والجتماعي

 7(     الحق في التعليم الأ�ضا�ضي

المحتوى والمرجعيات المعيارية

اإن حق كل �سخ�س في التعليم حق اأ�سا�سي من حقوق االإن�سان.  •

الخا�س  الدولي  العهد  يكر�سه  كما   ،26 مادته  في  الحّق  هذا   1948 ل�ضنة  االإن�ضان  لحقوق  العالمي  االإعالن  يكر�س   •

2 و13 و14، واالتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع  1966 في المواد  بالحقوق االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية ل�ضنة 

اأ�ضكال التمييز العن�ضري في المواد 1 و2 و5، واتفاقية الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز �ضد المراأة في المادتين 1 و10، 

واتفاقية حقوق الطفل في المواد 2 و9 و28 و29.

ي�ضمن الد�ضتور هذا الحق، حيث ين�س على الحق في الح�ضول على تعليم ع�ضري وذي جودة، وفي التكوين المهني   •

والتربية البدنية والفنية )الف�ضل 31(، وكذا على حق الطفل في التربية االأ�ضا�ضية )الف�ضل 32(.     

يرد التقدم المحرز في �ضمان هذا الحق على �ضكل اأهداف رقمية �ضمن اأهداف االألفية للتنمية.  •

الأهداف
الموؤ�ضرات

)يتعين تعريفها قدر االإمكان ح�ضب الجن�س والجهة(

23-  �ضمان التطبيق الفعلي الإجبارية التعليم 
االأ�ضا�ضي

•   معدل التمدر�س في التعليم االأولي والمرحلة االبتدائية 
)االأهداف االإنمائية للتنمية(

•   ن�ضبة التالميذ الذين بدوؤوا الدرا�ضة االبتدائية ون�ضبة الذين اأنهوا 
المرحلة االبتدائية )اأهداف االألفية للتنمية(

•   عدد االأطفال دون �سن الخام�سة ع�سرة غير الممدر�سين اأو 
المنقطعين عن الدرا�ضة؛ موؤ�ضر يتعلق بمحتوى البرامج وجودتها 

•   الموؤ�ضرات المتعلقة بتمدر�س االأطفال في و�ضعية اإعاقة اأو 
المنتمين للو�ضط القروي وال�ضبه ح�ضري

•   موؤ�ضرات حول جودة التعليم واإتقان اللغات الوطنية واالأجنبية

•   موؤ�ضرات حول جودة الكتب المدر�ضية وم�ضاهمتها في التربية 
على المواطنة ومحاربة ال�ضور النمطية المكر�ضة للتمييز
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24-  تنمية �سخ�سية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية 
والبدنية اإلى اأق�ضى اإمكاناتها

25-  تعميم الولوج الأدوات التعلم االأ�سا�سية 
والنهو�س ب�سبل التمكن منها وكذا الولوج 

للم�ضامين التربوية الرئي�ضة

•   املوؤ�ضرات املتعلقة بجودة التعليم )عدد التالميذ يف كل ق�ضم، وعدد 

املعلمني امل�ضتفيدين من التكوين امل�ضتمر وغريها من موؤ�ضرات منظمة 

التعاون والتنمية االقت�ضادية (

•   ن�ضبة الت�ضجيل يف التعليم االأويل ح�ضب اجلن�س واجلهة

•   املوؤ�سرات املتعلقة بالرتبية املدنية والولوج لتكنولوجيات االإعالم 

واالت�ضال واال�ضتفادة من االأن�ضطة املدر�ضية املوازية 

•   امليزانيات املر�ضودة واملبادرات )العمومية واخلا�ضة( املتعلقة باحلد من 

االأمية 

•   املبادرات العمومية واخل�سو�سية واجلمعوية املتخذة من اأجل النهو�س 

بالقراءة وت�ضجيع اإتقان مبادئ احل�ضاب واالإملام باملعارف االأ�ضا�ضية

•   ن�ضبة ا�ضتعمال احلوا�ضيب

•   ن�سبة حمو االأمية لدى االأ�سخا�س املرتاوحة اأعمارهم ما بني 15 و24 

�ضنة )اأهداف االألفية للتنمية(

مالحظات ال�ضلطات العمومية

بلغت الن�ضبة ال�ضافية لتمدر�س االأطفال المتراوحة اأعمارهم ما بين 6 �ضنوات و11 �ضنة 96.4 بالمائة في عام 2011 مقابل 

52.6 بالمائة في المو�ضم الدرا�ضي 91-1990. غير اأن الم�ضتويات التي ت�ضجلها ن�ضبة الت�ضجيل في التعليم االأولي ون�ضبة 

االنقطاع عن الدرا�سة قد تقو�س المكت�سبات التي تم تحقيقها في مجال تعميم الولوج اإلى التعليم االأ�سا�سي.

ومن اأجل الحد من ظاهرة االنقطاع المبكر عن الدرا�سة، وخ�سو�سا في �سفوف الفتيات واالأ�سخا�س ذوي االحتياجات 

الخا�سة، تم اتخاذ تدابير لتوفير الدعم االجتماعي والتربوي لالأطفال المعوزين )اإقامة مطاعم مدر�سية وبناء حجرات درا�سية 

جديدة في المدار�س االبتدائية وتوفير داخليات وتقديم منح درا�ضية وتوفير النقل وتقديم درو�س الدعم والتقوية(، ال�ضيما 

في الو�ضط القروي و�ضبه الح�ضري. وعلى �ضبيل المثال، يمكن االإ�ضارة اإلى ا�ضتفادة:

اإطار المبادرة الملكية  4.049.572 تلميذا من محفظة مدر�ضية مجانية تحتوي على كتب واأدوات مدر�ضية، وذلك في     •

"مليون محفظة" خالل المو�ضم الدرا�ضي 2011-2010، مقابل 1.273.846 تلميذا فقط في 2009-2008، �ضنة انطالق 
المبادرة.

•   362247 عائلة معوزة في المناطق القروية من دعم مالي مبا�سر م�سروط بت�سجيل اأبنائها )اأي 608.774 تلميذا(، وذلك 

في اإطار برنامج "تي�ضير".

•   1.163.896 تلميذا من المطاعم المدر�ضية في �ضنة 2010، مقابل 946.669 في �ضنة 2008، اأي بارتفاع ن�ضبته 23 بالمائة.

•   30.995 تلميذا من خدمة النقل المدر�ضي في �ضنة 2011، مقابل 2.200 تلميذ في العام 2008.

بالموازاة مع ذلك، تم تو�ضيع العر�س التربوي وتح�ضينه، من خالل ت�ضييد 205 مدار�س ابتدائية و158 ثانوية اإعدادية وبناء 

187 حجرة درا�ضية جديدة في المدار�س االبتدائية و1.751 في االإعداديات وربط 2.730 موؤ�ض�ضة ب�ضبكة الماء ال�ضروب 

وتزويد 2.481 موؤ�ض�ضة بالكهرباء وربط 3.000 موؤ�ض�ضة ب�ضبكة االنترنت، وغير ذلك.

لكن، ورغم اإن�ضاء 351 موؤ�س�سة ت�ستجيب لمتطلبات االأ�سخا�س ذوي االحتياجات الخا�سة، يظل النموذج الحالي للمدر�سة 

االبتدائية غير منا�ضب على العموم لالأطفال الذين يعانون من اإعاقة ذهنية اأو ج�ضدية واأطفال البدو الرحل واالأطفال القاطنين 

في المناطق الجبلية المعزولة.
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راأي الهيئات الدولية

اإحراز تقدم كبير في مجال تعميم التعليم االبتدائي، يتجلى باالأ�ضا�س في تح�ضين ن�ضبة التمدر�س لدى االأطفال  لقد تم 

المترواحة اأعمارهم بين �ضن ال�ضاد�ضة والحادية ع�ضرة. لكن تظل ثمة تحديات كبرى من حيث تكري�س الحق في التعليم، 

تتمثل على الخ�سو�س في الولوج غير ال�سامل وغير المتكافئ اإلى التعليم االأ�سا�سي وكذا في جودة التعلم التي تظل غير 

كافية.

وتالحظ لجنة االأمم المتحدة للحقوق االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية بقلق اأن نظام التعليم ي�ضير ب�ضرعتين، مع وجود 

فرق �سارخ بين التعليم العمومي والتعليم الخا�س، مما يخلق عدم الم�ساواة في الفر�س بالن�سبة لفئات المجتمع من ذوي 

الدخل المحدود. واأعربت اللجنة عن قلقها اأي�ضا اإزاء التفاوتات القائمة بين ن�ضبة تمدر�س الفتيات والفتيان، وبين المناطق 

القروية والمناطق الح�ضرية.

وفي ما يخ�س محاربة االأمية، ارتفع عدد الم�ستفيدين من برامج محو االأمية اإلى ال�سعف خالل ال�سنوات االأخيرة، ليبلغ 

بلغت  وقد   .2010 نهاية  في  بالمائة   32 اإلى حدود  االأمية  ن�ضبة  مما مكن من خف�س   ،2010 �سنة  في  �سخ�س   706.000

بالمائة من مجموع   50 ن�ضبة  القروي  الو�ضط  �ضكان  �ضكل  بينما  بالمائة،   80 البرامج  هذه  الم�ضتفيدات من  الن�ضاء  ن�ضبة 

الم�ضتفيدين.

زخما جديدا  يعطي  اأن  اإن�ضائها  �ضاأن  من  التي  االأمية،  لمحاربة  الوطنية  للوكالة  القانوني  االإطار  و�ضع  تم  اأخرى،  من جهة 

لالإ�ضتراتيجية والبرامج الرامية اإلى الق�ضاء على هذه االآفة االجتماعية.

المالحظات

ينبغي اإيالء المزيد من الحر�س ل�سمان الولوج اإلى التعليم االأ�سا�سي الجيد، وبخا�سة في الو�سط القروي.

التو�ضيات

تعميم الولوج اإلى تعليم ع�سري وذي جودة، ال�سيما في العالم القروي.   •

النهو�س بنموذج مجتمعي ياأخذ بعين االعتبار الحق في الكفاءة والتعليم االأ�سا�سي والتكوين المهني.   •

تقييم ح�ضيلة الميثاق الوطني للتربية والتكوين وتحيينه.   •

مالحظات وتو�ضيات الأطراف المعنية التي تم الإن�ضات اليها من طرف  المجل�ص القت�ضادي والجتماعي

 8(     الحق في الح�ضول على �ضكن

المحتوى والمرجعيات المعيارية

يحيل الحق في ال�ضكن على حق كل فرد في التوفر على مكان الئق ومنا�ضب للعي�س. ويرتهن بهذا الحق الح�ضول على   •

حقوق اأ�ضا�ضية اأخرى )كال�ضحة والتعليم وال�ضغل وغيرها(.

يعترف المغرب بالقيمة الد�ضتورية للحق في ال�ضكن )الف�ضل 31 من د�ضتور 2011(.  •

يرد الحق في ال�ضكن كذلك ب�ضكل �ضمني في عدد من الن�ضو�س الدولية المتعلقة بحقوق االإن�ضان، التي تعترف جميعها   •

بالحق في �سروط العي�س الكريم )العهد الدولي الخا�س بالحقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية، المادة 11(.

يكر�س اإعالن االألفية هذه االأهداف.   •
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راأي الهيئات الدولية

المالحظات

لالأ�سخا�س  بالن�سبة  وبخا�سة  االأ�سر محدودا،  احتياجات  ويالئم  الكريم  العي�س  ي�سمن  �سكن  الح�سول على  يزال  ال    •

والفئات �ضعيفة الدخل.

غياب برامج تروم الحد من اأعداد االأ�سخا�س بدون ماأوى.   •

التو�ضيات

تقييم ح�ضيلة ال�ضيا�ضات العمومية المتعلقة بال�ضكن بم�ضاركة كافة االأطراف المعنية.   •

ذوي  االأ�سخا�س  لفائدة  ال�سيما  جديدة،  �سكنية  وحدات  بناء  على  المحفز  االإطار  وتح�سين  التمويل  قيمة  من  الرفع    •

الدخل المحدود.

محاربة الم�ساربة في االأرا�سي واالأمالك العقارية.   •

اإدماج االأ�سخا�س االأكثر ه�سا�سة وتمكينهم من اال�ستفادة من برامج الم�ساعدة على ال�سكن.   •

مالحظات وتو�ضيات الأطراف المعنية التي تم الإن�ضات اليها من طرف  المجل�ص القت�ضادي والجتماعي

الأهداف
الموؤ�ضرات

)يتعين تعريفها قدر االإمكان ح�ضب الجن�س والجهة(

26-  تح�سين �سروط ح�سول كل ال�سكان على 
م�ضكن الئق

•   ان�سبة االأ�سخا�س القاطنين بم�سكن غير الئق وبم�سكن ه�س، 
)اأهداف االألفية للتنمية(

•   عدد االأ�سخا�س بدون ماأوى

•   موؤ�سرات حول وجود ومدى قرب الخدمات االأ�سا�سية في 
المجمعات ال�ضكنية

مالحظات ال�ضلطات العمومية

خال الفترة ما بين 2007 و2010 وفي اإطار برنامج محاربة ال�ضكن غير الالئق، تمت اإعادة اإيواء مليون مواطن، اأي 177.500 

اأ�ضرة من بين 348.000 اأ�ضرة م�ضتهدفة. وقد مكن هذا البرنامج من اإعالن 43 مدينة بدون �ضفيح. باالإ�ضافة اإلى ذلك، 

وبف�سل �سناديق ال�سمان )فوكاريم وفوكالوج(، ا�ستفادت 100.000 اأ�ضرة من قرو�س لل�ضكن. كما اأن 4302 من االأ�ضر 

المغربية المقيمة بالخارج قد ا�ستفادت من نظام "�ضمان ال�ضكن"، وذلك بف�ضل تو�ضيع نطاق هذه المنظومة.

ورغم هذه االإنجازات، يظل العجز في مجال ال�سكن كبيرا، وذلك ب�سبب عدم تدارك النواق�س المتراكمة في مجال تجديد 

الوحدات ال�سكنية واإنهاء و�سعية ال�سكن الم�سترك بين االأ�سر والق�ساء على ال�سكن غير الالئق.

لقد تم بذل جهود ال يمكن اإنكارها في ما يخ�س �سمان الولوج اإلى ال�سكن الالئق لفائدة ذوي الدخل المحدود، لكن ال 

يزال ثمة تاأخر وتفاوت بين الجهات واالأو�ساط واالأحياء وغيرها. كما اأن هناك اأوجه نق�س عديدة يعاني منها خا�سة العالم 

القروي و�ضواحي المدن الكبرى.
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 9(     الحق في التنقل وفي و�ضائل النقل

المحتوى والمرجعيات المعيارية

الحق في التنقل هو حرية كل فرد في التنقل، كما ورد في المادة 13 من االإعالن العالمي لحقوق االإن�ضان. وهو يفتر�س   •

توفر اأنظمة للنقل وتعزيز الولوج اإليها باعتبارها و�سيلة لتحقيق االندماج االجتماعي يرتهن بها احترام وتنفيذ حقوق اأخرى 

)الحق في ال�ضحة والتعليم وال�ضكن والعمل والترفيه وغيرها(.

الأهداف
الموؤ�ضرات

)يتعين تعريفها قدر االإمكان ح�ضب الجن�س والجهة(

27-  تح�سين الم�ساواة في الولوج اإلى و�سائل النقل 
وتعزيز جودتها

•   الموؤ�سرات المتعلقة بالولوج اإلى و�سائل النقل، والتوزيع العادل 
لال�ستثمارات في هذا القطاع، وجودة الخدمات ومدى اإ�سهامها 

في رفاه االأفراد وفي التنمية االقت�ضادية

•   الموؤ�سرات المتعلقة بالميزانيات المخ�س�سة للبنيات التحتية 
والتجهيزات الخا�سة بالنقل والحالة التي توجد عليها وجهود 

�ضيانتها

مالحظات ال�ضلطات العمومية

وعيا منه بالدور الهام الذي تلعبه الطرق القروية في التنمية االقت�ضادية واالجتماعية، اأطلق المغرب في �ضنة 1995 البرنامج 

الوطني للطرق القروية، الذي خ�ض�س لبناء الطرق من اأجل فك العزلة عن العالم القروي اأو تهيئة م�ضالك غير معبدة، حيث 

كان الخ�سا�س يقدر باأكثر من 38.000 كلم. وقد مكنت المرحلة االأولى من هذا البرنامج من ربط 54 بالمائة من ال�ضكان 

القرويين بالطرق في عام 2005، مقابل 36 بالمائة في عام 1995. وتهدف المرحلة الثانية اإلى رفع ن�ضبة ال�ضكان القرويين 

المتوفرين على �ضبكة طرقية اإلى 80 بالمائة بحلول عام 2015.

في عام 1989، لم يكن يتوفر المغرب �سوى على طريق �سيار واحد، يربط بين الرباط، العا�سمة االإدارية، والدار البي�ساء، 

العا�سمة االقت�سادية للبالد. وبعد اإنجاز الخط الرابط بين فا�س ووجدة، اأ�سبح طول �سبكة الطرق ال�سيارة المفتوحة بوجه 

حركة ال�ضير يبلغ حاليا 1.416 كلم، ومن المنتظر اأن يرتفع اإلى 1.800 كلم في اأفق �ضنة 2015. ويمتد المخطط االأول 

للطرق ال�سيارة، الذي اأنجز في اأقل من ع�سرين �سنة، على محورين هما محور غرب-�سرق يربط مدينة الرباط بفا�س ووجدة، 

الدار  يربط  وثاني  والفنيدق،  وتطوان  بطنجة  البي�ضاء  الدار  يربط  �ضيار  )طريق  اأ�ضطر   3 من  يتكون  �ضمال-جنوب  ومحور 

البي�ضاء بمراك�س واأكادير، وثالث يربط الدار البي�ضاء بالجديدة على اأن يمتد اإلى مدينة اآ�ضفي في اأفق �ضنة 2015(.

التنمية  في  اأ�ضا�ضيا  دورا  يلعب  هيكليا  محورا  المتو�ضطي  الطرقي  المدار  ي�ضكل  ال�ضيارة،  الطرق  �ضبكة  اإلى  وباالإ�ضافة 

االقت�ضادية واالجتماعية ل�ضمال المغرب. ويمكن هذا الطريق الذي يربط بين مدينتي طنجة وال�ضعيدية من تقلي�س المدة 

الزمنية للرحلة من 11 �ضاعة اإلى 7 �ضاعات، اإ�ضافة اإلى تح�ضين ظروف راحة و�ضالمة م�ضتعمليه ب�ضكل جد ملمو�س. ومن 

المقرر اأن تنتهي االأ�ضغال به في عام 2012.

وفي اأبريل 2010، تم اإعطاء االنطالقة لالإ�ضتراتيجية الوطنية لتنمية التناف�ضية اللوج�ضتيكية التي تتمحور حول ما يلي:

تطوير �ضبكة وطنية مندمجة للمناطق اللوج�ضتية على م�ضاحة 3.300 هكتار، منها 2080 هكتارا في اأفق �ضنة 2015.  •

تفعيل اإجراءات لتر�سيد وتكتل كل االأ�سناف الرئي�سية لرواج الب�سائع )ال�سناديق الحديدية والحبوب والمواد الطاقية   •

وال�ضادرات وغيرها(.

بروز فاعلين مغاربة في الخدمات اللوج�ستية المندمجة والناجعة، من القطاعين العام والخا�س.  •
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تطوير الكفاءات من خالل مخطط وطني للتكوين في مهن الخدمات اللوج�ستية )اأطر وتقنيون وفاعلون مخت�سون(.  •

التقنين  تدابير  واتخاذ  اللوج�ستية،  االأن�سطة  لتنمية  المغربية  الوكالة  اإحداث  عبر  �سيما  القطاع،  لحكامة  اإطار  و�سع   •

المنا�ضبة.

ويرتكز تفعيل هذه االإ�ستراتيجية على مقاربة ت�ساركية بين الدولة والقطاع الخا�س. ولهذا الغر�س، تم التوقيع على عقد-

برنامج للفترة 2015-2010 ين�س، في اإطار تنفيذ هذه االإ�ضتراتيجية على الم�ضتوى الجهوي والقطاعي، على اإبرام عقود 

اأفقية وقطاعية )في مجاالت  اإلى عقود تطبيقية  اإ�ضافة  تطبيقية من اأجل تطوير المناطق اللوج�ضتية على ال�ضعيد الجهوي 

التكوين وتاأهيل النقل الطرقي للب�ضائع، الخ(. ويهم العقد التطبيقي االأول جهة الدار البي�ضاء الكبرى، ويحدد 8 مناطق 

الحت�ضان محطات لوج�ضتية بالجهة تمتد على م�ضاحة اإجمالية تبلغ 978 هكتارا، منها 607 هكتارات مرتقبة في اأفق �ضنة 

2015، تتميز بربط مالئم مع مختلف �سبكات النقل من طرق �سيارة و�سكك حديدية ومطارات وموانئ.

راأي الهيئات الدولية

من بين 150 بلدا، يحتل المغرب المركز 94 في موؤ�سر اأداء الخدمات اللوج�ستية، الذي �سنف �سنغافورة في المرتبة االأولى 

عالميا. وفي العالم العربي، تاأتي االإمارات العربية المتحدة في المركز االأول بح�ضولها على المرتبة 20، تليها البحرين في 

المركز 36 وال�ضعودية في المركز 41 والكويت )44( وقطر )46( وعمان )48(، بينما جاءت االأردن في المركز 52. وكان 

المغرب م�ضبوقا اأي�ضا بتون�س )المركز 60( وال�ضودان )المرتبة 64( وموريتانيا )المركز 67(.

يرتكز هذا الموؤ�ضر الذي يعده البنك الدولي على ا�ضتق�ضاء عالمي يجمع بين النتائج المح�ضل عليها في �ضبعة مجاالت 

تتعلق باالأنظمة الجمركية والتكاليف اللوج�ستية )ال�سيما اأ�سعار ال�سحن( وجودة البنية التحتية والقدرة على تتبع وتعقب 

ال�سحنات وااللتزام بمواعيد الت�سليم وكفاءة الخدمات اللوج�ستية المحلية. وفي هذا االإطار، ي�سير البنك الدولي اإلى اأن 

المغرب، بف�سل قربه الجغرافي من االتحاد االأوروبي، عمل على تطوير اأن�سطة ت�سنيع �سمن خطوط االإنتاج مع ال�سركات 

االأوروبية المتعددة الجن�سية في مجاالت مختلفة مثل المالب�س وقطع غيار ال�سيارات وااللكترونيات. فقد كان الم�سوؤولون 

والم�ساركة االأجنبية في  الموانئ والجمارك  اللوج�ستية واال�ستثمار في  الخدمات  اإ�سالح  ب�سرورة  ال�سيا�سيون جد واعين 

مجال الخدمات اللوج�ستية. ومع ذلك، فاإن المغرب لم ي�ستفد بعد من مزايا التدابير التي اتخذها موؤخرا لتطوير الخدمات 

اللوج�ستية في الداخل، خ�سو�سا في ما يتعلق بالنقل بال�ساحنات والتخزين، وذلك على الرغم من تنفيذ اإ�سالح و�سف 

بالنموذجي في مجال الجمارك والموانئ.

المالحظات

وبين  الجهات  بين  بالنقل  الخا�سة  التحتية  البنيات  اإلى  والو�سول  وال�سيانة  التجهيز  م�ستوى  على  كبيرة  اختالالت    •

الفئات االجتماعية.

الالم�ضاواة في الو�ضول اإلى �ضبكات النقل بين المراكز الح�ضرية، علما اأن هذه ال�ضبكات قد تنعدم في بع�س الحاالت    •

)بالن�ضبة للمناطق المعزولة(. 

تدهور م�ستوى النقل الح�سري وغياب اأو عدم احترام بنود الخدمة العمومية.    •

التعتيم و�سعف اعتماد معايير معقولة في منح رخ�س النقل، مما يف�سر وجود خدمات غير متوازنة.   •

االأ�سخا�س  حياة  يهدد  مما  بها،  ال�سالمة  �سروط  وتدني  والب�سائع  االأ�سخا�س  نقل  لعربات  الميكانيكية  الحالة  تدهور    •

وجودة البيئة.   

مالحظات وتو�ضيات الأطراف المعنية التي تم الإن�ضات اليها من طرف  المجل�ص القت�ضادي والجتماعي
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التو�ضيات

احتياجات  على  ترتكز  جديدة  خطة  وتحديد  المعنية،  االأطراف  كافة  بم�ضاركة  للنقل  الوطني  النظام  ح�ضيلة  تقييم    •

ال�ضاكنة واالقت�ضاد الوطني.

 10(     الحق في الترفيه

المحتوى والمرجعيات المعيارية

لكل �سخ�س الحق في الراحة وفي اأوقات الفراغ )المادة 24 من االإعالن العالمي لحقوق االإن�ضان(. وقد تم التاأكيد على   •

هذا الحق اأي�ضا في المادة 7 )الفقرة د( من العهد الدولي الخا�س بالحقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية: "تعترف 

الدول االأطراف في هذا العهد بما لكل �سخ�س من حق في التمتع ب�سروط عمل عادلة ومر�سية تكفل على الخ�سو�س 

اال�ضتراحة واأوقات الفراغ، والتحديد المعقول ل�ضاعات العمل، واالإجازات الدورية المدفوعة االأجر، وكذلك المكافاأة 

عن اأيام العطل الر�ضمية". ويتعلق مبداأ العمل الم�ضار اإليه هنا بت�ضجيع التدابير الرامية اإلى تعزيز ح�ضول الجميع على 

الترفيه.

الأهداف
الموؤ�ضرات

)يتعين تعريفها قدر االإمكان ح�ضب الجن�س والجهة(

•   موؤ�سرات حول الولوج اإلى المرافق ال�سياحية والفندقية، والريا�سة، 28-  ت�ضجيع  ا�ضتفادة  الجميع من اإمكانيات الترفيه
والم�ساحات الخ�سراء

مالحظات ال�ضلطات العمومية

يظل الح�ضول على الترفيه في المغرب محدودا، وذلك بفعل قلة العر�س والظروف االجتماعية واالقت�ضادية. فنفقات االأ�ضر 

1.48 بالمائة كمعدل، في حين يظل التفاوت جد ملمو�س بين المناطق الح�ضرية  المخ�س�سة للثقافة والترفيه ال تتجاوز 

والقروية وكذا بين فئات النفقات.

الريا�ضة

ت�ضع الوزارة المكلفة بالريا�ضة وال�ضلطات المحلية رهن اإ�ضارة ال�ضباب اأكثر من 887 من�ساأة ريا�سية عمومية، يخ�س�س اأكثر 

من ن�سفها لكرة القدم التي تحظى ب�سعبية وا�سعة في اأو�ساط ال�سباب. وقد اأدى تر�سيح المغرب ال�ست�سافة نهائيات كاأ�س 

العالم لعام 2012 اإلى تو�سيع البنية التحتية الريا�سية، ال�سيما في ما يتعلق بكرة القدم. ومع ذلك، غالبا ما يقت�سر الولوج 

لهذه المن�ضاآت على المناطق الح�ضرية.

يتولى مهمة التاأطير الريا�ضي 3.761 ناديا تابعا لالتحادات الريا�سية المختلفة.

الثقافة والوزارتان المكلفتان

تقدم الوزارتان المكلفتان بالثقافة وال�سباب اإلى العموم اأنواعا مختلفة من الخدمات الثقافية:

دور الثقافة التي تعتبر ف�ضاءات مفتوحة للقاء والتن�ضيط واالإ�ضعاع الثقافي، تهدف اإلى ت�ضجيع االإبداع الفني ون�ضره.   •

وتوجد حاليا 20 دارا للثقافة في جميع اأنحاء البلد.

والرق�س  والريا�ضة  الت�ضكيلية  والفنون  والمو�ضيقى  )الم�ضرح  متنوعة  وثقافية  اأن�ضطة اجتماعية  توفر  التي  ال�ضباب  دور   •

وال�ضينما والقراءة، الخ( واأن�ضطة للتعلم )المدر�ضي والمهني ونوادي الحا�ضوب واللغات االأجنبية، الخ( وت�ضكل ف�ضاء 

للتن�ضئة االجتماعية والت�ضامح. وفي عام 2005، �سارك اأكثر من 5.4 مليون �ضاب في اأن�ضطة 380 دارا لل�ضباب عبر 

جميع اأنحاء المغرب.
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اأن�ضطة  ناديا لالأطفال تقدم   18 6 و15 �ضنة من  بين  اأعمارهم  تتراوح  10.000 طفل  ي�ضتفيد �ضنويا  نوادي االأطفال:   •

اجتماعية وتربوية وثقافية كالم�ضرح والرق�س والمو�ضيقى واللغات وغيرها.

الت�ضلية

ال�ضينما

ال يرقى عدد القاعات ال�ضينمائية في المغرب اإلى المعايير الدولية، حيث ان ال�ضا�ضات ال�ضينمائية ببلدنا ال يتجاوز عددها  

الخم�سون )50( ، باالإ�ضافة اإلى ذلك، ال يتجاوز معدل التردد عليها ن�ضبة 13 بالمائة. وتتركز هذه البنية التحتية في المدن 

الكبرى، حيث ت�ضم مدينة الدار البي�ضاء لوحدها ما يقرب من ثلث عدد القاعات.

ال�ضفر

اأمام عجز فئات معينة من ال�ضكان على القيام بال�ضفر الترفيهي، وال�ضيما االأطفال وال�ضباب، نظرا الأو�ضاعهم االقت�ضادية 

اله�ضة، تنظم الم�ضالح العمومية برامج خا�ضة:

المخيمات ال�سيفية على الم�ستوى الوطني: اإلى غاية ال�سنوات القليلة الما�سية، كان عدد الم�ستفيدين من هذا النظام   •

الخا�س بالمخيمات ال�سيفية التربوية ال يتجاوز 40.000 �ضاب �ضنويا. ومن اأجل رفع عدد الم�ضتفيدين وتح�ضين جودة 

اإقامة هوؤالء ال�ضباب، قامت كتابة الدولة المكلفة بال�ضباب بتنفيذ برنامج "العطلة للجميع" و�ضرعت في اإعادة هيكلة مرافق 

اال�ضتقبال والتجهيزات الالزمة لت�ضغيلها باالإ�ضافة اإلى تاأهيل الموارد الب�ضرية. وفي عام 2005، ا�ضتفاد 122.722 طفال من 

هذه المخيمات في جميع اأنحاء البالد، في اإطار الدورات التي عقدت خالل مختلف العطل المدر�سية.

مراكز اإيواء ال�ضباب: يتوفر المغرب على 30 مركزا تقدم خدمات االإيواء والمطعمة واالأن�ضطة الثقافية والفنية والعلمية   •

والريا�ضية وال�ضياحية لل�ضباب المغاربة واالأجانب باأ�ضعار رمزية.

راأي الهيئات الدولية

المالحظات

وجود بنيات تحتية غير كافية والالم�ساواة في اال�ستفادة من الت�سلية )ال�سباب، االأ�سخا�س الم�سنون، االأ�سخا�س والفئات   •

محدودة الدخل(.

الفندقية،  )البرامج  الت�سلية  عرو�س  من  اال�ستفادة  على  الم�ساعدة  اأو  التحفيز  اإلى  الرامية  التدابير  وف�سل  �سعف   •

التن�ضيط...(.

التو�ضيات

فتح نقا�س وطني حول االحتياجات والبنيات التحتية وعرو�س خدمات الت�ضلية بم�ضاركة جميع الفاعلين )الجمعيات،    •

المجموعات المهنية الفندقية وال�ضياحية(. 

مالحظات وتو�ضيات الأطراف المعنية التي تم الإن�ضات اليها من طرف  المجل�ص القت�ضادي والجتماعي

 11(     الحق في الحماية القانونية وفي العدالة

المحتوى والمرجعيات المعيارية

اأو بين  اأ�ضا�ضية تتمثل في ت�ضوية النزاعات بين االأفراد في ما بينهم،  اإن الق�ضاء، باعتباره مرفقا عموميا، ي�ضطلع بمهمة   •

االأفراد واالإدارات العمومية، اأو بين االإدارات في ما بينها.
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يحر�س الق�ضاء على �ضمان احترام وح�ضن تطبيق قواعد القانون في الق�ضايا المعرو�ضة عليه، كما يفر�س في االآن ذاته   •

التزامات على المواطن )ال يعذر اأحد بجهله القانون(.

اإن الحق في الحماية القانونية ي�ضمن لكل مواطن، كيفما كان �ضنه وجن�ضه وثقافته ومقر اإقامته، الم�ضاعدة في الح�ضول   •

على حقوقه. وتتمثل هذه الم�ساعدة في توجيهه نحو الهيئات اأو الم�سالح اأو المهنيين المخت�سين، وت�سهيل ولوجه اإلى 

العدالة، وموؤازرته بالمهنيين )من محامين ومفو�ضين ق�ضائيين وموثقين وغيرهم(، وتقديم الم�ضاعدة القانونية له في تحرير 

العقود من قبل مهنيي العدالة )الف�ضل 23 من الد�ضتور والمواد من 8 اإلى 11 من االإعالن العالمي لحقوق االإن�ضان 

والمادة 6 من االتفاقية االأوربية لحقوق االإن�ضان(.

يقت�ضي الحق في الحماية القانونية والعدالة اإيالء اهتمام خا�س الحتياجات الفئات اله�ضة.  •

الأهداف
الموؤ�ضرات

)يتعين تعريفها قدر االإمكان ح�ضب الجن�س والجهة(

29-  تح�ضين ومراقبة مدى احترام الو�ضع القانوني 
للطفل 

30- �ضمان الو�ضع القانوني لالأمومة وتوفير
       الحماية له 

31- منع وحظر جميع اأ�ضكال اال�ضتغالل والعبودية

32- �سمان ولوج الجميع اإلى العدالة وتح�سين 
الم�ضاعدة الق�ضائية

33- تعزيز حماية الم�ضتهلكين وحقهم في  التظلم 
لدى الق�ساء واإحداث اإطار قانوني للوقاية من 

المديونية المفرطة لالأفراد واالأ�ضر 

•   الموؤ�ضرات المتعلقة باالأحكام ال�ضادرة في ق�ضايا ح�ضانة االأطفال 
على اإثر الطالق

•   الموؤ�ضرات المتعلقة بحماية االأطفال مزدوجي الجن�ضية

•   الموؤ�ضرات المتعلقة باأعمال الحماية واالأحكام ال�ضادرة في ق�ضايا 
اأموال اليتامى

•   الموؤ�ضرات المتعلقة بمنازعات الحالة المدنية

•   الموؤ�ضرات المتعلقة باحترام الو�ضعية القانونية للطفل، وعلى 
الخ�سو�س الطفل المحروم من الرعاية االأ�سرية

•   الموؤ�ضرات المتعلقة بعدد البنيات المر�ضودة من قبل الدولة 
للتكفل باالأطفال دون �ضن ال�ضابعة، المحرومين من الرعاية االأ�ضرية

•   الموؤ�ضرات المتعلقة بالقوانين باالآليات واالإجراءات واالأحكام 
الق�سائية المتعلقة بحماية االأطفال �سحايا العنف )بكل اأ�سكاله(

•   الموؤ�ضرات المتعلقة بحماية الن�ضاء الحوامل

•   الموؤ�ضرات المتعلقة بحماية االأمهات العازبات 

•   الموؤ�ضرات المتعلقة با�ضتعمال موانع الحمل  

•   الموؤ�ضرات المتعلقة بمنع التحري�س على الدعارة وتهريب 
المهاجرين

•   عدد الم�ضتفيدين من الم�ضاعدة الق�ضائية 

•   عدد الجزاءات والعقوبات ال�ضادرة في حق الم�ضتفيدين من 
الم�ضاعدة الق�ضائية مقارنة مع الموؤازرين بمحاٍم

•   موؤ�سر متعلق بالتوزيع الترابي للخدمات القانونية

•   عدد الدورات االإعالمية والتح�ضي�ضية الرامية اإلى توعية ال�ضكان 
بحقوقهم القانونية وبوجود م�ضاعدة ق�ضائية

•   عدد ال�ضكايات والتظلمات لدى الق�ضاء ح�ضب القطاعات

•   عدد برامج توعية الم�ضتهلك وجودتها وفعاليتها

•   وجود ومدى تاأثير التدابير الوقاية من المديونية المفرطة لالأفراد 
واالأ�ضر
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مالحظات ال�ضلطات العمومية

من اأجل �سمان جودة الخدمات القانونية المقدمة اإلى المواطنين، تم اإن�ساء �سبابيك ا�ستقبال في محاكم اال�ستئناف البالغ 

عددها 21 والمحاكم االبتدائية البالغ عددها 60. كما اأحدثت وزارة العدل في مقرها مركزا ال�ضتقبال المواطنين، يت�ضمن 

مكتبا خا�سا بالمغاربة المقيمين بالخارج.

وتم تب�سيط الم�ساطر الق�سائية، كما تم اإحداث غرف لال�ستئناف لدى المحاكم االبتدائية بالن�سبة للق�سايا ال�سغرى بغية 

ت�ضهيل الم�ضاطر على المتقا�ضين.

ومن اأجل ت�سريع البت في الق�سايا، تم تو�سيع مجال اخت�سا�سات القا�سي الفردي، كما تم الرفع من عدد الق�ساة )توظيف 

300 قا�ٍس جديد كل �ضنة لي�ضل مجموع الق�ضاة الجدد اإلى 1.200 قا�س خالل الفترة 2008-2011(. وقامت االإدارة 
المكلفة بال�ضوؤون الق�ضائية بو�ضع بنية تحتية معلوماتية ع�ضرية ت�ضمن ال�ضفافية في معالجة الق�ضايا وتتيح للمتقا�ضين تتبع 

�ضير ق�ضاياهم عن بعد بوا�ضطة االنترنت.

اإ�سافة اإلى ذلك، ومن اأجل �سمان النجاعة الق�سائية، تم اإن�ساء محاكم ابتدائية متخ�س�سة )في الق�سايا المدنية والجنائية 

واالجتماعية(.

اأجل  من   2011 في  االأ�ضغال  وتتوا�ضل  ابتدائية،  محكمة  و21  ا�ضتئناف  محكمة   19 تحديث  تم   ،2010 �ضنة  وخالل 

تحديث محكمتي ا�ضتئناف و46 محكمة ابتدائية، بتعاون مع االتحاد االأوروبي.

وحلت موؤ�ض�ضة "الو�ضيط" في مار�س 2011 محل ديوان المظالم. وتتمثل مهمتها في تقديم الم�ضاعدة اإلى المتقا�ضين 

الذين يواجهون م�ضكلة مرتبطة بالم�ضاطر الق�ضائية.

الجهوي"،  "الو�ضيط  ا�سم  مندوبين جهويين تحت  "الو�ضيط" باإحداث  موؤ�ض�ضة  �ضتقوم  القرب،  تتوخى  مقاربة  اإطار  وفي 

اأو  بالتع�سف  يت�سم  اإداري  ت�سرف  اأي  المت�سررين من  الم�ستكين  اإن�ساف  المرتفقين، من خالل  �سيتولون حماية حقوق 

ال�ضطط في ا�ضتعمال ال�ضلطة، في نطاق �ضيادة القانون ومبادئ العدالة واالإن�ضاف.

في هذا ال�سدد، واإ�سافة اإلى �سالحيات البحث والتحري والقيام بم�ساعي الو�ساطة والتوفيق، تم تخويل موؤ�س�سة الو�سيط 

القانونية، واإ�ضدار تو�ضيات بتقديم  العامة، وفقا للمقت�ضيات  النيابة  اإحالة االأمر على  اأو  التاأديبية  المتابعة  اقتراح  �ضالحية 

الم�ساعدة الق�سائية، ال�سيما لالأ�سخا�س االأكثر خ�سا�سة وه�سا�سة.

راأي الهيئات الدولية

في ما يخ�س الحق في المحاكمة العادلة، توؤكد المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق االإن�سان )هيومن رايت�س ووت�س 

�ضبغة  ذات  بق�ضايا  االأمر  يتعلق  ممنهج حين  ب�ضكل  ينتهك  الحق  هذا  اأن  وغيرها(  االإن�ضان  لحقوق  الدولية  والفيدرالية 

اإذ ترف�س المحاكم دفوعات المتهمين الذين يدعون تعر�ضهم للتعذيب ويطالبون بعر�ضهم على طبيب، وترف�س  �ضيا�ضية، 

اال�ضتماع ل�ضهود الدفاع، وتنطق اأحكامها اعتمادا فقط على اعترافات قد يتم انتزاعها تحت االإكراه. وباالإ�ضافة اإلى ذلك، 

يتم اتهام الق�ضاء المغربي على نحو متزايد بكونه غير م�ضتقل عن ال�ضلطة التنفيذية.

المالحظات

)الم�سدر:  االإن�سان  لحقوق  المغربية  المنظمة  تتبعتها  التي  الق�سايا  بع�س  في  العادلة  المحاكمة  �سروط  اأدنى  تحترم  لم 

المنظمة المغربية لحقوق االإن�ضان والفيدرالية الدولية لحقوق االإن�ضان(.

مالحظات وتو�ضيات الأطراف المعنية التي تم الإن�ضات اليها من طرف  المجل�ص القت�ضادي والجتماعي
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التو�ضيات

ومناه�ضة  الق�ضائية  ال�ضلطة  وا�ضتقالل  الد�ضتورية  باالإ�ضالحات  المتعلقة  والم�ضالحة  االإن�ضاف  هيئة  تو�ضيات  تفعيل    •

االإفالت من العقاب.

احترام الحق في محاكمة عادلة.   •

اتخاذ التدابير ال�سرورية من اأجل �سمان ا�ستقاللية الق�ساء وحياده.   •

لكل  القانوني  الو�سع  احترام  مع  الق�ساء،  واإلى  القانونية  الحماية  اإلى  الولوج  لتح�سين  الالزمة  بالتدابير  النهو�س    •

المواطنين.

تح�ضين اآليات المراقبة واالإعالم ب�ضاأن �ضير المرافق الق�ضائية.   •

 12(      الحق في الحماية الجتماعية

المحتوى والمرجعيات المعيارية

توؤكد جميع االآليات المعيارية المتعلقة بالحقوق االجتماعية االأ�ضا�ضية على الحق في الحماية االجتماعية )ال�ضيما العهد   •

الدولي الخا�س بالحقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية، المادتين 8 و10(. ويقع تف�ضيله بالن�ضبة لمجموع العمال 

واأرباب ال�ضغل في االتفاقية 102 لمنظمة العمل الدولية. وي�ضمن الد�ضتور المغربي هذا الحق، اإذ ين�س في الف�ضل 31 

على الحق في "الحماية االجتماعية والتغطية ال�ضحية والت�ضامن التعا�ضدي اأو المنظم من لدن الدولة".

تتمثل الحماية االجتماعية في مجموع تدابير واآليات وخدمات الت�سامن والم�ساعدة واالحتياط والتاأمينات الجماعية   •

التي تمكن االأفراد واأ�سرهم من مواجهة عواقب االأخطار االجتماعية الكبرى )من مر�س وعجز و�سيخوخة واأعباء عائلية 

وغير ذلك(.

المعوزين موارد  وتوؤمن لالأ�سخا�س  الحياة  اأمام مخاطر  التفاوتات  للجميع وتحد من  البقاء  الحماية االجتماعية  ت�سمن   •

عينية اأو نقدية تتيح لهم الحفاظ على ا�ضتقالليتهم اأو ا�ضترجاعها.

ن الحماية االجتماعية عبر م�ضاهمة عدد من االأطراف المعنية، من هيئات عمومية اأو خا�ضة )ال�ضمان االجتماعي  توؤَمّ  •

الدرا�سية  )المنح  ومقاوالت  ودولة  النقل(  )م�ساريف  ترابية  وجماعات  والتاأمينات(  التقاعد  و�سناديق  والتعا�سديات 

والم�ساعدات الغذائية وغيرها( واالإدارات الخ�سو�سية )الجمعيات الخيرية وغيرها(.

يعتبر دور الدولة والفرقاء االجتماعيين )من هيئات نقابية وجمعيات اأرباب ال�ضغل( اأ�ضا�ضيا في تطوير المنظومة الوطنية   •

للحماية االجتماعية وتعزيز عدالتها و�ضفافيتها وا�ضتمراريتها.

الأهداف
الموؤ�ضرات

)يتعين تعريفها قدر االإمكان ح�ضب الجن�س والجهة(

34-  تعميم الحق في ال�ضمان االجتماعي 
االأ�ضا�ضي و�ضمان فاعليته )التغطية ال�ضحية 

والتقاعد والعجز وحوادث ال�سغل واالأمرا�س 

المهنية والم�ضاعدة العائلية وفقدان ال�ضغل(

•   ن�سبة ال�سكان المنخرطين في نظام للتغطية االجتماعية )على وجه 
العموم وح�ضب كل قطاع، الخ( ون�ضبة االأجراء الم�ضرح بهم 12 

�سهرا في ال�سنة من مجموع المنخرطين

•   ن�ضبة ال�ضكان الذين يتجاوزون 60 �ضنة والذين ال ي�ضتفيدون من 
تغطية اجتماعية )التاأمين �ضد المر�س والتقاعد، اإلخ(

•   عدد ال�ضكان غير الموؤّمنين الذين فقدوا عملهم ودخلهم على اإثر 
حوادث م�سببة للعجز اأو حوادث �سغل اأو اأمرا�س مهنية

•   الموؤ�ضرات المتعلقة بالحماية االجتماعية لغير االأجراء )اأ�ضحاب 
المهن الحرة وال�ضناع التقليديون والتجار والعاملون الم�ضتقلون 

وغيرهم(
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•   الموؤ�ضرات المتعلقة بالقانون ال�ضريبي لل�ضغل

•   التخفي�سات ال�سريبية ل�سالح االدخار الطويل االأمد

•   الموؤ�سر المتعلق باالأ�سخا�س البالغين اأكثر من 60 �ضنة وغير 
المتوفرين على دخل

•   عدد دور الح�ضانة

•   عدد مراكز الترفيه ومراكز اال�ضطياف واأن�ضطتها والم�ضتفيدين منها

•   عدد البنيات التي توفر خدمات الم�ضاعدة في البيت وعدد 
الم�ضتفيدين منها

•   عدد خدمات الم�ضاعدة الجماعية وجودتها )من جنائز ومدافن 
وقاعات اأفراح وف�ضاءات للعب وغير ذلك(

35- ت�ضجيع تطوير االأنظمة التكميلية لالدخار/
التقاعد )المادة 11 من العهد الدولي الخا�س 

بالحقوق االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية، 

واالتفاقية 102 لمنظمة العمل الدولية والف�ضل 

31 من الد�ضتور(

36- ت�سجيع تطوير الخدمات االجتماعية )الف�سل 
31 من الد�ضتور(

مالحظات ال�ضلطات العمومية

والمخ�س�س  العائلي،  التكافل  ب�سندوق  المتعلق  القانون  على  الم�سادقة  تمت  الجديدة،  االأ�سرة  مدونة  تطبيق  اإطار  في 

لتلبية حاجيات االأمهات المطلقات في حال تاأخر النفقة اأو تعذر الح�ضول عليها. وفي محاكم االأ�ضرة، تتولى الم�ضاعدات 

اأمام المحكمة، حفاظا على االأ�ضرة و�ضمانا لحق كل فرد  االجتماعيات م�ضاعدة الزوجين على حل خالفاتها المعرو�ضة 

من اأفرادها.

وفي اإطار محاربة العنف �سد الن�ساء، تم اإطالق برنامج "تمكين" الذي يت�ضمن تقديم دعم مالي لفائدة 60 مركز ا�ضتماع 

واإحداث خاليا لمحاربة العنف �سد الن�ساء )33 خلية للدرك الملكي و33 خلية لالأمن الوطني و65 محكمة ابتدائية معنية 

بهذه الخاليا المتخ�س�سة في محاربة العنف �سد الن�ساء واالأطفال(.

وخالل الفترة ما بين 2007 و2010، ارتفع عدد المراكز االجتماعية بن�ضبة 25 بالمائة، حيث تم فتح 842 مركزا جديدا 

وبناء اأربعة مركبات اجتماعية في كل من العروي والفقيه بن�ضالح وبنجرير والفح�س اأنجرة. 

ومن اأجل حماية االأ�سر واالأ�سخا�س غير المتوفرين على �سكن، تم تطوير خدمات اجتماعية للقرب تمثلت في اإن�ساء مركزين 

الطبية  للخدمات  اجتماعية  مراكز  اأربعة  بناء  اأ�سغال  وانطالق  البي�ساء  الدار  في  الم�ستعجلة  الطبية  للخدمات  اجتماعيين 

الم�ستعجلة في اأكادير وال�سويرة وطنجة والرباط �سال، وتعزيز دور اأكثر من 800 وكيل محلي في مجال حماية االأطفال من 

العنف واإدماج اأطفال ال�سوارع.

وفي متم �ضنة 2008، دخل نظام الم�ضاعدة الطبية لفائدة المعوزين )RAMED( حيز التنفيذ، في اإطار تجربة نموذجية في 

جهة تادلة-اأزيالل. وقد همت هذه العملية الرائدة 206.000 م�ضتفيد، ويجري االآن تعميمها على مجموع جهات المملكة 

لتمكين اأكثر من 8.5 مليون مواطن من اال�ستفادة من الخدمات الطبية.

جراء ال�ضيد البحري )حوالي 45.000 م�ضتفيد جديد( ومهنيي 
ُ
وفي 2011، تم تو�ضيع نظام ال�ضمان االجتماعي لي�ضمل اأ

النقل الطرقي المتوفرين على بطاقة مهنية )حوالي 300.000 �سخ�س(.

من جهة اأخرى، ت�ستفيد االأ�سر المعوزة للمغاربة المقيمين بالخارج من دعم اجتماعي، ا�ستفاد منه 8.086 تلميذا من اأجل 

ت�ضجيعهم على الدرا�ضة وتم �ضرف 1.000 منحة للطلبة لتمكينهم من متابعة درا�ضاتهم العليا في بلدان اإقامتهم، كما تم 

اإطالق برنامج للتكوين المهني لفائدة ال�ضباب المغاربة الذين يعانون و�ضعية اجتماعية �ضعبة، من اأجل م�ضاعدتهم على 

االندماج المهني في بلدان اإقامتهم.
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راأي الهيئات الدولية

المالحظات

للمجتمع،  االأ�سا�سية  الخلية  ب�سفتها  الم�سنون(  واالأ�سخا�س  وال�سباب  واالأطفال  )الرجل/المراأة  االأ�سرة  حماية  تعد    •

ومحاربة الفقر والتهمي�س، وحماية االأ�سخا�س في و�سعية اإعاقة، من بين اأولويات الفاعلين الذين تم االن�سات اإليهم.

اإيجاد حلول تمكن من تدعيم  اإن�ضاء �ضندوق للت�ضامن والتاأمين �ضد البطالة، كما تم التاأكيد على �ضرورة  تم اقتراح    •

الحماية االجتماعية لل�ضاكنة التي تعاني اله�ضا�ضة.

التو�ضيات

اإدخال اإ�ضالحات على نظام الحماية االجتماعية، مثل اإعادة �ضياغة نظام التقاعد والزيادة من حجم الموارد الب�ضرية    •

والمادية لنظام الحماية االجتماعية كي ي�سمل فئات اأخرى )كاالأ�سخا�س الم�ستغلين في القطاع غير المهيكل وال�سناع 

التقليديين وغير االأجراء وغيرهم( وتح�ضين م�ضتوى التغطية والتكفل بالن�ضبة لمن يتوفرون على تغطية.

تاأمين التغطية الطبية واالجتماعية، خ�ضو�ضا بالن�ضبة اإلى االأ�ضر المنعدمة الدخل.   •

ت�ضجيع تعميم وتح�ضين التغطية ال�ضحية.   •

تعزيز ال�ضفافية ومراقبة الحكامة في هيئات ال�ضمان االجتماعي.   •

اإدراج تمثيلية االأ�سخا�س الخا�سعين لل�سمان االجتماعي في جميع الهيئات المكلفة بتدبير نظام التقاعد وال�سحة.   •

مالحظات وتو�ضيات الأطراف المعنية التي تم الإن�ضات اليها من طرف  المجل�ص القت�ضادي والجتماعي

 13(      الحق في الإعالم

المحتوى والمرجعيات المعيارية

لقد تم التن�ضي�س على الحق في االإعالم في االإعالن العالمي لحقوق االإن�ضان )المادة 19( الذي يوؤكد على حق كل فرد في 

"ا�ضتقاء االأنباء واالأفكار وتلقيها واإذاعتها باأية و�ضيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية". وتم اإدراجه اأي�سا في العهد الدولي الخا�س 
بالحقوق المدنية وال�ضيا�ضية )المادة 19(. ويحيل على حرية الو�ضول اإلى المعلومات، بما في ذلك من خالل التكنولوجيات 

الحديثة )االنترنت(، مع احترام الحق في االإعالم، وبخا�سة عبر دعم حرية ال�سحافة وحماية ا�ستقاللية ال�سحفيين. وينطوي هذا 

الحق اأي�ضا على �ضمان تعددية المعلومات. ومن اأجل التقيد به، يتعين على هيئات االإعالم العمومية اأن تن�ضر المعلومات في لغة 

و�سكل يكونان في متناول الم�ستعملين، بمن فيهم االأ�سخا�س المنتمين اإلى الفئات المعزولة والمحرومة.

الأهداف
الموؤ�ضرات

)يتعين تعريفها قدر االإمكان ح�ضب الجن�س والجهة(

37-  �ضمان الحق في اإعالم م�ضتقل ومو�ضوعي 
وتعددي

•   موؤ�سرات حول ال�سمانات الخا�سة بحماية ا�ستقاللية ال�سحافيين 
وو�ضائل االإعالم

•   الموؤ�ضرات المتعلقة بتكوين ال�ضحافيين

•   الموؤ�سرات المتعلقة بن�ساط وحكامة المرافق العمومية الخا�سة 
باالإعالم

•   الموؤ�ضرات المتعلقة بالمعلومات االقت�ضادية ومدى توفرها و�ضهولة 
الح�ضول عليها

•   موؤ�سرات حول التدابير المتخذة لمحاربة ال�سور النمطية التمييزية 
على اأ�ضا�س الجن�س والعرق في  و�ضائل االإعالم

المجل�س االقت�ضادي واالجتماعي
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راأي الهيئات الدولية

مالحظات ال�ضلطات العمومية

�ضهدت و�ضعية االإعالم في المغرب تح�ضنا ن�ضبيا بالمقارنة مع ال�ضنوات ال�ضابقة.

وتظل و�ضائل االإعالم ال�ضمعية الب�ضرية الم�ضدر الرئي�ضي للمغاربة في الح�ضول على المعلومات، اإذ ت�ضكل التلفزة الوطنية 

85.6 بالمائة بينما تمثل االإذاعة الوطنية 65.3 بالمائة.

وقد حققت ال�ضحافة المكتوبة بع�س التقدم من حيث العر�س على مدى العقد الما�ضي:

•     ارتفاع عدد ال�سحف والمجالت من 221 في �ضنة 1999 اإلى 398 مع نهاية 2006.

•     تزايد عدد بطاقات ال�ضحافة اإلى 2548 في �ضنة 2006 مقابل 2062 بطاقة في عام 2005.

لكن ال تزال ثمة بع�س ال�ضعوبات التي تعيق انت�ضار ال�ضحافة المكتوبة، وتتجلى في ما يلي:

•     انت�سار محدود لل�سحافة المقروءة على العموم، رغم ارتفاع عدد ال�سحف والمجالت )500.000 ن�سخة توزع يوميا(.

•    تميل غالبية المن�ضورات اإلى "االإثارة" )العنف واالإرهاب والق�سايا المتعلقة باالأخالق، اإلخ(.

•    �سعوبة انت�سار ال�سحافة المتخ�س�سة، ال�سيما االقت�سادية منها.

يتوفر المغرب على �ضحافة متنوعة ون�ضطة تتمتع بقدر من الحرية قل نظيره في العالم العربي، لكنها ال تزال تعاني من الرقابة 

وخا�ضة الرقابة الذاتية. وحدهم بع�س المدونين من يجروؤون اأحيانا على تناول بع�س الق�ضايا التي تعتبر من المحرمات، ويدفعون 

مقابل ذلك �ضنوات طويلة من حياتهم في ال�ضجن. و�ضهدت �ضنة 2009 تراجعا كبيرا في تعامل ال�ضلطة مع ال�ضحافة.

 و�ضكل قانون ال�ضحافة الجديد الذي اعتمد في ماي 2002 خيبة اأمل للمدافعين عن الحريات، اإذ تم االإبقاء على العقوبات 

ال�ضالبة للحرية في الجنح المتعلقة بال�ضحافة، حتى واإن تم خف�س العقوبات )5 �سنوات �سجنا لكل من يخل باالحترام الواجب 

للملك، بدال من 20 �ضنة في ال�ضابق(. كما تم تو�ضيع مفهوم القذف لي�ضمل الم�س بالدين االإ�ضالمي والوحدة الترابية. الجديد 

في هذا القانون هو تخويل الق�ساء �سالحية منع )اأو توقيف( ال�سحف، بحيث لم يعد ذلك من اخت�سا�س االإدارة. وتهدف بع�س 

مقت�سيات قانون مكافحة االإرهاب اإلى الحد من حرية ال�سحافة، وذلك تحت ذريعة محاربة الخطر االإ�سالمي.

2010 الذي  الترتيب ال�ضنوي لحرية ال�ضحافة بر�ضم �ضنة  178 بلدا في  135 من مجموع  وقد جاء المغرب في المركز 

تعده منظمة "مرا�ضلون بال حدود"، ليتراجع بالتالي 8 مراكز مقارنة بالعام 2009 ويتراجع بما مجموعه 38 رتبة خالل اأربع 

�ضنوات )الرتبة 97 في �ضنة 2006(.

التو�ضيات

•   تحيين تعريف الحق في المعلومة وال�سمانات المتعلقة به )اإدماج الولوج اإلى المعلومة الرقمية(.

•   منهجية الحق في الولوج اإلى المعلومة من خالل تمكين االأ�سخا�س من الولوج اإلى المعلومات التي تخ�سهم والتي 

تتوفر عليها االإدارات العمومية.

•   تحديد اإطار قانوني لحماية المعطيات ال�سخ�سية والحياة الخا�سة.

•   تح�سين اإطار ال�سمانات المتعلقة بالحق في اإنتاج معلومة م�ستقلة وتعددية ون�سرها والولوج اإليها.

مالحظات وتو�ضيات الأطراف المعنية التي تم الإن�ضات اليها من طرف  المجل�ص القت�ضادي والجتماعي
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 14(     تعميم التعليم الثانوي وتي�ضير الولوج اإليه

المحتوى والمرجعيات المعيارية

اإجبارية  على  ِيوؤكد  ذلك،  ولتحقيق  التعليم.  في  الجميع  على حق   )1948( االإن�ضان  لحقوق  العالمي  االإعالن  ين�س   •

ومجانية التعليم االبتدائي وتعميم التعليم التقني والمهني. وتعيد اتفاقية حقوق الطفل ل�ضنة 1989 التاأكيد على هذا 

الحق )المادة 28(. ومن جهته، ين�س الد�ضتور في الف�ضل 31 منه على الحق في "الح�ضول على تعليم ع�ضري مي�ضر 

الولوج وذي جودة... والتكوين المهني واال�ستفادة من التربية البدنية والفنية...".

ويتم تعريف الحق في التعليم الثانوي اأي�سا من خالل غاياته:  •

تعميق مكت�ضبات التعليم االبتدائي.  -

تطوير روح المبادرة واالإبداع، والتربية المدنية واالأخالقية.  -

تعلم اال�ضتقاللية والتدرب على تحمل الم�ضوؤولية التي توؤدي اإلى الن�ضج وممار�ضة المواطنة.  -

الأهداف
الموؤ�ضرات

)يتعين تعريفها قدر االإمكان ح�ضب الجن�س والجهة(

38-  تح�سين الم�ساواة في الولوج اإلى 
التعليم الثانوي وتعزيز جودته

•   ن�ضب مقارنة لولوج التعليم الثانوي )في المناطق الح�سرية و�سبه الح�سرية والو�سط القروي(

•   ن�سبة ولوج االأطفال المعاقين والفتيات اإلى التعليم، ون�سبة النجاح ح�سب الجهة 

•   الميزانيات المر�ضودة للتعليم المهني واأعداد العاملين فيه 

•   اأعداد الم�ضتفيدين من تعليم بالتناوب

•   عدد مدر�ضي التعليم الثانوي التاأهيلي الم�ضتفيدين من تكوين م�ضتمر

•   موؤ�ضرات حول جودة اكت�ضاب المهارات )موؤ�ضرات منظمة التعاون والتنمية 
االقت�ضادية(

مالحظات ال�ضلطات العمومية

�ضهد تمدر�س االأطفال بين الثانية ع�ضرة والرابعة ع�ضرة �ضنة تح�ضنا، بحيث انتقلت ن�ضبته من 28.2 بالمائة في المو�ضم الدرا�ضي 

2000-2001 اإلى 51 بالمائة في 2010-2011. غير اأن ن�ضبة التردد على المدر�ضة ما زالت �ضعيفة في الو�ضط القروي، 
وخ�ضو�ضا لدى الفتيات )21 بالمائة في 2010-2011، مقابل 76.2 بالمائة لدى فتيات الو�ضط الح�ضري(. وقد �ضهدت ن�ضبة 

اإكمال التعليم الثانوي التاأهيلي تح�ضنا ما بين 2007 و2010، اإذ ارتفعت بما قدره 12.2 بالمائة )من 24 اإلى 36.2 بالمائة(.

كما اأن �سعف ن�سبة التردد على المدر�سة يطبع كذلك التعليم الثانوي التاأهيلي، حيث لم تتجاوز الن�سبة ال�سافية لتمدر�س 

االأطفال بين الخام�سة ع�سرة وال�سابعة ع�سرة �سنة خالل المو�سم الدرا�سي 2010-2011 ما قدره 27 بالمائة على الم�ضتوى 

الوطني و5.4 بالمائة في الو�ضط القروي.

راأي الهيئات الدولية

اإن انعدام الم�ضاواة بين المناطق الجغرافية  والفئات االجتماعية، وخ�ضو�ضا بين الجن�ضين، وا�ضح على م�ضتوى التعليم 

االإعدادي )12-14 �ضنة(، اإذ اأن ن�ضبة االأطفال من هذه الفئة العمرية الذين ي�ضلون اإلى هذا الم�ضتوى من التعليم تبلغ 

44 بالمائة، 16 بالمائة فقط منهم فتيات و22 بالمائة ذكوركالهما من العالم القروي، بينما ت�سكل ن�سبة االإناث والذكور في 
المجال الح�ضري 68 بالمائة و65 بالمائة على التوالي.
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 15(        النهو�ص بالتعليم العالي وتح�ضينه با�ضتمرار

المحتوى والمرجعيات المعيارية

يوؤكد االإعالن العالمي لحقوق االإن�سان على الحق في تعليم عال مي�سر الولوج "على قدم الم�ضاواة التامة للجميع وعلى   •

اأ�ضا�س الكفاءة".

النمو  وفي  الوطن،  الأبناء  والتقني  والثقافي  العلمي  التطور  في  ي�سهم  جودة  ذي  عاٍل  تعليم  اإلى  المو�سع  الولوج  اإن   •

االقت�ضادي والتما�ضك االجتماعي.

الأهداف
الموؤ�ضرات

)يتعين تعريفها قدر االإمكان ح�ضب الجن�س والجهة(

39-  تح�سين الولوج اإلى التعليم العالي والرفع من 
جودته

•   الموؤ�سرات المتعلقة بالولوج اإلى التعليم العالي ح�سب الجن�س 
والجهة، والموؤ�ضرات المتعلقة بفر�س الح�ضول على عمل ح�ضب 

نوع التكوين والجهة والجن�س؛ ون�ضبة الميزانية المر�ضودة ح�ضب 

نوع التكوين اإلى فر�س الح�ضول على عمل

•   الموؤ�سرات المتعلقة بولوج المعاقين اإلى التعليم العالي

•   الموؤ�ضرات المتعلقة بفر�س الح�ضول على عمل، ح�ضب نوع 
التكوين والجهة والجن�س

•   ن�ضب الميزانيات المر�ضودة ح�ضب نوع التكوين وفر�س الح�ضول 
على عمل

مالحظات ال�ضلطات العمومية

تح�سنت ن�سبة الولوج اإلى التعليم الجامعي، اإذ انتقلت اإلى 16 بالمائة في �ضنة 2011 مقابل 13 بالمائة في 2007. كما ارتفعت 

135 طالبا خالل العام الدرا�ضي 2010-2011، م�ضجلة بذلك ارتفاعا  اأعداد الم�ضجلين في موؤ�ض�ضات التعليم العالي اإلى 587

قدره 39 بالمائة مقارنة بمو�ضم 2007-2006.

وبين مو�ضمي 2006-2007 و2010-2011، تم اإن�ضاء 14 موؤ�ض�ضة للتعليم الجامعي، هي كلية الطب وال�ضيدلة في وجدة، 

وكلية الحقوق بعين ال�ضبع، وخم�س مدار�س وطنية للعلوم التطبيقية )في كل من خريبكة وتطوان والجديدة والقنيطرة والح�ضيمة(، 

المالحظات

غياب اإطار قانوني يروم تر�ضيخ و�ضمان الحق في اكت�ضاب الكفاءات والتكوين المهني.   •

ا�ضتمرار ارتفاع ن�ضبة الهدر المدر�ضي، ال�ضيما بين �ضفوف الفتيات في الو�ضط القروي.   •

عجز في توفير تعليم متاح للجميع، من الناحية القانونية والعملية، دون ميز، ال�ضيما بالن�ضبة للفئات االأكثر ه�ضا�ضة و�ضاكنة    •

المناطق المحرومة.

�سعوبة ولوج االأطفال اإلى المدر�سة واإلى مدر�سة ذات جودة، من اأجل �سمان التعليم للجميع.   •

التو�ضيات

كافة  مع  ب�سراكة  وذلك  وجودته،  التعليم  وولوج  االإن�ساف  مبادئ  ا�ستح�سار  مع  التربوية  لل�سيا�سة  نقدية  جرد ح�سيلة    •

االأطراف المعنية.

تح�سين ولوج االأطفال اإلى المدر�سة واإلى مدر�سة ذات جودة.   •

النهو�س ببرامج خا�ضة تتيح التح�ضين الم�ضتمر للتعليم الثانوي.   •

مالحظات وتو�ضيات الأطراف المعنية التي تم الإن�ضات اليها من طرف  المجل�ص القت�ضادي والجتماعي
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وموؤ�س�ستان متعددتا التخ�س�سات )في العرائ�س وتارودانت(، وثالث مدار�س عليا للتكنولوجيا )اثنتان في بر�سيد وكلميم وواحدة 

طور االإنجاز في العيون(، ومدر�ضتان وطنيتان للتجارة والت�ضيير )في فا�س والدار البي�ضاء(. وخالل نف�س الفترة، تم فتح 57 موؤ�ض�ضة 

جديدة للتعليم العالي الخ�سو�سي.

وفي ما يتعلق بالتكوين المهني، ورغم التح�سن المتوا�سل في القدرة اال�ستيعابية للقطاع وارتفاع عدد التكوينات والخريجين، ال يزال 

القطاع يواجه �سعوبة في اإدماج الخريجين في �سوق ال�سغل، وكذا في تلبية الطلب المتزايد على التكوين من قبل تالميذ التعليم العام.

ويبلغ عدد طلبة التعليم العالي الم�ضتفيدين من منح درا�ضية بر�ضم ال�ضنة الدرا�ضية 2010-2011 ما مجموعه 174.633 طالبا، 

اأي بزيادة بن�ضبة 44 بالمائة. اأما في ما يخ�س خدمات المطاعم الجامعية، فمن المنتظر اأن يت�ساعف عدد الم�ستفيدين منها ما بين 

مو�ضمي 2006-2007 و2012-2013 )من 40.000 اإلى 100.000(.

راأي الهيئات الدولية

المالحظات

عجز نوعي على م�ضتوى عر�س التعليم.   •

عدم ا�ستجابة عر�س التعليم العالي لطموحات االأ�سخا�س واحتياجات �سوق ال�سغل واالقت�ساد الوطني؛ الهدر الكبير للموارد.   •

هدر الميزانيات )الوقت واالعتمادات( المخ�س�سة للبحوث.   •

تدني م�ستوى خدمات التعليم العالي وعدم و�سوح الروؤية ب�ساأن الخريطة المتعلقة بها.   •

التو�ضيات

جرد ح�سيلة نقدية للحالة الراهنة واإ�سالح نظام تحديد واعتماد البرامج وتخ�سي�س االعتمادات.   •

النهو�س ببرامج خا�ضة تتيح التح�ضين الم�ضتمر للتعليم الثانوي.   •

مالحظات وتو�ضيات الأطراف المعنية التي تم الإن�ضات اليها من طرف  المجل�ص القت�ضادي والجتماعي

 16(        الحق في التكوين الم�ضتمر   )اكت�ضاب وتح�ضين المهارات والموؤهالت وتعزيز فر�س الح�ضول على عمل(

المحتوى والمرجعيات المعيارية

يمثل التعلم مدى الحياة جانبا متميزا من جوانب تنمية الراأ�ضمال الب�ضري.  •

يتيح التكوين للمواطنين المندمجين في الحياة العملية اإمكانية متابعة التكوين طيلة م�ضارهم المهني، من اأجل اكت�ضاب   •

وتطوير وتحيين كفاءاتهم الفردية والتاأقلم مع التطورات التكنولوجية. ويعد التكوين بمثابة ا�ضتثمار بالن�ضبة للمقاوالت ؛

ي�ساهم التكوين في ت�سجيع االإدماج اأو اإعادة االإدماج المهني للعمال ويمكنهم من االحتفاظ بوظائفهم وتطوير كفاءاتهم   •

واإعادة اإدماجهم في حال حدوث انقطاع عن العمل.

يكفل الد�ضتور الحق في التكوين المهني )الف�ضل 31(.  •

الأهداف
الموؤ�ضرات

)يتعين تعريفها قدر االإمكان ح�ضب الجن�س والجهة(

40-  تو�ضيع فر�س الح�ضول على التكوين مدى الحياة، 
بدءا من التكوين المهني والم�ضتمر، من خالل 

تعزيز وتثمين االإطار الموؤ�ض�ضاتي المنظم للمجال

•   الميزانيات المر�ضودة للتكوين الم�ضتمر )االإدارة العمومية 
المركزية والترابية، والمقاوالت الخا�سة(

•   عدد االأجراء الم�ضتفيدين من تح�ضين لو�ضعيتهم المهنية اأو 
مهاراتهم اأو فر�س ح�سولهم على العمل عقب ن�ساط اأو برنامج 

للتكوين المهني

•   موؤ�سرات حول توظيف عائدات ال�سريبة على التكوين المهني
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المالحظات

عدم كفاية برامج التكوين المهني ح�ضب الم�ضلك التي من �ضاأنها الرفع من فر�س الح�ضول على �ضغل واال�ضتجابة    •

لمتطلبات �سوق ال�سغل )الحق في الولوج اإلى نظام التكوين المهني، بما في ذلك التكوين االأولي اأو التكوين بالتدرج 

المهني اأو التمدر�س بالتناوب مع �ضغل في ظروف كريمة، والتكوين الم�ضتمر خالل الم�ضار المهني، واإعادة التاأهيل 

المهني في حال فقدان ال�ضغل(.

التو�ضيات

تح�سين الولوج اإلى التكوين الم�ستمر، عبر ت�سجيع التكوين مدى الحياة.   •

�ضمان تطوير وتدعيم قدرات الفاعلين االجتماعيين عبر برامج للتكوين متعدد القطاعات.   •

النهو�س ببرامج خا�ضة للتكوين المهني ت�ضتجيب لحاجيات الم�ضتفيدين ومتطلبات �ضوق ال�ضغل.   •

جرد ح�ضيلة اأولية لعر�س وت�ضيير اآليات التكوين المهني.   •

مالحظات وتو�ضيات الأطراف المعنية التي تم الإن�ضات اليها من طرف  المجل�ص القت�ضادي والجتماعي

مالحظات ال�ضلطات العمومية

تم خالل ال�ضنوات االأخيرة اإطالق عدد من المبادرات الرامية اإلى مالءمة التكوين المهني والتعليم العالي مع تطور حاجيات 

�ضوق ال�ضغل، منها:

تطوير الم�ضالك المهنية داخل الجامعات، حيث انتقل عددها من 337 م�ضلكا في المو�ضم الدرا�ضي 2006-2007 اإلى    •

لة اإلى العمل المهني المبا�ضر ن�ضبة 62  1057 في 2010-2011، اأي بن�ضبة نمو قدرها 214 بالمائة. وتمثل الم�ضالك الموؤِهّ
بالمائة من الم�سالك المعتمدة. باالإ�سافة اإلى ذلك،  ت�ساعف اأربع مرات عدد الم�سالك المتخ�س�سة في القطاعات الواعدة 

المتمثلة في الطاقة وال�سياحة والنقل والبيئة والخدمات اللوج�ستية.

تكوين 11.400 مهند�س وما يماثله خالل المو�ضم الدرا�ضي 2010-2011، في اإطار المبادرة الحكومية الخا�سة بتكوين    •

10.000 مهند�س �ضنويا في اأفق عام 2012، و6.000 �ساب في اإطار المبادرة الحكومية للتكوين في مجال ترحيل الخدمات.
الرفع من اأعداد الطلبة الجدد الم�سجلين في تخ�س�س الطب من 892 في 2006-2007 اإلى 1906 في 2011-2010.    •

اأي بن�ضبة نمو قدرها 114 بالمائة، وذلك في اإطار المبادرة الحكومية الرامية اإلى تكوين 3.300 طبيب في اأفق 2020.

انطالق اإحداث عدد من معاهد وموؤ�س�سات التكوين، ب�سراكة مع الجمعيات المهنية القطاعية الم�ستغلة في "المهن العالمية    •

ال�ضت للمغرب"، اأي ترحيل الخدمات و�سناعة ال�سيارات و�سناعة الطيران وال�سناعة االإلكترونية و�سناعة الن�سيج والجلد 

وال�ضناعات الغذائية.

و�سع اآلية للدعم المبا�سر لفائدة المقاوالت من اأجل التكوين في المهن العالمية ال�ست للمغرب، اأي ترحيل الخدمات    •

و�ضناعة ال�ضيارات و�ضناعة الطيران وال�ضناعة االإلكترونية و�ضناعة الن�ضيج والجلد وال�ضناعات الغذائية. واإلى غاية 30 �ضتنبر 

2010، ا�ضتفادت من هذه االآلية 95 مقاولة من اأجل تكوين 20.750 �سخ�سا خالل الفترة 2013-2009.
اإقامة �ضراكة مع 24 غرفة لل�ضناعة التقليدية من اأجل بناء 7 مراكز جديدة للتكوين بالتدرج المهني.   •

راأي الهيئات الدولية

99

من اأجل ميثاق اجتماعي جديد: �ضوابط يجب احترامها واأهداف ينبغي التعاقد ب�ضاأنها



 17(        الحق في الثقافة   

المحتوى والمرجعيات المعيارية

والثقافية  واالجتماعية  االقت�سادية  بالحقوق  الخا�س  الدولي  العهد  في  الثقافية  التنمية  في  الحق  على  التن�سي�س  يتم   •

)المادة 15( وي�ضمنه الد�ضتور في ف�ضله 33. وقد خ�ض�ضت منظمة اليون�ضكو اتفاقية خا�ضة "بحماية تنّوع اأ�ضكال التعبير 

الثقافي وتعزيزها" )�ضنة 2000(، وهي اتفاقية تحظى ب�ضفة معيار دولي.

ت�سكل الثقافة مجموع المعارف واأنماط ال�سلوك التي تميز مجتمعا ب�سريا معينا.  •

يعتبر الحق في الثقافة حقا من حقوق االإن�ضان، تتم ممار�ضته على الم�ضتوى الجماعي والفردي:  •

على الم�ستوى الجماعي: تمكين المواطن من الدفاع عن ثقافته وحمايتها وتطويرها )من موروث ثقافي و�سمات روحية   •

واأنظمة قيم وتقاليد ومعتقدات(.

على الم�ستوى الفردي: يجمع هذا الم�ستوى بين الحق في التعليم وحماية حقوق الموؤلف والحق في اال�ستفادة من   •

المنتجات الثقافية.

الأهداف
الموؤ�ضرات

)يتعين تعريفها قدر االإمكان ح�ضب الجن�س والجهة(

41-  ت�ضجيع الم�ضاركة في الحياة الثقافية واالإبداع 
الثقافي بكل اأ�ضكاله والعمل على ن�ضره وتي�ضير 

الولوج اإليه

42-  تي�سير الو�سول اإلى المن�ساآت والخدمات 
والف�ضاءات الثقافية

•   عدد الكتب المن�ضورة كل �ضنة، وحجم الن�ضر والتوزيع ح�ضب 
الجهات

•   عدد االأفالم المغربية المنتجة كل �ضنة، وتوزيع قاعات ال�ضينما 
ح�ضب الجهات

•   عدد المكتبات، والميزانيات المخ�س�سة للمنتجات الثقافية من 
قبل الدولة والجماعات المحلية والمقاوالت

•   عدد الكتب المقروءة كل �ضنة ح�ضب كل فرد؛ وعدد المدار�س 
الثقافية

•   توزيع عدد وحجم ارتياد المكتبات والمعاهد الفنية وقاعات 
ال�سينما والم�سارح والمتاحف ح�سب الجهات؛ الموؤ�سرات 

المتعلقة بقيا�س ر�ضا المرتادين عن جودة تلك الف�ضاءات

•   عدد االأن�ضطة الثقافية المنظمة كل �ضنة ح�ضب كل الجهة 
)معار�س، مهرجانات، الخ( والم�ضاركين فيها 

•   الميزانيات المخ�س�سة للمن�ساآت الثقافية من قبل الدولة 
والجماعات المحلية والمقاوالت

•   الموؤ�سرات المتعلقة بالولوج الحر اإلى االنترنيت عبر البث 
)wifi( الال�ضلكي الفائق الدقة وال�ضرعة

•   الموؤ�سرات المتعلقة باإنتاج الفنون التخطيطية

•   الموؤ�سرات حول المبادرات من اأجل ت�سجيع الولوج الحر اإلى 
الخدمات والمن�ساآت الثقافية عبر التكنولوجيات الحديثة

•   الموؤ�سرات المتعلقة بحماية التراث التاريخي )الماآثر واالأحياء 
والمدن والمواقع التاريخية المكت�سفة والمحمية وما اإلى ذلك(

•   موؤ�سرات المتعلقة بالتدابير المتخذة في ما يخ�س ترجمة االأعمال 
البيبليوغرافية وال�ضنيمائية
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•   الموؤ�سرات المتعلقة بحماية التراث واأ�سكال التعبير الثقافي 43-  حماية التراث واأ�سكال التعبير الثقافي وتثمينها
)الميزانيات والمعاهد المو�ضيقية واالأن�ضطة وف�ضاءات العر�س 

والتظاهرات الثقافية والموؤلفات وغيرها(

مالحظات ال�ضلطات العمومية

تم ترميم اأو تهيئة العديد من المتاحف الوطنية خالل ال�سنوات االأخيرة، نذكر من بينها متحف دار الجامعي بمكنا�س ومتحف 

االأ�سلحة ومتحف البطحاء بفا�س ومتحف الق�سبة بطنجة والمتحف االأركيولوجي بتطوان والمتحف االإثنوغرافي بالمدينة نف�سها 

والمتحف االإثنوغرافي بق�سبة االأوداية ومتحف �سيدي محمد بن عبد اهلل بال�سويرة ومتحف دار �سي �سعيد بمراك�س. وبالموازاة 

مع ذلك، تم اإحداث متحف الفنون المعا�سرة والمتحف الوطني لالآثار وعلوم االأر�س والمعهد الوطني العالي للمو�سيقى وفنون 

الرق�س.

وبروك�سيل  وطرابل�س  العا�سمة  وتون�س  مونتريال  )في  االإنجاز  طور  في  الخارج  في  مغربية  ثقافية  مراكز  وتوجد حاليا خم�سة 

واأم�ضتردام ومانت ال جولي قرب باري�س(.

وقد مكن اإحداث المعهد الملكي للثقافة االأمازيغية في �سنة 2001 من المحافظة على اللغة والثقافة االأمازيغية بكل تجلياتها 

والنهو�س بها. فقد �ضاهم هذا المعهد في ال�ضنوات القليلة التي م�ضت على اإن�ضائه في تثمين اللغة والثقافة االأمازيغتين )اإقرار خط 

تيفيناغ كحرف لكتابة هذه اللغة، واإدماج تدري�س اللغة االأمازيغية في المقررات الدرا�سية وغير ذلك(. ثم جاء الد�ستور الجديد 

لي�ضفي الطابع الر�ضمي على اللغة االأمازيغية.

ويجري العمل حاليا، ب�ضراكة مع غرف ال�ضناعة التقليدية، على تنفيذ برنامج يرمي اإلى الحفاظ على المهن التي توجد في طريق 

االنقرا�س والنهو�س بها )مثل ِحرف الخ�سب والخزف و�سناعة ال�سروج والفخار والتجليد وغيرها(. ويت�سمن هذا البرنامج اإن�ساء 

�سبعة مراكز جديدة للتكوين بالتدرج المهني في الحرف التقليدية وع�سر قرى للحرفيين ومجمعين لل�سناعة التقليدية، وكذا 

اإعادة هيكلة 17 مجمعا.

ومن جهته، �ضهد العر�س االإذاعي نموا كبيرا خالل ال�ضنوات االأخيرة، حيث بلغ عدد االإذاعات 19 اإذاعة تبث على مدار ال�ضاعة 

وتغطي جزءا كبيرا من التراب الوطني. اأما الخدمات االإذاعية المقدمة من قبل القطب العمومي فقد �سهدت بدورها تنوعا، مع 

وجود 11 اإذاعة جهوية و6 محطات مركزية ومو�ضوعاتية.

كما جرى اإعطاء االنطالقة الر�سمية لموؤ�س�سة اأر�سيف المغرب في ماي 2011، وهي هيئة تتولى اأ�سا�سا �سيانة تراث االأر�سيف 

الوطني وتكوينه وحفظه وتنظيمه وتي�ضير االطالع عليه الأغرا�س اإدارية اأو علمية اأو اجتماعية اأو ثقافية.

ويتم منح دعم مالي لمختلف المجاالت الفنية واالإبداعية في المغرب. فقد بلغت الم�ساعدات المالية التي ا�ستفادت منها 

االأغنية المغربية والم�ضرح بين عامي 2007 و2010 ما قدره 4.5 مليون درهم و12.7 مليون درهم على التوالي. كما ا�ضتفادت 

106 جمعيات م�ضرحية وفنية واأدبية من دعم مالي قدره 6 ماليين درهم. اأما �سندوق دعم االإنتاج ال�سينمائي، فقد ت�ساعفت 
ميزانية الم�ساعدات التي يقدمها ثالث مرات ما بين 2007 و2010، حيث انتقلت من 20 مليون اإلى 60 مليون درهم.

رغم التدابير التي اتخذها المغرب من اأجل النهو�س بالثقافة االأمازيغية، ال تزال مكاتب الحالة المدنية ترف�س ت�سجيل المواليد 

الجدد باأ�سماٍء �سخ�سية اأمازيغية. وتدعو لجنة الحقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية ولجنة الق�ساء على التمييز العن�سري 

باالأمم المتحدة المغرَب اإلى النظر في و�ضعية االأمازيغ على �ضوء االتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق االإن�ضان، وذلك بهدف 

�ضمان حق هذه الفئة من المجتمع في ممار�ضة حقوقها المتعلقة بثقافتها وا�ضتعمال لغتها االأم وحفظ هويتها وتطويرها.
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المالحظات

لم تنل الثقافة بعد المكانة التي ت�ضتحقها في �ضيا�ضات وا�ضتراتيجيات الدولة.   •

ال يزال المكون الثقافي غير مدمج بما يكفي في الم�ضاريع التنموية الجاري اإنجازها �ضواء على الم�ضتوى الوطني اأو في    •

اإطار الجهوية المو�ضعة.

تحتاج و�سائل واآليات حكامة الحقل الثقافي وحماية الفنانين داخل المجتمع اإلى مزيد من التطوير.   •

ال يتم احترام التعددية اللغوية والثقافية.   •

التو�ضيات

تر�ضيخ الحفاظ على الذاكرة الجماعية، باعتبارها هدفا لل�ضيا�ضة الوطنية في المجال الثقافي.   •

تحديد روؤية وا�سحة في مجال حماية الثقافات الجهوية والحفاظ على التراث الثقافي الوطني.   •

و�ضع تجهيزات للقرب تتيح تطوير االأن�ضطة الثقافية.   •

الفاعلين  الثقافي وتمكين  العمل  ا�ضتمرارية  اأجل �ضمان  الثقافي، من  المجال  اال�ضتثمارات في  لت�ضجيع  قانون  اإقرار    •

المعنيين من اال�ضتفادة المبا�ضرة من المكت�ضبات التي تم تحقيقها في هذا المجال.

 1 باقتطاع  الثاني، والمتعلقة  الح�ضن  الملك  له  المغفور  1992 من قبل  �ضنة  اإطالقها  تم  التي  المبادرة  تفعيل  ت�ضجيع    •

بالمائة من ميزانية الجماعات المحلية لفائدة االأن�ضطة الثقافية على الم�ضتوى الجهوي والمحلي.

تحفيز الجماعات المحلية على منهجة عر�س للولوج اإلى القراءة )المكتبات البلدية(.   •

تحديد اإطار للمبادئ واالأهداف، ارتكازا على الو�ضائل المنا�ضبة، من اأجل النهو�س بالن�ضر والقراءة، وذلك ب�ضراكة مع    •

مهنيي الن�ضر والجمعيات الثقافية.

مالحظات وتو�ضيات الأطراف المعنية التي تم الإن�ضات اليها من طرف  المجل�ص القت�ضادي والجتماعي

 18(        حماية حق الملكية الفكرية 

المحتوى والمرجعيات المعيارية

حقوق ح�ضرية ممنوحة لالإبداعات الفكرية )من اأعمال اأدبية وفنية ورموز و�ضور واأ�ضماء ور�ضوم و�ضور فوتوغرافية وغيرها(.  •

هناك فرعان من الملكية الفكرية:  •

الملكية ال�سناعية، وت�سمل االإبداعات مثل االختراعات والعالمات التجارية والر�سوم والنماذج.  -

اأدبية )من كتب  الفكرية، �سواء كانت  الذي ي�سمل جميع االإبداعات  الموؤلف  الفنية، وهي حق  اأو  الملكية االأدبية   -

ومقاالت وبرامج معلوماتية( اأو فنية )من ر�ضم ونحت وما اإليها(.

واأغلب  الدولية،  والتجارة  االإن�ضان  بحقوق  المتعلقة  الدولية  القوانين  خالل  من  بالحماية  الفكرية  الملكية  حق  يتمتع   •

االتفاقيات الثنائية المتعلقة بالمبادالت التجارية واال�ضتثمار.

االأدبية  الم�ضالح  في حماية  الحق  فرد  "لكل  اأنه  على   )27 المادة   ،1948( االإن�ضان  لحقوق  العالمي  االإعالن  ين�س   •

والمادية المترتبة على اإنتاجه العلمي اأو االأدبي اأو الفني".
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المالحظات

�ضددت االأطراف التي تم االن�ضات اإليها على �ضرورة الحفاظ على الذاكرة الجماعية وحماية الملكية الفكرية والفنية؛   •

ال يحظى الحق في االإبداع والم�ضاهمة في الحياة الثقافية وفي محاربة االأمية بما يكفي من الت�ضجيع وما يزال يواجه    •

عددا من ال�ضعوبات على اأر�س الواقع.

التو�ضيات

مراجعة االإطار الت�ضريعي المتعلق بحماية الملكية الفكرية والفنية )محاربة التزوير ال�ضناعي والقر�ضنة(.   •

مالحظات وتو�ضيات الأطراف المعنية التي تم الإن�ضات اليها من طرف  المجل�ص القت�ضادي والجتماعي

 19(        الحق في ال�ضتفادة من التقدم العلمي 

المحتوى والمرجعيات المعيارية

يتمثل التقدم العلمي في تطوير العلم الأغرا�س تقنية وتكنولوجية؛  •

المعارف  ت�ضهده  الذي  التطور  اال�ضتفادة من  الجميع من  تمكين  اإلى  العلمي  التقدم  اال�ضتفادة من  في  الحق  يهدف   •

والتكنولوجيا.

تمثل ال�ضحة والثورة الرقمية والطاقات المتجددة وحماية الموارد المائية مجاالت من �ضاأن ن�ضر المعارف والتقنيات فيها   •

اأن يف�سي اإلى تح�سين �سروط العمل والعي�س لفئات كثيرة من ال�ساكنة في الو�سط القروي والح�سري.

يوؤكد كل من االإعالن العالمي لحقوق االإن�ضان )1948( واالتفاقات المرتبطة به )العهد الدولي الخا�س بالحقوق المدنية وال�سيا�سية   •

والعهد الدولي الخا�س بالحقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية، 1966( على الحق في اال�ضتفادة من التقدم العلمي.

44-  حماية حقوق الملكية الفكرية وحماية 
الم�ضالح المادية والمعنوية للمبدعين

•   الموؤ�ضرات المتعلقة باقت�ضاد التقليد

•   عدد المخالفات التي يتم الوقوف عليها

•   عدد ال�سكايات التي يتم ت�سجيلها واالإجراءات المتخذة ب�ساأنها

•   الموؤ�ضرات المتعلقة بوجود وتتبع ن�ضو�س قانونية و/اأو تنظيمية 
مخ�س�سة لحماية الملكية ال�سناعية والفكرية

•   عدد براءات االختراع المغربية التي يتم و�ضعها كل �ضنة على 
الم�ضتويين الوطني والدولي

 

الأهداف
الموؤ�ضرات

)يتعين تعريفها قدر االإمكان ح�ضب الجن�س والجهة(

45-  تعزيز ا�ضتفادة الجميع من التقدم العلمي 
وتطبيقاته

•   الموؤ�سرات المتعلقة بالولوج اإلى االأدوية والبروتوكوالت العالجية 
واإلى التقنيات الحديثة لالإعالم واالت�ضال

•   الميزانيات المخ�س�سة للبحث والتطوير 

•   الموؤ�ضرات المتعلقة بعدد جمعيات المجتمع المدني العاملة في 
المجال العلمي )عددها والم�ضتفيدين منها ونوع اأن�ضطتها وغير ذلك(

•   عدد الباحثين الدائمين

الأهداف
الموؤ�ضرات

)يتعين تعريفها قدر االإمكان ح�ضب الجن�س والجهة(

مالحظات ال�ضلطات العمومية

راأي الهيئات الدولية

103

من اأجل ميثاق اجتماعي جديد: �ضوابط يجب احترامها واأهداف ينبغي التعاقد ب�ضاأنها



مالحظات ال�ضلطات العمومية

�سكلت الميزانية المخ�س�سة للبحث العلمي 0.8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في �سنة 2010، مقابل 0.64 بالمائة في 

.2007-2006

وتم ربط 110 من موؤ�ض�ضات التعليم العالي والبحث العلمي ب�ضبكة "مروان" المعلوماتية االأكاديمية، وارتفع عدد عمليات 

تحميل المن�ضورات العلمية عن بعد من قبل الباحثين في قواعد المعلومات في المعهد المغربي لالإعالم العلمي والتقني من 

284.000 في 2008 اإلى 364.000 في 2010.

التو�ضيات

تي�ضير ا�ضتفادة الجميع من التقدم العلمي، وذلك من اأجل الرفع من المعارف وتح�ضين ظروف العمل.   •

تعزيز زيادة النفقات المخ�س�سة للبحث العلمي والتقني.   •

مالحظات وتو�ضيات الأطراف المعنية التي تم الإن�ضات اليها من طرف  المجل�ص القت�ضادي والجتماعي

راأي الهيئات الدولية

 20(        حماية حق ال�ضباب في الثقافة والريا�ضة والترفيه 

المحتوى والمرجعيات المعيارية

والريا�ضة  والفنون  والتكنولوجيا  والعلوم  الثقافة  من  اال�ضتفادة  في  ال�ضباب  حق  على   )33 )الف�ضل  الد�ضتور  يوؤكد   •

والترفيه.

تقت�سي ممار�سة هذا الحق التزامات ل�سالح التنمية وت�سجيع ولوج ال�سباب اإلى مجموع هذه المجاالت والخدمات.  •

 46- تعزيز تي�سير ولوج ال�سباب للثقافة والعلم 
والتكنولوجيا، والفن والريا�ضة واالأن�ضطة 

الترفيهية )الف�ضل 33 من الد�ضتور(

 47- تطوير البنيات التحتية للف�ضاءات الموجهة 
اإلى ال�سباب واإلى الترفيه عنهم والمخ�س�سة 

الأن�ضطتهم الجمعوية

 48- ت�ضجيع وتثمين االإبداع الثقافي لدى ال�ضباب

•   الموؤ�سرات المتعلقة بالميزانيات العمومية والخا�سة، واالأعمال 
الخيرية لفائدة االأن�سطة الثقافية والريا�سية

•   موؤ�ضرات حول االأن�ضطة الموجهة اإلى ال�ضباب الذين يعانون من 
اإعاقة ج�ضدية اأو ذهنية

•   وجود وتطبيق ن�ضو�س ت�ضريعية وتدابير قانونية لفائدة تي�ضير 
ولوج ال�سباب اإلى المنتجات والخدمات الثقافية )مثل االأ�سعار 

المخف�سة للدخول اإلى قاعات الفرجة والم�سارح وغيرها(

•   الموؤ�سرات المتعلقة بالميزانيات العمومية والخا�سة المر�سودة 
لتطوير البنيات التحتية للف�ساءات المخ�س�سة لل�سباب

•   الموؤ�سرات المتعلقة بُدور ال�سباب )وجودها وحالتها و�سروط 
الولوج اإليها ووتيرة التردد عليها ح�سب الجهة والجن�س، واالأن�سطة 

الممار�ضة فيها وغير ذلك( 

•   الموؤ�ضرات المتعلقة باالأن�ضطة الجمعوية

•   عدد جمعيات ال�سباب ح�سب المناطق؛ وعدد المنخرطين فيها

•   الموؤ�ضرات المتعلقة باالإبداع الثقافي لدى ال�ضباب وتثمينه

الأهداف
الموؤ�ضرات

)يتعين تعريفها قدر االإمكان ح�ضب الجن�س والجهة(

المجل�س االقت�ضادي واالجتماعي
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مالحظات ال�ضلطات العمومية

ي�سارك اأكثر من 6 ماليين �ضاب كل �ضنة في اأن�ضطة ُدور ال�ضباب، وي�ضتفيد اأكثر من 223.000 �ساب من المخيمات ال�سيفية. 

كما ي�ضتفيد ال�ضباب، في اإطار اتفاقية مع وزارة التربية الوطنية، من التجهيزات الريا�ضية بالموؤ�ض�ضات التعليمية خالل عطل نهاية 

االأ�ضبوع.

تم تنظيم الدورتين االأولى والثانية من االألعاب الوطنية للمدار�س الريا�ضية، بم�ضاركة 80.000 �ضاب من جهات المملكة ال�ضتة 

ع�ضر.

تم اإطالق برنامج ريا�ضة/درا�ضة في 12 اخت�ضا�ضا ريا�ضيا.

خالل ال�سنوات الخم�س االأخيرة، تم اإن�ساء 510 من ُدور ال�ضباب، 42 بالمائة منها في الو�ضط القروي. كما تمت اإعادة تاأهيل 

15 مركزا للتخييم، واإحداث خم�سة مراكز جديدة. ويتوقع اإنجاز 1.000 ناٍد مندمج لالأن�ضطة االجتماعية والريا�ضية للقرب في 
اأفق �ضنة 2016، تم اإحداث 24 منها.

المالحظات

اإن و�ضائل واآليات حكامة الحقل الثقافي مع حماية حق ال�ضباب في الثقافة والريا�ضة والترفيه في حاجة اإلى مزيد من    •

التطوير.

اإن الحق في االإبداع وفي االإ�ضهام في الحياة الثقافية، وخ�ضو�ضا لدى ال�ضباب، لم يحظى بالدعم الكافي وما زال يواجه    •

�ضعوبات على اأر�س الواقع.

التو�ضيات

اإعداد ف�ضاءات لال�ضتماع والنقا�س واالإبداع والترفيه لفائدة ال�ضباب.   •

النهو�س ببرامج التكوين التي ت�سجع انخراط وم�ساهمة ال�سباب في الحياة الثقافية.   •

و�ضع من�ضاآت للقرب تتيح تطوير االأن�ضطة الثقافية، وخ�ضو�ضا لفائدة ال�ضباب.   •

مالحظات وتو�ضيات الأطراف المعنية التي تم الإن�ضات اليها من طرف  المجل�ص القت�ضادي والجتماعي

راأي الهيئات الدولية
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 21(     الحق في تكافوؤ الفر�ص والمعاملة المت�ضاوية 

المحتوى والمرجعيات المعيارية

اإن الم�ضاواة في الحقوق والكرامة مبداأ معياري اأ�ضا�ضي يقر به الد�ضتور المغربي ويكفله )الف�ضل 19(.  •

هناك نوعان من التدابير ال�سرورية من اأجل �سمان الم�ساواة :  •

العمل  منظمة  اتفاقيات  من  و111   100 )االتفاقان  والعمل  ال�ضغل  مجال  في  الميز  اأنواع  كل  من  الفعالة  الوقاية   -

الدولية(.

العالمي  )االإعالن  اله�سة  والفئات  االأ�سخا�س  لفائدة  والت�سجيع  والحماية  للم�ساعدة  خا�سة  تدابير  وتفعيل  تحديد   -

لحقوق االإن�ضان، واالتفاقان 100 و111 من اتفاقيات منظمة العمل الدولية(.

تعيد اتفاقية الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز �ضد المراأة التاأكيد على �ضرورة �ضمان الم�ضاواة بين الرجال والن�ضاء في   •

كل المجاالت.

الأهداف
الموؤ�ضرات

)يتعين تعريفها قدر االإمكان ح�ضب الجن�س والجهة(

49-  تعميم الوقاية من اأ�ضكال التمييز وتعزيز 
الم�ضاواة، وتدعيم االإطار القانوني الوقائي 

والعقوبات الق�ضائية الأ�ضكال التمييز القائم 

على اأ�ضا�س الجن�س اأو االنتماء الجهوي اأو 

االجتماعي اأو الممار�ضات اأو المظاهر الدينية اأو 

االنتماء اأو الن�ساط النقابي اأو االإعاقة اأو ال�سن

•    الموؤ�سرات المقارنة المت�سلة بحاالت التوظيف والترقية والطرد 
واالأجور وحوادث ال�سغل والولوج اإلى التكوين المهني بين 

الرجال والن�ساء والمعاقين واالأ�سخا�س الذين يفوق �سنهم 

خم�ضين عاما

•    ن�ضب البطالة ح�ضب الفئات العمرية

•    الموؤ�ضرات المتعلقة بالحماية الق�ضائية: عدد ال�ضكايات المتقدم 
بها ب�ضبب التعر�س للتمييز، وعدد االأحكام الق�ضائية التي تدين 

التمييز

مالحظات ال�ضلطات العمومية

يظل انخراط الن�ساء في المجال االقت�سادي محدودا وغير م�ستقر. ففي �سنة 2010، كانت ن�سبة الن�ساط بين الن�ساء متدنية 

جدا بالمقارنة مع الرجال )25.9 بالمائة مقابل 74.7 بالمائة(، اإ�سافة اإلى اأن حوالي ن�سف الن�ساء الم�ستغالت اإنما يعملن 

كم�ساِعدات في المنزل، وثالثون بالمائة منهن اأجيرات. وتت�سح الفوارق كذلك في مجال الولوج اإلى ال�سغل، وخ�سو�سا 

بين �ضفوف المعطلين حاملي ال�ضهادات، حيث تعاني الن�ضاء من البطالة اأكثر من الرجال.

راأي الهيئات الدولية

رغم الجهود التي تبذلها الحكومة، تعاني الن�ساء على م�ستوى الممار�سة من عدد من اأنواع الحيف، بحيث تمثل الن�ساء ربع 

عدد الن�ضيطين، ويقل اأجرهن بالثلث عن اأجر الرجال.

وتكاد ت�ضل ن�ضبة االأمية بين الن�ضاء مرتين ن�ضبة االأمية بين الرجال.

والعمل  الفالحة  بعدم اال�ضتقرار، مثل  العمل  فيها ظروف  تتميز  التي  القطاعات  بقوة في  الن�ضاء حا�ضرات  نجد  واأخيرا، 

المنزلي والن�ضيج واالقت�ضاد غير المهيكل.

 المحور الثالث      الإدماج واأ�ضكال الت�ضامن
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 22(     محاربة التمييز وتعزيز الم�ضاواة بين الن�ضاء والرجال 

المحتوى والمرجعيات المعيارية

يوؤكد االإعالن العالمي لحقوق االإن�ضان على مبداأ عدم التمييز، وين�س على اأن جميع النا�س يولدون "اأحرارا مت�ضاوين   •

في الكرامة والحقوق"، واأن "لكل اإن�ضان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا االإعالن، دون اأي تمييز، 

كالتمييز ب�ضبب العن�ضر اأو الجن�س...".

اإن ممار�سة الميز �سد الن�ساء تقف عائقا دون م�ساهمتهن الفعالة في الحياة االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�سادية والثقافية   •

في م�ضاواة مع الرجل.

تبنت الجمعية العامة لالأمم المتحدة في 7 نونبر 1967، اإعالن الق�ضاء على التمييز �ضد المراأة، معتبرة اأن "التمييز �ضد   •

المراأة يتنافى مع كرامة االإن�ضان وخير االأ�ضرة والمجتمع".

�ضادق المغرب على هذه االتفاقية في 14 يونيو 1993، ودخلت حيز التطبيق في 21 يوليوز 1993.  •

الأهداف
الموؤ�ضرات

)يتعين تعريفها قدر االإمكان ح�ضب الجن�س والجهة(

50-  مالءمة الت�ضريعات والقوانين وو�ضع برامج عمل 
لمنع اأ�ضكال التمييز ومحاربة ال�ضور النمطية عن 

الن�ضاء في المجتمع وفي اأماكن العمل

•    الموؤ�ضرات المتعلقة بالميزانيات المر�ضودة لمنع ال�ضور النمطية 
عن الن�ضاء

•    الموؤ�ضرات المتعلقة بتمدر�س الفتيات

•    الموؤ�سرات المتعلقة بتح�سين ولوج الن�ساء اإلى �سوق ال�سغل 
واإلى وظائف التاأطير في القطاعين العمومي والخا�س والمنا�سب 

التي يتم الولوج اإليها عن طريق االنتخاب

مالحظات ال�ضلطات العمومية

في جميع  المراأة  دور  اأ�ضبح  الما�ضي، حيث  القرن  ت�ضعينات  من  بداية  هاما  تح�ضنا  المغرب  في  المراأة  و�ضعية  �ضهدت 

المجاالت بارزا اأكثر من ذي قبل، وهو ما يتجلى على م�ضتوى قطاع التربية و�ضوق ال�ضغل والف�ضاء ال�ضيا�ضي والديني.

في ميدان التربية

اإذا كان التكافوؤ العددي بين الفتيات والفتيان حا�ضرا في الو�ضط الح�ضري، فاإنه ال يزال ي�ضكو تاأخرا في الو�ضط القروي. 

فقد تم اإحراز تقدم كبير في ن�سبة الفتيات اإلى الفتيان في الم�ستويات الدرا�سية المختلفة، حيث تتجاوز ن�سبة التكافوؤ 80 

بالمائة، بل وتبلغ 97 بالمائة في م�ضتوى الثانوي التاأهيلي.

المالحظات

اإن مبداأ عدم التمييز كما ن�س عليه الد�ضتور وكما هو ملزم للجميع طبقا للمعايير الدولية التي التزم بها المغرب، تطاله    •

العديد من الخروقات داخل االأ�سر وفي اأماكن العمل والمجتمع بمعناه الوا�سع. 

التو�ضيات

اإعادة التاأكيد على اأن عدم التمييز مبداأ اأ�سا�سي ملزم في ال�سيا�سات العمومية والخا�سة وملزم للجماعات واالأفراد.   •

تعزيز االإطار القانوني لمنع مختلف اأ�سكال التمييز وللعقوبات الق�سائية المرتبطة به، �سواء اأكان هذا التمييز على اأ�سا�س    •

الجن�س، اأو االأ�سل الجهوي اأو االجتماعي، اأو الممار�سة اأو االنتماء الديني، اأو االنتماء اأو الن�ساط النقابي اأو االإعاقة اأو 

ال�ضن.   

مالحظات وتو�ضيات الأطراف المعنية التي تم الإن�ضات اليها من طرف  المجل�ص القت�ضادي والجتماعي
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اأما االأمية، فتعانيها الن�ضاء اأكثر من الرجال بكثير )في �ضنة 2009، كانت ن�ضبة االأمية بين ال�ضكان البالغين ع�ضر �ضنوات 

فما فوق تبلغ 28.1 بالمائة لدى الذكور، مقابل 50.8 بالمائة في �سفوف االإناث(. وتظل الفوارق جد كبيرة ح�سب مكان 

االإقامة، حيث تعاني الن�ضاء القرويات من االأمية بن�ضب كبيرة جدا.

على م�ضتوى الولوج اإلى منا�ضب القرار

الن�ساء  اإحرازه. فعدد  تم  الذي  التقدم  ال�سيا�سي �سعيفا رغم كل  المجال  واإلى  القرار  اإلى منا�سب  الن�ساء  يزال ولوج  ال 

الوزيرات انتقل من اأربع في �ضنة 1993 اإلى �ضبع في 2007 ثم خم�س في 2009، اأي بن�ضبة 15 بالمائة من مجموع اأع�ضاء 

الحكومة. وتتواجد الن�ساء كذلك في المجال الدبلوما�سي، حيث تمثل المغرب بالخارج اليوم ع�سر �سفيرات.

بف�ضل   ،2007 �ضنة  بالمائة في   10.5 اإلى   1997 �ضنة  بالمائة في   0.7 الن�ضاء من  ارتفعت ح�ضة  البرلمان، فقد  واأما في 

ما تم اتخاذه من تدابير للتمييز االإيجابي. وي�سح ال�سيء نف�سه على الم�ستوى المحلي، حيث انتقلت ن�سبة الم�ست�سارات 

الجماعيات من 0.56 بالمائة )127 م�ضت�ضارة جماعية( في �ضنة 2003 اإلى 12.4 بالمائة  بعد االنتخابات الجماعية ليونيو 

2009 )3428 م�ضت�ضارة(.

في المجال الديني

لقد كان اإدماج الن�ساء في الحقل الديني واحدا من اأكثر القرارات رمزية، لكون هذا المجال كان حتى وقتها حكرا على 

الرجال. وهكذا، اأ�ضبحت الن�ضاء في 2008 على راأ�س 13 م�ضلحة مركزية وخم�س م�ضالح خارجية. كما تم تعيين 35 

امراأة، الأول مرة في تاريخ المملكة، في المجل�س العلمي االأعلى والمجال�س العلمية المحلية.

على م�ضتوى التر�ضانة القانونية

همت االإ�ضالحات الت�ضريعية، التي انطلقت منذ 1990، كال من مدونة التجارة )المادة 35( وظهير االلتزامات والعقود 

)الف�ضل 729( وقانون الم�ضطرة المدنية وقانون ال�ضغل والقانون الجنائي )الف�ضل 418 المتعلق بالخيانة الزوجية( وقانون 

الم�ضطرة الجنائية والحالة المدنية )2002(. وترمي كلها اإلى اإلغاء المقت�ضيات القائمة على التمييز، كما تعك�س الرغبة في 

محاربة العنف �سد الن�ساء. وفي ال�سياق ذاته، تم اإقرار عدد من التدابير الهادفة باالأ�سا�س اإلى النهو�س بو�سعية المراأة في 

المغرب. ويتعلق االأمر على الخ�سو�س بمدونة االأ�سرة التي تمت الم�سادقة عليها في 2004، والتي تكر�س مبداأ التوازن في 

العالقة بين الزوجين مع الحفاظ على حقوق االأطفال، وقانون الجن�ضية الذي تم اإقراره في 2006، والذي اأ�سبح يخول لالأم 

منح جن�ضيتها الأبنائها المولودين من اأب اأجنبي.

وقد واكب تبني مدونة االأ�سرة اإقراُر تدابير تهم اإحداث اأق�سام لق�ساء االأ�سرة في المحاكم االبتدائية، وخلية تتبع على م�ستوى 

وزارة العدل، وتعيين ق�ساة متخ�س�سين وفتح فرع للتكوين التخ�س�سي في قانون االأ�سرة في المعهد العالي للق�ساء.

ومن اأجل �ضمان تاأويٍل من�ضجم لمقت�ضيات مدونة االأ�ضرة وتعميم محتواها، قامت الحكومة باإعداد دليل عملي من اأجل 

تفعيلها. وب�سراكة مع هيئة االأمم المتحدة للمراأة وبرنامج االأمم المتحدة االإنمائي واليوني�سيف، اأعدت الحكومة خطة عمل 

ترمي اإلى الرفع من اإمكانات اأق�سام ق�ساء االأ�سرة وتقديم الدعم لها، وكذا فح�س و�سائل وظروف و�سع االآليات، مثل اإحداث 

�ضندوق للتكافل العائلي لفائدة الن�ضاء المطلقات واأطفالهن واإن�ضاء بنيات للو�ضاطة.

الملكية  الر�سالة  مكنت  المراأة،  �سد  التمييز  اأ�سكال  على جميع  الق�ساء  باتفاقية  المتعلقة  التحفظات  رفع  يخ�س  ما  وفي 

بع�س  رفع  م�ضل�ضل  في  ال�ضروع  من  االإن�ضان  لحقوق  اال�ضت�ضاري  المجل�س  اإلى   2008 10 دجنبر  في  الموجهة  ال�ضامية 

التحفظات حول هذه االتفاقية.
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راأي الهيئات الدولية

والجبلية،  القروية  المناطق  في  ال�ضيما  الذكور،  المغاربة  مع  بالمقارنة  كبيرا  ارتفاعا  المغربيات  لدى  االأمية  ن�ضبة  ت�ضجل 

كالمنطقة ال�سمالية للمغرب. ويظل انخراط الن�ساء �سعيفا في المجاالت التي توؤثر في حياتهن ورفاه اأ�سرهن ومجتمعهن، 

المحلية. وهذه  التنمية  الكافي في م�سل�سل  ال�سيا�سي واندماجهن غير  القرار  ال�سعيف في مواقع  وذلك بفعل ح�سورهن 

الو�ضعية تلحق �ضررا لي�س فح�ضب بالحقوق االإن�ضانية لق�ضم كبير من ال�ضاكنة، ولكن اأي�ضا بتنمية المجتمع.

وتمثل الن�ضاء 15 بالمائة من اأع�ضاء الحكومة المغربية الحالية، و19.7 بالمائة من �ضلك الق�ضاء في �ضنة 2009 )مقابل 

17.3 بالمائة في 2003(، و11.1 بالمائة من مديري االإدارة العمومية، واأقل من 4 بالمائة من هيئة ال�ضفراء، و8 بالمائة من 
القنا�ضل العامين.

وعلى م�ضتوى الم�ضاركة ال�ضيا�ضية للن�ضاء، اعتمدت االأحزاب ال�ضيا�ضية في عمومها مبداأ احترام حٍدّ ال يقل عن 20 اإلى 

انتخابات  للن�ساء خالل  المقاعد  بالمائة من   10 القيادية. وقد تم تخ�سي�س  الن�سائية في هيئاتها  التمثيلية  بالمائة من   25
الن�ضاء داخل  2009، مما رفع ح�ضة  ل�سنة  الجماعية  بالمائة خالل االنتخابات   12 الن�ضبة  2002 و2007، وبلغت هذه 

المجال�س الجماعية من 0.6 بالمائة اإلى 12.4 بالمائة. 

وفي مجال الم�ضاهمة في �ضوق ال�ضغل، يالحظ اأن الفوارق المبنية على النوع لي�ضت كبيرة فح�ضب، بل اإنها لم ت�ضجل اأي 

تطور ملحوظ خالل ال�سنوات االأخيرة. وعلى �سبيل المثال، فاإن ن�سبة ن�ساط الن�ساء )في 2009( تمثل 25.8 بالمائة، في 

حين تبلغ تلك الن�ضبة 75.3 بالمائة بين �سفوف الرجال، وتنخف�س ن�سبة الت�سغيل عند الن�ساء اإلى 23.3 بالمائة، مقابل 

75.3 بالمائة عند الرجال.

بالمائة من  الم�ضتغلة، و75.6  الن�ضيطة  الن�ضائية  ال�ضاكنة  بالمائة من  الموؤدى عنه )48  بالعمل غير  الن�ضاء  ويتميز ت�ضغيل 

قانون  احترام  وعدم  الفالحة،  وفي  المنازل  في  العمل  ينظم  قانوني  اإطار  وغياب  االأجر،  في  وبالتمييز  العامالت(  الن�ضاء 

ال�سغل، و�سعف االنتماء النقابي، وقلة وعي العامالت بحقوقهن.

تعتبر الن�ضاء والفتيات القرويات، وكذا المنتميات اإلى الطبقات الفقيرة من �ضكان المدن، االأكثر ه�ضا�ضة واالأكثر تعر�ضا 

للفقر في مختلف تجلياته.

وهناك تحٍدّ اآخر يواجه المغرب، يتمثل في المتاجرة باالأ�سخا�س وبالن�ساء على وجه الخ�سو�س، في �سياق العولمة والهجرة. 

�ضابات  حاالت  اإلى  التقارير  بع�س  ت�ضير  وحجمها،  الظاهرة  حدة  بمدى  المتعلقة  التقديرات  عن  المعطيات  ندرة  ورغم 

المطاف �سحايا لال�ستغالل  بهن  فينتهي  البيوت،  في  العمل كخادمات  اأ�سا�س  المغرب على  في  توظيفهن  يتم  مغربيات 

الجن�سي في اأوربا وبلدان الخليج و�سوريا وقبر�س. كما اأن المهاجرات القادمات من بلدان جنوب ال�سحراء الالتي يعبرن 

المغرب في طريقهن اإلى اأوربا، بم�ضاعدة �ضبكات االتجار في المهاجرين غير ال�ضرعيين، يجدن اأنف�ضهن في بع�س االأحيان 

�ضحايا لال�ضتغالل الجن�ضي من اأجل اأداء ما بذمتهن من دين للمهربين.

النمطية  ال�ضور  ا�ضتمرار  في  فاإن  للمراأة،  االإن�ضانية  الحقوق  على  والتربية  التوعية  اأجل  من  بذلها  يتم  التي  الجهود  ورغم 

والممار�سات التمييزية والعنف �سد الن�ساء يمثل عائقا اأمام المبادرات التي تم اإطالقها، اإ�سافة اإلى جبهات المقاومة، ذات 

الطبيعة الثقافية باالأ�سا�س، التي تعوق قدرة الن�ساء على التاأثير في �سناعة القرار في ما يخ�س ال�ساأن العام.

اإ�سافة اإلى ذلك، هناك ثغرات في االإمكانات الموؤ�س�ساتية لتعميم وت�سريع اإ�سالحات االإدارة والمالية العمومية في مجال 

النوع، وغياب �ضبه مطلق لميزانية تولي عناية للطفل، وغياب مقاربة ترابية متعددة القطاعات من �ضاأنها اأن تاأخذ بعين االعتبار 

الطابع االأفقي للق�ضايا المرتبطة بالنوع، بدل المقاربات القطاعية التي ال تزال تحظى باالأف�ضلية.
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المالحظات

ا�ستمرار ال�سور النمطية وال�سلوكات التمييزية �سد المراأة واالأطفال االإناث، والت�سامح ب�ساأنها.

التو�ضيات

الن�ضاء في  النمطية �ضد  التمييز ومحاربة ال�ضور  اأ�ضكال  اإلى منع  الت�ضريعات والقوانين المتوفرة حاليا والرامية  تطبيق    •

المجتمع، وخ�ضو�ضا في اأماكن العمل.

النهو�س بتكافوؤ الفر�س بين الرجال والن�ضاء، وال�ضيما من في مجال ال�ضغل وتقا�ضي االأجور.   •

جعل مبداأ عدم التمييز مبداأ اأ�ضا�ضيا وملزما.   •

اإطالق خطة عمل وطنية لمكافحة ال�ضور النمطية التمييزية �ضد المراأة والبنات ال�ضغيرات.   •

تح�ضين الحماية القانونية للن�ضاء و�ضمان حقهن في التقا�ضي واالنت�ضاف �ضد االعتداءات الج�ضدية اأو النف�ضية داخل    •

االأ�ضرة وفي اأماكن العمل والمجتمع بمعناه الوا�ضع.

الأهداف
الموؤ�ضرات

)يتعين تعريفها قدر االإمكان ح�ضب الجن�س والجهة(

51-  تقعيد وتح�ضين االإطار القانوني والتنظيمي 
للحماية القانونية واالجتماعية لالأ�ضرة )المادة 

10 من العهد الدولي الخا�س بالحقوق 
االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية، والف�ضل 32 

من الد�ضتور(

52- تطوير الم�ضاعدة الق�ضائية والم�ضاعدة 
االجتماعية لالأ�ضر )المادة 10 من العهد الدولي 

الخا�س بالحقوق االقت�سادية واالجتماعية 

والثقافية، والف�ضل 32 من الد�ضتور(

•    الموؤ�ضرات المتعلقة بوجود وم�ضامين االإجراءات ال�ضريبية 
المرتبطة باالأعباء العائلية )التخفي�س ال�سريبي اأو تو�سيع معايير 

�ضرف التعوي�ضات العائلية لت�ضمل االأ�ضول الذين يعيلهم المعني 

باالأمر(

•    الموؤ�سرات المتعلقة بالميزانية المخ�س�سة لحماية االأ�سر 
)الم�ضاهمات الحكومية وم�ضاهمات الجماعات المحلية 

والمقاوالت ومخ�س�سات الم�ساعدة العمومية الدولية(

مالحظات ال�ضلطات العمومية

راأي الهيئات الدولية

 23(     حماية الأ�ضرة 

المحتوى والمرجعيات المعيارية

تعترف العديد من الن�سو�س الدولية وكذا الد�ستور المغربي باالأ�سرة ب�سفتها الخلية االأ�سا�سية للمجتمع.  •

يكفل الد�ضتور )الف�ضل 32( حماية االأ�ضرة على الم�ضتوى القانوني واالجتماعي واالقت�ضادي.  •

يوؤكد العهد الدولي الخا�س بالحقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية على حماية االأ�سرة باعتبارها حقا من الحقوق،   •

ويو�ضي باإيالء اهتمام خا�س لحماية االأمومة )المادة 10(.

مالحظات وتو�ضيات الأطراف المعنية التي تم الإن�ضات اليها من طرف  المجل�ص القت�ضادي والجتماعي
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الأهداف
الموؤ�ضرات

)يتعين تعريفها قدر االإمكان ح�ضب الجن�س والجهة(

53-  و�ضع اإطار قانوني واإجراءات خا�ضة لرعاية 
االأ�سخا�س والفئات التي تعاني اله�سا�سة 

)الف�ضالن 32 و35 من الد�ضتور(

•    الموؤ�ضرات المتعلقة باالآليات القانونية ومدى تفعيلها وحاجتها 
اإلى الدعم، في مجال الحماية القانونية والوقاية من اأ�ضكال الميز 

واال�ضتغالل الجن�ضي اأو الأغرا�س اقت�ضادية لالأطفال والمراهقين 

واالأطفال المولودين خارج اإطار الزواج واالأمهات العازبات

•    الموؤ�ضرات المتعلقة باالآليات القانونية ومدى تفعيلها وحاجتها 
اإلى الدعم، في مجال الرعاية واالإدماج المهني لالأ�سخا�س الذين 

يعانون من اإعاقة ج�ضدية اأو ذهنية

•    الموؤ�ضرات المتعلقة بمنع التمييز المبني على االأ�ضباب 
المت�ضمنة في االتفاقيات الدولية

•    الموؤ�ضرات المتعلقة برعاية الفئات اله�ضة ح�ضب الجهة

•    الموؤ�سرات المتعلقة بدعم االأ�سر الفقيرة على اإثر الكوارث 
الطبيعية اأو الحوادث 

 24(     حماية الأ�ضخا�ص والفئات التي تعي�ص و�ضعية ه�ضة

المحتوى والمرجعيات المعيارية

ي�سير مفهوم االأ�سخا�س اأو الفئات في و�سعية ه�سة اإلى الفئات التي ت�سكل و�سعيتها الج�سدية اأو العقلية اأو االجتماعية   •

اأو االقت�ضادية عائقا اأمام حقها في الم�ضاواة وفي �ضمان حقوقها االأ�ضا�ضية وممار�ضة مواطنتها.

يوؤكد الد�ستور على حق االأ�سخا�س والفئات في و�سعية ه�سا�سة في الرعاية وفي اإجراءات فعالة لتحقيق الم�ساواة، وي�سع   •

على عاتق ال�ضلطات العمومية م�ضوؤولية اإعداد �ضيا�ضات مالئمة من اأجل معالجة اله�ضا�ضة والوقاية منها وت�ضجيع اإعادة 

اإدماج هوؤالء االأ�سخا�س والفئات )الف�سل 34(.

يعاد التاأكيد على هذا المبداأ في العهد الدولي الخا�س بالحقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية )المادة 10(، كما تن�س   •

عليه العديد من اآليات االأمم المتحدة، ال�سيما االتفاقية المتعلقة بحقوق االأ�سخا�س المعاقين )2006(، التي تو�ضي بالبحث 

عن حلول ل�سعوبات التوا�سل والتنقل التي يواجهها هوؤالء االأ�سخا�س، واتخاذ اإجراءات فعالة �سد كل اأ�سكال التمييز.

المالحظات

القانونية واالجتماعية واالقت�ضادية والثقافية لالأ�ضرة عند �ضياغة  القانوني والتنظيمي للحماية  التقيد باالإطار  ينبغي مراعاة 

الميثاق االجتماعي، من اأجل �ضمان وحدة االأ�ضرة وا�ضتقرارها وبقائها.

التو�ضيات

اتخاذ االإجراءات ال�سرورية من اأجل التطبيق الفعلي لمختلف المقت�سيات المتعلقة باالأ�سرة التي جاء بها د�ستور 2011.

وذلك عبر �ضمان:

التغطية ال�ضحية واالجتماعية، وخ�ضو�ضا لفائدة االأ�ضر المحرومة من الموارد.   •

التربية والتكوين المهني المنا�ضب والموؤهل لل�ضغل.   •

الولوج اإلى �سكن الئق ومتالئم مع حاجيات االأ�سرة.   •

النهو�س بالم�ضاواة في الحقوق بين الجن�ضين.   •

ال�سركاء  مع  �ستبرم  التي  الكبرى  االجتماعية  العقود  في  وكذا  التنموية،  والم�ساريع  البرامج  في  النوع  مقاربة  اإدماج     •

والفاعلين المعنيين.

مالحظات وتو�ضيات الأطراف المعنية التي تم الإن�ضات اليها من طرف  المجل�ص القت�ضادي والجتماعي
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مالحظات ال�ضلطات العمومية

الأ�ضخا�ص المعاقون

يعد التفكير في تدبير �ساأن االإعاقة في المغرب اأمرا حديث العهد، اإذ يعود اإحداث المندوبية ال�سامية للمعاقين اإلى �سنة 

.1994

ووفق نتائج اآخر بحث ميداني تم اإجراوؤه في المغرب )�ضنة 2004( حول هذا المو�ضوع، فاإن ن�ضبة تف�ضي حاالت االإعاقة 

تبلغ 5.12 بالمائة، اأي 1.530.000 �سخ�س معاق، 53.40 بالمائة منهم ذكور و46.60 بالمائة اإناث. وبتعبير اآخر، فاإن اأ�سرة 

واحدة من بين كل اأربع اأ�سر معنية ب�سكل من اأ�سكال االإعاقة. ويختلف تف�سي االإعاقة باختالف الو�سط، حيث تبلغ ن�سبتها 

5.62 بالمائة في البوادي، مقابل 4.81 بالمائة في المدن.

اإلى فترة ما قبل الوالدة والفترة  اأ�ضبابه  اأن عددا كبيرا من االإعاقات في المغرب ترجع  ويبين التقييم العام لهذه الظاهرة 

االأولى التي تلي الوالدة، وكذا اإلى االأمرا�س المكت�سبة والحوادث واالإ�سابات وال�سيخوخة. ويبدو اأن ال�سباب، بالنظر اإلى 

البنية ال�ضكانية، هم اأكثر �ضحايا االإعاقة.

وقد تم اإقرار عدد من القوانين من اأجل النهو�س بحقوق االأ�سخا�س المعاقين، بهدف تي�سير و�سمان اإدماجهم االقت�سادي 

واالجتماعي. ويتعلق االأمر بالقوانين التالية: القانون رقم 81-05 ال�ضادر بتاريخ 6 ماي 1982 والمتعلق بالرعاية االجتماعية 

للمكفوفين و�ضعاف الب�ضر، والقانون رقم 92-07 ال�ضادر بتاريخ 10 �ضتنبر  1993 والمتعلق بالرعاية االجتماعية لالأ�سخا�س 

المعاقين، والقانون رقم 03-10 ال�ضادر في 12 ماي 2003 والمتعلق بالولوجيات. وتم باالإ�سافة اإلى ذلك تخ�سي�س ح�سة 

7 بالمائة من المنا�سب المالية في الدولة والجماعات المحلية والموؤ�س�سات العمومية لالأ�سخا�س المعاقين.

لكن، وبالرغم من هذه الجهود، ال يزال المغرب يواجه �ضعوبات مالية ونق�ضا في البنية التحتية والموارد الب�ضرية الكفيلة 

ب�سمان تفعيل وا�ستمرارية البرامج الموجهة لفائدة االأ�سخا�س المعاقين.

الأ�ضخا�ص الم�ضنون

والم�ضنين،  المتقاعدين  ل�ضالح  تعمل  التي  الجمعيات  مبادرات  بدعم  العمومية  ال�ضلطات  تقوم  بالم�ضنين،  يتعلق  ما  في 

هذا  وفي  الجمعيات.  تلك  لمراكز  االإدارية  الو�ضائل  توفير  طريق  وعن  والتوعية  والتكوين  المواكبة  م�ضتوى  على  وذلك 

قدرتها  اأجل دعم  19 جمعية من  لفائدة  1.433.000 درهم  قدرها  مالية  م�ضاعدة  2008-2009 �ضرف  في  تم  ال�ضدد، 

اال�ضتيعابية. كما تم في �ضنة 2010 اختيار 19 م�ضروعا حظيت باال�ضتفادة من دعم مالي قدره 1.991.000 درهم.

راأي الهيئات الدولية

الأ�ضخا�ص الم�ضنون

اإن م�سل�سل �سيخوخة ال�ساكنة في المغرب ال يزال في بداياته، اإذ تقدر ن�سبة الم�سنين بحوالي 8.1 بالمائة من اإجمالي ال�ضكان 

في �ضنة 2009. لكن التوقعات الم�ستقبلية ت�سير اإلى ت�سارع وتيرة هذا الم�سل�سل، وتنبئ من االآن بالتحديات التي قد يطرحها 

ارتفاع ن�ضبة الم�ضنين. وتظل هذه الفئة مق�ضاة اإلى حد كبير من كل تغطية اجتماعية اأو �ضحية، با�ضتثناء اآليات الرعاية واإعادة 

االإنتاج االجتماعي داخل االأ�سر والجماعات.

المالحظات

اإن حماية االأ�سخا�س والفئات في و�سعية ه�سا�سة )الم�سنون والمعاقون واالأطفال المتخلى عنهم وغيرهم( تحتاج اإلى اهتمام 

خا�س، من اأجل تمكينهم من ممار�ضة حقوقهم كما هي من�ضو�س عليها في د�ضتور 2011 وح�ضب طبيعة و�ضبب و�ضعيتهم.

مالحظات وتو�ضيات الأطراف المعنية التي تم الإن�ضات اليها من طرف  المجل�ص القت�ضادي والجتماعي
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التو�ضيات

تحديد خطة عمل وطنية من اأجل �سمان الوقاية والولوج اإلى العالج لل�ساكنة التي تعي�س في و�سعية ه�سة )االأطفال    •

المتخلى عنهم واالأ�سخا�س ذوو االإعاقة والم�سنون وغيرهم(.

ت�ضهيل الولوجية والنقل وال�ضكن واال�ضتفادة من االأن�ضطة الثقافية والترفيهية.   •

اإدماج االأ�سخا�س المعاقين في �سوق ال�سغل مع احترام ح�سة 7 بالمائة من منا�ضب ال�ضغل التي خ�ض�ضتها لهم الدولة    •

في الوظيفة العمومية، وذلك عبر ت�سجيع اإدماجهم في القطاعين العام والخا�س.

تطبيق القوانين المتعلقة برعاية كل فئات االأ�سخا�س في و�سعية ه�سة.   •

 25(     الإدماج الجتماعي

المحتوى والمرجعيات المعيارية

لكل �سخ�س يوجد في و�سعية عوز اأو �سيق الحق في الم�ساعدة من طرف المجتمع با�سم الحق في الحياة ومن اأجل   •

ا�ستعادة ا�ستقالليته. ويرمي الت�سامن والحد من االإق�ساء اإلى دعم فعالية الولوج اإلى ال�سغل وال�سحة وال�سكن والتربية 

والتكوين المهني، وب�سفة عامة اإلى تعزيز فعالية االإدماج االجتماعي )اإعالن وبرنامج عمل فيينا، 1993(.

ال�ضلطات العمومية وجميع االأطراف المعنية )من جماعات محلية وقطاع  اإطالق مبادرات م�ضتركة بين  من ال�ضروري   •

االأ�سا�سي  الهدف  تحقيق  في  بالتالي  والم�ساهمة  االإق�ساء  من  الحد  اأجل  من  ماديين(  واأ�سخا�س  وجمعيات  خا�س 

المتمثل في الحفاظ على التما�ضك االجتماعي وتمتينه.

يوؤكد برنامج االإدماج الثقافي والمهني )1966( اأن الفقر المدقع واالإق�ضاء االجتماعي يمثالن انتهاكا للكرامة االإن�ضانية.  •

الأهداف
الموؤ�ضرات

)يتعين تعريفها قدر االإمكان ح�ضب الجن�س والجهة(

•    موؤ�ضرات حول الفوارق المتعلقة بالدخل )موؤ�ضر جيني لقيا�س 54-  تنظيم الم�ضاعدة �ضد الفقر والتهمي�س
عدالة توزيع الدخل...(

•    ن�ضبة ال�ضاكنة الن�ضيطة التي يقل دخلها عن دوالر واحد في اليوم 
)اأهداف االألفية للتنمية(

•    الموؤ�سرات المتعلقة بالخف�س من ن�سبة ال�ساكنة التي تعاني من 
الجوع )االأهداف االإنمائية للتنمية(

•    الموؤ�سرات المتعلقة بالتدابير الخا�سة بال�سباب المنحرف: 
العقوبات والمواكبة في ال�ضجن واالأعمال الرامية اإلى اإعادة 

االإدماج

•    الموؤ�ضرات المتعلقة بالم�ضاهمة )المالية والعينية( التي تقدمها 
الجماعات المحلية والمقاوالت والجمعيات للم�ضاعدة �ضد الفقر

•    عدد مراكز ا�ستقبال االأ�سخا�س الذي ال يتوفرون على �سكن قار، 
وهيئات التكفل بالم�ضردين والهيئات التي توفر م�ضاعدات في 

محل ال�ضكن للمر�ضى والعاجزين

115

من اأجل ميثاق اجتماعي جديد: �ضوابط يجب احترامها واأهداف ينبغي التعاقد ب�ضاأنها



مالحظات ال�ضلطات العمومية

�سجل الفقر الن�سبي انخفا�سا على الم�ستوى الوطني، اإذ انتقلت ن�سبته من 21.0 بالمائة �ضنة 1985 اإلى 9 بالمائة في عام 

2007. غير اأن وتيرة هذا التراجع تباينت بين الو�سطين الح�سري والقروي، بحيث انخف�س الفقر الن�سبي من 13.3 بالمائة 
اإلى 4.8 بالمائة في المدن ومن 26.8 بالمائة اإلى 14.5 بالمائة في البوادي.

كما انخف�ست ن�سبة اله�سا�سة ما بين 2001 و2007 من 22.8 بالمائة اإلى 17.5 بالمائة على الم�ضتوى الوطني، ومن 30.5 

بالمائة اإلى 23.6 بالمائة في الو�ضط القروي.

 .2007 �سنة  2.8 مليون �سخ�س في  الفقر  يعي�سون تحت عتبة  الذين  االأ�سخا�س  بلغ عدد  الكمي، فقد  الم�ستوى  وعلى 

ومنذ �ضنة 2001، ارتفع عدد المغاربة الذين خرجوا من دائرة الفقر اإلى 1.7 مليون �سخ�س و1.2 مليون من دائرة اله�ضا�ضة.

الفقر واالإق�ضاء  تدبير محاربة  اعتماد �ضكل جديد في   2005 �ضنة  الب�ضرية في  للتنمية  الوطنية  المبادرة  اإطالق  اأتاح  وقد 

االجتماعي. وتعتمد هذه المبادرة على ا�ستهداف المناطق وال�ساكنة الم�ستفيدة، واإ�سراك هذه ال�ساكنة في اإنجاز البرامج 

التنموية وتقييم البرامج المنفذة.

وترتكز المبادرة الوطنية للتنمية الب�سرية على ثالثة محاور رئي�سية: الولوج اإلى التجهيزات والخدمات االجتماعية االأ�سا�سية، 

والنهو�س باالأن�ضطة المدرة لدخل م�ضتقر، ومحاربة البطالة – خ�ضو�ضا بطالة ال�ضباب حاملي ال�ضهادات – وتقديم الدعم 

والم�ساعدة لالأ�سخا�س االأكثر ه�سا�سة.

واإلى غاية 31 دجنبر 2010، تم اإطالق 22 م�ضروعا لفائدة 5.2 مليون م�ضتفيد مبا�ضر، وتم ت�ضييد اأو اإعادة تاأهيل 1755 

مركزا للرعاية االجتماعية. كما تم اإحداث 3.700 ن�ساط مدر للدخل، مما اأتاح توفير 40.000 من�ضب �ضغل. وبلغ عدد 

الجمعيات التي تمت تعبئتها في اأثناء ذلك 6.000 جمعية.

قروية  جماعة   701 لي�ضمل  الب�ضرية  للتنمية  الوطنية  المبادرة  مجال  �ضيت�ضع   ،)2015-2011( الثانية  المرحلة  وخالل 

للتاأهيل  برنامج  اإطالق  و�ضيجري  حيا(.   530 المجموع  )لي�ضبح  جديدا  ح�ضريا  حيا  و266  قبل(،  ما  في   303 )عو�س 

الترابي لفائدة 22 اإقليما معزوال.

راأي الهيئات الدولية

رغم انخفا�س ن�سبة الفقر، ال تزال ثمة فوارق كبيرة.

فقد بلغ متو�ضط االإنفاق ال�ضنوي لدى 10 بالمائة من االأ�ضر االأي�ضر حاال بين �ضكان المدن في �ضنة 2007 ما يزيد على 

18.6 اأ�ضعاف متو�ضط االإنفاق ال�ضنوي لدى 10 بالمائة من االأ�ضر االأفقر حاال في الو�ضط القروي.

وال تتجلى الفوارق في المغرب باالعتماد فقط على القيا�س النقدي المتمثل في م�ساريف اال�ستهالك فح�سب، بل تتعداه 

لت�سمل كل نواحي الحياة اليومية لالأ�سر )كالولوج اإلى ال�سحة والتعليم وبع�س الخدمات االأ�سا�سية(.

التو�ضيات

تقييم ح�ضيلة المبادرات الرامية لمحاربة الفقر.   •

تح�ضين ان�ضجام وات�ضاق المبادرات والبرامج الرامية للحد من االإق�ضاء االجتماعي والتهمي�س.   •

اإعادة تقييم وتوجيه ما ت�ضتهدفه الميزانيات واالآليات العمومية الرامية لمحاربة الفقر.   •

مالحظات وتو�ضيات الأطراف المعنية التي تم الإن�ضات اليها من طرف  المجل�ص القت�ضادي والجتماعي
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مالحظات ال�ضلطات العمومية

اإن المغرب ب�سدد اإعداد االإطار الت�سريعي الخا�س بو�سعية الالجئين.

وفي ما يخ�س محاربة الهجرة غير ال�سرعية خروجا من التراب الوطني ودخوال اإليه، اعتمد المغرب قانونا )رقم 02-03( 

العمال  لحماية حقوق جميع  الدولية  االتفاقية  مع  من�ضجمة  تدابير  ين�س على  ترابه،  االأجانب على  واإقامة  بدخول  يتعلق 

المهاجرين واأفراد اأ�ضرهم. وقد كانت المملكة اأول المبادرين اإلى الت�ضديق على هذه االآلية، وذلك في 21 يونيو 1993.

راأي الهيئات الدولية

باعتبار الن�ضبة الكبيرة من المهاجرين غير ال�ضرعيين في حركات الهجرة، من ال�ضعب تقدير عدد االأجانب الذين يقيمون 

اليوم في المغرب ب�ضكل غير قانوني. وت�ضير بع�س الم�ضادر الحكومية وبع�س الباحثين الم�ضتقلين اإلى اأن ما ال يقل عن 

100.000 مهاجر قادم من اإفريقيا جنوب ال�ضحراء يعي�ضون اليوم في المغرب في و�ضعية غير قانونية، من بينهم فقط ما بين 
750 و800 �سخ�س تم منحهم �سفة الجئ من طرف المفو�سية ال�سامية ل�سوؤون الالجئين، اأي اأقل من واحد بالمائة من 

مجموع هوؤالء المهاجرين.

وتم في �ضنة 2003 اإقرار قانون ينظم دخول واإقامة االأجانب بالمغرب، يت�ضمن مقت�ضيات هامة تمنع طرد الالجئين وطالبي 

اللجوء وتتيح لالجئ الطعَن في قرارات الترحيل. غير اأن المغرب ال يتوفر لحد االآن على اإطار ت�سريعي اأو موؤ�س�ساتي خا�س 

بمعالجة ق�ضايا الالجئين وطالبي اللجوء.

يجد الالجئون والمهاجرون في المغرب �ضعوبة في �ضمان مورد عي�س م�ضتقر في المغرب، اإذ يعيقهم في ذلك غياب و�ضعية 

قانونية معترف بها وكذا االختالفات العرقية واللغوية.

التو�ضيات

احترام القانون الدولي والقوانين الجاري بها العمل، المتعلقة بحماية العمال المهاجرين واأ�ضرهم.   •

مالحظات وتو�ضيات الأطراف المعنية التي تم الإن�ضات اليها من طرف  المجل�ص القت�ضادي والجتماعي

 26(     حماية العمال المهاجرين واأ�ضرهم

المحتوى والمرجعيات المعيارية

يمكن اأن ي�سكل العمال المهاجرون واأ�سرهم، في بع�س الظروف الخا�سة، مجموعات ه�سة يتعين حماية حقوقها.  •

للعمال  الحماية  تاأمين   )2003( اأ�ضرهم  واأفراد  المهاجرين  العمال  لحماية حقوق جميع  الدولية  االتفاقية  اأهداف  من   •

المهاجرين �سد اأ�سكال التمييز في العمل والمهنة، وحمايتهم من اال�ستغالل ومن انتهاك حقوقهم االأ�سا�سية، و�سمان 

حقهم في الحياة الخا�سة.

توؤكد منظمة العمل الدولية على �ضرورة حماية العمال المهاجرين، مع الت�ضديد على الم�ضاواة في المعاملة بين العمال   •

اإلى   وما  عي�س  وظروف  التمييز،  من  الحماية  اإعالم حول  )من  فاعلة  �ضيا�ضات  بتطبيق  وتو�ضي  واالأجانب،  المواطنين 

ذلك(.

الأهداف
الموؤ�ضرات

)يتعين تعريفها قدر االإمكان ح�ضب الجن�س والجهة(

55-  �ضمان حماية العمال المهاجرين وعدم 
تعر�ضهم للتمييز

•    الموؤ�سرات المتعلقة بالت�سريعات التي تخ�س المهاجرين 
)الو�ضعية واالأعداد والدخل والمنازعات وغير ذلك(
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مالحظات ال�ضلطات العمومية

حددت الحكومة لنف�ضها في مجال حقوق الطفل اأهدافا عديدة من اأهمها:

الحد من ظاهرة الهدر المدر�ضي.  •

الم�ضاعدة  تقديم  مجال  في  الفاعلين  مجموع  بين  للتن�ضيق  نظاما  باعتبارها  الطفولة"،  حماية  "وحدات  تجربة  تعميم   •

القانونية والنف�سية لالأطفال �سحايا االنتهاك والعنف واال�ستغالل.

تقلي�س ن�ضبة ت�ضغيل االأطفال اإلى 60 بالمائة.  •

الق�ساء على ظاهرة ت�سغيل الفتيات القا�سرات كخادمات في البيوت.  •

محاربة كل اأ�ضكال ا�ضتغالل االأطفال.  •

ولهذه الغاية، عمل المغرب على تملك وتو�ضيع برامج نموذجية تهدف اإلى الق�ضاء على ت�ضغيل االأطفال واإلى اإدماجهم في 

الو�ضط التربوي النظامي و/اأو غير النظامي.

في الفترة الممتدة من 2001 اإلى 2007، تم اإحداث خم�س وحدات لحماية الطفولة في الدار البي�ساء ومراك�س وطنجة 

ومكنا�س وال�ضويرة، وقد تمت معالجة وتتبع حاالت 900 طفل تعر�س ل�سكل من اأ�سكل االنتهاك والعنف.

 27(     حقوق الطفل

المحتوى والمرجعيات المعيارية

اأن يتم احترام حقوقهم في التربية وال�ضحة والرعاية االجتماعية والهوية والحرية والحماية من كل  لالأطفال الحق في   •

اأ�سكال العنف.

يوؤكد االإعالن العالمي لحقوق االإن�ضان )1948( اأن االأمومة والطفولة لهما الحق في م�ضاعدة خا�ضة. وقد تبنت الجمعية   •

والثقافية  واالجتماعية  االقت�سادية  بالحقوق  الخا�س  الدولي  العهد  اأما  الطفل.  لحقوق  اإعالنا  المتحدة  لالأمم  العامة 

)1966( فيوؤكد على حق االأطفال في الحماية من اال�ضتغالل االقت�ضادي، وحقهم في التربية وفي ال�ضحة، في حين يقر 

العهد الدولي الخا�س بالحقوق المدنية وال�سيا�سية )1966( بحق الطفل في اأن يكون له ا�ضم وجن�ضية.

يجدد د�ضتور 2011 التاأكيد على حماية حقوق الطفل، وين�س لهذه الغاية على اإحداث المجل�س اال�ست�ساري لالأ�سرة   •

والطفولة.

الأهداف
الموؤ�ضرات

)يتعين تعريفها قدر االإمكان ح�ضب الجن�س والجهة(

56-   �ضمان وحماية حقوق االأطفال وتنمية 
�سخ�سيتهم

•    الموؤ�ضرات المتعلقة باالآليات القانونية ومدى فاعليتها و�ضرورة 
تعزيز الحماية القانونية ومنع اأ�ضكال التمييز واال�ضتغالل 

الجن�ضي اأو اال�ضتغالل الأغرا�س اقت�ضادية، وذلك �ضد االأطفال 

والمراهقين واالأطفال المولودين خارج  اإطار الزواج والمراهقات 

العازبات

•    الموؤ�ضرات المتعلقة بتطبيق االتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق 
الطفل

•    الموؤ�ضرات المتعلقة بالجمعيات العاملة في مجال حماية الطفولة 
)العدد - الم�ضتفيدون - االأن�ضطة...(

المجل�س االقت�ضادي واالجتماعي
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راأي الهيئات الدولية

المغرب، �ضواء على  بالطفولة في  المتعلقة  العمومية  ال�ضيا�ضات  ال�ضنوات االأخيرة في مجال  تم تحقيق تقدم هام خالل 

العديد من  اإ�ضدار وتعزيز  تم  العمومية. وقد  والبرامج  ال�ضيا�ضات  المعياري وكذا على م�ضتوى  اأو  الموؤ�ضا�ضاتي  الم�ضتوى 

القوانين الوطنية المتعلقة بحقوق الطفل، من قبيل مدونة االأ�ضرة والقانون الجنائي وقانون الم�ضطرة الجنائية ومدونة ال�ضغل 

وقانون الحالة المدنية وقانون الكفالة وقانون الجن�ضية. ف�ضال عن ذلك، تم اإن�ضاء اآليات رابطة بين القطاعات لتتبع وتن�ضيق 

المبادرات المتعلقة بحقوق الطفل، وكذا اإحداث بنيات للتكفل باالأطفال �سحايا العنف وتوفير الحماية لهم.

غير اأنه رغم هذه الجهود المبذولة، فما تزال هناك نقائ�س تقف عائقا دون تحقيق الحماية الكاملة والفعالة لالأطفال. وبالتالي 

فاإن هناك اأطفاال، وخ�سو�سا اأولئك الذين يعي�سون في و�سعية اأكثر ه�سا�سة، مازالوا معر�سين الأ�سكال مختلفة من التع�سف 

وانتهاك حقوقهم.

تقدر النقابات عدد االأطفال العاملين في المغرب بنحو 600.000 طفل. ورغم اأهمية الجهود التي تبذلها الحكومة، اإال اأنها 

تظل متوا�سعة بالنظر لج�سامة الم�سكل وحجم امتداده. اأما العقوبات المطبقة في حق من يخرق القوانين المتعلقة بت�سغيل 

االأطفال، فاإنها ال تتمتع بالقوة الردعية الكافية.

اأخرى  جهة  من  التخلي  وتم  العنف،  �سحايا  باأطفال  متعلقة  �سكاية   7.848 مجموعه  ما   2008 �ضنة  العدل  وزارة  تلقت 

الج�سدي  نموهم  على  �سلبا  توؤثر  اأن  �ساأنها  من  التي  الخا�سة  اله�سا�سة  و�سعية  اإلى  واإ�سافة  طفال.   6.480 مجموعه  عما 

االأ�سا�سية  الخدمات  اإلى  انتهاكات متعددة لحقوقهم: ولوج محدود  يواجهون  فاإن هوؤالء االأطفال  والنف�سي واالجتماعي، 

من  الوقاية  تتوخى  التي  الخدمات  اإلى  الولوج  محدودية  اأو  غياِب  فيها،  الحق  لهم  التي  االجتماعية  الحماية  وخدمات 

العنف واال�ستغالل، والتكفل المنا�سب والم�ساعدة على االإدماج، و غياب اآليات التظلم المنا�سبة التي ت�سمح لهم بمتابعة 

�ضكاياتهم الجماعية اأو الفردية.

التو�ضيات

ت�سهيل الولوجية والنقل وال�سكن والولوج اإلى االأن�سطة الثقافية والترفيهية، وخا�سة لفائدة االأطفال وال�سباب.   •

تطبيق القوانين المتعلقة بحماية كل فئات االأ�سخا�س الذين يوجدون في و�سعية ه�سا�سة )اأطفال وغيرهم(.   •

بها الجمعيات.  ت�ضهم  التي  نف�ضها  بالطريقة  المحلية، على االإ�ضهام  الجماعات  الموؤ�ض�ضيين، وخا�ضة  ال�ضركاء  ت�ضجيع    •

وذلك من اأجل تحقيق مبادرات تروم تعزيز حقوق الطفل والنهو�س بها.

الدولة  تدخل  عبر  �ضعبة،  و�ضعية  في  يوجدون  الذين  االأطفال  وغيرها( وحماية  التربية  في  )الحق  بالحقوق  النهو�س    •

المتوا�ضل والفعال.

مالحظات وتو�ضيات الأطراف المعنية التي تم الإن�ضات اليها من طرف  المجل�ص القت�ضادي والجتماعي
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 28(     الحقوق الجماعية 

المحتوى والمرجعيات المعيارية

تتج�ضد حقوق االإن�ضان االأ�ضا�ضية في اأماكن العمل من خالل مجموعة من المقت�ضيات المعيارية الم�ضتقاة مبا�ضرة من   •

الم�ضاواة وحرية تكوين  التمييز ووجوب  االإن�ضان )1948(. ويتعلق االأمر خا�ضة بمبداأ عدم  العالمي لحقوق  االإعالن 

اإما  وهي  واالجتماعية،  واالقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  الحياة  في  الم�ضاركة  في  والحق  التجمع  الراأي وحق  وحرية  الجمعيات 

حقوق فردية تتم ممار�ضتها ب�ضكل جماعي، واإما حقوق معترف بها لبع�س المنظمات، مثل نقابات العمال والجمعيات 

المهنية للم�ضغلين.

ت�ضمل الحقوق والمبادئ االأ�ضا�ضية لل�ضغل حرية تكوين الجمعيات والحق النقابي، وحق المفاو�ضة الجماعية، وعدم   •

التمييز ووجوب الم�ضاواة في ال�ضغل وفي المهنة، واحترام حق االإ�ضراب، واإلغاء العمل الق�ضري، والق�ضاء على اأ�ضواأ 

اأ�ضكال ت�ضغيل االأطفال. ويوؤكد هذه الحقوَق اإعالُن منظمة العمل الدولية ب�ضاأن المبادئ االأ�ضا�ضية في العمل )1998 

و1999(، وهو اإعالن ملزم لكل الدول االأع�ضاء في منظمة االأمم المتحدة، حتى تلك التي لم ت�ضادق على االتفاقيات 

المتعلقة بهذه الحقوق.

اإن تحديث الحوار االجتماعي يقت�ضي ت�ضجيع تحديد عالقات تعاقدية ثنائية ومتعددة االأطراف، كما يقت�ضي الت�ضبيك،   •

وذلك من اأجل تحقيق اأهداف اجتماعية و/اأو بيئية، بين المقاوالت والجماعات المحلية والنقابات والجمعيات المهنية.

ي�سمن العهد الدولي الخا�س بالحقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية )المادة 8( واتفاقيات منظمة العمل الدولية   •

)االتفاقيات رقم 87 و98 و135( ود�ضتور المملكة )الف�ضالن 8 و9( الحقوَق الجماعية المرتبطة بال�ضغل.

الأهداف
الموؤ�ضرات

)يتعين تعريفها قدر االإمكان ح�ضب الجن�س والجهة(

57-  �ضمان احترام الحق في تكوين نقابات 
ومنظمات للم�ضغلين، دون تمييز، وحق االأفراد 

في االنخراط اأو عدم االنخراط فيها؛ واحترام 

وممار�ضة اأن�ضطة المنظمات النقابية والمهنية 

ب�سكل م�ستقل وحر )العهد الدولي الخا�س 

بالحقوق االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية، 

المادة 8، واتفاقيات منظمة العمل الدولية، رقم 

87 و98 و135، والد�ضتور، الف�ضالن 8 و9(

58-  �ضمان الحق في المفاو�ضة الجماعية والنهو�س 
به. اإحداث اإطار )قانون تنظيمي( واآليات مالئمة 

لمنع النزاعات في ال�ضغل وحلها بطريقة �ضلمية، 

مع احترام الحق في االإ�ضراب )المادة 8 من 

العهد الدولي الخا�س بالحقوق االقت�سادية 

واالجتماعية والثقافية، والف�ضل 29 من 

الد�ضتور(

•    الموؤ�سرات المتعلقة بالن�ساط النقابي: عدد المنظمات 
والفدراليات والفروع الترابية والمقاوالت؛ وعدد االأجراء 

النقابيين

•    ن�سبة االنخراط في النقابات

•    الموؤ�ضرات المتعلقة بالتكوين النقابي

•    الموؤ�ضرات المتعلقة بعدد القطاعات الم�ضمولة باالتفاقيات 
الجماعية وعدد الم�ضتفيدين منها 

•    الموؤ�ضرات المتعلقة بحجم النزاعات في ال�ضغل وتطورها 
واأ�ضبابها، ومدى احترام الم�ضاطر التنظيمية 

 المحور الرابع      الحوار الجتماعي والحوار المدني وال�ضراكات المجددة
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59-  احترام القانون والعمل على تح�ضين م�ضتوى 
ممار�ضة الحوار االجتماعي ب�ضكل م�ضتمر

60- ت�ضجيع الحوار المدني

61- تنظيم الحوار المدني والمعالجة الم�ضتركة 
لالإ�ضكاليات االأخالقية النا�ضئة عن التحوالت 

المجتمعية واالنتظارات واالأجيال الجديدة من 

الحقوق

•   الموؤ�سرات المتعلقة بانتخاب واأن�سطة لجان ال�سالمة وحفظ 
ال�ضحة 

•   الموؤ�سرات المتعلقة بانتخاب و�سير لجان المقاوالت

•   الموؤ�ضرات المتعلقة بالنزاعات المرتبطة بلجان ال�ضالمة وحفظ 
ال�ضحة ولجان المقاوالت

•   الموؤ�ضرات المتعلقة بم�ضمون الحوار االجتماعي: التكوين 
الم�ضتمر والتدبير اال�ضتباقي لمنا�ضب ال�ضغل والكفاءات، وتدبير 

اأنماط اإعادة الهيكلة

•   الموؤ�سرات المتعلقة بالممار�سات الف�سلى وبالتدابير المتخذة من 
اأجل اإ�ضاعتها 

•   الموؤ�ضرات المتعلقة بالحوار وال�ضراكات المبرمة بين ال�ضلطات 
العمومية والفاعلين االقت�ضاديين وبين الفاعلين في المجتمع 

المدني على الم�ضتوى المحلي والجهوي والوطني

•   الموؤ�سرات المتعلقة بوجود وتمثيلية ون�ساط هيئات مكلفة بالق�سايا 
ذات الطابع االأخالقي )احترام الحرية الدينية وحرية ممار�ضة 

ال�ضعائر والحق في االإجها�س، وحرية التوجه الجن�ضي وما اإلى 

ذلك(

مالحظات ال�ضلطات العمومية

انبثقت عن ال�ضيا�ضات العمومية الجديدة التي تم اعتمادها منذ ت�ضعينات القرن الما�ضي، وكذا متطلبات العولمة، مقاربٌة 

مفاو�ضات  انطالق  من  الجديدة  الدينامية  هذه  مكنت  وقد  االجتماعي.  والحوار  والت�ضاور  اال�ضت�ضارة  مجال  في  جديدة 

اأبريل  1996، و20  اتفاقات-اإطار )فاتح غ�ضت  اإبرام ثالثة  اأتاح  الدولة وال�ضركاء االجتماعيين، مما  جماعية حقيقية بين 

2001 و30 اأبريل 2003 و26 ابريل 2011(، واعتماد اإ�ضالحات هيكلية في المجال االجتماعي، كاإ�ضدار مدونة ال�ضغل 
واإقرار التاأمين ال�ضحي االإجباري، اإلخ. 

وخالل ال�ضنوات االأربع الما�ضية، تم اإ�ضدار مجموعة من الن�ضو�س التطبيقية المتعلقة بمدونة ال�ضغل، من بينها المرا�ضيم 

المحددة لمدة انتداب مندوبي الم�ستخدمين، واأحكام االإخطار والمالحظات الممكن توجيهها اإلى الم�سغل، والم�ساطر 

ب�ضاأن ممثلي   135 رقم  اتفاقيات دولية )االتفاقية  البالد على خم�س  االأجراء... كما �سادقت  بانتخاب مندوبي  المتعلقة 

ب�ضاأن   151 رقم  االتفاقية  العمل،  اإدارة  ب�ضاأن   150 رقم  االتفاقية  الجماعية،  المفاو�ضة  ب�ضاأن   154 رقم  االتفاقية  العمال، 

الحق في التنظيم وبالم�ساطر المحددة ل�سروط الت�سغيل في الوظيفة العمومية، واالتفاقية رقم 162 ب�ساأن الحرير ال�سخري 

)اال�ضب�ضتو�س(، وعلى اأربع اتفاقيات عربية )االتفاقية رقم 8 المتعلقة بالحريات والحقوق النقابية، االتفاقية رقم 17 ب�ضاأن 

بعمل  المتعلقة   19 رقم  واالتفاقية  القا�ضرين،  بت�ضغيل  17المتعلقة  رقم  واالتفاقية  المعاقين،  االأ�سخا�س  وت�سغيل  تاأهيل 

مفت�ضي ال�ضغل(.

راأي الهيئات الدولية

�ضادق المغرب على االتفاقية رقم 98 ب�ضاأن حق التنظيم والمفاو�ضة الجماعية، لكنه لم ي�ضادق على االتفاقية رقم 87 ب�ضاأن 

الحرية النقابية، حيث اإن بع�س فئات العاملين ال تتمتع بحق ت�ضكيل النقابات، مثل الق�ضاة وعمال المنازل اأو العاملين في 

المجال الفالحي.
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�ضنة  الحال عليه  اأكثر مما كان  قد مرت في هدوء  العمالية  اأن االحتجاجات  ال�ضلطات ورغم  تبديه  الذي  الت�ضامح  ورغم 

2007، فاإن النقابات ال تزال تتعر�س للم�ضايقات.
اأدى النمو ال�ضريع لنظام المناولة والت�ضغيل الموؤقت اإلى جعل االنتماء النقابي اأمرا �ضعبا، علما اأن هذه الظواهر غالبا ما 

ي�ضاحبها تدهور في ظروف العمل.

المالحظات

اختالل التوازن بين فاعلية الحوار االجتماعي المركزي )بين الحكومة والمنظمات النقابية( والحوار المتعلق باأماكن    •

العمل والحوار في الفروع والقطاعات )غياب تجان�س المبادئ والممار�ضات بين القطاعات وداخلها(. 

لم ي�ضادق المغرب على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 ب�ضاأن الحرية النقابية.   •

التو�ضيات

تح�ضين الجو الذي يطبع العالقة بين الم�ضغلين وممثلي االأجراء داخل المقاوالت.    •

العمل على الم�ضادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 ب�ضاأن الحرية النقابية.   •

ت�ضجيع ممار�ضة الحوار االجتماعي، مع تحديد اأ�ضكاله وم�ضتوياته، ومع احترام الحقوق وااللتزامات.   •

ت�سجيع المفاو�سة الجماعية باعتبارها م�سارا تنخرط فيه االأطراف المعنية ويتيح التو�سل اإلى اتفاقات جماعية.   •

مالحظات وتو�ضيات الأطراف المعنية التي تم الإن�ضات اليها من طرف  المجل�ص القت�ضادي والجتماعي

 29(     الم�ضوؤولية الجتماعية للمنظمات 

المحتوى والمرجعيات المعيارية

اأو مهامها، م�ضوؤولية اجتماعية تترتب عن االآثار التي تحدثها قراراتها  اأو حجمها  اأيا كانت طبيعتها  تتحمل كل منظمة،   •

واأن�ضطتها على االأطراف المعنية وعلى المجتمع وعلى البيئة.

تقت�ضي الم�ضوؤولية االجتماعية من كل منظمة �ضلوكا اأخالقيا و�ضفافا هدفه :  •

الم�ضاهمة في التنمية الم�ضتدامة وال�ضحة والرفاه االجتماعي.  -

االأخذ بعين االعتبار انتظارات االأطراف المعنية.  -

احترام القوانين الجاري بها العمل، في ان�ضجام مع المعايير الدولية.  -

اندماجه في المنظمة ككل وتفعيله في عالقاتها.  -

اإن مفهوم الم�سوؤولية االجتماعية لي�س حقا في حد ذاته، بل هو مبداأ �سلوك يروم اأوال اإدماج احترام القانون، والحوار مع   •

االأطراف المعنية في تحديد ون�ضر اأهداف كل منظمة.

�ضكلت الم�ضوؤولية االجتماعية مو�ضوع معيار من معايير المنظمة الدولية لتوحيد المقايي�س )ISO 26.000(، تم االإعالن   •

عنه في 1 نونبر 2010، واأعدته مجموعة عمل دولية �ضمت ممثلين عن الم�ضتهلكين والحكومات والقطاع ال�ضناعي 

والمنظمات غير الحكومية والنقابات وم�ضالح المقاوالت والهيئات العلمية.
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المالحظات

المعايير  مع  واأهدافه  مبادئه  تتما�ضى  االجتماعية  بالم�ضوؤولية  يتعلق  ميثاقا  المغرب  لمقاوالت  العام  االتحاد  اعتمد    •

والت�ضغيل  العمل  لظروف  الم�ضتمر  التح�ضين  اإلى  وتهدف   ، ال�ضغل  في  االإن�ضان  حقوق  تحمي  التي  العامة  الدولية 

في  المقاوالت  وم�ضاهمة  الفعالة،  والحكامة  ال�ضفافية  واحترام  الر�ضوة  من  والوقاية  البيئة  وحماية  المهنية،  والعالقات 

الميثاق  هذا  ويعد  المقاوالت.  هذه  بها  تعمل  التي  المحلية  والجماعات  للجهات  واالجتماعية  االقت�ضادية  التنمية 

مرجعا نموذجيا. كما و�ضع االتحاد العام لمقاوالت المغرب اآلية تتمثل في عالمة اعتراف ت�ضند على افتحا�س م�ضتقل 

ي�ضمح للمقاوالت الراغبة في ذلك بالح�ضول على اعتراف يوؤكد الطابع الملمو�س والفعلي اللتزامها واأدائها في مجال 

الم�ضوؤولية االجتماعية.   

التو�ضيات

وجمعيات  )مقاوالت  المعنيين  ال�ضركاء  بين  العقود-البرامج  اإبرام  اأثناء  للمقاوالت  االجتماعية  بالم�ضوؤولية  النهو�س    •

وجماعات محلية وموؤ�ض�ضات عمومية وغير ذلك(.

تحديد االإطار الت�ضريعي والتنظيمي الذي ي�ضمح باالعتراف بالم�ضوؤولية االجتماعية واالقت�ضادية للمنظمات والنهو�س    •

بها وتثمينها، مع احترام التزاماتها.

االجتماعية،  الم�ضوؤولية  مجال  في  للقيا�س  والقابلة  الوا�ضحة  المعايير  االعتبار  يعين  االأخذ  على  الم�ضتثمرين  تحفيز    •

وذلك في قراراتها المتعلقة باال�ضتثمارات وفي تقييم اآثار ا�ضتثماراتها.

مالحظات وتو�ضيات الأطراف المعنية التي تم الإن�ضات اليها من طرف  المجل�ص القت�ضادي والجتماعي

الأهداف
الموؤ�ضرات

)يتعين تعريفها قدر االإمكان ح�ضب الجن�س والجهة(

62-  ت�ضجيع االلتزامات و اأداء ال�ضركاء االقت�ضاديين 
واالجتماعيين في مجال الم�ضوؤولية االجتماعية 

)الف�ضل 154 من الد�ضتور، وتقرير روجي اإلى 

االأمين العام لالأمم المتحدة في يونيو 2011، 

ومعيار ISO 26.000 المتعلق بالم�ضوؤولية 

االجتماعية للمنظمات(

•    الموؤ�سرات المتعلقة بقيا�س مدى التقدم المحرز في اإدماج معيار 
الم�ضوؤولية االجتماعية والبيئية ومعيار الحكامة في منح ال�ضفقات 

العمومية

•   الموؤ�سرات المتعلقة بقيا�س مدى التقدم المحرز في اإدماج معايير 
الم�ضوؤولية االجتماعية والبيئية ومعيار الحكامة في قرارات تدبير 

االدخار في موؤ�ض�ضات ال�ضمان االجتماعي العمومية اأو �ضبه 

العمومية 

•   التاأ�ضي�س لمبداأ اإلزامية ن�ضر المقاوالت المدرجة في البور�ضة 
والمقاوالت الكبرى )اأكثر من 500 اأجير( لتقرير عن اأهدافها 

وتدبير اآثارها االجتماعية والبيئية واأثارها على الحكامة، معيار 

انتقاء المتعهدين، الوقاية من الر�ضوة، اإلخ

•   عدد وحجم المقاوالت المنخرطة في مجال الم�سوؤولية 
االجتماعية والحا�ضلة على اعتراف االتحاد العام لمقاوالت 

المغرب اأو اأي طرف ثالث في مجال الم�ضوؤولية االجتماعية 

•   الموؤ�ضرات المتعلقة بااللتزامات التعاقدية للمنظمات النقابية في 
مجال الم�ضوؤولية االجتماعية

مالحظات ال�ضلطات العمومية

راأي الهيئات الدولية
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الأهداف
الموؤ�ضرات

)يتعين تعريفها قدر االإمكان ح�ضب الجن�س والجهة(

63-  و�ضع اإطار قانوني لل�ضراكة االجتماعية 
واالقت�ضاد االجتماعي والت�ضامني

•    عدد التعاونيات وحجم ن�ضاطها 

•    الموؤ�ضرات المتعلقة بالعقود-البرامج بين المقاوالت والجمعيات، 
وبالعقود بين الجماعات المحلية والجمعيات

•    الموؤ�ضرات المتعلقة بالعقود ثالثية االأطراف )المقاوالت 
والجمعيات والجهات اأو البلديات(

•    الموؤ�ضرات المتعلقة بالتعاونيات والتعا�ضديات والموؤ�ض�ضات 
)العدد، حجم الن�ساط، اإلخ.(

مالحظات ال�ضلطات العمومية

على �ضبيل المثال، تم و�ضع مقاربة ترتكز على التعاقد وال�ضراكة من اأجل تنمية العالم القروي، حيث تم اإبرام 13 عقد-

ع�سر  اإحداث  وتم  تفعيلها.  لمدى  ال�سنوي  والتقييم  للتتبع  موؤ�س�ساتية  اآليات  عن  ف�سال   ، والمهنيين  الدولة  بين  برنامج 

تمثيليات بين-مهنية وتفعيل 16 عقدا فالحيا جهويا، تمثل تج�سيدا خا�سا بكل جهة لمخطط المغرب.

راأي الهيئات الدولية

المالحظات

يوجد اإطار ت�ضريعي وتنظيمي يحكم التعاونيات والجمعيات والتعا�ضديات، غير اأنه ال توجد مقت�ضيات تتعلق ب�ضناديق    •

الدعم، وموؤ�ض�ضات الرعاية الثقافية واالجتماعية، واالقت�ضاد االجتماعي، والتمويل الت�ضامني. 

مالحظات وتو�ضيات الأطراف المعنية التي تم الإن�ضات اليها من طرف  المجل�ص القت�ضادي والجتماعي
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 30(     �ضراكات مجددة من اأجل التقدم القت�ضادي والجتماعي 

المحتوى والمرجعيات المعيارية

يعبر مفهوم االقت�ساد االجتماعي والت�سامني عن مجموع االأن�سطة المتعلقة باالإنتاج والخدمات، التي يتم تدبيرها ح�سب   •

اأهداف  اأرباحه لخدمة  اأو  التعا�سديات. وتخ�س�س منتجاته  اأو  التعاونيات  اأو  الخا�س  القطاع  طريقة معينة على م�ستوى 

اجتماعية اأو بيئية ذات منفعة عامة اأو لتلبية احتياجات االأ�سخا�س اأو المجموعات التي توجد في و�سعية ه�سا�سة.

ت�ضاهم اأن�ضطة االقت�ضاد االجتماعي والت�ضامني في الحد من االإق�ضاء االجتماعي، وفي محاربة الحرمان، كما ي�ضاهم في   •

الوقاية االجتماعية والتنمية الثقافية، وبوجه عام في تحقيق الرفاه والتما�ضك االجتماعي.

االأوقاف  موؤ�ض�ضة  من خالل  المغربية،  االجتماعية  التقاليد  في  بالغة  اأهمية  والت�ضامني  االجتماعي  االقت�ضاد  يكت�ضي   •

والتعاونيات و�سفة المنفعة العامة التي يتم االعتراف بها للجمعيات، �سريطة ا�ستيفائها ل�سروط محددة، وكذا من خالل 

الت�ضريعات المنظمة للتعا�ضد.

اإن من �ضاأن تحيين االإطار القانوني واإ�ضفاء مزيد من الدينامية على االقت�ضاد االجتماعي والت�ضامني  اأن ي�ضجع على تطوير   •

�سراكات مجددة من اأجل االإدماج والتما�سك االجتماعي.
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التو�ضيات

النهو�س باقت�ضاد ت�ضامني وتناف�ضي ي�ضهل ح�ضول المقاوالت ال�ضغرى والمتو�ضطة وال�ضباب على القرو�س والتمويل؛   •

النهو�س باقت�ضاد اجتماعي منتج.   •

تكوين  على  وي�ضجع  يحدد  تنظيمي  )اإطار  الت�ضامني  االقت�ضاد  تطوير  ت�ضجيع  اأجل  من  وتنظيمية  قانونية  تدابير  و�ضع    •

�ضناديق الدعم والموؤ�ض�ضات واأن�ضطة االقت�ضاد االجتماعي والتمويل الت�ضامني (.

ت�ضجيع المبادرة الحرة وروح المقاولة.   •

من اأجل ميثاق اجتماعي جديد: �ضوابط يجب احترامها واأهداف ينبغي التعاقد ب�ضاأنها



حماية البيئة

المحور الخام�س
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 31(     الحق في بيئة �ضليمة 

المحتوى والمرجعيات المعيارية

اإن حق كل مواطن في بيئة �ضليمة ومتوازنة يقت�ضي �ضرورة حماية التوازن البيئي واإبراز قيمة البيئة  وا�ضت�ضالحها؛  •

ت�ضمل حماية الو�ضط الطبيعي جميع مكونات هذا الو�ضط، اأي الهواء والتربة والفر�ضة المائية والمياه ال�ضطحية والمناظر   •

الطبيعية والنبات والحيوان.

ال�ضحة  بيئة �ضليمة، وي�ضمل هذا االأخير �ضمان  باإعمال الحق في  البدنية والعقلية رهين  ال�ضحة  بالحق في  التمتع  اإن   •

البيئية وال�سناعية )العهد الدولي الخا�س بالحقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية، المادة 12(.

ظهر مفهوم الحق في البيئة ال�ضليمة في "اإعالن �ضتوكهولم"، ثم بعد ذلك بع�ضرين �ضنة في "اإعالن ريو" ب�ضاأن البيئة   •

والتنمية الم�ضتدامة.

اأبرمها المغرب على حماية البيئة )اتفاقية التبادل  اأهم المعاهدات التجارية واال�ضتثمارية واتفاقات التعاون التي  تن�س   •

التجاري الحر مع الواليات المتحدة االأمريكية، واتفاقات ال�ضراكة مع االتحاد االأوربي، اإلخ.(.

الأهداف
الموؤ�ضرات

)يتعين تعريفها قدر االإمكان ح�ضب الجن�س والجهة(

64-  �ضن واحترام اإطار قانوني وتنظيمي وا�ضح 
ومندمج بهدف حماية البيئة لالأجيال الحالية 

والقادمة، واإر�ضاء مبداأ الم�ضوؤولية البيئية اإعماال 

بمبداأ "تحميل الملوث اأعباء التلوث" )الف�ضل 

35 من الد�ضتور(

65- التقلي�س من االنبعاثات الملوثة للجو

66- الوقاية والحد من تلوث المياه وال�ساحل

67-  الحد من كميات النفايات وتح�ضين طرق 
تدبيرها

•    االموؤ�ضرات المتعلقة بوجود ت�ضريع خا�س بحماية البيئة ومدى 
احترامه 

•    الموؤ�ضرات المتعلقة بتح�ضي�س المقاوالت والجمعيات المهنية 
والق�ضاة وال�ضكان ب�ضرورة مراعاة الم�ضوؤولية البيئية 

•    الموؤ�ضرات المتعلقة بحجم وطبيعة النفايات ال�ضناعية 

•    الموؤ�ضرات المتعلقة بالنزاعات حول البيئة

•    و�ضع نظام وطني لتحديد وتتبع الموؤ�ضرات المتعلقة باالنبعاثات    
الملوثة للجو و�ضررها والوقاية منها والحد منها

•    الموؤ�ضرات المتعلقة بحجم النفايات ال�ضناعية ال�ضلبة وال�ضائلة، 
ودرجة  التحكم فيها

•    الموؤ�ضرات المتعلقة بالحفاظ على الموارد المائية

•    الموؤ�سرات المتعلقة بتطبيق الت�سريع المتعلق بالولوج اإلى 
الموارد المائية )حفر االآبار واال�ضتعماالت ال�ضناعية والمنزلية(

•    الموؤ�سرات المتعلقة باإنتاج النفايات المنزلية وال�سناعية الخطيرة 
)نفايات الم�ضت�ضفيات( واإنتاجها وتجميعها ومعالجتها واإعادة 

تدويرها وو�ضعها في مطارح خا�ضعة للمراقبة

•    الموؤ�ضرات المتعلقة بوجود قانون تنظيمي ومدى تفعيله

 المحور الخام�ص      حماية البيئة
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68- الوقاية من التلوث الطارئ والحد من تلوث التربة 
وا�ست�سالح ما تلوث منها

69-  حماية الثروة الغابوية والغطاء النباتي ومحاربة 
الت�ضحر 

70-   الحفاظ على االأنظمة البيئية البحرية وعلى 
توازن الموارد ال�ضمكية

71-   حماية التنوع البيولوجي 

72-   ت�ضجيع ا�ضتعمال الطاقات المتجددة والرفع من 
م�ضتوى الفعالية الطاقية

73-   النهو�س بالتربية والتكوين في المجال البيئي

•     الموؤ�سرات المتعلقة باأنواع تلوث التربة واأ�سبابه 

•    الموؤ�ضرات المتعلقة بالم�ضافات الزراعية واإعادة تدوير الورق 
والزيوت الم�ضتعملة

•    الموؤ�ضرات المتعلقة بتوزيع وا�ضتعمال البال�ضتيك القابل 
للتحلل البيولوجي مقارنة مع اال�ستهالك االإجمالي للتغليفات 

البال�ضتيكية

•    الموؤ�ضرات المتعلقة بم�ضاحات المجال الغابوي وطرق ا�ضتغالله 
والحفاظ عليه واإعادة ت�ضجيره

•    الموؤ�ضرات المتعلقة بتطور المناطق القاحلة

•    الموؤ�ضرات المتعلقة بتطور ا�ضتغالل الموارد ال�ضمكية واأثره 

•    الموؤ�ضرات المتعلقة بو�ضع وتطور التنوع البيئي والمنظومات 
البيئية اله�سة؛ الموؤ�سرات المتعلقة بالمبادرات التي يتم اتخاذها 

من اأجل الحفاظ على االأنواع المحمية

•    الموؤ�سرات المتعلقة بالتدابير المتخذة لحماية المناطق الطبيعية 
ذات االأهمية البيولوجية والبيئية، ونتائج هذه التدابير

•    الموؤ�ضرات المتعلقة با�ضتعمال الطاقات المتجددة والفعالية 
الطاقية

•    الموؤ�ضرات المتعلقة بم�ضامين برامج التربية والتكوين في 
المجال البيئي والميزانيات المر�ضودة لها والم�ضتفيدين منها 

•    الموؤ�ضرات المتعلقة بجمعيات حماية البيئة وبرامجها التح�ضي�ضية

مالحظات ال�ضلطات العمومية

في ما يخ�س االإطار القانوني لحماية البيئة، تم اعتماد عدد من الن�سو�س التنظيمية خالل ال�سنوات االأخيرة، منها القانون رقم 

10-95 حول الماء، والقانون رقم 11-03، المتعلق بحماية وا�ضت�ضالح البيئة، والقانون رقم 12-03، المتعلق بدرا�ضات 
التاأثير على  البيئة، والقانون رقم13-03 ، المتعلق بمكافحة تلوث الهواء، والقانون رقم 28-00، المتعلق بتدبير النفايات 

والتخل�س منها، والمر�سوم المتعلق بالتح�سير لمحاربة التلوثات البحرية الطارئة والقيام بهذه المحاربة، اإلخ. 

للبيئة، و�ضندوق محاربة  الوطني  ال�ضندوق  بينها  التحفيزية، من  الو�ضائل واالآليات  العديد من  اأخرى، تم و�ضع  من جهة 

التلوث ال�سناعي، واآلية التنمية النظيفة )MDP(، ف�ضال عن االإعانات التي ت�ضتفيد منها م�ضاريع المنظمات غير الحكومية.

ومنذ 2009، تم اإقرار مقاربة ت�ضاركية تقوم على ال�ضراكة والحوار، تج�ضدت من خالل اتفاقيات بين الحكومة والجهات، 

ال�ضائل، وت�ضفية  باالأولوية )مثل تطهير  بيئية تحظى  برامج  تفعيل  بفعالية في  االإ�ضهام  اإلى  اإن هذه االأخيرة مدعوة  حيث 

المياه الم�ضتعملة، وتدبير النفايات المنزلية والمماثلة، والتاأهيل البيئي للمدار�س في المناطق القروية والم�ضاجد والمدار�س 

القراآنية، وحماية جودة الهواء، وحماية وتثمين التنوع البيولوجي، والوقاية من التلوث ال�سناعي ومخاطره، اإلخ.(.

وفي 2009 و2010، تم اإطالق برنامجين هامين الإنتاج الكهرباء بوا�سطة الطاقات المتجددة )ال�سم�سية والهوائية(، بقدرة 

اإجمالية تبلغ 4.000 ميغاوات.
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�ضادق المغرب على االتفاقيات الثالثة المنبثقة عن م�ضل�ضل موؤتمر ريو، والمتعلقة بموا�ضيع التغيرات المناخية والتنوع 

البيولوجي ومحاربة الت�ضحر.

وتتزايد ندرة المياه وتت�ضاءل جودتها. وتعزى هذه الندرة اإلى تراجع ن�ضبة الت�ضاقطات المطرية وتواتر فترات الجفاف والهدر 

الذي تتعر�س له الموارد المائية. اأما ت�ساوؤل جودة المياه، فيعزى اإلى مجموعة من اأ�سكال التلوث المختلفة: نفايات �سناعية 

مياه  ت�سرب  ب�سبب  المياه  ملوحة  ن�سبة  وازدياد  واالأ�سمدة،  المبيدات  وا�ستعمال  معالجة،  دون  منها  التخل�س  يتم  ومنزلية 

البحر.

يتم في كل عام تدمير م�ضاحات �ضا�ضعة من المجال الغابوي )حوالي 31.000 هكتار �ضنويا(، حيث لم تفلح الجهود التي 

يتم بذلها منذ �ضنوات في مجال اإعادة الت�ضجير اإال في تعوي�س حوالي 30 بالمائة من االأ�ضرار التي تلحق بالمجال الغابوي.

المفرط  واال�ستغالل  الخ�سبية،  المنتجات  القوي على  الطلب  منها  متعددة،  ل�سغوط  الغابوي  البيئي  النظام  يتعر�س  كما 

للثروة الخ�سبية، والرعي الجائر، واقتالع االأ�سجار من اأجل الح�سول على م�ساحات زراعية.

وكذا  نباتي،  نوع   7.000 يتوفر على حوالي  فالمغرب  الكبير.  غناه  رغم  االأخطار  البيولوجي من هذه  التنوع  ي�ضتثنى  وال 

للموارد،  المفرط  اال�ستغالل  منها  المتنوعة،  ال�سغوط  من  كبير  لعدد  يتعر�س  التنوع  هذا  اأن  غير  نوع حيواني،   24.602
خ�ضو�ضا موارد ال�ضيد البحري، و�ضياع المناطق الرطبة ب�ضبب عمليات اقتالع االأ�ضجار وب�ضبب االت�ضاع المت�ضارع لم�ضاحة 

العمران، وتلوث الو�سط الذي تعي�س فيها النباتات والحيوانات. وهكذا، فاإن كثيرا من االأنواع باتت مهددة باالنقرا�س و/اأو 

في طريقها اإلى ذلك، حيث تقدر اأعدادها بنحو 1641 نوعا نباتيا، و613 نوعا حيوانيا، منها 85 نوعا من االأ�سماك.

كما تواجه التربة اأخطارا متزايدة، علما اأنها تمثل اأحد اأهم الموارد االإ�ضتراتيجية للمغرب، نظرا للمكانة التي يحتلها القطاع 

الفالحي في االقت�ضاد الوطني، حيث تتعر�س للتعرية بفعل الرياح والمياه، وتفقد من خ�ضوبتها ومن طبقتها ال�ضالحة للزراعة 

)نحو 22.000 هكتار �ضنويا(، وتهددها ن�ضب الملوحة المتزايدة، وت�ضحر االأرا�ضي، خ�ضو�ضا في واحات الجنوب )على 

�ضبيل المثال، غطت الرمال 5.500 هكتار من واحات النخيل بمنطقة تافياللت(.

كما اأن ممار�ضة الزراعات غير المالئمة، وتوالي فترات الجفاف، واإن�ضاء مبان على االأرا�ضي الزراعية، تحد كلها من اإمكانيات 

اإ�ستراتيجيات  االإنتاج وبالتالي من الدخل، مما يهدد االأمن الغذائي ويزيد من م�ستوى الفقر في العالم القروي. وت�سعى 

التنمية القروية ومخطط "المغرب االأخ�ضر" للت�ضدي لهذه االأخطار.

ويتميز الهواء في التجمعات الح�سرية الكبرى ب�سدة التلوث الناتج اأ�سا�سا عن الغازات المنبعثة من الوحدات ال�سناعية 

ومن و�سائل النقل. وقد اأ�سبح المغرب يولي عناية خا�سة لم�ساكل التلوث الجوي، حيث اتخذ بهذا ال�ساأن عدة مبادرات 

منها اإ�ضدار القانون 13-03، المتعلق بمكافحة تلوث الهواء، واعتماد مر�سومين خا�سين بتطبيق هذا القانون، وو�سع �سبكة 

وطنية لمراقبة جودة الهواء، ت�ضم 21 محطة ثابتة للمراقبة والتتبع، واإجراء درا�ضتين اثنتين في مجال البيئة واالأوبئة على 

الم�ضتوى الجهوي...

وفي ما يتعلق بتدبير النفايات، وخا�سة تدبير المطارح ومعالجة النفايات، فاإن هذه االأخيرة غالبا ما يتم التخل�س منها في 

مطارح غير مهيئة دون اأية معالجة وال مراقبة. كما اأن تزايد كمية تلك المخلفات يطرح م�ساكل ترتبط بالتجميع والنقل واإعادة 

التدوير، وهي مع�سلة كبيرة يزيدها تفاقما ما تعانيه الم�سالح المخت�سة من نق�س كبير على م�ستوى الموارد المالية والتقنية، 

والتاأهيل غير الكافي للموارد الب�ضرية.

ومن اأجل مواجهة هذا الم�ضكل، اأطلق المغرب �ضنة 2008 برنامجا وطنيا للنفايات المنزلية والمماثلة. ومنذ ذلك الحين، 

تح�ضن تدبير النفايات المنزلية ب�ضكل ملمو�س، حيث ارتفعت ن�ضبة النفايات المجمعة في مطارح مراقبة من 10 بالمائة في 

2007 اإلى 30 بالمائة في 2010.

راأي الهيئات الدولية
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التو�ضيات

تعزيز احترام المعايير البيئية في كل االأن�ضطة ال�ضناعية، والتاأ�ضي�س لمبداأ اإلزامية الم�ضاءلة عن االآثار البيئية التي يمكن    •

اأن تحدثها الم�ضاريع اال�ضتثمارية.

اعتبار االأن�ضطة الموجهة لحماية البيئة بمثابة رافعة للتنمية االجتماعية وم�ضدر لالأن�ضطة المدرة للدخل، وخا�ضة في    •

مجال ال�ضياحة البيئية وتجميع النفايات واإعادة تدويرها.

تطوير ال�سياحة البيئية باعتبارها و�سيلة لتنويع اأوجه حفظ التراث الطبيعي وتثمينه وكذا و�سيلة للنهو�س بالتنمية المحلية.   •

الطبيعي  بالف�ساء  والنهو�س  الت�سحر  ومحاربة  الغابوي  التراث  ي�سمن حماية  بما  العمل  بها  الجاري  القوانين  تكييف    •

باعتباره قطاعا واعدا.

النهو�س ببرامج تتعلق بالتدبير الم�ضوؤول وتروم الحفاظ على الموارد ال�ضمكية.   •

دعم وتعزيز برامج التربية البيئية والتربية على التنمية الم�ضتدامة لفائدة الموؤ�ض�ضات والهيئات المعنية )و�ضائل االإعالم    •

والموؤ�س�سات التربوية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها(، من اأجل ت�سجيع تح�سي�س وتعبئة واإ�سراك كل الم�سوؤولين 

وال�ضركاء المعنيين بحماية البيئة.

مالحظات وتو�ضيات الأطراف المعنية التي تم الإن�ضات اليها من طرف  المجل�ص القت�ضادي والجتماعي
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الحكامة الم�ضوؤولة، والتنمية والأمن القت�ضادي والديمقراطية الجتماعية

المحور ال�ضاد�س
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 32(     احترام �ضلطة القانون 

المحتوى والمرجعيات المعيارية

اإن احترام القوانين والتنظيمات هو اأول �سرط من �سروط قيام دولة الحق والقانون والحفاظ على ال�سلم المدني. وغالبا   •

ما ينجم عن عدم تطبيق القانون وقوع انتهاكات لحقوق االإن�سان والالم�ساواة في الولوج اإلى الخدمات االأ�سا�سية وتدني 

م�ضتوى الرفاه االجتماعي وتهديد التما�ضك االجتماعي واالإ�ضرار بالبيئة وغياب االأمن وكذا تاأزم الو�ضع االقت�ضادي.

الثقة  )كانعدام  مبا�سرة  غير  نتائج  يت�سبب في حدوث  القانون  ل�سلطة  الواجب  باالحترام  الجهل  فاإن  اإلى ذلك،  اإ�سافة   •

في الموؤ�ض�ضات وبين المواطنين اأنف�ضهم، والف�ضاد والت�ضارب بين الم�ضالح، والربح غير الم�ضروع، والعزوف عن الحياة 

ال�سيا�سية، و�سعف اال�ستثمارات، والنزاعات االجتماعية، وتدمير القيم وغير ذلك(.

يكر�س الد�ضتور الطابع االأ�ضا�ضي الحترام القانون )الف�ضالن 36 و37(.  •

الأهداف
الموؤ�ضرات

)يتعين تعريفها قدر االإمكان ح�ضب الجن�س والجهة(

74-  دعم احترام ال�ضرعية )الف�ضالن 36 و37 من 
الد�ضتور(

75-  منع ت�ضارب الم�ضالح و �ضمان احترام قواعد 
المناف�ضة ال�ضريفة )الف�ضل 36 من الد�ضتور(

76-   محاربة الر�ضوة ومنع اأنواع ال�ضطط في ا�ضتعمال 
ال�ضلطة

•   الموؤ�سرات المتعلقة بالعقوبات �سد المخالفات المرتبطة بت�سارب 
الم�سالح وا�ستغالل الت�سريبات المخلة بالتناف�س النزيه وكل 

مخالفة ذات طابع مالي

•   الموؤ�سرات المتعلقة بالعقوبات المتخذة �سد كل اأ�سكال 
االنحراف المرتبطة بن�ساط االإدارات والهيئات العمومية

•   الموؤ�سرات المتعلقة بالعقوبات المتخذة �سد المخالفات المرتبطة 
با�ضتعمال المال العمومي وباإبرام ال�ضفقات العمومية وتدبيرها 

•   موؤ�ضرات لقيا�س الثقة في القوانين والر�ضا عن تطبيقها

•   الموؤ�ضرات المتعلقة بوجود قوانين وتنظيمات تهدف اإلى منع 
ا�ضتغالل مواقع النفوذ واالمتياز وو�ضعيات االحتكار والهيمنة 

وباقي الممار�سات المخالفة لمبادئ المناف�سة الحرة والم�سروعة 

في العالقات االقت�ضادية 

•   الموؤ�ضرات المتعلقة بعدد ال�ضكايات والعقوبات

 المحور ال�ضاد�ص 
 الحكامة الم�ضوؤولة، والتنمية والأمن القت�ضادي  

 والديمقراطية الجتماعية

مالحظات ال�ضلطات العمومية

�ضمو  الق�ضائية،  القرارات  المغربي، من خالل مجموعة من  القا�ضي  يوؤكد  الدولية،  االتفاقات  مقت�ضيات  تطبيق  اإطار  في 

القانون الدولي لحقوق االإن�سان على القوانين الوطنية. ومن المنتظر اأن يتعزز هذا التوجه، نظرا لما يت�سمنه المنهاج التكويني 

الجديد لرجال الق�ضاء، الذي تعزز باإدخال مواد عن حقوق االإن�ضان ون�ضر م�ضمون االتفاقيات الدولية.

تم و�ضع عدد من االآليات القانونية والموؤ�ض�ضية لمحاربة الف�ضاد:

وروؤ�ضاء  البرلمانيين  والنواب  الحكومة  الأع�ضاء  بالن�ضبة  بالممتلكات  االإجباري  الت�ضريح  لمبداأ  توؤ�ض�س  ن�ضو�س  �ضن   •

الجماعات المحلية ورجال الق�ضاء.

�سن القانون المتعلق بالحماية القانونية لل�سهود والمبلغين والخبراء في مجال الف�ساد وال�سطط في ا�ستعمال ال�سلطة.  •
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اإحداث الهيئة المركزية للوقاية من الر�سوة، ود�سترتها وتو�سيع �سالحياتها.  •

تفعيل مجل�س المناف�ضة في 2008 )الذي كان متوقفا عن العمل منذ اإن�ضائه في 2001(، ود�ضترة هذه الهيئة التي تعمل   •

على اإقرار الحكامة الجيدة.

اإحداث وحدة لمعالجة المعلومات المالية مخت�سة في مجال محاربة تبيي�س االأموال.  •

اإن�ساء مر�سد اأخالقيات الجمارك/القطاع الخا�س في 2010، ب�ضراكة مع كل الفاعلين.  •

اإن�ساء موقع اإلكتروني مخ�س�س للتبليغ عن حاالت الف�ساد والر�سوة من قبل المقاوالت ال�سغرى والمتو�سطة  •

.)www.stopcorruption.ma(   

جرت معالجة 930 حالة ر�ضوة من قبل الهيئة المركزية للوقاية من الر�ضوة،  من بينها 700 حالة عبر هذا الموقع. وقد بلغ عدد 

االأ�سخا�س المتابعين في ق�سايا ف�ساد ور�سوة 29340 �سخ�سا خالل ال�سنوات االأربع الما�سية، اأي بمعدل يفوق 7000 حالة 

�ضنويا، علما اأن عدد المتابعات الق�ضائية في مجال محاربة الر�ضوة لم يتجاوز 3.000 ق�ضية �ضنة 2006.

لعموم  مفتوح  موقع  على  العمومية  ال�ضفقات  جميع  ن�ضر  يجري  االإدارية،  االإجراءات  وتب�ضيط  ال�ضفافية  تدعيم  في  رغبة 

اإليكترونية مواقع  على  اإداريا  اإجراءا   190 و�ضع  تم  المواطنين )www.marchespublics.ma(، كما 

)www. services-publics.ma وwww.egov.ma(، بهدف تطوير االإدارة االإلكترونية.

ين�س القانون على عقوبات جنائية في حال وقوع حاالت ر�ضوة على الم�ضتوى الر�ضمي، غير اأن الحكومة ال تطبق القانون 

بفعالية، وغالبا ما يتعاطى الموظفون للر�ضوة دون اإنزال العقوبات الالزمة في حقهم. ومن المعروف لدى الجميع اأن الر�ضوة 

تمثل مع�ضلة كبرى في الجهاز التنفيذي، بمن في ذلك جهاز ال�ضرطة وجهاز الق�ضاء، كما اأن موؤ�ضرات البنك الدولي حول 

الحكامة في العالم توؤكد اأن الر�ضوة تمثل م�ضكال في المغرب.

تجمع اأغلب االآراء على اأن النظام الق�سائي يفتقر اإلى اال�ستقاللية، ويعاني من ال�سعف ب�سبب ا�ستغالل النفوذ. وقد دعا الملك، 

في غ�ضت 2009، اإلى اإ�ضالح للنظام الق�ضائي يهدف خا�ضة اإلى تحقيق ا�ضتقاللية اأكبر لل�ضلطة الق�ضائية والوقاية من الر�ضوة.

يفر�س القانون منذ 2007 على الق�ضاة والوزراء واأع�ضاء البرلمان الت�ضريح بممتلكاتهم.

في 2008، اأحدثت الحكومة الهيئة المركزية للوقاية من الر�ضوة، حيث ن�ضرت هذه الهيئة في يوليوز 2009 تقريرها االأول 

والذي ي�ضير اإلى اأنها تلقت 21 �ضكوى مقبولة ب�ضاأن الر�ضوة، كما ن�ضرت في نهاية ال�ضنة ذاتها نتائج تحقيقات اأجرتها عن 

الر�ضوة في قطاعي ال�ضحة والنقل.

�ضادقت لجنة حكومية م�ضتركة على برنامج لمحاربة الر�ضوة يمتد على مدى �ضنتين. وقد قامت الهيئة المركزية للوقاية من 

الر�ضوة تبعا لهذا البرنامج، وبتن�ضيق مع االتحاد العام لمقاوالت المغرب والوكالة الوطنية للمقاوالت ال�ضغرى والمتو�ضطة، 

القليل  العدد  اأن  بيد  الم�ضاكل.  من  وغيرها  بالر�ضوة  المتعلقة  ال�ضكايات  تقديم  للمقاوالت  تتيح  اإلكترونية  بوابة  بتطوير 

لل�ضكايات يعزى جزئيا اإلى غياب قانون يحمي الم�ضتكين وال�ضهود في ق�ضايا الر�ضوة.

وقد قامت الهيئة المركزية للوقاية من الر�سوة بعد ذلك باإطالق موقع مخ�س�س للمجتمع المدني لالإبالغ عن حاالت الر�سوة.

راأي الهيئات الدولية

المالحظات

خالل جل�ضات االإن�ضات تم الت�ضكيك في نجاعة الحكامة العمومية، �ضواء على الم�ضتوى الوطني اأو المحلي، كما تمت 

االإ�سارة في غالب االأحيان اإلى ق�سايا اإ�سالح الق�ساء، والتطبيق الفعلي للقوانين، وتخليق الحياة العامة، والتاأ�سي�س لمبادئ 

الم�ضوؤولية والم�ضاءلة، وخدمات القرب والجودة الموجهة للمواطنين، والمناف�ضة الحرة والم�ضروعة.
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التو�ضيات

�سياغة خطة عمل وطنية تروم اإدماج االقت�ساد غير المهيكل ومحاربة التهرب ال�سريبي واالحتيال وعدم الت�سريح وعدم    •

اأداء المخ�س�سات االجتماعية، اإلخ.

جعل محاربة الر�ضوة وال�ضطط في ا�ضتعمال ال�ضلطة في �ضلب ال�ضيا�ضات العمومية.   •

�ضمان التطبيق الفعلي للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل؛ وقيا�س مدى الثقة في �ضلطة القانون واالإدارات، وتحديد    •

اأ�سباب غياب الثقة وال�سعف في تدبير المال العام واإعادة النظر في االإطار العام للعقوبات من اأجل تعزيزه.

 33(     النهو�ص بحقوق المقاولة وحمايتها 

المحتوى والمرجعيات المعيارية

باعتبارها �سخ�سية معنوية، فاإن المقاولة تتمتع بحقوق و�سمانات من�سو�س عليها في الت�سريعات المتعلقة بالعقود والمعامالت 

والحكامة. وباعتبارها �سخ�سية تنتمي اإلى القطاع الخا�س، فاإنها تتمتع بالحق في الحماية من التع�سفات وبالحق في اللجوء 

ال�ضركات هي  باأن  تعترف  االإن�ضان  لحقوق  االأوروبية  المحكمة  اأن  اإلى  االإ�ضارة  وتجدر  االنت�ضاف.  اأجل  الق�ضاء من  اإلى 

"اأ�ضحاب حقوق"، واأنها تتمتع  بالحق في التقا�ضي الفردي لحماية حقوقها. غير اأن لجنة االأمم المتحدة لحقوق االإن�ضان 
باأن ال�ضركات غير معنية بنظام الحماية التي توفرانه. ورغم وجود نقا�س حول  والمحكمة االأمريكية لحقوق االإن�ضان ترى 

اأن  على  هنا  التاأكيد  ينبغي  فاإنه  االإن�ضان،  لحقوق  الدولي  القانون  حماية  من  المقاوالت  ا�ضتفادة  مدى  وم�ضروعية  اأهمية 

االعتراف بحقوق المقاوالت وحمايتها والنهو�س بها اأمر �ضروري لبناء مناخ موات لال�ضتثمار والنمو االقت�ضادي والحفاظ 

عليه. ويتكر�س هذا المبداأ من خالل اإعالن االأمم المتحدة المعني بالحق في التنمية )1986( واإعالن مونتيري . كما يوؤكد 

معيار ISO 26.000  المتعلق بالم�ضوؤولية االجتماعية على م�ضوؤولية المقاوالت اإزاء االأطراف المعنية المرتبطة بها، والعك�س 

�ضحيح، اأي م�ضوؤولية هذه االأطراف اإزاء الم�ضالح الم�ضروعة لل�ضركات وحقوقها.

الأهداف
الموؤ�ضرات

)يتعين تعريفها قدر االإمكان ح�ضب الجن�س والجهة(

77-  �ضمان �ضفافية �ضبل التظلم وفعاليتها و�ضرعتها، 
وتعزيز الرقابة الديمقراطية على اأعمال االإدارة 

ال�ضريبية والقرارات الق�ضائية المتعلقة 

بالمقاوالت

78- حماية المقاولة �ضد كل اأ�ضكال االبتزاز 
والعراقيل غير القانونية التي تهدد �ضالمة 

راأ�ضمالها االجتماعي وا�ضتمرارية ن�ضاطها وتطوره 

79- ت�ضجيع اال�ضتثمار على المدى الطويل وو�ضع 
بنيات تحتية تخلق منا�سب �سغل دائمة

•   الموؤ�سرات المتعلقة بن�ساط االإدارة ال�سريبية، ووجود تقارير عن 
اأن�ضطة االإدارة ال�ضريبية ترفع اإلى البرلمان

•   الموؤ�ضرات المتعلقة بالحق في التظلم لدى الق�ضاء واالإجراءات 
التي تم اتخاذها ب�ساأن الطعون المقدمة �سد قرارات االإدارة 

ال�ضريبية

•   اعتماد تعريف قانوني وتحريم كل اأ�سكال التمييز وال�سطط في 
ا�ضتعمال ال�ضلطة �ضد المقاوالت اأو م�ضيريها

•   الموؤ�ضرات المتعلقة بح�ضيلة وطرق تح�ضين مدونة تح�ضيل 
الديون

ف االبتزاز وانتزاع المال 
ّ
•   وجود نظام ت�ضريعي وتنظيمي يعر

بالتهديد والعنف والك�سب غير الم�سروع وو�سعيات المناف�سة 

غير ال�ضوية

•   الموؤ�ضرات المتعلقة باالإعانات على االدخار طويل المدى

•   الموؤ�سرات المتعلقة باأولويات التمويل المخ�س�س للقطاعات 
المحدثة لمنا�ضب ال�ضغل واال�ضتثمار في التكوين والنقل والطاقة 

والتوا�ضل وتكنولوجيا االإعالم
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80-  �ضمان ال�ضفافية في ما يتعلق بمعايير الح�ضول 
على ال�ضفقات العمومية والم�ضاطر المتبعة في 

منحها 

81- تح�ضين الت�ضاور حول مناخ االأعمال وا�ضت�ضرافه

82- تح�ضين م�ضتوى الت�ضاور بين القطاع العمومي 
والقطاع الخا�س، من اأجل اتخاذ اإجراءات لدعم 

النمو االقت�سادي وتعزيز تنا�سق المخططات 

القطاعية واإ�ضهامها في الثروة الوطنية والت�ضغيل 

والق�ضاء على الفقر

•   الموؤ�ضرات المتعلقة بقواعد �ضمان الم�ضاواة في المعاملة

•   الموؤ�ضرات المتعلقة بالمراقبة والطعن 

•   الموؤ�ضرات المتعلقة بوجود معايير مرتبطة بالت�ضغيل المحلي 
وحماية البيئة والبحث العلمي واأخذها بعين االعتبار

•   الموؤ�ضرات المتعلقة بم�ضاطر الت�ضاور االقت�ضادي بين ال�ضلطات 
العمومية والفاعلين الخوا�س، وتبني تعريف وا�سح لمفهوم 

العقود - البرامج ومرجعياته

•   الموؤ�سرات المتعلقة بتاأثير المخططات القطاعية على اإحداث 
منا�ضب ال�ضغل والتكوين وميزان االأداءات

•   موؤ�سرات حول التدابير المتخدة  للتح�سي�س  والت�سجيع  على 
ا�ستهالك المواد المحلية

مالحظات ال�ضلطات العمومية

 ،2010 اأكتوبر  اإن�ساء لجنة رفيعة الم�ستوى تتكون من القطاعين العام والخا�س في  اإطار ميثاق االإقالع ال�سناعي، تم  في 

تتمثل مهمتها في رفع اقتراحات للحكومة ب�ضاأن التدابير الكفيلة بتح�ضين مناخ االأعمال واإطاره القانوني وتن�ضيق تفعيله 

وتقييم اأثره. وفي برنامج عملها االأول، ركزت اللجنة على اأربعة اأهداف اإ�ضتراتيجية، هي : تب�ضيط االإجراءات االإدارية وتعزيز 

�ضفافيتها، وتحديث قانون االأعمال، وتح�ضين ت�ضوية النزاعات التجارية، وتح�ضين الت�ضاور والتوا�ضل ب�ضاأن االإ�ضالحات.

ومن بين االإنجازات التي تم تحقيقها في مجال تح�ضين مناخ االأعمال، نجد ما يلي:

تقلي�س اآجال االأداء في اإطار ال�سفقات العمومية )من �ستين اإلى ت�سعين يوما( لفائدة ال�سركات المقدمة للخدمات.   •

الم�سوؤولية  ذات  ال�سركات  قانون  تعديل  خالل  من  مقاولة،  اإحداث  بغر�س  مال  راأ�س  من  االأدنى  الحد  �سرط  اإلغاء    •

المحدودة .

اإلزامية عقد االإيجار  اإلغاء االإجراءات المتعلقة بالم�ضادقة على التوقيعات بالن�ضبة لالأنظمة االأ�ضا�ضية للمقاوالت وكذا    •

كدليل على االإقامة.

اعتماد اإجراءات تحفيزية لتطوير القدرة التناف�ضية لفائدة 200 مقاولة بف�سل برنامج الت�سنيف الجمركي.   •

و�سع �سباك اإلكتروني وحيد لالأداء داخل المركز الجهوي لال�ستثمار )انطلقت التجربة في مدينة الدار البي�ساء(.   •

ت�ضهيل الح�ضول على المعلومات المتعلقة باالإجراءات االإدارية في عالقة بالمقاوالت من خالل اإعادة هيكلة الموقع    •

.www.service-public.ma االإلكتروني

اإعداد م�ضروع مر�ضوم جديد ب�ضاأن ال�ضفقات العمومية بهدف تب�ضيط االإجراءات، واإلزامية اللجوء للمناف�ضة، والم�ضاواة    •

اأمام العرو�س العمومية والم�ضاواة في معالجة العرو�س المتناف�ضة.

اإلى ذلك، تم تعديل المادة 16 من القانون رقم 53-95 المتعلق بالمحاكم التجارية من اأجل ت�ضهيل الو�ضول  باالإ�ضافة 

اقتراح مكتوب  تقديم  بعد  الثاني،  الطرف  مبا�ضرة على  اأ�ضئلة  بطرح  االأول  للطرف  وال�ضماح  عليها  والح�ضول  االأدلة  اإلى 

والم�ضادقة الم�ضبقة للقا�ضي. ويعزز هذا االإ�ضالح حماية الم�ضتثمرين ويتما�ضى مع المعايير الدولية في المجال.

تح�ضين  بغية  الجهود  من  الكثير  االأخيرة  ال�ضنوات  في  بذل  قد  المغرب  باأن  االقت�ضادية  والتنمية  التعاون  منظمة  اأفادت 

مناخ االأعمال. وقد اأظهر التقرير المتعلق باإ�ضتراتيجية تطوير مناخ االأعمال في المغرب باأن البالد تحرز تقدما مطردا نحو 

اأف�ضل الممار�ضات المعتمدة في بلدان منظمة التعاون والتنمية االقت�ضادية في بع�س المجاالت، وخا�ضة ال�ضيا�ضة التجارية، 

راأي الهيئات الدولية
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ال�سغرى  المقاوالت  ت�سجيع  اأجل  من  المبذولة  بالجهود  المنظمة  هذه  ترحب  كما  والخو�س�سة.  اال�ستثمارات   وجذب 

والمتو�سطة وال�سراكات بين القطاعين العام والخا�س، وكذا مبا�سرة االأورا�س الكبرى في مجال البنية التحتية.

وقابلية  و�ضفافية  فعالية  اأكثر  االأعمال  مناخ  جعل  اأجل  من  موا�ضلتها  ينبغي  االإ�ضالحات  من  مجموعة  فثمة  ذلك،  ومع 

للتنبوؤ وتمكين المغرب من خلق فر�س العمل وتحقيق التنمية الم�ضتدامة، وتح�ضين قدرته التناف�ضية وجذب المزيد من 

الم�ضتثمرين. وينبغي على المغرب اأن يقوم بما يلي:

تعزيز الحوار والتوا�ضل مع الفاعلين غير الحكوميين ب�ضاأن مناخ االأعمال.   •

تعزيز الجهود الرامية لتحقيق النزاهة ومكافحة الف�ساد، ومعالجة الق�سايا المرتبطة بالقطاع غير المهيكل والعدالة والولوج    •

اإلى العقار.

تعزيز القدرة التناف�ضية على الم�ضتوى الجهوي وت�ضجيع االبتكار وتعزيز قدرات ال�ضباب.   •

موا�ضلة تح�ضين البنية التحتية ل�ضمان تح�ضين الربط بين المناطق.   •

كما اأن تب�ضيط االإجراءات وتح�ضين التن�ضيق بين الموؤ�ض�ضات هي اأي�ضا اأورا�س ينبغي موا�ضلتها.

باالإ�ضافة اإلى ذلك، اأفاد تقرير ممار�ضة االأعمال التجارية )Doing Business( )ن�سخة 2012( اأن المغرب هو اأول بلد طور 

تب�ضيط  فبف�ضل  االأخرى.  البلدان  اقت�ضاديات  مع  مقارنة  االأو�ضط  ال�ضرق  منطقة  في  التجارية  باالأعمال  المتعلقة  تنظيماته 

وتعزيز  ال�سركات  المفرو�سة على  ال�سرائب  بدفع  المتعلقة  االإدارية  االأعباء  والتخفيف من  البناء،  تراخي�س  اإ�سدار  عملية 

االأعمال  ممار�سة  ب�سهولة  المتعلق  الت�سنيف  في  رتبة   21 بـ  التقدم  من  المغرب  تمكن  الم�ضاهمين،  من  االأقلية  حماية 

باالأعمال  المتعلقة  تنظيماته  على  اإ�ضالحا   15 المغرب  اأجرى   ،2005 عام  ومنذ   .94 المركز  االآن  يحتل  وهو  التجارية، 

التجارية.

التو�ضيات

�ضمان �ضفافية �ضبل التظلم وفعاليتها و�ضرعتها، وتعزيز الرقابة الديمقراطية على اأعمال االإدارة الجبائية والقرارات •     •

الق�ضائية المتعلقة بالمقاوالت.

وا�ضتمرارية  االجتماعي  راأ�ضمالها  �ضالمة  تهدد  التي  القانونية  غير  والعراقيل  االبتزاز  اأ�ضكال  كل  �ضد  المقاولة  حماية    •

ن�ضاطها وتطوره.

ت�سجيع اال�ستثمار على المدى الطويل وو�سع بنيات تحتية تخلق منا�سب �سغل دائمة.   •

مالحظات وتو�ضيات الأطراف المعنية التي تم الإن�ضات اليها من طرف  المجل�ص القت�ضادي والجتماعي

 34(     اإلزامية المحا�ضبة  

المحتوى والمرجعيات المعيارية

والنتائج  االنتداب  اأو  التفوي�س  هذا  ممار�سة  �سروط  عن  الم�ساءلة  �سلطة  اأية  لممار�سة  انتداب  اأو  تفوي�س  كل  يقت�سي    •

المح�ضل عليها.

اأم كان مق�ضودا، يوؤثر على الم�ضتوى العام للثقة في  اإن الجهل بهذا المبداأ، �ضواء اأكان ذلك الجهل ناتجا عن اإهمال    •

اإجبارية  اإن  والمواطنين.  االقت�ضاديين  والفاعلين  الم�ضّكلة  الهيئات  متماثلة لدى  المعلومات غير  ويجعل  الموؤ�ض�ضات، 

العمومية والق�سائية  الموؤ�س�سات  ل�سفافية وح�سن �سير  الديمقراطية، و�سرط �سروري  اأ�سا�سي من مبادئ  الم�ساءلة مبداأ 

واالقت�ضادية واالجتماعية. ويجب اأن ينطبق هذا المبداأ كذلك على المقاوالت والجمعيات المهنية وجمعيات المجتمع 

المدني.

يوؤكد الد�ضتور على اإجبارية المحا�ضبة )الف�ضل 154(.   •
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الأهداف
الموؤ�ضرات

)يتعين تعريفها قدر االإمكان ح�ضب الجن�س والجهة(

83-  التاأ�ضي�س لمبداأ اإلزامية المحا�ضبة عند ممار�ضة 
ال�ضلطة وتحمل م�ضوؤولية تدبير المال العام وكذا 

تدبير المقاوالت العمومية التي تلجا علنا اإلى 

االدخار العام في اأ�ضواق ال�ضندات المنظمة.  

)ال�ضركات المدرجة في البور�ضة( )الف�ضل 154 

من الد�ضتور(

84- اإر�ضاء مبداأ اإلزامية المحا�ضبة في ما يتعلق بمنع 
ت�ضارب الم�ضالح واحترام ميثاق االأخالقيات 

المنظم لتجمعات المهن المحمية

•   الموؤ�ضرات المتعلقة بوجود اإطار ت�ضريعي وتنظيمي خا�س باإلزامية 
ن�سر تقارير عن االأن�سطة وتخ�سع لمراقبة خارجية م�ستقلة، من 

حيث المهام واالأهداف ومدى تحقيقها وح�سابات التوظيف 

والنتائج

•   الموؤ�ضرات االجتماعية وموؤ�ضرات الحكامة وكذا الموؤ�ضرات 
البيئية عند االقت�ضاء

•   الموؤ�ضرات المتعلقة بوجود اإطار ت�ضريعي وتنظيمي خا�س 
ب�ضرورة المحا�ضبة في ما يتعلق بمنع ت�ضارب الم�ضالح واحترام 

االأخالقيات وغير ذلك 

مالحظات ال�ضلطات العمومية

راأي الهيئات الدولية

المالحظات

تمت  كما  المحلي،  اأو  الوطني  الم�ضتوى  على  �ضواء  العمومية،  الحكامة  في  الت�ضكيك  االإن�ضات  تم خالل جل�ضات    •

والمحا�ضبة،  الم�ضوؤولية  وتحمل  للقوانين،  الفعلي  والتطبيق  الق�ضاء،  اإ�ضالح  لق�ضايا  االأحيان  من  كثير  في  االإ�ضارة 

والمناف�ضة الحرة والم�ضروعة.

اإن التر�ضانة القانونية والتنظيمية في المغرب �ضاملة في هذا المجال، اإال اأن ما ينق�ضها هو الفاعلية والتقييم والمراقبة.   •

التو�ضيات

النهو�س بمبداأ ال�ضفافية والمحا�ضبة وم�ضوؤولية الفاعلين.   •

مالحظات وتو�ضيات الأطراف المعنية التي تم الإن�ضات اليها من طرف  المجل�ص القت�ضادي والجتماعي

 35(     جودة وحكامة المرافق العمومية والبرامج الجتماعية  

المحتوى والمرجعيات المعيارية

اإن الم�ساواة في الولوج اإلى المرافق العمومية وح�سن �سيرها �سرطان اأ�سا�سيان من �سروط التما�سك االجتماعي والتنمية    •

وتقييمها  المرافق  هذه  اأن�سطة  لتوجيه  المخ�س�سة  االآليات  وفعالية  ال�سفافية  من  كافيا  م�ستوى  يتطلبان  االقت�سادية، 

والت�ضدي لالأخطار الناجمة واحتوائها.

اأن تقدم الخدمات ذات المنفعة العامة �سمانات معقولة حول جودتها وم�سداقيتها وا�ستمراريتها ونزاهة  من ال�سروري    •

تدبيرها، �ضواء اأكانت مقدمة من قبل موؤ�ض�ضات عمومية اأو عبر تفويتها اإلى موؤ�ض�ضات خا�ضة اأم في اإطار برامج اجتماعية 

وطنية اأو جهوية اأو عبر �ضراكات دولية.

ف�سال عن اإلزامية المحا�سبة المفرو�سة على هيئاتها التنفيذية، من المهم اأن تخ�سع اأنظمة المراقبة الداخلية واأداء هياكل    •

الحكامة بالموؤ�ض�ضات العمومية والبرامج االجتماعية للتقييم من قبل هيئات م�ضتقلة وذات م�ضداقية.

ن�س الد�ضتور على ا�ضتقاللية الهيئات المكلفة بمراقبة الحكامة )الف�ضالن 157 و159(.   •
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الأهداف
الموؤ�ضرات

)يتعين تعريفها قدر االإمكان ح�ضب الجن�س والجهة(

85-  �سمان الم�ساواة في الولوج اإلى المرافق 
العمومية وتح�ضين جودتها

86- الت�ضجيع على التقلي�س من الفوارق في مجال 
تحديد ون�ضر �ضيا�ضات اال�ضتثمار، واإعداد التراب 

والبرامج االجتماعية

87-  التاأ�ضي�س للتقييم الم�ضتقل )االفتحا�س 
الخارجي( لت�سيير واأداء مجال�س االإدارة 

واالآليات الداخلية لمراقبة الموؤ�ض�ضات العمومية 

والهيئات المكلفة بالحماية االجتماعية 

)الف�ضالن 157 و159 من الد�ضتور(

88- دعم ا�ضتقاللية هيئات �ضبط القطاعات 
االقت�ضادية واالجتماعية واخت�ضا�ضاتها وتعزيز 

ال�ضفافية المتعلقة بت�ضييرها وقراراتها 

•   الموؤ�سرات المتعلقة بالولوج للمرافق العمومية وبا�ستمراريتها 
وبجودتها )المرافق المركزية والمنتدبة والترابية وغيرها(

•   الموؤ�سرات المتعلقة بوجود حد اأدنى من الخدمات في كل قطاع 

•   موؤ�ضرات حول الفوارق )موؤ�ضر جيني لقيا�س الفوارق(

•   موؤ�ضرات حول المعايير المعتمدة لتوزيع ميزانيات اال�ضتثمار 
والم�ضاريع االجتماعية

•   موؤ�ضرات حول  تاأثير برامج اإعداد التراب على التفاوت المجالي 
وفك العزلة

•   الموؤ�ضرات المتعلقة بالمداخيل، وظروف العي�س والتنمية الب�ضرية 
بالمناطق القروية اأو الجبلية اأو المعزولة

•   الموؤ�ضرات المتعلقة بوجود افتحا�س خارجي لتقييم ت�ضيير 
مجال�س االإدارة وتواتره ومدى متابعة النتائج الناجمة عنه

•   الموؤ�ضرات المتعلقة بوجود و�ضفافية التدابير الرامية لقيا�س اأثر 
البرامج االجتماعية

•   الموؤ�ضرات المتعلقة باأن�ضطة هيئات ال�ضبط وم�ضار واأثر قراراتها 
)التوا�ضل واالأخالقيات في مجال ال�ضحة والمناف�ضة...(

مالحظات ال�ضلطات العمومية

اأ�سدرت الحكومة قانونا يتعلق باإلزامية تعليل القرارات االإدارية، ويروم التقلي�س من هام�س التع�سف وال�سك في عالقات 

االإدارة بالمواطن. كما يروم تمكين هذا االأخير من المعلومات الالزمة لتدبير حقوقه.

راأي الهيئات الدولية

التو�ضيات

•   تطوير اأنظمة للتقييم الم�ضتقل ولمراقبة الموؤ�ض�ضات العمومية.

•   �سمان الم�ساواة في الولوج الى المرافق العمومية وتح�سين جودتها.

•   الت�ضجيع على التقلي�س من الفوارق في مجال تحديد ون�ضر �ضيا�ضات اال�ضتثمار، واإعداد التراب والبرامج االجتماعية 

مالحظات وتو�ضيات الأطراف المعنية التي تم الإن�ضات اليها من طرف  المجل�ص القت�ضادي والجتماعي

 36(     اإعالم الأطراف المعنية وم�ضاركتها    

المحتوى والمرجعيات المعيارية

اإن اإعالم وا�ضت�ضارة االأفراد والمجموعات )االأطراف المعنية( التي يمكن لم�ضالحها اأو تطلعاتها الم�ضروعة اأن تتاأثر اإيجابا    •

اأو �ضلبا بقرارات اأو ممار�ضات اأو اأن�ضطة منظمة معينة، اأيا كانت هذه المنظمة، هما مبداآن رئي�ضان من مبادئ الم�ضوؤولية 

االجتماعية، ن�س عليهما العهدان الدوليان )1966( المرتبطان باالإعالن العالمي لحقوق االإن�ضان )1948(.

المجل�س االقت�ضادي واالجتماعي
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 37(     النهو�ص بالعمل الجمعوي    

المحتوى والمرجعيات المعيارية

اإن اإ�سهام المجتمع المدني �سرط اأ�سا�سي ل�سمان تما�سك المجتمع وتقدمه، كما اأنه يلعب دورا محوريا في الو�ساطة بين    •

الهيئات الم�ضّكلة والمواطنين.

اإن ما تقوم به الجمعيات من مرافعة ومبادرات ل�ضمان القرب اأمر �ضروري لدعم ممار�ضة الحقوق االجتماعية والحفاظ    •

على التما�ضك االجتماعي.

يحمي الد�ضتور دور الجمعيات )الف�ضل 33(.   •

اإن اإعالم وا�ضت�ضارة االأطراف المعنية، وم�ضاركتها في ت�ضور ون�ضر وتقييم االأهداف وال�ضيا�ضات المتبعة من قبل منظمة    •

لتعزيز  النزاعات وت�ضويتها �ضلميا، وي�ضكل رافعة  ي�ضاهم في منع  اأم خا�ضة،  المنظمة عمومية  اأكانت تلك  معينة، �ضواء 

ال�سفافية في م�سل�سل اتخاذ القرار ودعم ال�سعور والممار�سة الديمقراطيين.

اإن من �ضاأن دينامية تطوير الجمعيات والتاأكيد المتزايد على دور المجتمع المدني اأن يدعما اأهمية مبداأ اإعالم االأطراف    •

المعنية وا�ضت�ضارتها وم�ضاركتها.

يوؤكد الد�ضتور هذا المبداأ )الف�ضل 156(   •

الأهداف
الموؤ�ضرات

)يتعين تعريفها قدر االإمكان ح�ضب الجن�س والجهة(

89-  تعميم اإلزامية اإعالم االأطراف المعنية و/اأو 
ا�ضت�ضارتها )الف�ضل 156 من الد�ضتور(

•   الموؤ�ضرات المتعلقة بوجود تقارير من�ضورة من قبل الهيئات 
والموؤ�ض�ضات العمومية، تتعلق بظروف التنفيذ وعدد اآراء االأطراف 

المعنية واالإجراءات المتخذة لتلقيها ومعالجتها )المرتفقون 

والجمعيات والمتعاونون(

مالحظات ال�ضلطات العمومية

راأي الهيئات الدولية

المالحظات

ينبغي ت�سجيع اإ�سراك الفاعلين واالأطراف المعنية وم�ساركتهم في ت�سور وتفعيل م�ساريع التنمية وبرامجها واإ�ستراتيجياتها؛   •

العمومية  ال�سيا�سات  نادرا في ت�سور  اإال  ت�سارك  المعلومات، وهي ال  المنظمات غير الحكومية ما يكفي من  تتلقى  ال    •

وتفعيلها وتقييمها.

ال تتوفر المقاوالت على تدابير تمكنها من ا�ضتيقاء وجهات نظر االأطراف المعنية )المتعاونون وال�ضاكنة المجاورة والنقابات...(.   •

التو�ضيات

اإن�ساء وتعميم م�سطرة تلقي االآراء ذات المنفعة العامة قبل اإ�سدار القرارات المتعلقة باإعداد التراب وال�سماح باإحداث    •

بنيات تحتية توؤثر على اإطار حياة ال�ضاكنة المجاورة وعلى المنفعة االقت�ضادية لموقع ما و�ضالمته على الم�ضتوى التراثي 

اأو توؤثر على الم�ضلحة العامة.

االآراء  هذه  وعدد  المعنية  االأطراف  اآراء  تلقي  �سروط  عن  الح�ساب  بتقديم  العمومية  والموؤ�س�سات  الهيئات  اإلزام    •

واالإجراءات المتخذة ب�ساأنها )المرتفقون والجمعيات والمتعاونون(.

مالحظات وتو�ضيات الأطراف المعنية التي تم الإن�ضات اليها من طرف  المجل�ص القت�ضادي والجتماعي
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الأهداف
الموؤ�ضرات

)يتعين تعريفها قدر االإمكان ح�ضب الجن�س والجهة(

90-  تحيين االإطار الت�ضريعي والتنظيمي المتعلق 
بالعمل الجمعوي )الف�ضل 33 من الد�ضتور(

•   عدد الجمعيات المعترف لها ب�ضفة المنفعة العامة

•   الموؤ�سرات المتعلقة باحترام الت�سريع الخا�س بالجمعيات 
)التاأ�ضي�س والحل والت�ضيير الداخلي(

•   الموؤ�ضرات المتعلقة بالنظام المالي للجمعيات

مالحظات ال�ضلطات العمومية

تطورت الحركة الجمعوية في اإطار قانون الحريات العامة ال�ضادر �ضنة 1958، والمعدل والمتمم بالظهير رقم 206-02-1، 

ال�ضادر بتاريخ 23 يوليوز 2002. وقد �ضهدت هذه الحركة تطورا ملحوظا خا�ضة خالل ت�ضعينات القرن الما�ضي، اإال اأنه رغم 

وجود ما يفوق عن 30.000 جمعية، فاإنه ي�ضتحيل تقديم تقييم كمي عن الم�ضاهمات التي تقدمها.

اآليات  اأغلب  الفقر، حيث تنخرط في  اإلى محاربة  الرامية  المبادرات  بمثابة فاعل ال غنى عنه في  اليوم  تعتبر الجمعيات 

العمل االجتماعي التي تم اإحداثها منذ اأكثر من ع�سر �سنوات. وقد اأ�سفر هذا االنخراط الذي تعددت اأ�سكاله عن تحقيق 

نتائج ال يمكن اإنكارها.

واالإق�ضاء  واله�ضا�ضة  الفقر  في مجال محاربة  تعمل  3.335 جمعية  ا�ضتفادت  الب�ضرية،  للتنمية  الوطنية  المبادرة  اإطار  ففي 

االجتماعي، من برامج دعم موؤ�ض�ضية، كما تم تقديم م�ضاعدات مالية مبا�ضرة اإلى خم�ضين �ضبكة جمعوية.

راأي الهيئات الدولية

التو�ضيات

النوع  اإدماج مقاربة  المدني وتو�سيح م�سوؤولياتها، مع  المجتمع  الدولة ومنظمات  بها هياكل  تقوم  التي  االأدوار  •   تحديد 

والمقاربة الت�ضاركية المبنية على ال�ضراكة.

•   تقييم وتح�ضين االإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالعمل الجمعوي.

مالحظات وتو�ضيات الأطراف المعنية التي تم الإن�ضات اليها من طرف  المجل�ص القت�ضادي والجتماعي

 38(     تو�ضيع مجال التفاقيات الجماعية    

المحتوى والمرجعيات المعيارية

اإن االتفاقيات الجماعية المبرمة ب�ضكل حر بين الجمعيات المهنية للم�ضغلين وبين النقابات تكر�س فاعلية الديمقراطية    •

االجتماعية على م�ستوى المقاوالت وفروع الن�ساط المهني وقطاعاته. غير اأن من �ساأن عدم احترام تلك االتفاقيات من 

قبل المقاوالت التي لم توقع عليها اأن يمثل م�ضدرا لبع�س اأنواع المناف�ضة غير الم�ضروعة التي يمكن اأن تلحق �ضررا 

بالمقاوالت الموقعة. ومن اأجل الحفاظ على الدينامية المتعلقة بتح�ضين المعايير االجتماعية، �ضيكون مفيدا لل�ضالح 

العام العمُل على تو�ضيع المقت�ضيات المن�ضو�س عليها في تلك االتفاقات الجماعية، والتي تغطي جزءا من قطاع اأو فرع 

معين، كي ت�ضمل كامل ذلك القطاع اأو الفرع.

اإن ت�ضجيع االتفاقات الجماعية هدف من�ضو�س عليه في الد�ضتور )الف�ضل 5(، كما اأن الف�ضل 133 من قانون ال�ضغل    •

ين�س على تو�ضيعها.

المجل�س االقت�ضادي واالجتماعي
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الأهداف
الموؤ�ضرات

)يتعين تعريفها قدر االإمكان ح�ضب الجن�س والجهة(

الأهداف
الموؤ�ضرات

)يتعين تعريفها قدر االإمكان ح�ضب الجن�س والجهة(

91-  اإعمال تو�ضيع مجال االتفاقيات الجماعية 
)اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98، الف�ضل 5 

من الد�ضتور، والف�ضل 133 من مدونة ال�ضغل(

92-  اإدماج مبداأ التفريع في ت�سور وتطبيق وتقييم 
ال�ضيا�ضات االجتماعية )الف�ضل 140 من 

الد�ضتور(

•   عدد المرا�ضيم التي تن�س على تو�ضيع مجال االتفاقيات الجماعية

•   الموؤ�ضرات المتعلقة بالبرامج االجتماعية التي يتم اإطالقها 
وتنفيذها على الم�ضتوى المحلي، وذلك من حيث الحجم 

والميزانيات المر�ضودة لها ون�ضبتها وتطورها

مالحظات ال�ضلطات العمومية

مالحظات ال�ضلطات العمومية

راأي الهيئات الدولية

المالحظات

اإعداد وتطبيق  اأجل ت�ضهيل  النقابية، وذلك من  ينبغي تح�ضين العالقات بين الجمعيات المهنية للم�ضغلين والمنظمات 

ال�ضيا�ضات االقت�ضادية واالجتماعية مو�ضوع التفاو�س والتوافق.

التو�ضيات

•   ت�ضجيع البحث عن جو من الثقة بين ال�ضركاء االجتماعيين.

•   ت�ضجيع التفاو�س الجماعي كم�ضار مقعد من قبل االأطراف المعنية، يتيح التو�ضل اإلى اتفاقيات جماعية.

•   ت�ضجيع ممار�ضة الحوار االجتماعي داخل المقاولة.

•   ا�ضتعرا�س االتفاقيات الجماعية القائمة وتعميم مقت�ضيات تلك االتفاقيات التي تغطي معظم القطاع. 

مالحظات وتو�ضيات الأطراف المعنية التي تم الإن�ضات اليها من طرف  المجل�ص القت�ضادي والجتماعي

 39(     التوطين الترابي لعملية اإعداد واإدارة التنمية الجتماعية    

المحتوى والمرجعيات المعيارية

اإن الجهوية المو�ضعة، كما يحددها الد�ضتور، تزيد من قدرة الجهات والجماعات المحلية على االإ�ضهام الفعال في التنمية    •

االقت�ضادية واالجتماعية.

والجماعات  الجهات  لهذه  يعطي  اأ�ضا�ضا ل�ضالحياتها،  باعتباره   )140 )الف�ضل  التفريع  مبداأ  بتاأكيده على  الد�ضتور،  اإن    •

�ضالحية جوهرية في بلورة برامج القرب االجتماعية وتطبيقها وتقييمها.
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التو�ضيات

•   ت�ضجيع و�ضع ميثاق المرافق العمومية، الذي يحدد مجموع قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بت�ضيير االإدارات العمومية 

والجهات والجماعات الترابية واالأجهزة العمومية، كما ير�سخها د�ستور 2011.

اإعطاء م�ضمون اجتماعي للجهوية المو�ضعة، باعتبارها رافعة للحداثة والتجديد في مجال الحكامة الترابية، من خالل     •

المركزية تحديد الحاجيات، والالتمركز والتعاقد في مجال تطبيق برامج وم�ضاريع التنمية االقت�ضادية واالجتماعية.

•   تمكين الجماعات المحلية والترابية من تحديد االحتياجات ون�ضر البرامج االجتماعية وتقييمها.

االإدماج  اأجل  من  وذلك  القانون،  بموجب  الخا�سة،  مواردها  من  جزء  بتخ�سي�س  والترابية  المحلية  الجماعات  اإلزام     •

االجتماعي )ال�ضكن، دور الح�ضانة، المكتبات، مراكز االإيواء، اإلخ.(.

مالحظات وتو�ضيات الأطراف المعنية التي تم الإن�ضات اليها من طرف  المجل�ص القت�ضادي والجتماعي
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•  المنظمة المغربية لحقوق االإن�ضان
•  مركز الذاكرة الم�ضتركة والم�ضتقبل

•  مركز درا�ضات حقوق االإن�ضان والديمقراطية
•  الو�ضيط من اأجل الديمقراطية وحقوق االإن�ضان

•  لجنة الدفاع عن حقوق االإن�ضان
•  اتحاد كتاب المغرب

•   رئي�س الجمعية المغربية للفن الفوتوغرافي
•  الغرفة المغربية لمخرجي التلفزة

•  التعا�ضدية الوطنية للفنانين
•  النقابة الوطنية لتقنيي ال�ضينما و ال�ضمعي الب�ضري

•  النقابة المغربية لمحترفي الم�ضرح
•  النقابة المغربية للمهن المو�ضقية

•  النقابة الوطنية للفنون ال�ضعبية
•  بيت ال�ضعر بالمغرب

التن�ضيط     و  الم�ضرحي  للفن  العالي  المعهد  •  جمعية خريجي 
الثقافي

•  وزارة التنمية االجتماعية واالأ�ضرة والت�ضامن
•  الوزارة المنتدبة لدى الوزير االأول، المكلفة بال�ضوؤون االقت�ضادية والعامة 

•  االتحاد المغربي لل�ضغل
•  الكونفيدرالية الديمقراطية لل�ضغل

•  الفيدرالية الديمقراطية لل�ضغل
•  االتحاد الوطني لل�ضغل

•  االتحاد العام لل�ضغالين بالمغرب
•  جامعة الغرف المغربية للتجارة وال�سناعة والخدمات

•  جامعة غرف ال�ضيد البحري
•  جامعة الغرف الفالحية

•  جامعة غرف ال�ضناعة التقليدية
•  االتحاد العام لمقاوالت المغرب

•  جمعية اآفاق
 •  جمعية رباط الفتح للتنمية الم�ستدامة
•  موؤ�ض�ضة محمد ال�ضاد�س لحماية البيئة

•  الجمعية المغربية لل�ضياحة البيئية وحماية الطبيعة
•  جمعية مدر�ضي علوم الحياة واالأر�س

•  الجمعية المغربية من اأجل مدن ايكولوجية 

الحكومة )2(

النقابات  )5(

الجمعيات

 والمنظمات

المهنية )5(

المجتمع المدني )54(

الجمعيات العاملة

في مجال حماية البيئة )6(

الجمعيات العاملة

في مجال حقوق االإن�ضان  )5(

الجمعيات العاملة

في مجال الثقافة  )10(

الفاعلون الذين تم الإن�ضات اإليهمالهيئات
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•  المر�ضد الوطني لحقوق الطفل
•  الع�ضبة المغربية لحماية الطفولة

•  جمعية الت�ضامن الن�ضوي
•  جمعية ال�ضعلة

•  جمعية التربية والتقييم
•  موؤ�ض�ضة الجنوب اأكادير 

•  جمعية دارنا طنجة 
•  جمعية النخيل للمراأة والطفل مراك�س

•  جمعية �ضاعة الفرح الدار البي�ضاء
•  جمعية بيتي الدار البي�ضاء

•  الجمعية االإ�سماعيلية لالأ�سخا�س المعاقين ج�سديا 

•  الجمعية المغربية لمحاربة داء الميوباتيا
•  االتحاد الجهوي لجمعيات االأ�سخا�س المعاقين بكلميم ال�سمارة

•  جمعية دعم برنامج اإعادة التاأهيل وبناء المجتمع –�ضطات
•  الودادية المغربية للمعاقين

•  الجمعية الوطنية لم�ضتقبل ذوي العاهات المتمدر�ضين  
•  جمعية المنتدى المغربي لالأ�سخا�س ال�سم 

•  جمعية حنان لحماية االأطفال المعاقين 
•  تحالف الجمعيات العاملة في اإعاقة التوحد بالمغرب 

•  ج�ضور ملتقى الن�ضاء المغربيات
•  الجمعية الديمقراطية لن�ضاء المغرب

•  جمعية اأمل
•  الجمعية المغربية لمناه�سة العنف �سد الن�ساء

•  اتحاد العمل الن�ضائي
•  الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الن�ضاء
•  فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المراأة

•  �ضبكة ن�ضاء من اأجل ن�ضاء
•  منظمة تجديد الوعي الن�ضائي

•  منتدى الزهر
•  جمعية الح�ضن

•  جمعية حوار الن�ضائية
•  جمعية ال�ضقائق

•  االتحاد الوطني الن�ضائي المغربي
•  حركة ن�ضاء المغرب

•  جمعية كرامة لتنمية المراأة
•  حركة من اأجل المنا�ضفة

الجمعيات العاملة

في مجال الطفولة  )10(

جمعيات االأ�سخا�س ذوي 

االحتياجات الخا�سة )9(

الجمعيات المدافعة عن 

حقوق المراأة   )17(

الهيئات

المجموع

الفاعلون الذين تم الإن�ضات اإليهم

تم الإن�ضات اإلى 70 فاعال
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