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قرر المجل�س االقت�ضادي  االجتماعي، طبقا للمادة ال�ضاد�ضة من القانون المتعلق بتنظيمه و ت�ضييره، بتاريخ 

تحديد  بهدف  االجتماعي  الميثاق  مو�ضوع  الذاتية حول  االإحالة  اإطار  في  راأي  اإبداء   ،2011 مار�س   31

مكوناته، واقتراح منهجية من اأجل اإبرام التعاقدات الكبرى واإجراءات تفعيلها.  

وقد اأ�ضرفت مجموعة عمل اأحدث لهذا الغر�س و اللجنة الدائمة المكلفة بال�ضوؤون االجتماعية والت�ضامن 

التي تم تاأ�ضي�ضها بتاريخ 9 يونيو2011 على اإنجاز تقرير حول:

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

و قد �ضادقت الجمعية العامة للمجل�س االقت�ضادي و االجتماعي خالل دورتها التا�ضعة العادية التي انعقدت 

بتاريخ 29 نونبر 2011 باالإجماع على هذا التقرير الذي انبثق عنه هذا الراأي.



راأي المجل�س االقت�ضادي و االجتماعي
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بيان الأ�سباب

ا�ضتنادا اإلى عمليات اال�ضتماع الوا�ضعة والتحليل والمناق�ضات الم�ضتفي�ضة التي قام بها المجل�س االقت�ضادي واالجتماعي،   .1
ح�ضلت لديه القناعة باأن التما�ضك االجتماعي وتقلي�س الفوارق والتنمية الب�ضرية ينبغي لها اأن تتبواأ من االآن  ف�ضاعدا 

مرتبة االأولويات. اإن كل مكونات المجل�س  تحدوهم القناعة  باأن  جهود كل االأطراف المعنية �ضرورية ليت�ضنى القيام 

اأخد  ويكافئ  اله�ضة،  والمجموعات  االأ�ضخا�س  ويدمج  المنتج  العمل  يثمن  ومت�ضامن،  قوي  لمجتمع  م�ضترك   ببناء 

المخاطرالمنتجة واال�ضتحقاق والجهد وي�ضمن تكافوؤ الفر�س ما بين اأفراده.

اأن حماية  يعتبر  االقت�ضادي واالجتماعي  المجل�س  فاإن  المغربي،  المجتمع  المعبر عنها داخل  االنتظارات  ووعيا بحجم   .2
هذه  وتتطلب  االجتماعية.  الديمقراطية  لقواعد  ومحركا  العمومية   لل�ضيا�ضات  مرتكزا  ت�ضكل  اأن  ينبغي  االإن�ضان  كرامة 

ال�ضيا�ضية   الحياة  في  الم�ضاركين  الفاعلين  كافة  بين  والم�ضوؤول  الحر  والتفاو�س  والت�ضاور  الحوار   مبادئ  اإر�ضاء  القواعد 

واالقت�ضادية واالجتماعية والثقافية. 

لرفع  مك�ضبا  ي�ضكل   2011 يوليوز  فاتح  د�ضتور  اعتماد  اأن  واالجتماعي  االقت�ضادي  المجل�س  يعتبر  المنظور،  هذا  ووفق   .3
التحديات التالية : 

•     احترام �ضلطة القانون: التقت وجهات نظر مكونات المجل�س وكذا المنظمات التي تم االن�ضات اإليها حول واقع مفاده 
اأنه اإذا كان من الممكن تح�ضين االإطار التنظيمي والقانوني في المغرب، فاإن هذا االإطار يحتاج  ب�ضكل خا�س اإلى 

تنفيذ فعلي وتطبيق محمي وم�ضمون من قبل ق�ضاء م�ضتقل ونزيه واإدارة ناجعة و�ضفافة ؛ 

•     تقلي�س الفوارق االجتماعية والترابية: نظرا لل�ضعور المتزايد باأن الجهود الرامية لتحقيق االإدماج في المجتمع المغربي 
تبقى غير كافية، فاإن الت�ضحيح الفعلي لهذه الفوارق اأ�ضحى �ضرورة ق�ضوى؛ 

بالرفاه االجتماعي : يتطلب هذا التحدي احترام الحقوق االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية والبيئية بدءا  •    النهو�س 
بحقوق االإن�ضان االأ�ضا�ضية. كما ي�ضتلزم توفير مناخ  موؤ�ض�ضاتي واقت�ضادي ي�ضجع المبادرة واال�ضتثمار المنتج، والتعزيز 

الدائم ال�ضتقطاب وتناف�ضية المقاوالت وخدماتها ومنتجاتها.

مو�سوع الراأي:

مرجعية المعايير والأهداف للدفع باإبرام تعاقدات لل�سراكة في خدمة ميثاق اجتماعي جديد

4.  لقد اختار المجل�س  االقت�ضادي  واالجتماعي  اقتراح  مرجعية  دينامية ت�ضتهدف  ترجمة ميثاق اجتماعي جديد، عو�س 
اللجوء اإلى و�ضع مدونة  ثابتة  تحدد مجموعة  من االلتزامات  المبدئية. 

تت�ضمن هذه المرجعية ثالثة عنا�ضر متكاملة. يتعلق العن�ضر االأول بجرد الحقوق االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية والبيئية   .5
وتحقيق  التما�ضك االجتماعي  المواطنين، و�ضمان  للحفاظ على كرامة  �ضرطا  باعتبارها  الجميع  يحترمها  اأن  التي يجب 

التنمية المن�ضجمة والم�ضتدامة. و ي�ضتعر�س العن�ضر الثاني االأهداف االإجرائية التي ت�ضمح بتج�ضيد المبادئ والحقوق 

الم�ضار اإليها. في حين يحدد العن�ضر الثالث الموؤ�ضرات ال�ضرورية لمتابعة تحقيق هذه االأهداف.

يعتبر اإبرام تعاقدات �ضراكة اأمر �ضروري لتفعيل الحقوق ب�ضكل كامل وتج�ضيد االأهداف الواردة في هذه المرجعية.  اإن   .6 

التعاقدات الكبرى. وباعتباره ثمرة تفاو�س حر بين  اأو مجموعة من  لتعاقد  اأن يفتح المجال  كل حق و هدف من �ضاأنه 

المتعاقدين وت�ضاور مو�ضع مع كافة االأطراف المعنية، يجب اأن يحدد العقد طموحا م�ضتركا والتزامات متبادلة بين اأطرافه. 

مراعاة حقوق  اأهمية  التاأكيد على  وينبغي  وانعكا�ضاته.  لنتائجه  تقييمية  واآليات  دقيقة  يت�ضمن خطة عمل  اأن  كما يجب 

الفئات اله�ضة والم�ضاواة بين الجن�ضين وعدم التمييز. ولتحقيق هذه الغاية، يجب الرجوع اإلى االأهداف المعيارية الواردة 

في هذه المرجعية عند التفاو�س واإبرام هذه التعاقدات.

المقاوالت  بين  اأو  والنقابات،  الم�ضغلين  بين  �ضراكات  اأو  اتفاقيات جماعية  �ضكل  تاأخذ  اأن  الكبرى  للتعاقدات  يمكن   .7
والجمعيات، اأو بين الدولة والفاعلين االجتماعيين، اأو بين الجماعات الترابية واالأطراف المعنية المت�ضلة بها. ويمكن لها 

اأي�ضا اأن ت�ضكل اإطارا للعمل التعا�ضدي والتعاوني، ولتطوير بنيات االقت�ضاد االجتماعي والت�ضامني واأن�ضطته وكذا االبتكار 

االجتماعي.



8.  في هذا االإطار، فاإن كل هدف من االأهداف المدرجة في هذه المرجعية، ب�ضكل تراكمي اأو منف�ضل، موؤهل لي�ضبح قوانين 
وقواعد. 

و�سع الإطار المرجعي 

اإن المقت�ضيات المعيارية لهذه المرجعية ت�ضكل الحد االأدنى. وتعتبر مترابطة ومتكاملة وغير قابلة للتجزئة.  .9

خا�صة،  �أم  كانت  عمومية  �الجتماعية،  �ل�صيا�صات  وتقييم  تنفيذ  و  ل�صياغة  توجيهية  بمثابة خطوط  �لمرجعية  هذه  تعد   .10
وذلك من اأجل الت�ضاور والحوار االجتماعي والحوار المدني والتفاو�س واإبرام التعاقدات الجماعية بين الفاعلين الذين 

وتاأويل  وتطبيق  ل�ضياغة  دليال  المرجعية  هذه  ت�ضكل  كما  البالد.  وتنمية  االجتماعي  التما�ضك  تحقيق  في  ي�ضاهمون 

القوانين والقواعد. 

11. اإن المجل�س االقت�ضادي واالجتماعي واع باأن حجم ووتيرة التحوالت التي يعرفها المجتمع المغربي ومناخه توؤدي اإلى 
بروز طموحات اأو رهانات يمكن اأن تفرز مجاالت جديدة ذات طابع اأخالقي )االإيقاف للحمل، وحرية المعتقد، وحرية 

ويو�ضي  اإلخ(.  -البيوتكنولوجيا-،  الحيوية  التكنولوجيا  وا�ضتعمال  الجن�ضي،  التوجه  وحرية  الدينية،  ال�ضوؤون  ممار�ضة 

المجل�س بفح�س ت�ضاوري لهذه الق�ضايا داخل هيئات موؤهلة لذلك بف�ضل خبرتها وال�ضلطة االأخالقية الأع�ضائها. ويكمن 

اأن تالئم االإطار الت�ضريعي الوطني مع القانون  الغر�س من ذلك في التداول واقتراح الحلول المعيارية التي من �ضاأنها 

الدولي لحقوق االإن�ضان، مع احترام تام لهوية البالد والتما�ضك المجتمعي .

المعنيون بهذه المرجعية

واإذ يذكر المجل�س باأن �ضمان احترام القانون هو م�ضوؤولية ال�ضلطات العمومية بالدرجة االأولى، فاإنه يوؤكد باأن النهو�س   .12
بالمبادئ وتحقيق االأهداف المحددة لهذه المرجعية م�ضوؤولية الجميع. وتتطلب هذه الدينامية الجديدة تعاونا بين جميع 

االأطراف المعنية في احترام تام ال�ضتقالليتها.

تاأثيرها، على  ونطاق  وفي مجال عملها  لديها  المتوفرة  الو�ضائل  والمنظمات، ح�ضب  الموؤ�ض�ضات  المجل�س كل  ويحث   .13
العمل على اإدماج مبادئ واأهداف هذه المرجعية �ضمن غاياتها وقراراتها وعملياتها و تقديم تقرير حول مدى تحقيقها.

مقت�سيات الإطار المرجعي

تتكون المرجعية من ت�ضعة وثالثين )39( مبداأ وحقا اأ�ضا�ضيا ملزما يتفرع عنها اإثنان وت�ضعون )92( هدفا اإجرائيا ي�ضتند   .14
اإلى مائتين وخم�ضين )250( موؤ�ضرا لتتبع التقدم المحرز . و قد تمت هيكلتها في 6 محاور متكاملة: 

1-   الولوج اإلى الخدمات االأ�ضا�ضية والرفاه االجتماعي

2-   المعارف والتكوين والتنمية الثقافية

3-   االإدماج واأ�ضكال الت�ضامن

4-    الحوار االجتماعي والحوار المدني وال�ضراكات المجددة

5-   حماية البيئة

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

وترتكز المحاور الخم�ضة االأولى على الحريات والحقوق الفردية والجماعية، التي يمثل االعتراف بها، و�ضمان ممار�ضتها،   .15
لكونه  اأفقي  بطابع  ال�ضاد�س  المحور  ويتميز  بالمغرب.  والتقدم االجتماعي  للتما�ضك  ال�ضرورية  القاعدة  بها،  والنهو�س 

ي�صتعر�س �ل�صروط و�لم�صار�ت �لكفيلة بتج�صيد مقت�صيات �لمرجعية من خالل تكري�س �لحكامة �لم�صوؤولة، و�لتنمية 

واالأمن االقت�ضادي، والديمقراطية االجتماعية .
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المحاور ال�ضتة للمرجعية  .16  

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

• عدم التمييز والم�ضاواة بين
  الن�ضاء والرجال

• حماية االأ�ضرة

• حماية االأ�ضخا�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�ضهيل 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

راأي المجل�س االقت�ضادي و االجتماعي
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الملحق 

مرجعية المعايير واالأهداف

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

9



المحور االول     الولوج اإلى الخدمات االأ�سا�سية والرفاه االجتماعي

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�ضيا�ضية، 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�ضانية خالل 

االأن�ضطة والتجارب ال�ضريرية

اإدماج مبداأ الحذر واحترام الحياة وحماية ال�ضحة 

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�ضبة حاالت العنف )التطور( 

• عدد ال�ضكايات 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�ضرات حول التدابير المتخذة لحماية الحياة الخا�ضة

• عدد طلبات الترخي�س والتحقيقات العمومية التي يتم اإجراوؤها 

في مو�ضوع االأبحاث ال�ضريرية

• 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�ضغل اأو حوادث ال�ضير

)يتعين توزيعها قدر االإمكان ح�ضب الجن�س والجهة(
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تح�ضين ن�ضبة الولوج العادل للموؤ�ض�ضات 

ال�ضحية 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�ضكان، وذلك ح�ضب طبيعة المنطقة 
َّ
• عدد االأ�ِضر

)ح�ضرية اأو قروية( والجهات وباقي الموؤ�ضرات المبينة للفوارق في 

هذا المجال

• عدد ومعدل اأن�ضطة موؤ�ض�ضات الخدمات ال�ضحية االأ�ضا�ضية 

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�ضخا�س الم�ضتفيدين من تغطية �ضحية )بغ�س النظر عن 

نوع نظام التغطية(

• ن�ضبة وفيات االأمهات عند الو�ضع )اأهداف االألفية للتنمية(.

ة المخ�ض�ضة للوالدة لكل األف ن�ضمة )ح�ضب الجهات، 
َّ
• عدد االأ�ِضر

المناطق الح�ضرية والقروية(،عدد اأطباء اأمرا�س الن�ضاء والمولدات، 

ن�ضبة اال�ضت�ضارات قبل الو�ضع ون�ضبة الوالدات الخا�ضعة 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�ضخا�س ما بين 15 و25 �ضنة، المتوفرين على معلومات 

�ضحيحة وكاملة عن فيرو�س فقدان المناعة المكت�ضبة )اأهداف 

االألفية للتنمية(

 • معدل �نت�صار فيرو�س فقد�ن �لمناعة �لمكت�صبة- �ل�صيد� في �أو�صاط 

االأ�ضخا�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�ضتفيدين 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�سحة البدنية والعقلية

)الف�ضل 31 من الد�ضتور، المادة 12 من العهد الدولي الخا�س بالحقوق االقت�ضادية 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�ض�ضات المخت�ضة في عالج االإدمان وموؤ�ضرات 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�ضتهالك 

اأغذية فا�ضدة

• عدد عمليات المراقبة التي تقوم بها م�ضالح مراقبة ال�ضحة العمومية 

والميزانيات المخ�ض�ضة لها وال�ضاكنة الم�ضمولة 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�ضبة االأطفال دون �ضن الخام�ضة، 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

• �لموؤ�صر�ت �لمتعلقة بوجود ون�صاط �لموؤ�ص�صات �لعمومية �لمكلفة 

باليقظة والمراقبة في مجال االأمن الغذائي

• �لموؤ�صر�ت �لمتعلقة بوجود ون�صاط جمعيات حماية �لم�صتهلك

الحق في االأمن 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�ضين التوجيه وبرامج التكييف المهني )تحويل 

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

�لتح�صين �لم�صتمر ل�صروط �ل�صالمة و�ل�صحة 

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(

• �لموؤ�صر�ت �لمتعلقة بن�صاط خدمات �لو�صاطة في مجال �لت�صغيل

• الموؤ�ضرات المتعلقة بوجود ومحتوى وفعالية القوانين التنظيمية 

الخا�ضة بوكاالت الو�ضاطة في مجال الت�ضغيل

• الموؤ�ضرات الخا�ضة باالإجراءات المتخذة لفائدة ت�ضغيل ال�ضباب

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

• الموؤ�ضرات المتعلقة بالت�ضريعات وموؤ�ضرات نجاعة �ضيا�ضات 

التكييف المهني )تحويل اأو مالءمة الم�ضار اأو االخت�ضا�س 

المهني(.

• عدد اأطباء ال�ضغل لكل 1000 اأجير

• خريطة االأمرا�س المهنية وتطورها

• حجم وتطور حوادث ال�ضغل

• الموؤ�ضرات المتعلقة بالوالدة و�ضاعات ال�ضغل واالأمرا�س المهنية 

وحوادث ال�ضغل

• 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�ضرات 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�سغل وفي ظروف عمل عادلة ومالئمة

)المادة 6 من العهد الدولي الخا�س بالحقوق االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية، الف�ضل 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�ضة

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�ضالح 

لل�ضرب وتح�ضين الولوج لخدمات ال�ضرف ال�ضحي 

�ضمان التطبيق الفعلي الإجبارية التعليم االأ�ضا�ضي 

الحق في الولوج اإلى الماء واإلى ظروف �سحية مالئمة

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

الحق في التربية االأ�سا�سية 

)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�ضادية واالجتماعية والثقافية(

• �لموؤ�صر�ت �لمتعلقة بتاأ�صي�س �لمقاوالت و�لتوقف عن �لن�صاط 

واأ�ضبابه

• �لموؤ�صر�ت �لمتعلقة ب�صروط �لح�صول على �لتمويل

• الموؤ�ضرات المتعلقة بتحديد واإزالة العوائق الم�ضطرية، وخ�ضو�ضا 

منها االإدارية والقانونية، التي تقف في وجه اال�ضتثمار

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

المقاوالت

• الموؤ�ضرات المتعلقة بالتدابير الخا�ضة المتخذة للم�ضاعدة 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

• �لموؤ�صر�ت �لمتعلقة بتعريف و�صفافية وتنظيم ن�صاط موؤ�ص�صات 

القرو�س ال�ضغرى

• الموؤ�ضرات المتعلقة بتعريف باال�ضتغالل التع�ضفي لح�ضن نية اأو 

ل�ضعف االأ�ضخا�س في و�ضعية ه�ضة؛ 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 �ضخ�ضية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية 

والبدنية اإلى اأق�ضى اإمكاناتها

تعميم الولوج الأدوات التعلم االأ�ضا�ضية والنهو�س 

ب�ضبل التمكن منها وكذا الولوج للم�ضامين التربوية 

الرئي�ضة

تح�صين �صروط ح�صول كل �ل�صكان على م�صكن 

الئق

تعزيز الولوج العادل لو�ضائل النقل والرفع من 

جودتها 

الحق في الح�سول على �سكن  

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

الحق في التنقل وفي و�سائل 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�ضرات 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�ضودة والمبادرات )العمومية والخا�ضة( المتعلقة 

بالحد من االأمية 

• المبادرات العمومية والخ�ضو�ضية والجمعوية المتخذة من اأجل 

النهو�س بالقراءة وت�ضجيع اإتقان مبادئ الح�ضاب واالإلمام بالمعارف 

االأ�ضا�ضية

• ن�ضبة االأ�ضخا�س القاطنين بم�ضكن غير الئق وبم�ضكن ه�س، وعدد 

االأ�ضخا�س بدون ماأوى. 

• موؤ�ضرات متعلقة بوجود ومدى قرب الخدمات االأ�ضا�ضية في 

المجمعات ال�ضكنية

• الموؤ�ضرات المتعلقة بالولوج اإلى و�ضائل النقل، والتوزيع العادل 

لال�ضتثمارات في هذا القطاع، وجودة الخدمات ومدى اإ�ضهامها في 

رفاه االأفراد وفي التنمية االقت�ضادية

• الموؤ�ضرات المتعلقة بالميزانيات المخ�ض�ضة للبنيات التحتية 

والتجهيزات الخا�ضة 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

�ضمان ولوج الجميع للعدالة  وتح�ضين الم�ضاعدة 

الق�ضائية

تعزيز حماية الم�ضتهلكين وحقهم في  التظلم لدى 

الق�ضاء 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�ضرات متعلقة بالولوج اإلى المرافق ال�ضياحية والفندقية، 

الريا�ضية، والم�ضاحات الخ�ضراء

• الموؤ�ضرات المتعلقة باحترام الو�ضعية القانونية للطفل )�ضواء 

االأطفال المحرومين من االأ�ضرة اأو اللذين يعي�ضون في كنف 

اأ�ضرهم(

• 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�ضائية المتعلقة بحماية االأطفال �ضحايا 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

28

29

30

31

32

33
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تعميم الحق في ال�ضمان االجتماعي االأ�ضا�ضي 

و�ضمان فاعليته )التغطية ال�ضحية والتقاعد والعجز 

وحوادث ال�ضغل واالأمرا�س المهنية والم�ضاعدة 

العائلية وفقدان ال�ضغل(

ت�ضجيع تطوير اأنظمة تكميلية لالدخار للتقاعد

ت�ضجيع تطوير الخدمات االجتماعية )الف�ضل 31 

من الد�ضتور(

�ضمان الحق في اإعالم م�ضتقل ومو�ضوعي وتعددي

الحق في الحماية االجتماعية  

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

الدولية رقم 102(

الحق في االإعالم   

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

• ن�ضبة ال�ضكان المنخرطين في نظام التغطية االجتماعية )عموما 

وح�ضب كل قطاع، اإلخ( ون�ضبة االأجراء الم�ضرح بهم لمدة 12 

�ضهرا في ال�ضنة 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�ضببة للعجز اأو حوادث �ضغل اأو اأمرا�س مهنية 

• الموؤ�ضرات المتعلقة بالحماية االجتماعية لغير االأجراء )اأ�ضحاب 

المهن الحرة وال�ضناع التقليديون والتجار والعاملون الم�ضتقلون 

وغيرهم(

• الموؤ�ضرات المتعلقة بالقانون ال�ضريبي لل�ضغل والتخفي�ضات 

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�ضرات المتعلقة بال�ضمانات الخا�ضة بحماية ا�ضتقاللية 

ال�ضحافيين والموؤ�ض�ضات ال�ضحفية، والموؤ�ضرات المتعلقة بتكوين 

ال�ضحافيين

• �لموؤ�صر�ت �لمتعلقة بن�صاط ونمط حكامة مر�فق �الإعالم �لعمومي 

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

الح�ضول عليها 

• موؤ�ضرات حول التدابير المتخذة لمحاربة ال�ضور النمطية التمييزية 

على اأ�ضا�س الجن�س والعرق عبر  و�ضائل االإعالم

34

35

36

37
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 المحور الثاني        المعارف والتكوين والتنمية الثقافية

 تاأمين الولوج العادل للتعليم الثانوي والرفع من جودته

تح�ضين 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�ضب المقارنة للولوج اإلى التعليم الثانوي ح�ضب 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�ضرات المتعلقة بالولوج اإلى التعليم العالي ح�ضب الجن�س 

والجهات؛ الموؤ�ضرات المتعلقة بولوج االأ�ضخا�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�ضة( 

• موؤ�ضرات حول توظيف عائدات ال�ضريبة 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�سير 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�ض بالتعليم العالي وتح�سينه با�ستمرار  

)االإعالن العالمي لحقوق االإن�ضان( 

الحق في التكوين الم�ستمر 

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

راأي المجل�س االقت�ضادي و االجتماعي
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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�ضير الو�ضول اإلى المن�ضاآت والخدمات والف�ضاءات 

الثقافية

حماية التراث واأ�ضكال 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�ضاأنها

• 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�ضينما والم�ضارح والمتاحف ح�ضب 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�ض�ضة للمن�ضاآت الثقافية من قبل الدولة 

والجماعات المحلية والمقاوالت

• الموؤ�ضرات المتعلقة بالولوج الحر اإلى االنترنيت عبر البث 

)wifi( الال�ضلكي الفائق الدقة وال�ضرعة

• الموؤ�ضرات المتعلقة بالمبادرات من اأجل ت�ضجيع الولوج الحر 

اإلى الخدمات والمن�ضاآت الثقافية عبر التكنولوجيات الحديثة

• الموؤ�ضرات المتعلقة بالتدابير المتخذة فيما يخ�س ترجمة 

االأعمال البيبليوغرافية وال�ضينمائية

• الموؤ�ضرات المتعلقة بحماية التراث واأ�ضكال 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�ضادية واالجتماعية والثقافية(

حماية حق الملكية الفكرية  

)المادة 27 من االإعالن العالمي لحقوق االإن�ضان ل�ضنة 1948(

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

19



تعزيز ا�ضتفادة الجميع من التقدم العلمي وتطبيقاته

تي�ضير ولوج ال�ضباب 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�ضرات المتعلقة بالولوج لالأدوية والبروتوكوالت العالجية 

والولوج اإلى التقنيات الحديثة في مجال االإعالم واالت�ضال

• الميزانيات المخ�ض�ضة للبحث والتطوير 

• عدد جمعيات المجتمع المدني العاملة في المجال العلمي 

عدد الباحثين الدائمين

• الموؤ�ضرات المتعلقة بالميزانيات العمومية والخا�ضة، واالأعمال 

الخيرية لفائدة االأن�ضطة الثقافية والريا�ضية

• الموؤ�ضرات المتعلقة باالأن�ضطة الموجهة لفائدة ال�ضباب ذوي 

االإعاقة الج�ضدية اأو الذهنية

• الموؤ�ضرات المتعلقة بالميزانيات العمومية والخا�ضة المر�ضودة  

للبنيات التحتية المخ�ض�ضة لل�ضباب

• �لموؤ�صر�ت �لمتعلقة بُدور �ل�صباب )وجودها وحالتها و�صروط 

الولوج اإليها وحجم ارتيادها ح�ضب 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 اال�ستفادة من التقدم العلمي  

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

حماية حق ال�سباب في الثقافة والريا�سة والترفيه   

)الف�ضل 33 من الد�ضتور والمادة 15 من العهد الدولي الخا�س بالحقوق االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية(
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 المحور الثالث       االإدماج واأ�سكال الت�سامن

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 

�لدينية �أو �النتماء �أو �لن�صاط �لنقابي �أو �الإعاقة �أو �ل�صن

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�ضادية 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�ضرات المقارنة المت�ضلة بحاالت التوظيف والترقية والطرد 

واالأجور وحوادث ال�ضغل والولوج اإلى التكوين المهني بين 

الرجال والن�ضاء والمعاقين واالأ�ضخا�س الذين يفوق �ضنهم 

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

• الموؤ�ضرات المتعلقة بالميزانيات المر�ضودة لتنفيذ اإ�ضتراتيجية 

الق�ضاء على ال�ضور النمطية للمراأة 

• الموؤ�ضرات المتعلقة بتمدر�س الفتيات

• الموؤ�ضرات المتعلقة بتح�ضين ولوج الن�ضاء اإلى �ضوق ال�ضغل 

واإلى وظائف التاأطير في القطاعين العمومي والخا�س 

والمنا�ضب التي يتم الولوج اإليها عن طريق االنتخاب

• الموؤ�ضرات المتعلقة بوجود وم�ضامين االإجراءات ال�ضريبية 

المرتبطة باالأعباء العائلية )التخفي�س ال�ضريبي اأو تو�ضيع معايير 

�ضرف التعوي�ضات العائلية لت�ضمل االأ�ضول الذين يعيلهم 

المعني باالأمر(

• الموؤ�ضرات المتعلقة بالميزانية المخ�ض�ضة لحماية االأ�ضر 

)الم�ضاهمات الحكومية وم�ضاهمات الجماعات المحلية 

والمقاوالت وتخ�ضي�ضات الم�ضاعدة العمومية الدولية(

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

49

50

51

52

الحق في تكافوؤ الفر�ض والمعاملة المت�ساوية  

) 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�ساواة بين الن�ساء والرجال   

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

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

حماية االأ�سرة    

)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(

من اأجل ميثاق اجتماعي جديد: �ضوابط يجب احترامها  واأهداف ينبغي التعاقد ب�ضاأنها
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و�ضع اإطار قانوني واإجراءات خا�ضة لرعاية االأ�ضخا�س 

والفئات اله�ضة )الف�ضالن 32 و35 من الد�ضتور(

�ضمان حماية العمال المهاجرين وعدم تعر�ضهم 

للتمييز

�ضمان وحماية حقوق االأطفال وتنمية �ضخ�ضيتهم

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�ضخا�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�ضرات المتعلقة بالت�ضريعات الخا�ضة بالمهاجرين )الو�ضع 
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�ضرات المتعلقة بالخف�س من ن�ضبة ال�ضاكنة 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�ضتقبال االأ�ضخا�س الذي ال يتوفرون على �ضكن قار، 
وهيئات التكفل بالم�ضردين والهيئات التي توفر م�ضاعدات في 

محل ال�ضكن للمر�ضى والعاجزين

53

54

55

56

حماية االأ�سخا�ض والفئات التي تعي�ض و�سعية ه�سة  

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

االإدماج االجتماعي   

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

حماية العمال المهاجرين واأ�سرهم    

)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�ضادية واالجتماعية والثقافية والمادة 24 

من العهد الدولي الخا�س بالحقوق المدنية وال�ضيا�ضية(

راأي المجل�س االقت�ضادي و االجتماعي
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َدة  المحور الرابع           الحوار االجتماعي، والحوار المدني وال�سراكات  الُمَجِدّ

�ضمان احترام الحق في تكوين نقابات ومنظمات 

للم�صغلين، دون تمييز، وحق �الأفر�د في �النخر�ط 

�أو عدم �النخر�ط فيها؛ و�حتر�م وممار�صة �أن�صطة 

المنظمات النقابية والمهنية ب�ضكل م�ضتقل وحر )العهد 

الدولي الخا�س بالحقوق االقت�ضادية 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 للوقاية 

من النزاعات في ال�ضغل وحلها بطريقة �ضلمية، مع 

احترام الحق في االإ�ضراب )المادة 8 من العهد الدولي 

الخا�س بالحقوق االقت�ضادية 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 

• �لموؤ�صر�ت �لمتعلقة بالن�صاط �لنقابي: عدد �لمنظمات 

والفدراليات والفروع الترابية والمقاوالت؛ وعدد االأجراء 

النقابيين 

• ن�صبة �النخر�ط في �لنقابات 

• 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�ضرات المتعلقة بانتخاب لجان ال�ضالمة وحفظ ال�ضحة 

• الموؤ�ضرات المتعلقة بانتخاب و�ضير 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 �أنماط �إعادة �لهيكلة �لموؤ�صر�ت �لمتعلقة بالممار�صات 

الف�ضلى وبالتدابير المتخذة من اأجل اإ�ضاعتها 

• الموؤ�ضرات المرتبطة بالحوار وال�ضراكات المبرمة بين ال�ضلطات 

العمومية والفاعلين االقت�ضاديين وبين فعاليات المجتمع 

المدني على م�ضتوى المحلي والجهوي والوطني

• �لموؤ�صر�ت �لمتعلقة بوجود وتمثيلية ون�صاط 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
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الحقوق الجماعية   

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

العمل الدولية )1999-1998((



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 يونيو 2011، ومعيار اإيزو  

26000 المتعلق 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�ضوؤولية االجتماعية والبيئية ومعيار الحكامة في منح 

ال�ضفقات العمومية 

• الموؤ�ضرات المتعلقة بقيا�س مدى التقدم المحرز في اإدماج 

معايير الم�ضوؤولية 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�ضرات 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�سوؤولية االجتماعية للمنظمات    

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

دة من اأجل التقدم االقت�سادي واالجتماعي     �سراكات مَجِدّ

)معيار المنظمة الدولية لتوحيد المقايي�س الخا�س بالم�ضوؤولية 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(

راأي المجل�س االقت�ضادي و االجتماعي
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المحور الخام�ض              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�ضت�ضالح 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�ضرات المتعلقة بتطبيق الت�ضريع المتعلق بالولوج اإلى الموارد 

المائية )حفر االآبار واال�ضتعماالت ال�ضناعية والمنزلية(

• الموؤ�ضرات المتعلقة باإنتاج النفايات المنزلية وال�ضناعية 

الخطيرة )النفايات الطبية( واإنتاجها وتجميعها ومعالجتها 

واإعادة تدويرها وو�ضعها في مطارح خا�ضعة للمراقبة 

• الموؤ�ضرات المتعلقة بوجود قانون تنظيمي ومدى تفعيله 

• الموؤ�ضرات المتعلقة باأنواع تلوث التربة واأ�ضبابه

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�ضتهالك االإجمالي للتغليفات 

البال�ضتيكية 

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

64

65

66

67

68

الحق في بيئة �سليمة    

)المادة 12 من العهد الدولي الخا�س بالحقوق االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية، اإعالن  �ضتوكهولم المعني بالبيئة الب�ضرية، اإعالن 

ريو ب�ضاأن البيئة والتنمية(
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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�ضرات المتعلقة بالمبادرات التي يتم اتخاذها من اأجل 

الحفاظ على االأنواع المحمية 

• الموؤ�ضرات 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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المحور ال�ساد�ض                 الحكامة الم�سوؤولة، والتنمية واالأمن االقت�سادي       

           والديمقراطية االجتماعية

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�ضرات المتعلقة بالعقوبات �ضد المخالفات المرتبطة 

بت�ضارب الم�ضالح وا�ضتغالل الت�ضريبات المخلة بالتناف�س 

النزيه وكل مخالفة ذات طابع مالي وكل اأ�ضكال االنحراف 

�لمرتبطة بن�صاط �الإد�ر�ت و�لهيئات �لعمومية، وبا�صتعمال 

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�ضات المخالفة لمبادئ المناف�ضة الحرة 

والم�ضروعة في العالقات االقت�ضادية

• موؤ�ضرات حول عدد ال�ضكايات والعقوبات

ف االبتزاز وانتزاع المال 
ّ
• وجود نظام ت�ضريعي وتنظيمي يعر

بالتهديد والعنف والك�ضب غير الم�ضروع وكل اأعمال 

وو�ضعيات المناف�ضة غير ال�ضوية

• �لموؤ�صر�ت �لمتعلقة بن�صاط �الإد�رة �ل�صريبية، ووجود تقارير 

عن ن�صاط �الإد�رة �ل�صريبية ترفع �إلى �لبرلمان

• الموؤ�ضرات المتعلقة بالحق في التظلم لدى الق�ضاء 

واالإجراءات التي تم اتخاذها ب�ضاأن الطعون المقدمة �ضد 

قرارات االإدارة ال�ضريبية

• تبني تعريف قانوني وتحريم كل اأ�ضكال 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 �سلطة القانون     

) الف�ضالن 36 و37 من الد�ضتور(
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النهو�ض بحقوق المقاولة وحمايتها      

)اإعالن االأمم المتحدة ب�ضاأن الحق في التنمية �ضنة 1986، ومعيار المنظمة الدولية لتوحيد المقايي�س الخا�س بالم�ضوؤولية 

االجتماعية للمنظمات )اإيزو 26000(
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ت�ضجيع اال�ضتثمار على المدى الطويل وو�ضع بنيات 

تحتية تخلق منا�ضب �ضغل دائمة

الت�ضجيع على التقلي�س من الفوارق في مجال تحديد 

ون�ضر �ضيا�ضات اال�ضتثمار، واإعداد التراب والبرامج 

االجتماعية 

�ضمان ال�ضفافية 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�ضادي وتعزيز تنا�ضق 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 التي تلجاأ علنا اإلى االإدخار 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

�ضمان الم�ضاواة في الولوج اإلى المرافق العمومية 

وتح�ضين جودتها

• الموؤ�ضرات المتعلقة باالإعانات على االدخار طويل المدى

• الموؤ�ضرات المتعلقة باأولويات التمويل المخ�ض�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�ضلطات 

العمومية والفاعلين الخوا�س؛ تبني لتعريف وا�ضح لمفهوم 

العقود-البرامج ومرجعياته

• الموؤ�ضرات المتعلقة بتاأثير المخططات القطاعية في اإحداث 

المنا�ضب والتكوين وميزان االأداءات

• موؤ�ضرات حول التدابير المتخذة  للتح�ضي�س  والت�ضجيع  على 

ا�ضتهالك المواد المحلية 

• الموؤ�ضرات المتعلقة بوجود اإطار ت�ضريعي وتنظيمي خا�س 

باإلزامية ن�ضر تقارير عن االأن�ضطة وتخ�ضع لمراقبة خارجية 

م�ضتقلة، من حيث المهام واالأهداف ومدى تحقيقها 

وح�ضابات 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�ضرات المتعلقة بالولوج للمرافق العمومية وبا�ضتمراريتها 

وبجودتها )المرافق المركزية والمنتدبة والترابية وغيرها(

• الموؤ�ضرات 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�سبة      

)الف�ضل 154 من الد�ضتور(

جودة وحكامة المرافق العمومية والبرامج االجتماعية       

)الف�ضالن 157 و159 من الد�ضتور(

راأي المجل�س االقت�ضادي و االجتماعي
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التاأ�ضي�س للتقييم الم�ضتقل )االفتحا�س الخارجي( 

لت�ضيير 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�ضرات المتعقلة باحترام الت�ضريع 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
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اإعالم االأطراف المعنية وم�ساركتها      

)الف�ضل 156 من الد�ضتور واالإعالن العالمي لحقوق االإن�ضان(

النهو�ض بالعمل الجمعوي       

 )الف�ضل 33 من الد�ضتور(

التوطين الترابي لعملية اإعداد واإدارة التنمية االجتماعية        

)الف�ضل 140 من الد�ضتور(

تو�سيع مجال االتفاقيات الجماعية       

)الف�ضل 5 من الد�ضتور واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 والمادة 133 من مدونة ال�ضغل(
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