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  مقدمة - أوالً
 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري ومراعاة           ٩تطبيقاً للمادة     -١

ملالحظات جلنة القضاء على التمييز العنصري بشأن التقارير الرابع عـشر، واخلـامس عـشر،               
اللجنة تقريريها السابع عشر والثامن عـشر يف وثيقـة           إىل   دم اململكة املغربية  والسادس عشر، تق  

واحدة تستعرض اجلهود اليت بذهلا املغرب منذ تاريخ تقدمي آخر تقرير يف املوضـوع واملنجـزات        
واخلطوات اليت مت حتقيقها لترسيخ ثقافة نبذ مجيع أشكال التمييز العنصري، وتعترب اململكة املغربية              

ذا التقرير على أنظار اللجنة فرصة للتأكيد على تشبتها بقيم حقوق اإلنسان ومتـسكها              عرض ه 
  .بالعمل املشترك مع اهليئات الدولية التابعة لألمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان

ويربز التقرير الذي تضعه اململكة املغربية بني أيدي أعضاء اللجنة عملها املتواصل يف               -٢
ال مقتضيات االتفاقية، وهو التقرير الذي مت إعداده وفق منهجية تشاركية           سبيل تفعيل وإعم  

بني جمموعة من اهليئات احلكومية متثل خمتلف القطاعات احلكومية، وهيئات مدنية متثل خمتلف        
املؤسسات الوطنية العاملـة يف جمـال حقـوق          إىل   أطياف مجعيات اجملتمع املدين، باإلضافة    

  .ستشاري حلقوق اإلنسان واملعهد امللكي للثقافة األمازيغيةاإلنسان خاصة اجمللس اال
وقد شكلت مشاركة كل هذه القطاعات ملدة فاقت السنة مـن العمـل املـستمر               -٣

واللقاءات املتواصلة فرصة لتعميق العمل املشترك وأمثرت هذا التقرير الذي تـضعه اململكـة              
 باملبادئ التوجيهية واملالحظات اليت سبق للجنة       املغربية أمام اهليئة األممية املختصة، مع االلتزام      

أن تقدمت هبا مبناسبة تقدمي التقارير األخرية للمغرب، وإبراز أهم املنجزات احملققـة علـى               
صعيد مكافحة ونبذ كل أشكال التمييز العنصري وفق تصور واقعي يراعي ما هـو حمقـق                

  .ويستحضر ما ينبغي استكمال اجملهودات بشأنه
لكة املغربية املؤمنة مببادئ حقوق اإلنسان امللتزمة هبا دسـتورياً كمـا هـي        إن املم   -٤

ترسـيخ   إىل   اختاذ مجيع التدابري القانونية واملؤسساتية الرامية      إىل   مكرسة عاملياً، مل تفتأ تبادر    
ثقافة حقوق اإلنسان ونبذ التمييز العنصري جبميع أشكاله، ولعل أبرز ما ميز الفترة املواليـة               

وضع منهجية تدقيقية لتشخيص حالـة       إىل    التقرير السادس عشر، هو مبادرة املغرب      لتقدمي
ممارسة احلقوق املدنية، السياسية، االقتصادية، االجتماعية والثقافية، وحتليل هـذه الوضـعية            

  .والوقوف على النواقص وحتديد السياسات الواجب اتباعها لتجاوزها
وضع تشخيص ملاضـي االنتـهاكات       إىل   بيةويف هذا الصدد بادرت اململكة املغر       -٥

اجلسيمة حلقوق اإلنسان، فأنشأت هلذه الغاية هيئة اإلنصاف واملصاحلة اليت قامت على مدى             
حوايل سنتني باستقبال شكاوى الضحايا والبحث فيها وتنظيم جلسات اسـتماع عموميـة             

ـ             سابق، باعتبارهـا   أتاحت من خالهلا هلؤالء فرصة عرض االنتهاكات اليت تعرضوا هلا يف ال
وقد متكنت اهليئة عرب خمتلف الوسائل اليت اعتمدهتا مـن          . أخطاء يتعني جتاوزها يف املستقبل    

الوقوف على ماضـي االنتـهاكات اجلـسيمة حلقـوق اإلنـسان وحتديـد ضـحاياها                
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 إىل  تعويضهم، وأعدت بذلك تقريراً تضمن عدداً من التوصيات واالقتراحات الرامية          وتقدير
ات التشريعية والعملية الكفيلة بعدم تكرار تلك االنتهاكات يف املستقبل مع جـرب             وضع اآللي 

  .الضرر املادي واملعنوي، الفردي واجلماعي
إعداد تقرير حول    إىل   وعلى الصعيد االجتماعي واالقتصادي، كانت مبادرة املغرب        -٦

السياسات العمومية اليت   التنمية البشرية خالل اخلمسني سنة املوالية لالستقالل، فرصة لتقييم          
مت هنجها طيلة هذه املدة على األصعدة السياسية واإلدارية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية،            
وقد شكل هذا التقرير الذي أجنزه خنبة من اخلرباء املغاربة املختصني وثيقة مرجعية تـضمنت               

ه ومظاهره، وحتديد تصورات    نقداً ذاتياً صرحياً وصادقاً مكن من تشريح الوضع ودراسة أسباب         
عشرين سنة املقبلة، وقد تال هذا التشخيص انطالق املبادرة الوطنية للتنمية البشرية اليت أعلن              

ل املغـرب   زا ما وقد توجت هذه اجملهودات اليت       ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٨عنها جاللة امللك يف     
 جمتع دميقراطي مبنح االحتـاد      يواصل بذهلا بالنظر للفترة االنتقالية اليت مير هبا من أجل تأسيس          

  .٢٠٠٨ أكتوبر/ تشرين األول١٩األورويب للمغرب وضعاً متقدماً يف 
ومواكبة هلذه املقاربة اإلصالحية، عرفت الساحة التشريعية حركة مهمة جتلـت يف              -٧

 اليت تعد حـدثاً تـشريعياً       ٢٠٠٤إصدار عدة نصوص قانونية من بينها مدونة األسرة سنة          
ما، فقد جاءت مدونة األسرة يف صيغة جديدة تقطع مع كل متييز بني الرجـل               واجتماعياً مه 

واملرأة وترسم حقوقاً والتزامات متقابلة بني اجلنسني متكن من صيانة كرامة كل واحد منهما              
وحفظ حقوقه ومراعاة حقوق الطفل وحتقيق التوازن الالزم بني مصاحل كافـة األطـراف،              

  .ظ على املصلحة الفضلى للطفليضمن صيانة األسرة واحلفا مبا
وقد خول املشرع اختصاصات واسعة للقضاء ليسهر على حسن تطبيق املدونـة،              - ٨

اختصاصات قضائية واكبتها عدة تدابري لتوفري املوارد البشرية القضائية الالزمة ومد اجلهاز            
بناء على  و. القضائي مبا يتطلبه تصريف قضايا األسرة من وسائل مادية ومن آليات تنظيمية           

مستجدات مدونة األسرة متت دراسة التحفظات املقدمة بشأن اتفاقية القضاء على مجيـع             
أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل، كما مت تقدمي مقترحات لضمان تفعيـل              
أمثل هلاتني االتفاقيتني من خالل رفع بعض التحفظات السابقة أو إعادة النظر فيما سـبق               

  .يانات تفسرييةتقدميه من ب
وستقدم الفقرات التالية من هذا التقرير تفاصيل جهود اململكة املغربية يف سبيل حتقيق               -٩

أهم منجزاهتا يف جمال مناهضة التمييز العنصري، كما سيتم خالل استعراض مقتضيات االتفاقية             
  .ة وتوصياهتاتقدمي معطيات وافية عن هذه اجلهود اليت من شأهنا االجابة عن انشغاالت اللجن
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   من االتفاقية ٧ إىل ٢تطبيق املواد   -ثانياً   

  ٢املادة     
تؤكد اململكة املغربية تشبتها الدائم مببادىء الكرامة واملساواة بني مجيع البشر كمـا               -١٠

جتدد متسكها مببادىء حقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها عاملياً، وتدين بشدة أي شكل              
  . أي نوع من أنواع الالمساواة داخل أراضيهامن أشكال التمييز ومتنع

سيما الفصل اخلامس منه، فإن املغاربة مجيعاً سواسـية           ال واعتباراً ألحكام الدستور    -١١
 إىل  يف احلقوق والواجبات، سواسية أمام القانون دون متييز، سواء كان هذا التمييز مـستنداً             

افة أو االنتمـاء الـسياسي أو الثقـايف أو          اعتبارات تتعلق باللغة أو اجلنس أو الدين أو الثق        
اجلهوي، ذلك أن تنوع أصول الساكنة باملغرب بني عرب وأمازيغ، مـسلمني ومـسيحيني              
ويهود، بيض وسود، كان وما زال يشكل مصدراً للتنوع والغىن الداعمني للوحدة حيـث              

  .جنب منذ قرون وتلك إحدى مزايا وخصائص الشعب املغريب إىل عاشوا جنباً
منع وحماربة كافة مظاهر التمييز والتهميش،      إىل   ولتأكيد توجه اململكة املغربية الرامي      -١٢

تكريس املساواة بني خمتلـف مكونـات        إىل   مت اختاذ جمموعة من اإلجراءات والتدابري اهلادفة      
دعم مؤسـسات محايـة      إىل   اململكة وتعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية، إضافة      

اإلنسان وتوفري اإلطار التشريعي املناسب إللغاء كل مظاهر التمييز يف إطار منظـور             حقوق  
  .مشويل يستهدف بناء مشروع جمتمعي حداثي تشاركي

على املستوى التشريعي وانسجاماً مع تقرير املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز             -١٣
اخلتامية للجنة القـضاء علـى التمييـز    ، ومتاشياً مع املالحظات  ٢٠٠١ربان سنة   ياملنعقد بد 

العنصري بشأن التقارير الدوريـة الرابـع عـشر، واخلـامس عـشر والـسادس عـشر                 
)CERD/C/62/CO/5(   جترمي التمييز بـشكل صـريح       إىل   ، بادر املشرع الوطين   ١٢، الفقرة

. تفاقية من اال١وواضح ووضع له تعريفاً يتالءم مع املواثيق الدولية خاصة مع مقتضيات املادة 
 تـشرين  ١١ويف هذا اإلطار جرم القانون املتمم جملموعة القانون اجلنائي الـصادر بتـاريخ             

بكونه كـل تفرقـة بـني       " مكرر وعرفه    ٤٣١-١ التمييز يف الفصل     ٢٠٠٣نوفمرب  /الثاين
األشخاص الطبيعيني بسبب األصل الوطين أو األصل االجتماعي أو اللـون أو اجلـنس أو               

و احلالة الصحية أو اإلعاقة أو الرأي السياسي أو االنتماء النقايب أو بـسبب              الوظيفة العائلية أ  
ويعاقب " االنتماء أو عدم االنتماء احلقيقي أو املفترض لعرق أو ألمة أو لساللة أو لدين معني              

سنتني وغرامة ماليـة مـن ألـف     إىل على جرمية التمييز يف القانون املغريب باحلبس من شهر     
  ). دراهم١٠األورو الواحد يساوي حوايل (ني ألف درهم مخس إىل ومائتني
وال يقتصر جترمي األفعال التمييزية على تلك اليت تطال األشخاص الطبيعيني فحسب،              -١٤

كل أشكال التمييز والتفرقة اليت قد يتعرض هلا األشخاص املعنويـون، حيـث              إىل   وإمنا ميتد 
أنه يكون أيضاً متييزاً كـل تفرقـة بـني        مكرر على    ٤٣١-١نصت الفقرة الثانية من املادة      

األشخاص االعتباريني بسبب أصل أعضائها أو بعض أعضائها أو جنـسهم أو وضـعيتهم              
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العائلية أو حالتهم الصحية أو إعاقتهم أو آرائهم السياسية أو أنشطتهم النقابيـة أو بـسبب                
  .لة أو لدين معنيانتمائهم أو عدم انتمائهم احلقيقي أو املفترض لعرق أو ألمة أو لسال

وتطبق العقوبة املقررة جلرمية التمييز يف القانون املغريب على كل فعل من أفعال التمييـز                  -١٥
فـصله   يترتب عنه االمتناع عن تقدمي منفعة أو أداء خدمة أو رفض تشغيل شخص أو معاقبته أو               

انون اجلنائي املغـريب    من العمل، بل إن هذا التجرمي يلحق اجملال االقتصادي أيضاً حيث عاقب الق            
  .نشاط اقتصادي أفعال التمييز اليت من شأهنا أن تعرقل املمارسة العادية ألي) ٤٣١-٢الفصل (

وال تنحصر العقوبة اليت قررها القانون اجلنائي جلرمية التمييز يف تلك الـيت قررهـا                 -١٦
 املسؤوليني من   عقوبات إضافية تطبق يف حالة ارتكاب أحد       إىل   الفصل السابق، بل تتجاوزها   

األشخاص االعتباريني هلذا النوع من اجلرائم، حيث تتم معاقبته بغرامة مالية تتراوح ما بـني               
  .مخسني ألف درهم إىل ألف ومائتني

 إىل  ولقد أصبح التمييز جمرماً كذلك مبقتضى نصوص صرحية يف جمال التشغيل ترمي             -١٧
الشغل كل متييز بني األفراد من حيـث         من مدونة    ٩محاية الطبقة العاملة حيث حظر الفصل       

الساللة أو اللون أو اجلنسية أو اإلعاقة أو احلالة الزوجية أو العقيدة أو الـرأي الـسياسي أو           
االنتماء النقايب أو األصل الوطين أو األصل االجتماعي يكون من شأنه خرق أو حتريف مبدأ               

سيما فيمـا يتعلـق       ال أو تعاطي مهنة  تكافؤ الفرص أو عدم املعاملة باملثل يف جمال التشغيل          
باالستخدام وإدارة العمل وتوزيعه والتدريب املهين واألجـرة والترقيـة واالسـتفادة مـن              

  .عن العمل االمتيازات االجتماعية والتدابري التأديبية والفصل
جمال احلريات العامة واملمارسة السياسية وهـو مـا          إىل   وميتد حظر وجترمي التمييز     -١٨

من خالل التعديالت اليت أدخلت على قوانني الصحافة واجلمعيات وكـذا قـانون             يتجلى  
األحزاب حبيث أضحى التمييز معاقباً عليه مبقتضى نصوص صرحية سنوضحها فيما سيأيت يف             

  . من االتفاقية٤إطار املعطيات املتعلقة باملادة 
مساواة اجلميع أمام القـانون،   ولتأكيد التزام اململكة املغربية مبنع التمييز فوق تراهبا و          -١٩

إيـداعهم يف ظـروف    إىل   أدخل املشرع مقتضيات خاصة برتالء املؤسسات السجنية هتدف       
حسنة تراعى فيها الشروط اإلنسانية واملعايري الدولية ملعاملة السجناء دون متييـز، وهكـذا              

م جواز إجراء    من القانون املتعلق بتنظيم وتسيري املؤسسات السجنية على عد         ٥١نصت املادة   
أي متييز يف املعاملة بني املعتقلني بسبب العرق أو اللون أو اجلنس أو اجلنسية أو اللغة أو الدين                  

  .أو الرأي أو املركز االجتماعي
الوضعية اليت حتظى هبا السجينة، حيـث خيـصص للنـساء            إىل   وجتدر اإلشارة هنا    -٢٠

ة مع أزواجهن، بل إن املؤسسات      السجينات جناح خاص كما خيول هلن حق اخللوة الشرعي        
ورغـم  . السجنية أصبحت ترخص وتتحمل نفقات إقامة زفاف السجينة اليت ترتبط بسجني          

هذه املكتسبات فإن احلكومة املغربية واعية بضرورة العمل على حتـسني ظـروف أمـاكن               
ألنـسنة  االعتقال وتوسيع الفضاءات االيوائية عرب بناء سجون جديدة تراعي املعايري الدولية            

  .  أكرب ومتواصل لتحقيق هذا اهلدفداملؤسسات السجنية وهو ما يتطلب بذل جه
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وبالنسبة لوضعية املرأة بصورة عامة، واصل املغرب جمهوداته ملناهضة التمييـز مـن               -٢١
خالل مجلة التعديالت التشريعية اليت سنها حديثاً، واليت أكد فيها تشبثه مببدأ املساواة بـني               

  :ء كل مظهر من مظاهر التمييز بني اجلنسني، ومن مجلة هذه التشريعاتاجلميع وإلغا

  مدونة األسرة    
وهي إحدى اإلصالحات التشريعية العميقة لتدعيم مبدأ املساواة والعـدل وحتقيـق         -٢٢

التوازن بني احلقوق والواجبات األسرية، وميكن الوقوف على مظاهر هذا التوازن يف عـدة              
  :جماالت من بينها

  ؛) سنة١٨(اواة يف األهلية القانونية إلبرام عقد الزواج املس •
  ؛)٤املادة (جعل األسرة حتت الرعاية املشتركة للزوجني  •
  ؛)٥١املادة (املساواة يف احلقوق والواجبات املتبادلة بني الزوجني  •
ختويل النيابة العامة سلطة إرجاع الزوجة املطرودة من بيت الزوجية يف احلال، مع              •

  ؛ابري الكفيلة بضمان أمنها وسالمتهااختاذ التد
إعطاء األحفاد من جهة البنت احلق يف اإلرث من جدهم الذي توفيت ابنته قبلـه                •

  ؛شأهنم يف ذلك شأن األحفاد من جهة اإلبن
تدعيم املساواة والتوازن بني الرجل واملرأة يف جمال إهناء العالقة الزوجية مع إضافة              •

 إجياباًتفاقي والتطليق للشقاق، وهو ما انعكس       الطالق اال : مسطرتني جديدتني مها  
  .على مستوى سرعة البت يف قضايا األسرة

  قانون اجلنسية     
 حيث ساوى بـني الرجـل       ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢ مت تعديل هذا القانون بتاريخ        -٢٣

  .واملرأة بشأن منح اجلنسية املغربية للطفل املولود من أم مغربية

  مدونة التجارة     
مجلة التعديالت التشريعية اليت جاءت هبا هذه املدونة إلغاء إذن الزوج لزوجتـه             من    -٢٤

 مـن قـانون     ٧٢٦من أجل ممارسة التجارة وإبرام العقود التجارية، كما مت الغـاء املـادة              
االلتزامات اليت كانت تشترط حصول املرأة على إذن زوجها إلبرام عقد الشغل، وهبذا فـإن            

  .الياً خيلو من أي مقتضيات متييزية ضد املرأة يف جمال التعاقدالتشريع املغريب أضحى ح

  قانون احلالة املدنية    
 ٣ تأكيداً ملبدأ املساواة بني اجلنسني خول قانون احلالة املدنية اجلديـد الـصادر يف          -٢٥

 لألب ولألم على حد سواء حق التصريح بالوالدة دون متييـز            ٢٠٠٢ أكتوبر/تشرين األول 
  .كما منح الزوجة املطلقة حق احلصول على الدفتر العائلي) ١٦املادة (
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 تـشرين   ٣ وإىل جانب ذلك ألغى قانون املسطرة اجلنائيـة اجلديـد الـصادر يف              -٢٦
 املقتضيات املتعلقة بوجوب حصول املرأة على تصريح من احملكمـة إن       ٢٠٠٣ أكتوبر/األول

  .اهي أرادت أن تنتصب كمطالبة باحلق املدين يف مواجهة زوجه

  مدونة األوقاف    
 جيري اإلعداد حالياً إلصدار مدونة جديدة لألوقاف هي اآلن يف صيغة مـشروع               -٢٧

تنتظر اإلجراءات القانونية لتصبح سارية التنفيذ، وهي تنص على إلغاء االمتياز الذي كـان              
 مقرراً لصاحل الذكور دون اإلناث يف األحباس املعقبة، حيث مت التنصيص يف هذا املـشروع              

  .اجلديد على أن االستفادة من احلبس املعقب يشمل املرأة والرجل على حد سواء
كما تعززت الترسانة التشريعية باملغرب بصدور قانون جديد ملكافحـة اإلرهـاب              -٢٨
 روعي يف فلسفة وضعه التوفيق بني مكافحة اإلرهاب وحتصني ضمانات حقوق            ٢٠٠٣ سنة

اكمة عادلة تراعي مبدأ املساواة بني مجيع األشخاص        اإلنسان، هذه الضمانات اليت تفترض حم     
ويف . دون متييز أياً كانت جنسيتهم وتياراهتم اإليديولوجية يف اخلضوع لنفس أحكام القانون           

هذا اإلطار متت متابعة عدة أشخاص يف قضايا اإلرهاب بعضهم مغاربة والـبعض اآلخـر               
 الـيت  ١٦، ١٥، ١٤ها للتقـارير   أجانب، وهذا ما جييب على توصيات اللجنة لدى مناقشت        

  .١٩، الفقرة )CERD/C/62/CO/5(قدمتها اململكة املغربية 
 سنوات، فإن التطبيق العملي     ٥وإذا كان قد مر على صدور هذا القانون ما يقارب             -٢٩

ضرورة مراجعته بشكل يتجه أكثر حنو       إىل   بروز نقاش جمتمعي وحقوقي يدعو     إىل   له أفضى 
 ويكرس املبدأ القانوين الذي ينص على أن األصل يف اإلنسان هـو             احترام حقوق اإلنسان،  

سيما تلـك     ال الرباءة، والتخفيف ما أمكن من شدة االجراءات اليت نص عليها هذا القانون           
  .اليت متس حبرية األشخاص

  مدونة الشغل    
شكل صدور مدونة الشغل حلقة أساسية يف تفعيل املغرب لبنود اتفاقيـة مناهـضة                -٣٠
 من  ٣٦كما نصت املادة    ). ٩املادة  (ييز العنصري، حيث مت جترمي التمييز يف جمال العمل          التم

نفس املدونة على عدم اعتبار العرق أو اللون أو العقيدة أو األصل الوطين أو االجتماعي من                
والتايل فإن كل فصل للعامل     العمل،   املربرات املقبولة الختاذ العقوبات التأديبية أو الفصل من       

ن عمله بناء على تلك األسباب يعترب طرداً تعسفياً، بل إن املشرع حرص علـى ضـمان                 م
علـى  ) ٤٧٨املـادة  (ويف هذا اإلطار حظرت مدونة الشغل   . املساواة بني األجراء يف العمل    

وكاالت التشغيل اخلصوصية إجراء أي متييز بني األجراء يقوم على أساس العرق أو اللـون               
طين أو األصل االجتماعي يكون من شأنه املس مببدأ تكافؤ الفـرص            اجلنس أو األصل الو    أو
  .ميدان التشغيل يف
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ويف إطار تكريس مبدأ مساواة اجلميع أمام القانون، مت إلغاء حمكمة العدل اخلاصـة                -٣١
حماكم  إىل    حيث مت إسناد اختصاصاهتا    ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ١٥مبقتضى القانون الصادر يف     

 املشرع املغريب قانونني جديدين مت عرضـهما علـى أنظـار اجمللـس             كما تبىن . االستئناف
الدستوري، يتعلق األول برفع احلصانة الربملانية والثاين بإحداث احملكمـة العليـا املختـصة              
مبحاكمة أعضاء احلكومة عن اجلرائم اليت يرتكبوهنا أثناء ممارستهم ملهامهم، مما يعزز مبـدأ              

  .ون متييزخضوع اجلميع ألحكام القانون د
املالحظات  إىل  يف املغرب، صدر استناداً    وفيما يتعلق باملهاجرين واألجانب املقيمني      -٣٢

اخلتامية للجنة خبصوص استكمال املعلومات املتعلقة بقانون اهلجـرة ودخـول األجانـب             
)A/57/18    قانون جديد ينظم إقامة األجانب باململكة املغربيـة         )، الفصل الثالث، الفرع جيم 

، وهو يكرس مبدأ املساواة بني ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين١١جرة غري املشروعة بتاريخ واهل
مجيع األجانب يف شروط اإلقامة وولوج التراب املغريب دون متييز، ويتيح هلم إمكانية احلصول          

جنب مع املغاربة بعـد      إىل   على اجلنسية املغربية واإلقامة فوق التراب الوطين والتعايش جنباً        
  .ك اإلجراءات القانونية املطلوبة لذلكسلو
غري أن الوضعية غري القانونية لبعض املهاجرين السريني جتعلـهم يعيـشون أحيانـاً         -٣٣

الضفة الشمالية   إىل   آخر حبثاً عن منفذ سري يوصلهم      إىل   أوضاعاً صعبة جراء التنقل من بلد     
اإليقـاف نتيجـة    إىل  املطافللبحر األبيض املتوسط، بل إن الكثري من املهاجرين ينتهي هبم       

بلداهنم يف ظروف    إىل   الوضعية غري القانونية اليت يوجدون فيها حيث يتم ترحيلهم بعد ذلك          
هذا وإن الوضع غري القانوين لبعض املهاجرين جتعلهم يغـامرون      .حتفظ الكرامة اإلنسانية هلم   

ات قد تنتهي يف بعـض      ربا، وهي مغامر  وأحياناً حبثاً عن منفذ حدودي من أجل العبور حنو أ         
  .األحيان بأحداث أليمة

ويف هذا اإلطار عرفت املنطقة الشمالية للمملكة على مستوى مدينيت تطوان والناظور              -٣٤
أحداثاً تويف خالهلا بعض املهاجرين األفارقة، وقد مت فتح حتقيق رمسي من طـرف األجهـزة                

 كما أن اجمللس االستشاري حلقـوق       .القضائية املغربية والزال البحث جارياً يف هذه األحداث       
. اإلنسان أعد تقريراً مفصالً عن املوضوع أحال نتائجه على اهليئات املختصة وعمم مـضمونه             

هذا وإن املغرب يؤكد متسكه حبفظ الكرامة اإلنسانية للمهاجرين على أراضيه وإن أية خمالفـة               
الدفاع عـن املهـاجرين     ترتكب يف حقهم خيضع مرتكبوها لسلطة القانون، كما أن مجعيات           
  .األفارقة تتواصل باستمرار مع املسؤولني خبصوص حتسني أوضاعهم

وعلى مستوى االخنراط يف املنظومة الدولية حلقوق اإلنسان، يتجسد اخنراط املغرب             -٣٥
  :يف هذه املنظومة من خالل ما يلي

ذا القيام  التوقيع واملصادقة على جمموعة من االتفاقيات يف جمال حقوق اإلنسان وك           •
  ؛برفع عدة حتفظات عن هذه االتفاقيات
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تقدمي التقارير األولية والدورية أمام جلان املراقبة األممية وأخذ مالحظـات هـذه              •
  ؛اللجان بعني االعتبار

اإلجابة على التقارير الواردة من بعض الـدول واملنظمـات الدوليـة املهتمـة               •
  ؛اإلنسان حبقوق

مام جملس حقوق اإلنسان عند تقدمي التقرير الوطين يف         بلورة االلتزامات املتعهد هبا أ     •
إطار االستعراض الدوري الشامل الذي يعترب خطوة هامة على مـستوى وفـاء              
املغرب بالتزاماته الدولية، فقد كان هذا التقرير مناسبة أبرز فيها املغرب سياسـته             

ا لتعزيز اإلطار العامة يف جمال حقوق اإلنسان وكذا التعهدات واملبادرات اليت قام هب      
لت تنتظر  زا ماالقانوين واملؤسسايت املرتبط هبذا اجملال كما حدد أوراش العمل اليت           
  .استكمال اجلهود بشأهنا وتفعيل التدابري اليت التزم هبا على أرض الواقع

تفعيل  إىل   وعلى مستوى تعزيز اآلليات الوطنية حلماية حقوق اإلنسان، بادر املغرب           -٣٦
تعزيز مبادئ حقوق اإلنسان وإجيـاد آليـات         إىل   السياق الوطين والدويل الرامي   اخنراطه يف   

القطاعات احلكومية املكلفة حبماية حقـوق اإلنـسان         إىل   كفيلة حبمايتها وصيانتها، إضافة   
والنهوض هبا، فإنه انسجاماً مع مبادئ باريس أسس هيئة وطنية أخذت على عاتقها مهمـة               

الدفاع عنها والنهوض هبا، وضمان متتيع مجيع األفراد باحلقوق صيانة مبادئ حقوق اإلنسان و    
واحلريات األساسية دون متييز، وهي مهام أعاد التأكيد عليها وتفصيلها حني إعادة هيكلـة              

  .٢٠٠١اجمللس سنة 
وقد قام اجمللس بتقدمي عدة آراء استشارية تتعلق مبجال حقوق اإلنـسان كإدمـاج                -٣٧

 خاصة املؤسـسات التعليميـة والتربويـة        ،ن يف املؤسسات املعنية   التربية على حقوق اإلنسا   
مسامهته يف دراسة وإبداء االقتراحات      إىل   واملؤسسات اليت هلا عالقة بنفاذ القوانني، باإلضافة      

حول جمموعة من النصوص القانونية كمشروع قانون الصحافة ومشروع القانون اجلنـائي،            
لت تشهد نقاشاً يف أوساط املهـتمني هبـدف         زا ماليت  ودراسة مسألة إلغاء عقوبة اإلعدام ا     

وضع تصور متفق عليه جتاه هذا املوضوع، كما أنه يسهر يف ما يرجع إليه على                إىل   الوصول
إعداد ميثاق وطين حلقـوق املـواطن        إىل   إعمال توصيات جلنة اإلنصاف واملصاحلة، إضافة     

  .راطية وحقوق اإلنسانوواجباته وإطالق مسلسل اخلطة الوطنية للنهوض بالدميق
 كما نظم اجمللس عدة تظاهرات ثقافية حول حقوق الطفل واملرأة والسجني، يضاف             -٣٨
ذلك اهتمام اجمللس االستشاري بصيانة حقوق املهاجرين حيث يقوم مبخاطبة املؤسسات           إىل  

 قد خترق الوطنية والدولية العاملة يف هذا امليدان صيانة لكرامة املهاجرين ضد كل املخاطر اليت 
حقوقهم األساسية، وساهم يف إعداد ترتيبات إنشاء اجمللس األعلى للجالية املغربيـة املقيمـة          

، وذلك متاشياً مـع توجـه       ٢٠٠٧م سنة   مباخلارج الذي نصب أعضاءه جاللة امللك يف مت       
  .محاية مواطنيه ومتتيعهم بنفس احلقوق داخل التراب الوطين أو خارجه إىل املغرب الرامي
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ولطي ملف ماضي انتهاكات حقوق اإلنسان يف املغرب كما سبق إيضاحه أعاله يف               -٣٩
، أصدر اجمللس االستشاري يف وقت سابق توصية تقضي بإحداث هيئة لإلنـصاف             ٥الفقرة  

واملصاحلة تضطلع باختصاصات غري قضائية يف جمال تسوية ماضي االنتـهاكات اجلـسيمة             
  .حلقوق اإلنسان

هيئة اإلنصاف واملصاحلة تعزيز مبادئ حقوق اإلنسان وصـيانة         واستهدف جمال عمل      -٤٠
وحتقيقاً ألهدافها ُخولت اهليئة عدة صالحيات يف مقدمتها الكشف عن حقيقة           . الكرامة اإلنسانية 

ع على األرشـيفات    االطالانتهاكات حقوق اإلنسان وإجراء التحريات بشأهنا وتلقي اإلفادات و        
  .عطيات اليت توفرها أية جهة يف سبيل الكشف عن احلقيقةالرمسية واستيفاء املعلومات وامل

وسلكت اهليئة يف عملها لتقصي احلقيقة جمموعة من الطرق من بينها البحث القانوين            -٤١
عرب دراسة التقارير، والتحري امليداين من خالل تنظيم جلسات االستماع للضحايا والشهود            

قصي ميدانياً عن احلاالت واألمكنة الـيت عرفـت         واملسؤولني املكلفني بإنفاذ القوانني، والت    
 ملفاً اسـتفاد    ١٧ ٠٠٠استخراج حوايل    إىل   وقد توصلت اهليئة  . انتهاكات حلقوق اإلنسان  

 جلسة لتلقي الـشهادات    ٣ ٥٠٠ شخص، كما عقدت خالهلا      ١٠ ٠٠٠من التعويض فيها    
  .وتدقيق البيانات اخلاصة باالنتهاكات اليت طالت الضحايا

التعويض املادي هلؤالء الضحايا أو لذوي حقوقهم، قامت اهليئة بتقدمي      إىل   افةوباإلض  -٤٢
مقترحات وتوصيات حلل قضايا التأهيل النفسي والصحي واإلدماج االجتمـاعي للـضحايا     

. الذين يستحقون ذلك وحل املشاكل ذات الصبغة القانونية واإلدارية واملهنية هلؤالء الضحايا           
 شخصاً بتكلفة وصلت ألى حـدود       ١٦ ٤٥٥مجايل للمستفدين   وهكذا فقد بلغ العدد اإل    

  .درهم) ٦٢٤ ٦٥٨ ٤٩٥,٠٠( ما جمموعه ٢٠٠٨سبتمرب /شهر أيلول
اعتبارات تتعلق بكون بعض اجلهات واجلماعات قد عانت بشكل مجاعي           إىل   وبالنظر  -٤٣

انـة  من تبعات أزمات العنف السياسي وما استتبعه ذلك من خروقات، فقد أولت اهليئـة مك              
خاصة للنوع االجتماعي يف تلقي الشكايات ومعاجلة ملفات الضحايا، كما أولت أمهية خاصة             
جلرب الضرر اجلماعي حيث أوصت باعتماد برامج التنمية االجتماعية واالقتـصادية والثقافيـة             
لصاحل عدد من املدن والقرى واجلهات، وأوصت بالتحويل اإلجيايب ملراكز االعتقـال القدميـة              

كما مت ختويل ضحايا االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان االستفادة من نظام           . القانونيةوغري  
جباري عن األمراض بتدبري من     التغطية الصحية اليت من شأهنا متكينهم من تغطية نظام التأمني اإل          

الصندوق الوطين ملنظمات االحتياط االجتماعي، على أن تتكفل الدولـة بتـسديد نفقـات              
. املؤسسة اليت كلفت بتدبري وتنفيذ هـذه التغطيـة         إىل    هذه التغطية عن الضحايا    االخنراط يف 

  . شخصا١٢ً ٠٠٠بلغ العدد اإلمجايل للمستفيدين من هذه التغطية الصحية  وقد
ومن املؤسسات الوطنية اليت يرتبط جمال عملها بالنهوض بأوضاع حقوق اإلنـسان              -٤٤

 كـانون  ٩  مبقتضى الظهري الشريف املـؤرخ يف    ملكيةديوان املظامل الذي مت تأسيسه مببادرة       
 كمؤسسة دستورية تتوخى املسامهة يف تكريس ممارسة حقوقية متميزة          ٢٠٠١ديسمرب  /األول
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يف املغرب تعمل على محاية وصيانة حقوق وحريات األفراد دون متييز، وهو ما يتجلى مـن                
املوجبة لتأسيسه إحقاق احلقـوق     أن من بني األسباب      إىل   ديباجة النص املنظم له الذي أشار     

ورفع املظامل وتدعيم أعمال املؤسسات ذات الصلة حبقوق املواطنني، فضالً عن إجياد حمـاور              
كما تلعب الوكاالت الوطنية اإلقليمية الثالث أدوار       . خل لدى خمتلف املصاحل احلكومية    امتد

  .هامة يف جمال تدعيم احلقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية

  دور املؤسسة التشريعية    
ميارس الربملان سلطته التشريعية مبقتضى ما خوله الدستور من صـالحيات ميكنـه               -٤٥

مبقتضاها لعب دور أساسي يف محاية حقوق اإلنسان من خالل جماالت تدخله، وكذا مـن               
خالل آليات عمله اليت تتيح له االضطالع بدور أساسي يف صيانة حقوق اإلنسان، حيـث               

الربملان هذه األدوار انطالقاً من صفته كسلطة ذات تدخالت متعددة ميكنه من خالهلا             يباشر  
مساءلة احلكومة عن سياستها يف جمال حقوق اإلنسان وإصدار تشريعات تتعلق هبذا اجملـال،              
بل إن الربملان وانطالقاً من موقعه الدستوري ميكنه التدخل مباشرة للبحث والتقـصي عـن               

  .رتكب بشأهنا خروقات وانتهاكات حقوق اإلنساناألحداث اليت قد ت
إن الربملان ومن خالل ما يتوفر عليه من آليات داخلية وتنظيمية ميكنه املـسامهة يف                 -٤٦

تعزيز ميدان احلقوق يف املغرب حيث يتوفر حسب نظامه الداخلي على جلان داخلية جتعل من    
يت العدل والتشريع وحقوق اإلنسان     قضايا حقوق اإلنسان إحدى اهتماماهتا، يف مقدمتها جلن       

بكل من جملس النواب وجملس املستشارين اللتني يندرج ضمن جمال انـشغاالهتما املواضـيع              
 مجلة  ٢٠٠٨املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان، ويف هذا اإلطار ناقشت اللجنة يف مستهل سنة             

ضافية إدم إيضاحات   من القضايا املتعلقة بوضعية حقوق اإلنسان حبضور السيد وزير العدل ق          
جانب ذلك يلعب الربملان دوراً أساسياً       إىل   تتعلق هبذه القضايا يف سياق حوار جاد وهادف،       

  . يف تيسري مالءمة النصوص القانونية الداخلية مع االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان
ل وعياً من اململكة املغربية بضرورة بـذ      : على مستوى السياسات واالستراتيجيات     -٤٧

مزيد من اجلهود ملكافحة مجيع أشكال التمييز، فقد اعتمدت عدة سياسات واسـتراتيجيات             
مصاحبة ملرافقة اإلصالحات التشريعية من شأهنا أن تعزز الدور الذي يقـوم بـه النـسيج                

  .املؤسسايت يف تكريس محاية حقوق اإلنسان وصيانة الكرامة جلميع األفراد دون متييز
يجية حماربة الفقر منذ التسعينيات أولوية وطنية جتلت يف اخنراط          ولقد شكلت استرات    -٤٨

املغرب يف حتقيق أهداف األلفية للتنمية، وهو اخنراط أكده اعتماد املبادرة الوطنيـة للتنميـة               
  .البشرية كإجراء مصاحب وداعم لباقي االستراتيجيات اليت اعتمدها املغرب يف جمال التنمية

ية على بلورة خطة عمل هلذه املبادرة بتعاون مع خمتلف الـشركاء            وتعمل احلكومة املغرب    -٤٩
من مجاعات حملية وقطاع خاص وجمتمع مدين، وهي تستهدف كل الشرائح االجتماعية يف مشال              
اململكة وجنوهبا مع اعتماد معايري موضوعية تراعي مـستوى االسـتعجال، واحلاجـة امللحـة               
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 مـن   ٢٥٠ من اجلماعات القروية و    ٣٦٠    لء األسبقية   تهدفني بالتأهيل االجتماعي عرب إعطا    سللم
  . األحياء احلضرية األشد فقراً وهتميشاً، فضالً عن الفئات اليت تعاين من اإلقصاء واإلعاقة

ويتواصل تنفيذ هذه املبادرة وخمتلف املشاريع االجتماعية رغم إكراهـات الظـروف              -٥٠
سنوات القليلة األخرية، وهو ما يتضح من خالل        االقتصادية الصعبة اليت متيز هبا املغرب خالل ال       

الزيادة يف احلصص املرصدة من ميزانية الدولة للقطاع االجتماعي حيث ارتفعـت احلـصص              
  .٢٠٠٧ يف املائة سنة ٦٧,٢، و٢٠٠٥ يف املائة سنة ٥٥,٥ إىل ٢٠٠٢ يف املائة سنة ٤٧,٤ من
طنية حملاربة الفقر واهلـشاشة     وعلى املستوى ااملؤسسي، متت مرافقة االستراتيجية الو        -٥١

والتهميش بإنشاء ثالث وكاالت للتنمية االجتماعية ألقاليم وعماالت اجلهـات الـشرقية            
 هذه املناطق واحلفاظ علـى      بسكانوالشمالية واجلنوبية للمملكة من أجل مزيد من االهتمام         

  .اقتصادها وثقافتها
التنمية كما نص علـى ذلـك       وتضطلع هذه الوكاالت بدور أساسي للنهوض بعملية          -٥٢

كانون ٤ املؤرخ   ٤١/٢٨إعالن احلق يف التنمية املعتمد مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة            
ويف هذا اإلطار تتدخل هذه الوكاالت لوضع برامج اقتصادية واجتماعية          . ١٩٨٦ديسمرب  /األول

ث يشمل جمال عمل وكالـة      حتقيق توازن أفضل بني خمتلف مناطق اململكة، حي        إىل   مندجمة هتدف 
تنمية األقاليم الشمالية املناطق الشمالية للمملكة مبا فيها املناطق األمازيغية ومنها مدينة احلـسيمة              

 أودى حبياة العديد من املدنيني، حيث جتندت خمتلـف          ٢٠٠٥مثالً اليت عرفت زلزاالً خالل سنة       
قامت وكالة تنمية األقاليم الـشمالية      كما  . مكونات اجملتمع للتخفيف من حدة آثار هذه الكارثة       

بوضع برنامج استعجايل للوقاية من الكوارث الطبيعية واملساعدة على إعادة اإلعمـار حيـث مت               
 مسكناً وتقدمي مبالغ مالية نقدية وعينية لألسر املنكوبة فضالً عن إصالح وتـرميم              ٥٢٠ختصيص  

درهم، يف حني تضطلع وكالة تنمية األقـاليم        مليون   ٥٧    بالبنايات والطرق العمومية مبيزانية تقدر      
  .اجلنوبية باالهتمام باألحوال االقتصادية واالجتماعية والثقافية لساكنة هذه األقاليم

واملالحظ أن اجملهودات املبذولة يف جمال حماربة الفقر رغم إكراهات الظروف الـيت               -٥٣
ها العامل، فإهنا أخدت تعطي نتائج      تشهد اتساع رقعة الفقر نتيجة األزمة االقتصادية ايل يعرف        

إجيابية متثلت يف التقليص من نسبة األشخاص الذين يعانون من هذه اآلفة، وهكذا فحـسب               
املعطيات املتعلقة بتحقيق اهلدف األول من أهداف األلفية للتنمية اخلاص بتقليص دائرة الفقر،             

  :٢٠٠٤ و١٩٨٥مت تسجيل ما يلي بالنسبة للفترة املمتدة بني 
 يف املائـة أي مـا ينـاهز         ٧,٧ إىل    يف املائة  ١٢,٥قليص نسبة الفقر املطلق من      ت •

  ؛ يف املائة٣٨,٥ نسبة
ينـاهز    يف املاائـة أي مـا      ١٤,٢ إىل    يف املائة  ٢١تقليص نسبة الفقر النسيب من       •

  ؛ يف املائة٣٢,٤ نسبة
  ؛ يف املائة١٧,٣ إىل  يف املائة٢٤,١تقليص نسبة اهلشاشة من  •
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ميس بطريقة متساوية الوسطني احلضري والقروي        ال فاض يف نسب الفقر   وهذا االخن   -٥٤
يف املائـة    ١٣,٣وال خمتلف اجلهات، ففي الوسط احلضري اخنفضت نسبة الفقر النسيب من            

، يف حني   ٢٠٠٤ يف املائة سنة     ٧,٤ إىل    لتصل ١٩٩٤ يف املائة سنة     ١٠,٤ إىل   ١٩٨٥سنة  
 يف املائـة    ٢٦,٨، حيت تراوحت تباعاً بني      ظلت نسبة االخنفاض ضعيفة يف الوسط القروي      

 يف املائة سـنة   ٦,٨أما فيما خيص الفقر املطلق فقد اخنفض من         .  يف املائة  ٢٢ يف املائة و   ٢٣و
 ١٢,٨ إىل    يف املائة  ١٨,٨ يف الوسط احلضري، ومن      ٢٠٠٤ئة سنة   ا يف امل  ٣,٥ إىل   ١٩٨٥

  .يف املائة يف الوسط القروي
ض نسبة الفقر ما زالت تعاين منه بعض املنـاطق القرويـة            إن هذا التفاوت يف اخنفا      -٥٥

التهميش  إىل بسبب ضعف املوارد احمللية والوضع اجلغرايف الصعب، وهي كلها عوامل تضاف          
الذي قد يطال هذه املناطق نتيجة ضعف االهتمام هبا مركزياً أو جراء التدبري السيء للموارد               

عض القرى املغربية تعيش أوضاعاً صعبة، مما يتطلـب         احمللية هلذه املناطق، كلها عوامل جتعل ب      
جهوداً أكرب إلخراج هذه املناطق من عزلتها وجعلها على قدم املساواة مع باقي املناطق اليت                

  .تتمتع بأوضاع اقتصادية واجتماعية أفضل
ويف جمال التنمية القروية وحتسني الشروط االجتماعية واالقتصادية لـسكان العـامل              -٥٦

إدماج مقاربة النوع يف الـسياسات       إىل    ودعم حقوقها مت إعداد برنامج عمل يهدف       القروي
والربامج ومشاريع التنمية الفالحية والقروية وذلك عرب حتسني دخل الساكنة القروية الفقرية            
وحتسني الشروط االقتصادية للنساء وضمان اخلدمات الصحية للنساء والرجـال واألطفـال            

حتسني ظروف التغذية بالنسبة للساكنة القروية الفقرية وضمان االلتحاق          إىل   القرويني، إضافة 
كما مت التقليص . ٢٠١٥املستوى اإلعدادي على األقل حبلول    إىل   باملدارس لألطفال القرويني  

، يف انتظار القضاء عليها هنائياً ٢٠١٠ يف املائة يف أفق ٢٠من أمية الرجال والنساء لتبلغ نسبة     
  . سنة٢٥ و١٠ لألشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بني  بالنسبة٢٠١٥يف 
هذا وقد استفادت جمموعة من املناطق القروية من مشاريع التنمية االجتماعية لضمان              -٥٧

سيما مشاريع التنمية وفك العزلة عن العامل القروي،          ال اخلدمات الصحية والتربوية   إىل   الولوج
  .لشرب والكهرباء والربنامج الوطين للطرق القرويةمن خالل برنامج التزويد باملاء الصاحل ل

وقد أسفر برنامج تزويد العامل القروي باملاء الصاحل للشرب الـذي انطلـق منـذ                 -٥٨
 ٢٠٠٠ يف املائـة سـنة       ٤٠ عن نتائج مهمة، حيث ارتفعت نسبة التزويد من          ١٩٩٥ سنة
  .٢٠٠٦ املائة سنة  يف٧٧ إىل  لتصل٢٠٠٥ يف املائة يف ٧٠ و٢٠٠٢ يف املائة سنة ٥٢ إىل
 يف املائـة    ٤٥كما أن تزويد العامل القروي بالطاقة الكهربائية ارتفع مـن نـسبة               -٥٩
 يف املائـة    ٨٨ إىل   ٢٠٠٦ لتصل على التـوايل يف       ٢٠٠٣ يف املائة سنة     ٦٢ إىل   ٢٠٠٠ سنة
  . يف املائة من جمموع املناطق القروية٩٠ما يزيد عن  إىل ٢٠٠٧ ويف
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قق الربنامج الوطين للطرق القروية نتائج مهمة خالل الفترة املمتدة          وعلى مستوى آخر ح     -٦٠
 كيلومتراً أي ما جمموعـه  ٤ ٦١٣ كيلومتراً، وإصالح ٥ ٥٦١ إذ مت إنشاء ٢٠٠٥ و١٩٩٥بني  
 كيلومتراً من الطرق القروية، بينما يهدف الشطر الثاين من هـذا الربنـامج املمتـد                ١٠ ١٧٤
  .  كيلومتر سنويا١ً ٥٠٠كيلومتر مبعدل  ١٥ ٥٠٠ح إنشاء وإصال إىل ٢٠١٥ و٢٠٠٥ بني
إن هذه املنجزات رغم إجيابيتها تظل دون الطموحات، لذا فإن اململكـة املغربيـة                -٦١

زالـت يفتقـر      ال ستواصل جهودها يف هذا اجملال لفك العزلة عن املناطق القروية النائية اليت           
 علـى الوضـعية   شيء الذي ينعكس سلباً   الطرق اليت تربطها باملراكز احلضرية، ال      إىل   بعضها

االجتماعية واالقتصادية هلذه املناطق اليت تتميز بطبيعة تضاريسية صعبة، وهو ما يتطلب موارد   
مالية كبرية وبالتايل الزيادة يف ميزانية الدولة املخصصة للتجهيز وكذا إشراك القطاع اخلاص             

  .وهيئات اجملتمع املدين لتحقيق التنمية احمللية
أن االستراتيجية الوطنية من أجل تعمـيم      إىل   ومن الضروري اإلشارة يف هذا اإلطار       -٦٢

 لتطوير الدراسة يف العـامل      اً خاص هنجاًالتعليم األساسي قد أعدت يف إطار براجمها املستقبلية         
  :ويقوم هذا النهج على ما يلي. القروي وإعطاء أمهية كربى لألشخاص القرويني ولبيئتهم

  املدرسة وحماربة االنقطاع عن الدراسة؛ إىل الولوج •
حتمل جزء من النفقات املدرسية لصاحل األسر الفقرية؛ وقد متيز الدخول املدرسـي       •

 مليون حمفظة مدرسية على     ١ باملبادرة امللكية اخلاصة بتوزيع      ٢٠٠٩-٢٠٠٨لسنة  
  ؛األطفال املعوزين

  حتسني الظروف املعيشية واملهنية للمعلمني؛  •
  .املطاعم املدرسيةتطوير وحتسني  •
ويف جمال حماربة األمية أعدت وزارة الفالحة بشراكة مع وزارة التشغيل ووزارة التنمية               -٦٣

االجتماعية والتضامن برناجماً حملاربة األمية الوظيفية يقوم على األنشطة الفالحية كوسيلة تربوية            
وقد بلغ عدد األطفال املـستفيدين  . للتدريب، ويتم متويله بواسطة الربنامج الوطين حملاربة األمية    

 بالوسـط   ٢٠٠٧-٢٠٠٦من برنامج احلد من االنقطاع عن الدراسة خالل العام الدراسـي            
طفـل   ١٧ ٣٩٣ الذي سجل    ٢٠٠٦-٢٠٠٥ طفل وطفلة مقارنة بالعام      ٦٩ ٠١١القروي  
 ٧ ٦٤٨،  ٢٠٠٧ - ٢٠٠٦كما استفاد من هذا الربنامج خـالل العـام الدراسـي            . وطفلة
ات املبذولة إجياباً على مستوى التقليص من معدالت األمية         دوانعكست هذه اجملهو  . وفتاة إمراة

 يف املائـة    ٣٨,٥ إىل   ٢٠٠٤ يف املائـة سـنة       ٤٣ باملغرب حيث اخنفضت نسبة األمية مـن      
  . سنوات فما فوق١٠ بالنسبة للبالغني ٢٠٠٨ يف املائة سنة ٣٤ إىل  لتصل٢٠٠٦ سنة
 املغرب على مستوى حماربة األمية، فإهنا مع ذلك تظل دون           ورغم اجملهودات اليت يبذهلا     -٦٤

الطموحات املرجوة فما زالت السياسة احلكومية بعيدة عن حتقيق األهداف اليت سطرهتا يف هـذا               
اجملال وهو أمر يعود ألكثر من سبب، يف مقدمتها ضعف امليزانية املخصصة حملاربة األمية، وغياب               

 احلكومية املكلفة مبحاربة األمية وصعوبة حتقيق حماربـة األميـة يف            التنسيق املتواصل بني األجهزة   
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بعض املناطق القروية النائية بسبب النقص احلاصل يف عدد األطر التربوية من جهة وضعف نـسبة             
جتاوب املستفيدين من جهة ثانية، وهو ما ستعمل اململكة املغربية على اسـتكمال اإلجـراءات               

  .سيما يف القرى واملناطق النائية  الليص من نسبة األميةواجلهود بشأنه من أجل التق

  وضعية املرأة خبصوص منع التمييز    
وضع وتنفيذ   إىل   ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٩بادرت احلكومة املغربية يف     : تكريس املساواة   -٦٥

استراتيجية وطنية من أجل اإلنصاف واملساواة بني اجلنسني، وذلك مببادرة من كتابة الدولـة     
ة باألسرة والطفولة واألشخاص املعاقني وبتعاون مع القطاعات املعنية احلكومية وغـري            املكلف

وهي استراتيجية تقوم على إدمـاج      . احلكومية، وبشراكة مع صندوق األمم املتحدة للسكان      
العنصر االجتماعي يف خمتلف السياسات والربامج التنموية، وتقليص الفوارق القائمـة بـني             

األوضاع االقتصادية واملشاركة السياسية للمرأة اعتماداً على هنج شامل         اجلنسني على صعيد    
  .ومندمج يضمن التنسيق والتكامل بني تدخالت كافة الفاعلني

العنصر االجتماعي داخـل     ويف هذا اإلطار وألول مرة مت إدماج تقرير خاص حول           -٦٦
نـدرج يف إطـار إصـالحات    التقرير االقتصادي واملايل املرافق لقانون املالية وهو مسلسل ي   

  .تدبري مرتكز على النتائج يعتمد مقاربة النوع االجتماعي إىل امليزانية اهلادفة
وهذا املشروع يأيت ضمن برنامج أوسع سهر على تنفيذه صندوق األمـم املتحـدة              -٦٧

النوع تطبيق التحليل مبقاربة : دعم احلكامة االقتصادية"اإلمنائي للمرأة، يف عشرين بلداً بعنوان 
، هبدف دعم القدرات الوطنية مـن أجـل إدمـاج مقاربـة النـوع               "يف امليزانية احلكومية  

وقد أجنز املغرب ألول مرة تقريراً وفق مقاربة النوع مت إحلاقه بالتقرير            . امليزانيات القطاعية  يف
  .٢٠٠٦االقتصادي واملايل الذي رافق مشروع القانون املايل لسنة 

كافة مظاهر العنف واإلقصاء مت اعتماد استراتيجية حملاربة العنـف          وحلماية املرأة من      -٦٨
ضد النساء بشراكة بني القطاعات احلكومية ومراكز االستماع واإلرشاد القـانوين للنـساء             

ومن آليات هذه االستراتيجية وضع رقم أخضر       . وفعاليات اجملتمع املدين الفاعلة يف هذا اجملال      
فتيات ضحايا العنف، مهمته استقبال مكاملـات املـشتكيات         وطين جماين لفائدة النساء وال    

مبختلف اللغات العربية واألمازيغية وغريمها، وميكن هذا الـرقم مـن اسـتقبال املكاملـات           
املستعجلة وفق نظام زمين يعمل باملياومة حىت منتصف الليل وطيلة أيام األسبوع، ويعمل على 

سساتية املتعاونة مبا فيها الـصحة، والعـدل،        آت املؤ ئاهلي إىل   تسجيل الشكايات وتوجيهها  
واألمن الوطين والدرك امللكي بالنسبة للحاالت املستعجلة وإىل مراكز االستماع والتوجيـه            

  .واإلرشاد للنساء ضحايا العنف
كما مت يف نفس االجتاه إحداث املرصد الوطين حملاربة العنف ضد النساء، وهو بنيـة                 -٦٩

الستراتيجية الوطنية حملاربة العنف ضد النساء هدفه الرصد وجتميـع          تنسيقية أحدثت تفعيالً ل   
املعطيات والبيانات الكمية والنوعية حول تفشي ظاهرة العنف ضد النساء ودراستها واقتراح            

  . احللول املناسبة حسب احلاالت
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  :ومن التدابري التطبيقية للوقاية من العنف األسري  -٧٠
مـا   إىل   اكم االبتدائية واليت يصل عددها حالياً     إحداث أقسام األسرة باحمل     )أ(  

  ؛  قسما٦٧ً يناهز
تطويق العنف األسري على مستوى النيابات العامـة، ويف هـذا الـصدد               )ب(  

  :أصدرت وزارة العدل دورية تتضمن توصيات للنيابات العامة متخضت عن النتائج التالية
  ى احملاكم؛تعميم تكوين خاليا استقبال النساء املعنفات على مستو •
  التنسيق بني النيابات العامة واجلمعيات احلقوقية يف جمال حماربة العنف ضد النساء؛ •
  ضمان مساعدة النساء يف اجملال القضائي ومساندهتن معنويا؛ •
  رصد الظاهرة من خالل استمارات لضبط االحصائيات يف هذا اجملال؛ •
 العنف ضد النساء، ومنها     االستفادة من التجارب الدولية الرائدة يف جمال مكافحة        •

 إىل  التجربة اإلسبانية اليت استفاد منها عدد من قضاة وأطر وزارة العدل، إضـافة            
  .عدد من أطر القطاعات احلكومية املعنية مبكافحة العنف ضد النساء

  :ومن املشاريع القائمة اآلن يف جمال حماربة العنف ضد النساء  -٧١
حايا العنف مع حبث سبل التكفل تشاركياً       إحداث مراكز خمتصة إليواء النساء ض      •

  ؛بالطرف اجلاين نفسياً إذا اقتضى األمر ذلك
  ؛االستعانة باملساعدات االجتماعيات على مستوى احملاكم •
غري أنه ورغم هذه    . تكثيف محالت التوعية خبطورة الظاهرة ووسائل التصدي هلا        •

باحملاكم، فإهنا ما زالت    اجملهودات اليت مت بذهلا على مستوى تطويق العنف األسري          
تواجه حتديات ترتبط بعدم توفر العدد الكايف من القضاة واألطر البشرية املؤهلـة             

  .واإلمكانيات الكافية

  احلماية الصحية للمرأة    
لتوفري محاية صحية فعالة للمرأة مت إحداث جماالت إقليمية للنساء، تعمل على تنسيق               -٧٢

حيوية بالنسبة ألوضاع املرأة، كالصحة اإلجنابية وحماربة األمية ودعم اجلهود احمللية يف جماالت 
ولقد مت الشروع الفعلي يف إعمال هذا النهج عـرب         . والتدريب املهين واألنشطة املدرة للدخل    

إنشاء اجملال اإلقليمي لنساء مدينة ورزازات ومنطقتها، وذلك يف إطار خمطط يتوخى تعمـيم              
  .لف جهات اململكةهذه الفضاءات تدرجيياً على خمت

  مشاركة املرأة يف تدبري الشأن العام     
تضطلع املرأة املغربية بعدة أدوار يف سائر مناحي احلياة واقتحمت يف املدة األخـرية                -٧٣

عدة مراكز اجتماعية كانت حكراً على الرجل، حيث أضحى مبدأ املساواة هـو األسـاس               
  .تقلد املناصب يف
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  التوعية حبقوق املرأة     
يف إطار النهوض والتوعية حبقوق املرأة، مت خلق مركز مغريب لإلعـالم والتوثيـق                -٧٤

وذلك مببادرة من كتابة الدولة املكلفة باألسرة، تتمثـل         ) CMIDEF(والدراسات حول املرأة    
أهدافه يف دعم السياسات الوطنية اخلاصة حبقوق املرأة، وذلك من خالل إنشاء مصاحل تقنية              

، تقوم مبركزة وتقييم كل األنشطة اليت تتعلق باملرأة خاصة يف ميـادين           متعددة االختصاصات 
  .الدعم القانوين والشغل واإلدماج االقتصادي والصحة والتربية

ولتحسني صورة املرأة يف اإلعالم مت وضع ميثاق وطين يشكل قاعدة أخالقية يـتم                -٧٥
الذي ميكن أن يكون مبوجبه     اعتمادها من أجل إنصاف املرأة والرجوع إليها لتحديد الشكل          

. اإلعالم الوطين بكافة أطيافه إعالماً عادالً ومنصفاً يف حق املرأة وحمترماً لكياهنا ورمزيتـها             
 املغـرب مـن     اختيارتوجت خمتلف اجملهودات املبذولة يف جمال النهوض حبقوق املرأة ب          وقد

لدعم األمريكـي يف    طرف األمم املتحدة ضمن الئحة الدول الست عشر اليت استفادت من ا           
  .٢٠٠٦خالل السنة املالية " منحة التحدي لأللفية"إطار 

  وضعية حقوق الطفل    
حرصاً على بذل املزيد من اجلهود للنهوض بأوضاع الفئات اهلـشة، أوىل املغـرب                -٧٦

محاية هذه الفئة مـن      إىل   عناية خاصة لوضعية األطفال عرب اختاذه جمموعة من التدابري الرامية         
 إىل  ع، يف مقدمتها تفعيل االتفاقيات الدولية اخلاصـة حبقـوق الطفـل واالنـضمام             اجملتم

كما متت املصادقة علـى اتفاقيـة       . يني امللحقني باتفاقية حقوق الطفل    ختيارالربوتوكولني اال 
بشأن احلد األدىن لسن االستخدام واالتفاقية رقـم        ) ١٩٧٣(١٣٨منظمة العمل الدولية رقم     

سوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليهـا         بشأن حظر أ  ) ١٩٩٩(١٨٢
ألطفال واإلجراءات الفوريـة    ابشأن حظر أسوأ أشكال عمل      ) ١٩٩٩(١٩٠والتوصية رقم   
 الئحة لألعمال املمنوعة    ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ١٩وقد حدد مرسوم    . للقضاء عليها 

  .شكل يتالءم مع املواثيق الدولية سنة والنساء واألجراء املعاقني ب١٨على األحداث دون 
ووعياً من املغرب بوضعية األطفال غري املرافقني، انكبت جلنة وطنية تـضم عـدة                -٧٧

قطاعات وزارية عهد إليها بإعداد آليات عملية إلنقاذ ومحاية األطفال املغاربة غري املـرافقني              
نيا وإيطاليا، حيـث مت يف      واملوجودين يف وضعية غري قانونية يف بعض الدول األوروبية كإسبا         

كما مت أيضاً تطبيق مذكرة تفاهم بتاريخ       . هذا االطار القيام بدراسة وتشخيص هلذه الظاهرة      
 بني املغرب وإسبانيا تقضي بقيام كال الدولتني بترحيـل          ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٣

هوض بأوضـاع   األطفال غري املرافقني حنو بلداهنم األصلية، هذا ويواصل املغرب جهوده للن          
  .هذه الفئة من األطفال ضماناً حلياة كرمية هلذه الشرحية اهلامة من اجملتمع

ولضمان احلماية والكرامة اإلنسانية ألطفال الشوارع، فإن اململكة تبذل جهوداً هامة             -٧٨
يف هذا اجملال بتعاون مع مجعيات اجملتمع املدين املهتمة بتحسني وضعية هذه الفئة من األطفـال                
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بعض املمارسات السلبية كاملخدرات ويعيشون أوضاعاً صعبة، وهو ما يطـرح           ذين يتعاطون   ال
إشكالية أساسية يف هذا الباب تتعلق بالتعامل مع األطفال الذين تساهم جمموعة مـن العوامـل        

الشارع بدءاً من األسرة، ويتطلب استحضار هذا البعد يف معاجلة هذه الظاهرة             إىل   الدفع هبم  يف
  . ر االستراتيجيات املستقبلية وبذل جمهود أكرب لصاحل هذه الفئة من األطفاليف اطا
وضع املغرب خطة   : وعلى صعيد االستراتيجيات والسياسات يف جمال حقوق الطفل         -٧٩

النهوض  إىل   ترمي" مغرب جدير بأطفاله  " حتت عنوان    ٢٠١٥-٢٠٠٦عمل وطنية للطفولة    
  . والتعليمحبقوق الطفل يف جماالت الصحة والتربية 

وعلى مستوى التشريع، عززت اململكة املغربية يف اآلونة األخرية ترسانتها القانونية             -٨٠
  :بعدد من املستجدات التشريعية تنسجم مع املعايري الدولية املتعلقة حبقوق الطفل منها

  خلق قضاء خاص باألحداث اجلاحنني؛ •
 الىت تؤثر على الصحة واألخالق      منع قيام األطفال يف اجملال الفين باأللعاب اخلطرية        •

  ؛) من قانون الفنان١٧ إىل ١٤ املواد(
   سنة؛١٨ إىل رفع سن الرشد اجلنائي •
   سنة؛١٥ إىل سن األدىن لتشغيل األطفالالرفع  •
إحداث أجهزة متخصصة يف معاملة األحداث على مستوى الـشرطة القـضائية             •

  والنيابة العامة وقضاء األحداث؛ 
  والدات؛إجبارية التصريح بال •
  ؛إسناد أمساء األب واألم لألطفال املزدادين خارج إطار الزواج •
تبين قانون حول كفالة األطفال املهملني يسهل مساطر الكفالة ويضمن الرعايـة             •

   ؛هلؤالء األطفال دون متييز
  .كفالة احلق يف اجلنسية املغربية للطفل من أب مغريب أو أم مغربية •
ص املعوقني واألطفال ذوي االحتياجات اخلاصـة بـذل         ولضمان محاية أفضل لألشخا     -٨١

  :املغرب جهوداً هامة يف سبيل تدعيم ترسانته القانونية حلماية مصاحل هذه الفئة فسن قوانني منها
  القانون اخلاص باحلماية االجتماعية للمكفوفني وضعاف البصر؛ •
  القانون املتعلق حبماية األشخاص املعاقني؛ •
  .وجياتالقانون املتعلق بالول •
 أعد  ١٩٩٤كما مت إحداث قطاع حكومي وزاري مكلف باألشخاص املعاقني منذ             -٨٢

  :جمموعة من الربامج لفائدة هذه الشرحية من اجملتمع من بينها
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  برنامج التأهيل اجملتمعي؛ •
  برنامج اإلدماج املدرسي لألطفال يف وضعية اإلعاقة؛ •
  اقني املنحدرين من أسر فقرية؛برنامج املساعدات باملعينات التقنية لألطفال املع •
  .الربنامج اخلاص بدعم اجلمعيات العاملة يف ميدان اإلعاقة والتكفل باألطفال •
ولتمتيع األطفال ذوي اإلعاقة يف حقهم يف التعليم، مكنت االستراتيجية املتبعة مـن               -٨٣

ـ       ٢٠٠٤طرف وزارة التربية الوطنية مند سنة        خاص  بشراكة مع القطاع املعين بوضعية األش
ذوي االحتياجات اخلاصة من زيادة نسبة التحاق هؤالء األطفال باملدارس، حيث تطور عدد             

 مـستفيد سـنة     ٢ ٠٩٣ إىل   ٢٠٠٠ مـستفيداً سـنة      ٦١١تالميذ األقسام املدجمة مـن      
 ،٢٠٠٦  سـنة  ٤٣٢ إىل   ٢٠٠٠ قسم سنة    ٤٧تطور عدد األقسام املدجمة من       ،كما٢٠٠٦

  .ء ذوي اإلعاقات من أجل ضمان حقهم يف التعليمالسجنا إىل كما ميتد هذا الربنامج

  خبصوص املكون األمازيغي    
، ١٨، الفقـرة    )CERD/C/62/CO/5(وانسجاماً مع املالحظات اخلتاميـة للجنـة          -٨٤

خبصوص تقوية اندماج املكون األمازيغي مع باقي مكونات اجملتمع، فإن اململكة املغربية تؤكد     
العربيـة  :  غنية بروافدها ومكوناهتا الثقافية واحلـضارية بأن شعبها شعب واحد هبوية واحدة  

فريقية، اإلسالمية واملسيحية واليهودية، فهو بلد يعيش الوحدة يف         واألمازيغية واألندلسية واأل  
إطار التعدد الذي يغين اخلصوصية متتزج يف دماء املغاربة منـذ قـرون األصـول العربيـة                 

  .رابط أواصرهواألمازيغية، فهم شعب واحد تتداخل وتت
تدمج هذه املسألة يف إطـار        ال جتاه املسألة األمازيغية   فالسياسة اليت ينهجها املغرب     -٨٥

مناهضة التمييز العنصري بل يف إطار مشروع جمتمع دميقراطي يقوم على بناء الدولة العصرية              
طنيـة، هـذه    القائمة على املساواة والتكافل االجتماعي والوفاء للروافد األساسية للهوية الو         

السياسة اليت تعتز باألمازيغية كمكون أساسي يف الشخصية الوطنية ويف اهلوية الثقافية للشعب 
املغريب، وبالتايل فإن احملافظة والنهوض هبا هي مسؤولية وطنية تقع على اجلميع وليس جمـرد               

  .شأن حملي أو جهوي
ثنية أو عرقية ختص شـعباً      األمازيغية على أهنا قضية إ     إىل   وسيكون من اخلطأ النظر     -٨٦

ملك جلميع املغاربة بدون    "دير  غاأصلياً يف بالدنا، بل تعترب كما قال جاللة امللك يف خطاب أ           
، فاملغاربة مبختلف أصوهلم شعب واحد يتمتعون بنفس احلقوق ويتحملـون نفـس             "استثناء

سامهون حبنكة  الواجبات ويسجل املغرب بكل اعتزاز أن العديد من أبنائه من أصل أمازيغي ي            
ومهنية مشهود هلا ووطنية صادقة يف تسيري شؤون البالد من خالل مناصبهم السامية كوزراء              
وكتاب عامني وأمناء أحزاب وبرملانيني وضباط سامني يف اجليش وسفراء، أو مـن خـالل               

  . تسيريهم للنسيج املقاواليت والنسيج االقتصادي الوطين



CERD/C/MAR/17-18 

21 GE.09-46339 

ختاذ مجلـة  اازيغية كمكون وطين وثقايف واجتماعي مت   ومن هذا املنظور ولتعزيز األم      -٨٧
 تـشرين   ١٧من التدابري أبرزها إنـشاء املعهـد امللكـي للثقافـة األمازيغيـة بتـاريخ                

 الذي يعترب إحداثه خطوة كربى تكرس احلقوق الثقافية باملغرب وتدعم           ٢٠٠١أكتوبر/األول
ة والعمل علـى إغنائهـا كمكـون       ويتوىل املعهد تعميق البحث يف الثقافة األمازيغي      . التنوع

  :أساسي للثقافة الوطنية والثراث الثقايف، ومن مهام هذه املؤسسة
اإلسهام يف إعداد برامج للتكوين األساسي واملستمر لفائدة األطر التربوية املكلفـة          •

بتدريس األمازيغية واملوظفني واملستخدمني الذين تقتضي مهنتهم استعماهلا وبوجه         
  ؛يف تعلمهاعام كل من يرغب 

مساعدة اجلامعات على تنظيم املراكز اليت تعىن بالبحث والتطوير اللغوي والثقـايف      •
  ؛األمازيغي وعلى تكوين املكونني

  :دراسة التعابري اخلطية الكفيلة بتسهيل تعليم األمازيغية عن طريق •
إنتاج املواد التعليمية الالزمـة لتحقيـق هـذه الغايـة وإعـداد معـاجم                •

  ؛ةمتخصص وقواميس
إعداد خطط عمل بيداغوجية يف التعليم العام بانسجام مع السياسة العامة اليت             •

  .تنهجها الدولة يف ميدان التربية الوطنية
ومباشرة بعد تأسيس املعهد امللكي للثقافة األمازيغية مت تبين حرف تيفيناغ الذي قـام                -٨٨

، وهبـذا   "تيفيناغ ايركـام  "ؤسسة  املعهد بتقعيده وتنميطه ليصبح امسه بعد ذلك مقروناً هبذه امل         
العمل يكون املغرب قد حسم بكيفية عملية يف مسألة كتابة األمازيغية حبرفها الطبيعي الـذي               

 Unicode-ISOدخل اليوم اجملال املعلومايت من بابه الواسع حيث وافقت املنظمة الدولية للتنميط             
  .ديات املقننةباإلمجاع على تبين رموز تيفيناغ ضمن النظام الدويل لألجب

املعهـد   هذا وهبدف إدماج اللغة والثقافة األمازيغيتني يف الربامج واملناهج التعليمية، وقع            -٨٩
امللكي للثقافة األمازيغية ووزارة التربية الوطنية والتعليم العايل والبحث العلمي وتكـوين األطـر              

تقومي، حيث مت الـشروع يف      اتفاقية شراكة نصت على إحداث جلنة مشتركة للتنسيق والتتبع وال         
 يف  ٥ يف حدود    ٢٠٠٣/٢٠٠٤تدريس األمازيغية مبوجب هذه االتفاقية مع بداية العام الدراسي          

املائة من املؤسسات التعليمية، على أساس أن يسري اإلدماج وفق وترية متدرجة تتوخى التعمـيم               
سنة الرابعة من التعلـيم      ال ٢٠٠٦/٢٠٠٧بصيغتيه األفقية والعمودية، لتصل خالل العام الدراسي        

  . يف املائة من املؤسسات التعليمية٣٠االبتدائي خبريطة مدرسية تغطي 
 يف إجنـاز األدوات البيداغوجيـة       ٢٠٠٣كما مت الشروع منذ منتصف خريف سنة          -٩٠

، "أوال إينو "اخلاصة بتدريس اللغة األمازيغية يف السنة األوىل من التعليم االبتدائي بإعداد كراسة             
 عبارة عن جذاذات تربوية معززة بشريط صويت حيتوي على مجيع النصوص املدرجـة يف               وهي

 ٢٠٠٣/٢٠٠٤أبريل أبريل من السنة الدراسية      /، ويف منتصف شهر نيسان    .الكراسة املذكورة 
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صدر أول كتاب مدرسي لألمازيغية باملؤسسات العمومية، وبذلك مت تدشـني أول جمموعـة              
 لألسـتاذ  تتضمن كتاب التلميذ والدليل التربوي    " ين أتامازيغت تيفاو"تربوية رمسية حتت اسم     

، وباملوازاة مع الكتاب املدرسي أصـدر املعهـد امللكـي           صدر منها حلد اآلن أربع مستويات     
نـاجع   للثقافة األمازيغية جمموعة مهمة من املعينات واملواد التعليمية الضرورية لضمان استغالل          

بة للتعليم العايل فقد مت الشروع يف إدراج الدراسات األمازيغية يف           وبالنس. هلذه اجملموعة التربوية  
  .٢٠٠٦/٢٠٠٧ خالل العام الدراسي أغاديرإطار املاستر بكلية اآلداب ب

وإلدماج األمازيغية يف الفضاء اإلعالمي قام املعهد امللكي للثقافة األمازيغية بشراكة             -٩١
اكبة إدماج األمازيغية يف النسيج اإلعالمـي       مع وزارة االتصال ببلورة استراتيجية تضمن مو      

  .وخاصة يف الفضاء السمعي البصري بشراكة مع وزارة االتصال
ولضمان احلفاظ على اهلوية األمازيغية، ومراعاة ملالحظات جلنة مناهـضة التمييـز              -٩٢

فـإن  خبصوص املسألة املتعلقة بتدوين األمساء الشخصية األمازيغية يف سجالت احلالة املدنية،            
أقسام احلالة املدنية باجلماعات واملقاطعات أصبحت تستجيب لطلبـات تـسمية األمسـاء             

اللجنة العليا للحالة املدنية اليت تتـوىل        إىل   األمازيغية، ويف حالة وجود أي خالف يرفع األمر       
إدراج بعض األمسـاء ذات      إىل   الفصل يف املوضوع وقد تلقت هذه اللجنة عدة طلبات ترمي         

 مازيغي لتنظر فيها على ضوء النصوص القانونية املنظمة للحالة املدنيـة واسـتناداً            األصل األ 
مبدأ أساسي هو مبدأ مغربية اإلسم يف إطار االعتراف باهلوية املتنوعة للمجتمع املغـريب               إىل

وبالطابع متعدد الروافد للثقافة املغربية قبلت اللجنة العديد من األمساء ذات الطابع األمازيغي             
  .أمازيغ، أمالل، أوس، إدير، تسنيم، تودىل، تيفاوت، ماسينيسا، ونوميديا: ر منهانذك

   ٣املادة     
ما فتئت اململكة املغربية، وكما سبق هلا أن أكدت يف تقاريرها الوطنيـة الـسابقة،         -٩٣

تشجب بشدة وحتارب كل أشكال التمييز العنصري، فتشريعاهتا متنع كل املمارسات الـيت             
  .تفرقة العنصرية بني أقاليمها أو مكوناهتا البشرية أو الثقافيةال إىل تسعى
ووعياً منها بضرورة توفري تنمية فعلية ومتوازنة ملختلف أقاليم وربوع اململكة فقـد               -٩٤
 متثلت يف بـرامج التنميـة       ١٩٧٦إيالء األقاليم الصحراوية املغربية عناية خاصة منذ سنة          مت

فية على صعيد العمران والصحة والتعليم والبنيات األساسـية         االجتماعية واالقتصادية والثقا  
  .واإلدارة واالقتصاد واخلدمات والرياضة والثقافة

وتتكامل أهداف هذه املبادرة مع االستراجتية اليت ينهجها املغرب خبصوص ضـمان              -٩٥
 متتع مجيع املناطق بالبنيات والتجهيزات األساسية، وهو ما جسده عـرب اعتمـاده لـسياسة              

 إقليماً هلا جمـالس إقليميـة       ١٦ إىل    حيث مت تقسيم اململكة إدارياً     ١٩٩٠اإلقليمية منذ سنة    
تسهر على تنفيذ الربامج التنموية للجهة، حيث ترصد لكل جهة ميزانية متكنها مـن تنفيـذ                

انعكس اجياباً على مستوى تدبري املوارد احمللية على صعيد كل جهة وذلـك              براجمها، وهو ما  
  .ق توازن وتكامل بني خمتلف جهات اململكةهبدف خل
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إن التجربة اليت عرفها املغرب على املستوى اإلقليمي جعلته يتـبىن منظـوراً جديـداً             -٩٦
بعد سياسي ميكن من ممارسة دميقراطية حملية، وهو اإلطار          إىل   للجهوية يتجاوز فيه البعد الترايب    

لذايت كحل سلمي لتمكني سكان الصحراء الذي قدم املغرب من خالله مقترحه اخلاص باحلكم ا
  .املغربية من املسامهة يف حتقيق تنمية حملية مستدامة تكون يف خدمة املواطنني الصحراويني

وتواصل احلكومة املغربية، بالتعاون مع خمتلف الشركاء، العمل على اختاذ اإلجراءات            -٩٧
كافـة حقـوقهم االقتـصادية      الالزمة لضمان متكني سكان األقاليم الصحراوية من ممارسة         

واالجتماعية والثقافية والتمتع هبا، كما أن هذه األقاليم حتظى بعناية خاصة ضـمن بـرامج               
املبادرة الوطنية للتنمية االجتماعية، كما حتظى بوكالة خاصة تسهر على النهوض بأوضاعها            

  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية
اش والتنمية االقتصادية واالجتماعيـة يف أقـاليم        يف هذا السياق عملت وكالة اإلنع       -٩٨

 على إعداد خمطط للتنمية املندجمة يتضمن       ٢٠٠٢مارس  / آذار ٦اجلنوب منذ إحداثها بتاريخ     
سلسلة برامج طموحة من شأهنا أن جتعل من هذه املناطق قطباً اقتصادياً يتميـز خبـصوصيته             

ملواطن املغريب حيثما كـان يف الـشمال        اجلهوية اليت تتكامل مع باقي اجلهات ملا فيه صاحل ا         
  . اجلنوب بدون ميز وال فرق كما يؤكد على ذلك الدستور أو
 مشروعاً بقيمـة    ٢٢٦ على حوايل    ٢٠٠٨-٢٠٠٤ويشتمل برنامج الوكالة لفترة       -٩٩

  :  حماور٦ مليار درهم موزعة على ٨تقارب 
ـ  ٩ ٨٢٤السكن غري الالئق وبناء السكن االقتصادي يف حـدود            -١   سكناً  م

موزعة على جهيت وادي الذهب لكويرة ولعيون بوجدور الساقية احلمراء مع جتهيز بعـض              
   مسكن اقتصادي بأسا الزاك وأوسرد وطانطان؛٥٠٠األحياء بكلميم السمارة وبناء 

   قرى الصيد التقليدي والساحلي؛  -٢  
خالل بناء  املاء والبيئة، وهتم هذه العملية تزويد الساكنة باملاء الشروب من             -٣  

  قنوات الربط وحفر اآلبار والثقوب املائية وحتلية مياه البحر؛
  شق الطرق وبناء املوانئ وتعميم الكهرباء؛   -٤  
  االهتمام بالسياحة احمللية والصناعة التقليدية اجلهوية؛   -٥  

 مليـار درهـم     ٣,٠٦) ٢٠٠٧- ٢٠٠٦(وقد بلغت قيمة اجلزء املربمج إجنـازه خـالل          
  . يف املائة٤٠ مليار درهم أي حوايل ٢٦,١كالة منها الو تتحمل
  : وميكن جتميع نتائج خمتلف املبادرات يف هذه املناطق يف احملاور التالية  -١٠٠

تتوفر هذه املناطق على هذا املستوى على املرافـق         : حمور البنيات التحتية    -١  
  :واخلدمات التالية

  ؛مطاران رئيسيان  )أ(    
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  ؛ثالثة موانئ رئيسية  )ب(    
 منـها   كيلـو متـر    ٥ ٨٨٣ إىل   شبكة من الطرق الوطنية تصل      )ج(    

  ؛ مرصفةكيلو متر ٢ ٢٠٣
  ؛ يف املائة٩٠ إىل الربط باملاء الشروب تصل خدماته  )د(    
  .  يف املائة٨٠ إىل الربط بالكهرباء تصل خدماته  )ه(    
ا تتوفر هذه املناطق على هـذ     : حمور التجهيزات السوسيو تعليمية والثقافية      -٢  

  : املستوى على خدمات هامة إذ
 ٧٨ يف املائـة موزعـة علـى         ٨٢تبلغ نسبة متدرس األطفال حالياً        )أ(    

مركز لتكوين املعلمني واملعلمات وعدة مراكـز للتكـوين          إىل   مؤسسة تعليمية إضافة  
  .والتأهيل املهين

تضم هذه املناطق يف جمال اخلدمات الثقافية والرياضـية والـشبابية             )ب(    
 ناديـاً   ١٥ دار للشباب و   ١٣وية، أربعة مراكز ثقافية وثالثة مركبات رياضية و       والنس

 علـى   هودات أكرب سيعمل املغـرب مـستقبالً      جم إىل   نسائياً، وهي منجزات حتتاج   
  .استكماهلا يف هذا اجملال

 مركـزاً   ٢١تتوفر اجلهة على مثانية مستشفيات و     : حمور التجهيزات الصحية    -٣  
  . نسمة٢ ٢٥٣طبيب واحد لكل  إىل ة، وتصل نسبة التأطري الطيب مؤسسة عالجي١٥صحياً و
عرف اجملال العمراين بأقاليم الصحراء املغربية تطوراً كبرياً        : حمور السكن   - ٤  

 سنة، كما حتسنت نوعية الـسكن،     ٣٠ومتصاعداً ظهرت مبوجبه مدن جديدة يف أقل من         
اربة السكن غري الالئق وبنـاء      وتواصل احلكومة جهودها يف هذا اجملال من خالل برامج حمل         

ويف هذا اإلطار مت القضاء على دور الـصفيح         . السكن االقتصادي وجتهيز األحياء واملدن    
القضاء على الـسكن العـشوائي       إىل   مبخيم الوحدة بالعيون كما مت وضع برنامج يهدف       

ا الربنامج مبا   مجالية هلذ وتأهيل النسيج العمراين باألقاليم الصحراوية وقد حددت التكلفة اإل        
 مليار درهم ممولة من طرف الدولة كما سيستفيد من هذا الربنامج خـالل              ١  ٤١٤يناهز  
  .أسرة موزعة على خمتلف األقاليم واملدن اجلنوبية ٤٤  ٧٥٠ ما يقارب ٢٠٠٩سنة 

تواصل احلكومة تقدمي اخلدمات لساكنة هذه املنـاطق        : حمور اخلدمات   - ٥  
راء الدراسات ملواجهة ظاهرة التصحر وزحف الرمـال  وتوسيعها وتنويعها من خالل إج    

وتقدمي القروض لدعم املشاريع الصغرى واملتوسطة ودعم اجملتمع املدين مادياً ومعنويـاً،            
ودعم املواد الطاقية ومواد االستهالك، واملسامهة يف إجياد حلول عملية لتشغيل الـشباب             

إذاعيت الداخلـة   (ر إعالمية مسعية    العاطل ودعم اإلعالم اجلهوي املكتوب من خالل مناب       
واملرئية من خالل القناة التلفزية اجلهوية بالعيون اليت تتم إدارهتا بواسطة الشباب ) والعيون

  .محلة الشواهد من أبناء املنطقة
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إن تنوع الثقافات احمللية وتفرعها بني عادات وتقاليد الشمال واجلنـوب والوسـط              -١٠١
وأمازيغ مل تكن يوماً عامل تفرقة بـل عوامـل وحـدة،            واألطلس والصحراء، بني عرب     

القاعدة العامة اليت خيضع هلا اجلميع وينعم هبا اجلميع مبا يف ذلك املواطنون سكان أقاليم                وهي
الصحراء الذين يتقامسون مع إخواهنم هذا املبدأ فيحظون بنفس العناية من حيـث التعامـل               

لى تساوي ظروف العيش واستثمار الطاقـات       توجيه االستثمار أو فرص الشغل حرصاً ع       أو
  . وتقاسم الثروات

ن التنمية املستدامة تقتضي إشراك الفاعلني احملليني يف اختاذ املشاريع ورسم إوحيث    - ١٠٢
الربامج اليت ترمي حتقيق هذه التنمية، فإن املغرب ومببادرة من جاللة امللك قام بإحـداث               

 يتألف من ممثلني عن أكثر من       ٢٠٠٦راوية سنة   اجمللس امللكي االستشاري للشؤون الصح    
جانب ناشطني بارزين يف حقـوق اإلنـسان وممـثلني           إىل    قبيلة يف الصحراء املغربية    ٤٠

  .ملنظمات اجملتمع املدين
ويضطلع اجمللس امللكي االستشاري للشؤون الصحراوية بعدة مهام يتـداخل فيهـا              -١٠٣

ادي، فعالوة على الدور االستشاري هلذا اجمللس       البعد الوطين السياسي واالجتماعي واالقتص    
راء استـشارية   آخبصوص القضايا اليت هتم الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، ميكنه إبداء            

ختص التنمية البشرية وتقدمي اقتراحات خبصوص املبادرات واملشاريع املتعلقة بضمان التنميـة            
نوبية بتنسيق مع مجيع اهليئات الوطنية واحملليـة،        البشرية واالقتصادية واالجتماعية لألقاليم اجل    

ختص فئة معينة بذاهتا، بل هي تنصهر         ال وهو ما يوضح البعد الوطين للقضية الصحراوية اليت       
يف بعدها الوطين كمكون من مكونات اجملتمع وكمجال ترايب ضمن الوحدة الترابية للمملكة             

  .وكرافد ثقايف ضمن املشهد الثقايف املغريب
يتجزأ من أقاليمهـا حيظـى        ال وتشكل األقاليم الصحراوية بالنسبة للمملكة جزءاً       -١٠٤

قاليم بنفس املعاملة وخيضعون    مغاربة كباقي اخواهنم يف باقي األ     سكاهنا، باعتبارهم مواطنني    
سيما على مستوى ضمانات احملاكمة العادلة   اللنفس القوانني، هلم نفس احلقوق والواجبات،    

شخصية وحرية التنقل والتعبري واملبادرة، فال يعتقل أحد وال حيـاكم إال طبقـاً              والسالمة ال 
وملا كانت دولة القانون تفرض خضوع اجلميع لسلطة هذا األخري، فـإن إيقـاف              . للقانون

 مثوحماكمة بعض سكان هذه األقاليم بسبب التجمهر دون رخصة مت يف نطاق القانون، ومن               
فها مغاربة صحراويون هي حماكمات عادلة متتع أصحاهبا بكافة         فإن احملاكمات اليت كان أطرا    

الضمانات القانونية طاملا أن األفعال اليت ارتكبوها ختضع ملساءلة القانون الذي خيـضع لـه               
  . اجلميع دون متييز أو استثناء

  ٤املادة     
 نبذ كـل  إمياناً بقيم حقوق اإلنسان السامية، ودفاعاً عن مبدأ املساواة الذي يفترض      -١٠٥

فكر متييزي يستهدف التهميش واإلقصاء، يتصدى املغرب بكافة الطرق والوسـائل لكـل             
  .الدعايات واألفكار القائمة على أساس عنصري
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 وإن التزام املغرب دستورياً مببادئ حقوق اإلنسان جتعله حيرص على السهر باستمرار             -١٠٦
انونياً من خالل تأطري هـذه احلقـوق،        على ضمان املبادئ املتعارف عليها عاملياً وصيانتها ق       

  .وفرض االحترام الالزم هلا أساساً عرب فرض عقوبات جزائية عن كل خرق هلا
 مكرر من قانون الصحافة املعـدل       ٣٩ويندرج يف هذا اإلطار ما نص عليه الفصل           -١٠٧

 الذي شجب ومنع كل حتريض على التمييز العنصري         ٢٠٠٢ أكتوبر/ تشرين األول  ٣بتاريخ  
م بإحدى الوسائل العلنية أو اخلطب أو أثناء التجمعات العمومية أو يف األماكن العمومية،              يت

وعاقب هذه األفعال بعقوبة حبسية تتراوح مدهتا مابني شهر وسنة وبغرامة ماليـة تتـراوح               
  . درهم ٣٠ ٠٠٠,٣٠ درهم و٣ ٠٠٠بني  ما

التمييز العنـصري كمـا   ويسري هذا املنع يف مواجهة أفعال التحريض على ممارسة      -١٠٨
 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع اشكال التمييز العنصري على ٤نصت على ذلك املادة 

الفاعلني الرئيسني الذين ارتكبوا هذه األفعال، وكذا جتاه املشاركني الـذين قـد تقتـصر               
األنـشطة،  تدخالهتم على مستوى تقدمي املساعدة لألنشطة العنصرية مبا يف ذلك متويل هذه             

حيث خيضع املشارك لنفس العقوبة املقررة هلذه اجلرمية، وهي املقتضيات اليت حافظ عليهـا              
وزاد من تقوية ضماناهتا القانونية مشروع قانون الصحافة الذي ينتظر استكمال اإلجـراءات       

  . املسطرية إلحالته على الربملان حىت تتم املصادقة عليه ويصري قانوناً ساري التنفيذ
ولقد تعامل القضاء املغريب من جهته حبزم وصرامة مع هذه الدعوات التحريضية على                -١٠٩

التمييز، وهو ما يتضح من خالل األحكام الصادرة يف املوضوع ونسوق كمثال عليها احلكـم               
 حيـث متـت     ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ١٢خ  يالصادر عن احملكمة االبتدائية بورزازات بتار     

 مكـرر مـن قـانون    ٣٩ جبنحة التحريض على التمييز طبقاً للفـصل     متابعة أحد األشخاص  
  .الصحافة
تعزيز حقـوق    إىل   ويؤكد هذا احلكم اخنراط القضاء املغريب يف النسق العاملي الرامي           -١١٠

اإلنسان مبفهومها العاملي وحرصه على تطبيق أحكام االتفاقيات الدولية ويف مقدمتها اتفاقية            
علـم   إىل   العنصري كلمـا بلـغ     ح القضاء يثري موضوع التمييز    مناهضة التمييز، حيث أصب   

  .النيابات العامة على صعيد احملاكم وجود ممارسة عنصرية
ويف هذا اإلطار قامت النيابة العامة لدى احملكمة االبتدائية بطنجة باستدعاء مـدير               -١١١

 ٢٠٠٥ة  لـسن  ٢٨٣على إثر نشر هذه األخرية يف عـددها         " الشمال"ورئيس حترير جريدة    
رئيس حترير اجلريدة من طرف النيابة العامـة   إىل  ولقد مت االستماع  . األفارقة إىل   مقاالً يسيئ 

 العنوان، ونشرت اجلريدة    اختياريعدو أن يكون جمرد خطأ مهين يف          ال حيث أكد بأن األمر   
مـة  رئيس احملك  إىل   اعتذاراً عن ذلك يف ثالث من صفحاهتا،كما تقدمت النيابة العامة مبقال          

بصفته قاضياً لألمور املستعجلة تطلب منه فيه إصدار أمر بسحب العدد املشار إليه من السوق 
  .حيث قامت عناصر من الضابطة القضائية بسحب العدد املذكور من األكشاك واملكتبات
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وعلى مستوى آخر يعمل املشرع املغريب على توسيع تطبيق هذا املنع على أكثر من                -١١٢
 ٢٣من خالل قانون اجلمعيات الذي أدخلت عليه تعديالت مهمة بتـاريخ        سيما    ال مستوى
 حيث منع هذا القانون تأسيس اجلمعيات على أساس متييزي وهو ما نص             ٢٠٠٢يوليه  /متوز

  .عليه أيضاً قانون األحزاب السياسية املصادق عليه مؤخراً
 مـن   ٣تمييز نص الفصل    ويف هذا اإلطار فإنه ووفقاً ملا دعت إليه اتفاقية مناهضة ال            -١١٣

شكل من  إىل قانون اجلمعيات على بطالن كل مجعية يتم تأسيسها ألغراض عنصرية أو تدعو         
 من هذا القانون على نفـس القاعـدة خبـصوص           ١٧أشكال التمييز، كما يؤكد الفصل      

اجلمعيات ذات الصبغة السياسية حيث يشترط فيها عدم خمالفتها ملقتضيات الفصل الثالـث             
  .التمييز إىل لذكر، مما يعين عدم جواز تأسيس اجلمعيات السياسية اليت تدعوالسالف ا

هذا وقد رتب القانون املؤسس للجمعيات على خمالفة هذه القواعد القانونية الـيت               -١١٤
حتمي يف جوهرها مبدأ املساواة ومتنع كل أشكال التمييز عقوبات جزائية تـضمن فـرض               

اجلزاء املدين املتمثل أساساً يف بطالن اجلمعية، هناك جـزاء             إىل االلتزام بأحكامها، فباإلضافة  
 الذي يعاقب كل شخص يرتكب هـذه اجلـرائم          ٢٠زجري تعرضت له مقتضيات الفصل      

  .عشرة آالف درهم إىل بعقوبات مالية تصل
وال ينحصر شجب املغرب للتمييز على مستوى الدعايات العنصرية فحسب، بـل              -١١٥
 إىل  مييز مبا فيها إقامة وتأسيس التنظيمات السياسية القائمة أو الداعية         كل مظاهر الت   إىل   ميتد

التمييز أو التفوق العنصري، حيث أصبح شجب التمييز يلقي بظالله على احلياة الـسياسية              
ويف هذا اإلطار نصت . أيضاً وذلك من خالل منع تأسيس أحزاب سياسية على أساس متييزي

 على بطـالن أي حـزب       ٢٠٠٧اب السياسية الصادر يف سنة      املادة الرابعة من قانون األحز    
سياسي يرتكز على أساس ديين أو لغوي أو عرقي أو جهوي أو يقوم بكيفية عامـة علـى                  

ويعترب القانون املغريب املؤسسات اليت تنـبين علـى         . أساس متييزي أو خمالف حلقوق اإلنسان     
  .ترب املشاركة فيها عمالً خمالفاً للقانونالتمييز أو تدعو له باطلة ويعاقب على إنشائها، كما يع

وضماناً لتطبيق هذه املقتضيات من طرف األحزاب السياسية نص املـشرع علـى               -١١٦
ضمانات قانونية كفل مبقتضاها فرض االحترام الالزم هلا، وهو ما يتضح من خالل اجلـزاء               

ر واملتمثل يف إبطال األحزاب     القانوين املترتب على خمالفة مقتضيات املادة الرابعة السالفة الذك        
املخالفة، حيث حيق للنيابة العامة وكذا لكل شخص يعنيه األمر تقدمي طلب لدى احملكمـة               

إبطال احلزب الذي يقوم على أساس متييزي، وميكن للمحكمـة أن تـأمر    إىل اإلدارية يرمي 
 الذي نصت حني الفصل يف موضوع الدعوى بإغالق مقار احلزب، وهو املقتضى إىل  احتياطاً

  . من قانون األحزاب٥٣عليه املادة 
ويف الواقع فإن املغرب ليس فيه أحزاب سياسية قائمة علـى التمييـز، ذلـك أن                  -١١٧

األحزاب السياسية املغربية هي أحزاب جتمع يف مكوناهتا خمتلف املغاربـة أمـازيغ وعربـاً               
ية مبنع تأسيس أحـد     وعلى هذا األساس قامت السلطات املغرب     . مسلمني ومسيحيني ويهود  
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األحزاب السياسية ويتعلق األمر باحلزب الدميقراطي األمازيغي الذي أصدر القضاء املغـريب            
 يسمح به   ال بشأنه حكماً قضائياً قضى ببطالن تأسيسه لكونه ينبين على أصل عرقي وهو ما            

زب منحت  ويف مقابل منع تأسيس هذا احل     . قانون األحزاب السياسية وال املواثيق الدولية      ال
  .السلطات اإلدارية املغربية عدة قرارات باملوافقة على تأسيس أحزاب سياسية جديدة

   ٥املادة     

  املعاملة املتساوية أمام احملاكم واهليئات املكلفة بإقامة العدل    
خيضع املتعاملون مع احملاكم ملبدأ أساسي هو املساواة، وقد كرس القـضاء املغـريب                -١١٨

هذا املبدأ بني املتقاضني من خالل متتيع اجلميع باحلق يف الـدفاع واحملاكمـة            دوره يف حتقيق    
ففي اجملال اجلنـائي    . العادلة دون متييز بسبب اجلنس أو الدين أو اللغة أو العرق أو غري ذلك             

كرس قانون املسطرة اجلنائية هذا احلق من خالل تنصيصه على إجراءات مسطرية، توافـق              
يها دولياً، وحتقق مساواة اجلميع يف التمتع به، ذلك أن القوانني اجلنائيـة،             املعايري املتعارف عل  

جنس  إىل   املتهم إال هبذه الصفة، دون مراعاة انتمائه       إىل   تنظر  ال املوضوعية منها واإلجرائية،  
يتحدثون   ال  ممن )مغاربة أو أجانب  (أو عرق أو عقيدة معينة، وهكذا مثالً بالنسبة للمتهمني          

بية، لغة التقاضي الرمسية، يكون القاضي ملزماً باالستعانة مبترجم أو بشخص جييـد             اللغة العر 
 من قانون املسطرة ٤٧املادة (التخاطب معهم، سواء كان ذلك أثناء التقدمي أمام النيابة العامة          

  ).  من قانون املسطرة اجلنائية٣١٨املادة (أو أثناء احملاكمة ) اجلنائية
قواعد، خيضع القانون أعمال ضباط الشرطة القضائية ملراقبة مباشرة         تلك ال لواحتراماً    -١١٩

من طرف القضاء، سواء من طرف قضاة النيابة العامة أثناء مرحلة البحث التمهيدي، أو أثناء               
مرحلة احملاكمة من طرف قضاة احلكم الذين ميكنهم إبطال حماضر الضابطة القضائية يف حالة              

فالقضاء بوصفه ضامناً للحقوق    . ا يف قانون املسطرة اجلنائية    خرقها للضمانات املنصوص عليه   
واحلريات قد يثري من تلقاء نفسه عدم صحة وسالمة اإلجراءات يف حالـة خـرق قواعـد                 

احلرمان من احلرية، وذلك متاشياً مع الروح والفلسفة ذاهتا لقانون           إىل   احلراسة النظرية، بالنظر  
  . املسطرة اجلنائية املغريب

ىل جانب ذلك، ولتقريب القضاء من املتقاضني، وتسهيل ولوجه دون متييز، عمل            وإ  -١٢٠
املغرب على توفري تغطية شاملة للتراب الوطين باحملاكم معتمداً يف ذلك على معايري موضوعية              

ويف هذا اإلطار، مت منذ     . حجم القضايا الرائجة وعدد السكان     إىل   جمردة يتم حتديدها بالنظر   
ة حماكم ابتدائية جديدة، ودعماً للقضاء املتخصص، مت إحداث حمكميت           إحداث أربع  ٢٠٠٢

استئناف إداريتني بكل من الرباط ومراكش، وذلك يف انتظار التعميم التدرجيي هلذه التجربة             
  .على مناطق أخرى من اململكة
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 يف تنفيذ بـرامج     ٢٠٠٤ولتأهيل وحتديث املنظومة القضائية، مت الشروع منذ سنة           -١٢١
تسهيل ولوج اخلدمات القضائية حيث مت اطالق خدمات البوابة االلكترونيـة   إىل  ترمي أولية

اجلديدة لوزارة العدل من أجل املسامهة يف تقدمي خدمات إلكترونية تسهل تتبع امللفات وإجناز 
اإلجراءات بقصد تعميم املعلومة القانونية والقضائية وتعريف العموم باحلقوق اليت تـضمنها            

  . املعمول هبا واملؤسسات اليت تسهر على محايتهاالقوانني

احلق يف األمن الشخصي ويف احلماية من العنف أو األذى البدين الذي قد يصدر عن أي                    
  موظف أو مجاعة أو مؤسسة

يبذل املغرب جهوداً كبرية لتحقيق األمن ومحاية األشخاص من كل اعتداء قد يلحق               -١٢٢
م وبصورة عامة حماربة اجلرمية بكل أنواعها، وذلك يف إطـار      سالمتهم البدنية أوسالمة أمواهل   

سياسة أمنية حتكمها مبادئ حقوق اإلنسان وااللتزام بالنـصوص القانونيـة الـيت حتـدد               
وتـسهر  . اختصاصات خمتلف املصاحل األمنية وتؤطر طريقة ممارستها لتلك االختـصاصات         

تنفيذ لتلك املبادئ وفقاً للقانون أثنـاء       السلطة القضائية على ضمان احترام املصاحل األمنية و       
  .العدالة إىل تأديتها لعملها خبصوص ضبط اجلرائم ومالحقة مرتكبيها وتقدميهم

ومع تنامي ظاهرة اإلرهاب الدويل، مل يسلم املغرب بدوره من االمتدادات الـسلبية              -١٢٣
 حزم يف إطار دولة     هلذه الظاهرة، حيث تعرض العتداءات إرهابية متت مواجهتها مبا يلزم من          

  . القانون واملؤسسات اليت تكرسها عدد من النصوص القانونية اإلجرائية منها واملوضوعية
وحرصاً على صيانة أمن املواطنني وسالمتهم الشخصية، بذلت أجهزة األمن جهوداً             -١٢٤

كربى إلفشال احملاوالت التخريبية اليت أقـدمت عليهـا بعـض اجلماعـات اإلرهابيـة،               
القبض على العناصر املتورطة، حيث متت متابعتها وعرضها على القضاء الذي أصدر             وألقت

وال يزال جمهود احلفاظ على األمن والوقاية من األعمال اليت هتـدد            . يف حقها أحكاماً خمتلفة   
أمن وسالمة املواطنني مستمراً بسلسلة من األحباث والتحريات، أسفرت عن تفكيك شبكات       

هتا على احملاكم املختصة اليت أصدرت أحكامها على املتـورطني فيهـا،      إرهابية عرضت ملفا  
  .تقوم املصاحل األمنية بتعزيز محالهتا لتفكيك اخلاليا االرهابية كما
أما على مستوى احلق يف احلماية من االستعمال املفرط للقوة، خاصة من لدن القوة                -١٢٥

كمـا أن   . ت كافية لتوفري تلك احلمايـة     العمومية، فإن القوانني املعمول هبا تتضمن مقتضيا      
القضاء يظل الضمانة ضد كل احنراف يف استعمال القوة من طرف القوة العمومية، سيما وأن       
هذه القوة وجدت أساساً لتوفري احلماية وضبط األمن والنظـام العـام وتـوفري احلمايـة                

ل زعزعة لألمـن    للممتلكات اخلاصة والعامة، وللحريات األساسية للمواطنني ومكافحة ك       
واالستقرار واحتالل الشارع العام وعرقلة حركة السري واجلوالن وتعطيـل مـصاحل املـارة         

ويف مقابل تنظيم استعمال القـوة  . والتجار، يف غري إساءة الستعمال القوة املأذون باستعماهلا     
هـذه  أن تنامي ظاهرة االحتجاج اليت قد تستعمل يف مواجهتها           إىل   العمومية جتب اإلشارة  
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القوة تبقى يف بعدها ظاهرة صحية تعكس نضج الفكر اجملتمعي يف الدفاع واملطالبة حبقوقـه،      
لكنها باملقابل جيب أن تلتزم باحترام القانون وأن متارس حريتها يف التعبري يف إطار الظـوابط                

ج القانونية اليت يتعني يف ظلها ملء الفراغ القانوين الذي جيب أن يؤطر احلـق يف االحتجـا                
  . بشكل يضمن لألشخاص ممارسة هذا احلق من جهة وضمان األمن العام من جهة ثانية

وفيما خيص احلق يف احلماية من التعرض للتعذيب واالعتقال التعسفي، فإن اململكة              -١٢٦
ترسيخ مبادئ حقوق اإلنسان، وضعت اآلليات الالزمة لضمان  إىل املغربية، يف سعيها احلثيث

سواء على مستوى التشريع واملقتضيات التنظيمية أو على مستوى التطبيـق           التمتع هبذا احلق    
العملي، حيث خيضع عمل الشرطة القضائية إلشراف ومراقبة النيابة العامة اليت تعمل علـى              
تنفيذ سياسة جنائية تكرس هذه اخليارات واملبادئ اليت تؤكد عليها املناشري الـيت توجههـا               

 يقوم قضاة النيابة العامة بزيـارة أمـاكن احلراسـة النظريـة      ويف هذا اإلطار  . وزارة العدل 
ع على أحوال املودعني هبا، والتأكد من شرعية وظروف االعتقال، ومدى احتـرام             االطالو

مؤسسات السجون للوقوف    إىل   املدة القانونية للوضع رهن احلراسة النظرية، والقيام بزيارات       
كما . ظمة للسجون ومتتيع السجناء بسائر حقوقهم     على مدى احترام املقتضيات القانونية املن     

 من الوكيل العام للملك ووكيل امللك وقاضي التحقيـق أن           ألزم قانون املسطرة اجلنائية كالً    
يأمروا بإجراء فحص طيب على الشخص املقدم أمامهم إذا طلب منهم ذلك أو عاينوا عليـه                

 على خاضعة للتحديث والتحسني بناًءآثار العنف أو التعذيب، وبديهي أن هذه اآلليات تبقى          
  . املتابعة والتقييم املستمرين وما قد يظهر عليهما من مظاهر اخللل وسوء االستعمال

ويف نفس اإلطار، تقوم وزارة العدل، منذ دخول قانون منع وجترمي التعذيب حيـز                -١٢٧
رة لفائـدة   ، بتنظيم أيام دراسـية وموائـد مـستدي        ٢٠٠٦فرباير  / شباط ١٤التنفيذ بتاريخ   

املسؤوليني القضائيني وبعض مديري املؤسسات السجنية للتأكيد علـى أمهيـة املوضـوع،             
وضمان إضفاء الطابع األخالقي على املمارسة القضائية والعمل السجين انسجاماً مع التوجه            

زيادة ترسيخ حقوق اإلنسان مع ما يقتضيه األمر من توجيه املذكرات الالزمـة              إىل   اهلادف
  .م بربامج نشر ثقافة حقوق اإلنسان والتربية عليهاوالقيا
كما حترص يف هذا اإلطار على البحث يف كل خمالفة من هذا النوع وال تتـواىن يف                   -١٢٨

التصدي بكل حزم وصرامة جلميع املمارسات املخلة بالقانون مىت توفرت وسائل االثبـات             
جراءات ختاد اإل  وال تتردد يف ا    حول اخلروقات املنسوبة للموظفني والسجناء على حد سواء،       

. التأديبية الالزمة يف حق املوظفني املخلني بواجبهم وإن اقتضى األمر إحالتهم على القـضاء             
، فيما شهدت سـنة     ٢٠٠٦ أشخاص من رجال الشرطة سنة       ٨ويف هذا االطار متت متابعة      

ف  متابعة، ومثال على ذلك احلكم الذي أصـدرته حمكمـة اإلسـتئنا            ٢٨ تسجيل   ٢٠٠٧
 قضى باحلكم على ضابط شرطة      ٢٠٠٦مايو  / أيار ١١ بتاريخ   ١٣٩/٠٥ مبراكش حتت عدد  

  . املوت دون نية إحداثه إىل قضائية بعشر سنوات سجناً نافذاً من أجل العنف املفضي
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وقد جرم القانون اجلنائي أفعال العنف واالعتداء واملس بالسالمة اجلسدية املرتكبـة              -١٢٩
نفاذ القانون من قضاة وموظفني وأعوان القوة العمومية أثناء قيامهم      من طرف املسؤولني عن إ    

 من القـانون    ٢٢٥بعملهم، وأفرد لذلك نصوصاً متيزت بعقوبات مشددة، فقد نص الفصل           
اجلنائي على عقوبة التجريد من احلقوق الوطنية يف حق كل قاض أو موظف عمومي أو فرد                

مالً حتكمياً ماساً باحلريات الشخصية أو احلقـوق        من القوة العمومية يأمر أو يباشر بنفسه ع       
 من القانون اجلنائي العقوبة بالنـسبة للقـضاة واملـوظفني           ٢٣١كما شدد الفصل    . الوطنية

العموميني ورجال القوة العمومية الذين يستعملون العنف أثناء قيامهم بوظيفتهم أو بـسبب             
مقتضيات تعزز مبدأ عدم اإلفالت من      وهي  . حد السجن املؤبد   إىل   القيام هبا واليت قد تصل    

العقاب الذي يتيح يف ظله القانون املغريب إمكانية مقاضاة املتضررين هلؤالء األشخاص كلما             
  .تسببوا يف إحلاق ضرر بالغري

  احلقوق السياسية    

  االشتراك يف االنتخابات كناخب ومنتخب    
لفرد إمكانية املسامهة يف تدبري     تعد االنتخابات حقا من احلقوق السياسية اليت ختول ل          -١٣٠

يف هذا اجملال، باعتبار أن السيادة لألمة      الشؤون العامة وممارسة احلقوق اليت خوهلا له الدستور       
ولضمان ممارسـة هـذا احلـق       . متارسها بواسطة االستفتاء وعن طريق املؤسسات املنتخبة      

ال أمام الشباب لالخنراط  سنة لفتح اجمل١٨ إىل الدستوري دون متييز، مت خفض سن التصويت    
 مبناسبة  ٢٠٠٨ أكتوبر/ تشرين األول  ١٠يف العملية االنتخابية كما أعلن صاحب اجلاللة يوم         

وحرصاً على شـفافية    .  سنة ٢١ إىل   ٢٣ السنة التشريعية عن خفض سن الترشح من         فتتاحا
ع علـى   االطـال العمليات االنتخابية، مت وضع موقع إلكتروين لالنتخابات ميكن العموم من           

اللوائح ليتسىن ملن يعنيه األمر تقدمي الطعون اإلدارية والقضائية ولتتبـع عمليـات االقتـراع       
وينص القانون على عدد من اآلليات كتمثيل املرشـحني يف مكاتـب            . وإحصاء األصوات 

هذا وقد حظيت االنتخابات األخرية جمللس النواب  .االقتراع وحضور ممثليهم عند فرز النتائج  
ظة وتتبع جمموعة من اهليئات املدنية والوطنية، على رأسها اجمللس االستشاري حلقـوق             مبالح

اإلنسان الذي خول له القيام بانتداب موفدين عنه لتتبع العملية االنتخابية، وهي العملية اليت              
  .شارك فيها مراقبون دوليون ونسيج إقليمي من التنظيمات املدنية

ب يلعب القضاء، سواء منـه الدسـتوري أو اإلداري أو           ولضمان ممارسة حق االنتخا     -١٣١
العادي، دوراً هاماً يف تكريس هذا احلق، وضمان السري السليم للعملية االنتخابية، انطالقـاً مـن            

ويف هـذا الـسياق     . التسجيل يف اللوائح مروراً باحلملة االنتخابية وانتهاء باعالن النتائج النهائية         
سبة االستحقاقات االنتخابية األخرية جمللس النواب على اختاذ كافـة          عملت احلكومة املغربية مبنا   

التدابري الفعالة لتطويق كل املمارسات اليت قد متس برتاهة العمليات االنتخابية، سواء من طـرف               
الناخبني أو املنتخبني أو اإلدارة، حيث مت إعداد منشور مشترك بني وزارة العدل ووزارة الداخلية               
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حتث على سالمة املمارسة االنتخابية من مجيع التصرفات اليت قد تـؤثر علـى              تضمن مقتضيات   
كما مت تفعيل املقتضيات القانونية الزجرية      . إرادة الناخبني عن طريق استعمال وسائل غري مشروعة       

النيابـات   إىل   وحتريك املتابعات يف حق املخالفني للقوانني االنتخابية، وتبعاً لذلك وجهت مناشري          
حتثها على التصدي احلازم لكل األفعال املاسة بسالمة املمارسة االنتخابية وإعطاء التعليمات            العامة  

الالزمة للضابطة القضائية قصد إجراء األحباث يف أحسن الظروف، وتقدمي امللتمسات الـضرورية          
  .أمام هيئة احملكمة لتحقيق الردع الكايف ضماناً لرتاهة االنتخابات

ءات يف حق بعض األشخاص، من مناطق وشرائح خمتلفة، مـن           وهكذا فتحت إجرا    -١٣٢
أجل جرائم احلصول على أصوات الناخبني بفضل هدايا أو تربعات قصد التأثريهبـا علـى               

. تصويتهم والوساطة يف تقدمي تربعات نقدية هبدف حماولة احلصول على أصوات النـاخبني            
لث أعضاء جملس املستـشارين،      شخصاً فازوا يف انتخابات جتديد ث      ١٢وقد بلغ عدد هؤالء     

 شخصاً من بني املوظفني ومستخدمي القطاع اخلاص واملنتخبني اجلماعيني وأعضاء يف            ٥٥و
غرف التجارة والصناعة حيث صدرت يف حق املخالفني أحكام ابتدائية واستئنافية بـاحلبس             

  .النافذ أو املوقوف وحبرمان بعضهم من الترشيح لعضوية الربملان ملدة معينة
وإىل جانب ذلك، اختدت احلكومة املغربية مجلة من التدابري، مشلت سن قانون ينظم               -١٣٣

الدعاية االنتخابية ويضع قواعد الستفادة األحزاب السياسية من وسائل اإلعالم دون متييـز،             
حيث حيدد احلصص اإلعالمية املخصصة لكل حزب منخرط يف العملية االنتخابية يف وسائل             

 البصري خالل الفترة االنتخابية وذلك بناء على قواعد مضبوطة تنطلـق            - اإلعالم السمعي 
  .من منظومة عامة حتددها اهليئة العليا لالتصال السمعي البصري

 ٢٠٠٥ أكتـوبر / تشرين األول  ٦وتفعيالً للقرار امللكي الذي أعلنه جاللة امللك بتاريخ           -١٣٤
رج، فإن مشاركة املغاربة القاطنني باخلـارج       بشأن إحداث اجمللس األعلى للمغاربة املقيمني باخلا      

ستصبح أكثر فاعلية حيث سيتم ختويل هؤالء حق املشاركة يف العملية االنتخابية بصفتهم ناخبني              
  .ومنتخبني يف البلدان اليت يقطنون هبا

ولتوسيع مشاركة املرأة يف املؤسسات املنتخبة، مت اعتماد بعض التقنيات االنتخابيـة              -١٣٥
 يف املائة من مقاعد جملس النواب، حبيث        ١٠هلذه املشاركة، حيث مت ختصيص نسبة       املؤسسة  

كما حظيت املرأة بثقة ناخبيها على الصعيد احمللـي يف          .  نائبة ٣٤أضحى اجمللس يضم حالياً     
عدد من الدوائر االنتخابية، وهي تؤدي مهامها يف العديد من املؤسسات احملليـة املنتخبـة،               

والشك أن هذه املشاركة ستعرف توسعاً ملحوظاً، اعتباراً        . الثانية بالربملان الغرفة   إىل   إضافة
ملا عرب عنه اجملتمع املغريب من حرص شديد على ذلك، عندما اعتمد الربملان قانون األحزاب                
السياسية الذي ألزم يف مادته الثانية والعشرين األحزاب السياسية بـأن تـنص يف أنظمتـها                

لنساء والشباب الواجب إشراكهم يف أجهزة تسيري احلزب، كمـا أن           األساسية على نسبة ا   
 املقاعد املنتخبة يف أفـق االسـتحقاقات        ١/٣حصة   اعتماد إىل   حركات اجملتمع املدين تدفع   
  .٢٠٠٩يوليه /البلدية والقروية لشهر متوز



CERD/C/MAR/17-18 

33 GE.09-46339 

 أن إىل   ومسامهة من اجمللس االستشاري يف احلرص على نزاهة االنتخابات، وبالنظر           -١٣٦
 هذا األخري بإحداث جلنة لتتبع      عملية املالحظة غري منصوص عليها يف املنظومة االنتخابية، قام        

  :النتخابات وذلك من خاللا
  اعتماد مالحظني تابعني له خضعوا لتكوين مالئم؛ •
  اعتماد مالحظني من اجملتمع املدين؛ •
  .إشراك مالحظني دوليني يف عملية املالحظة •

   إدارة الشؤون العامة على مجيع املستوياتاملسامهة يف احلكم ويف    

  املساواة يف تويل الوظائف العامة    
، فإن جمال املـشاركة يف صـناعة        )١٢ و ٨الفصالن  (أحكام الدستور    إىل   استناداً  -١٣٧

القرارات ذات األثر الكبري يف احلياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية بـاملغرب، مفتـوح             
وال حتد من هذه املشاركة إال الشروط املوضوعية املرتبطة بالتدريب          للمواطنني من اجلنسني،    

والكفاءة البدنية اليت تكون ضرورية ملمارسة هذا احلق، وعليه فإن املهام االنتخابية واملناصب             
اإلدارية مفتوحة أمام مجيع فئات املواطنني من اجلنسني كيفمـا كانـت أصـوهلم العرقيـة       

  . متييزوانتماءاهتم الدينية دون أي
ولتدارك الضعف الذي كانت تعرفه املشاركة النسوية مت اختاذ تدابري لتشجيع ولوج              -١٣٨
احلياة العامة، وشغل مهام ومواقع مسؤولية يف حظرية السلطات الثالث، التشريعية            إىل   املرأة

والتنفيذية والقضائية، فاملرأة أصبحت حاضرة حالياً بصفة مستشارة جلاللة امللـك، كمـا             
  .ركت يف عدد من التشكيالت احلكومية وتضم احلكومة املغربية احلالية سبع وزيراتشا

إن الوضعية االجيابية اليت أصبحت تعرفها املرأة املغربية جعلت العديد مـن النـساء                -١٣٩
يتقلدن مناصب قيادية يف األجهزة اإلدارية يف الداخل واخلارج، فقد أصبحت املرأة سـفرية              

وقـد  . ية ومديرة ورئيسة قسم بالقطاعات الوزارية ومسؤولة أمنيـة        ورئيسة مؤسسة جامع  
توطيد دعـائم    إىل   تعززت مشاركة املرأة كمسؤولة إدارية يف إطار املشروع اجملتمعي الرامي         

اجملتمع الدميقراطي، وحتديث املؤسسات، حيث أصبحت املـسطرة املعتمـدة يف الترشـيح             
  .ضمن قائمة املرشحني للتعيني بتلك املناصبملناصب املسؤولية تقضي بإدراج اسم امرأة 

 مرشدة  ١٠٠ويف نفس السياق قامت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بتدريب            -١٤٠
يباشرن عملهن داخل املساجد واألندية الثقافية واملراكز االجتماعية واملؤسسات الـسجنية،           

علمية احمللية وكذا داخـل     كما أصبحت املرأة وألول مرة تتحمل املسؤولية داخل اجملالس ال         
كما مت ألول مرة يف املغرب ختويل املـرأة         . اجمللس العلمي األعلى الذي يترأسه جاللة امللك      

حق االخنراط يف سلك رجال السلطة الذي كان فيما سبق حكراً علـى الرجـال حيـث                 
  . امرأة حلد اآلن هبذا السلك وهن ميارسن مهامهن حاليا١٩ًتدريب  مت



CERD/C/MAR/17-18 

GE.09-46339 34 

ال القضائي، كانت املرأة حاضرة منذ مطلع الستينات من القـرن املاضـي،     ويف اجمل   -١٤١
ومنذ تلك السنة ارتفع عدد القاضيات بـصفة        . ١٩٦١حيث عينت أول قاضية مغربية سنة       

 يف املائة من عدد القضاة باملغرب، البالغ عددهم         ٢٠ملحوظة، فأصبحن حالياً يشكلن حوايل      
غلن حالياً درجات سامية ومناصب قياديـة يف        وتش).  قاضية ٥٩٢( قاضية وقاض    ٣ ١٥٣

أو كمسؤولة بعـدد مـن      ) حمكمة النقض (السلك القضائي، كرئيسة غرفة باجمللس األعلى       
  .احملاكم وكعضو باجمللس الدستوري

  احلقوق املدنية األخرى    

  احلق يف حرية احلركة واإلقامة داخل حدود الدولة    
والعودة من احلقوق املكفولة مبقتضى الدسـتور،       تعد حرية اإلقامة والتنقل والسفر        -١٤٢

وهي مكرسة أيضاً على مستوى التشريع، ويعمل القضاء على محاية تطبيقها لتاليف تعرض أي 
ويف هذا الصدد ميكن التذكري باألحكـام       . شخص للتضييق يف ممارسة إحدى هذه احلريات      

حملكمة اإلدارية بالرباط يف    القضائية املتميزة اليت صدرت عن القضاء اإلداري، حيث قضت ا         
، بأن لكل مـواطن     ٤٠/٠٠ يف امللف رقم     ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول  ٧حكم هلا بتاريخ    

احلق يف أن يقيم هو وعائلته يف أي مكان من تراب اململكة، وأن على السلطات املعنيـة أن                  
زمة، ويف موضوع رفض منح جواز الـسفر،        تسلم له شهادة اإلقامة بعد اإلدالء بالوثائق الال       

ألغت احملاكم اإلدارية القرارات اإلدارية القاضية مبنع بعض املواطنني من متكينهم من جـواز              
  .السفر معتربة أن ذلك يشكل خرقاً حلرية التنقل والسفر

 من  ٩كما كرس القضاء املغريب حرية التجول والتجمع املنصوص عليها يف الفصل              -١٤٣
ر معترباً يف هذا الصدد تدخل اإلدارة ملنع ممارسة هذين احلقني دون مـربر يـشكل                الدستو

مساساً باملبادئ األساسية حلقوق اإلنسان املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان            
  .والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  العودة إليهاحلق يف مغادرة أي بلد مبا يف ذلك بلده األصلي، و    
يوجد يف القانون املغريب ما يقيد حرية املواطن يف التنقل بـني التـراب الـوطين                 ال  -١٤٤

واخلارج، باستثناء القيود اليت قد توضع مبقتضى أمر صادر عن السلطات القضائية املختـصة              
رهـاب،  ني يف قضايا جرائم األموال أو اإل      كقرار إغالق احلدود أمام بعض األشخاص املتابع      

وهو قرار ميكن وضع حد ملفعوله يف أي حلظة بناء على قرار تصدره السلطة القضائية بعد أن                 
غالق احلدود كما يبقى للمواجهني به      إيقاف قرار   إتتوفر لديها العناصر الكافية اليت تقتضي       
  .حق الطعن فيه أمام اجلهة القضائية املختصة

 القضاء على ضمان محاية ممارسـة       ولضمان متتع اجلميع هبذا احلق الدستوري عمل        -١٤٥
هذا احلق حيث صدرت يف هذا اإلطار عن احملاكم االدارية عدة أحكام تؤكد على احلـق يف    
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مقتـضيات الدسـتور    إىل  مغادرة أرض الوطن والعودة إليها بكل حرية، مستندة يف ذلـك          
 األشـخاص يف    فاملبدأ هو حريـة   . واملواثيق الدولية املصادق عليها واملتعلقة حبقوق اإلنسان      

خـارج   إىل   تقتصر على مستوى تراب اململكة فحسب بل تتعـداها          ال التنقل، وهذه احلرية  
قامة ستثناء أو متييز احلق يف حرية اإلالتراب الوطين، فإذا كان الدستور قد كفل للجميع دون ا        

والتنقل فوق تراب اململكة، فإن هذا احلق يسري على تنقالت األشخاص خارجـه أيـضاً،               
لتايل فلهم حق السفر والعودة وال خيضعون يف ذلك ألي قيد إال ملا تفرضه النظم القانونية                وبا

من شروط ملغادرة التراب الوطين، وهو ما كرسه القضاء الوطين من خالل األحكـام الـيت                
 كـانون   ١٢ املـؤرخ    ٣٧٣صدرت عنه كمثال على ذلك قرار اجمللـس األعلـى عـدد             

ملا كانت حرية التجول مكفولة مبقتضى      " حيثياته ما يلي      الذي جاء يف   ١٩٩١ديسمرب  /األول
  ". الدستور، فال ميكن احلد منها إال مبقتضى القانون

  احلق يف اجلنسية    
 املعدل لقانون اجلنسية املغربيـة      ٦٢-٠٦ بصدور القانون رقم     ٢٠٠٧متيزت سنة     -١٤٦

 ل واملرأة يف نقل اجلنسية    ، الذي ألغى التمييز الذي كان موجوداً بني الرج        ١٩٥٨الصادر سنة   
وقد جسدت هذه املبادرة إصرار اململكة املغربية على الوفاء بالتزماهتا من خالل            . أبنائهماإىل  

سيما   ال مالءمة التشريعات الوطنية مع املواثيق واالتفاقيات الدولية اليت صادق عليها املغرب،          
  . قية حقوق الطفلاتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفا

وقد متت مراجعة قانون اجلنسية املغربية وفق هنج يأخذ هذا األمر بعـني االعتبـار،                 -١٤٧
 من قانون اجلنسية بشكل يتيح لألم املغربية نقل جنسيتها املغربيـة            ٦حيث مت تعديل الفصل     

 املواطنـة   أبنائها على قدم املساواة مع األب يف إطار مرجعية املساواة يف           إىل   كجنسية أصلية 
وموازاة مع ذلك، مت سحب التحفظ الذي سبق إبداؤه بشأن الفقرة           . وصيانة الروابط العائلية  

 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، اليت تنص على مـنح               ٩ من املادة    ٢
ـ   إىل   املرأة حقاً مساوياً للرجل فيما يتعلق بنقلهما جلنسيتهما املغربية         كل هـذا   شأطفاهلما لي

  .جراء بذلك لبنة جديدة يف مسار القضاء على التمييز بني اجلنسني والنهوض باملرأةاإل

   الزوجاختيارحق التزوج و    
 مبادرة تشريعية هامة حرصـت      ٢٠٠٤شكل اإلصالح األخري ملدونة األسرة سنة         -١٤٨

 لتحقيـق احلمايـة     على جتسيد قيم العدل واإلنصاف واملساواة باعتبارها قيماً عاملية، وإطاراً         
  .  سنة بالنسبة للجنسني١٨ إىل الالزمة لألسرة والطفولة، حيث مت رفع سن أهلية الزواج

فبالنسبة للحق يف الزواج، كرس قانون األسرة مبدأ مساواة املرأة مع الرجل يف هذا                -١٤٩
تواعـد رجـل   " من املدونة ٥املوضوع، وذلك ابتداء من اخلطبة اليت أصبحت حسب املادة    

، ومل تبق جمرد وعد من الرجل كما كان سابقاً، حيث أصبح لكل مـن               "وامرأة على الزواج  
كمـا أن  . طلب الزواج من الطرف اآلخـر  إىل ة حق املبادرةااملرأة والرجل على قدم املساو 
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لكل واحد منهما العدول عن اخلطبة على وجه الندية واملساواة، فالزواج يستهدف بناء أسرة              
الزوجني معاً، بنفس األركان والشروط املتطلبة يف كل منهما مبـا يف ذلـك              مستقرة برعاية   

املساواة يف سن األهلية، كما أصبحت والية الزواج حقاً للمرأة متارسه املرأة الرشيدة حسب              
  ).٢٤املادة (ها اختيارمصلحتها و

وفضالً عن ذلك، فإن قانون األسرة حيرص يف ترتيبه للحقـوق والواجبـات بـني              -١٥٠
الزوجني على أن يكون ذلك بطريقة متوازنة ومتبادلة، وعلى أن تكون معاشرة كل واحد من 
الزوجني لآلخر باملعروف واالحترام املتبادل واملودة والرمحة، والتزامهمـا باحلفـاظ علـى             
مصلحة األسرة، وباملسؤولية املشتركة لتسيري ورعاية شؤون البيت واألطفال، وغريها مـن            

 ملساواة قانونية وفعلية بني الزوجني، حىت يف حالة التعدد الذي متت معاجلته يف              اآلثار اجملسدة 
إطار قانوين منضبط، يقوم على أساس أن املبدأ يف الزواج هو االقتصار على زوجة واحـدة،          
والتعدد إمنا هو استثناء أو رخصة بشرط العدل بني الزوجات يف كل أمور الزوجية املقـدور                

  . ب حتقيقهعليها وهو شرط يصع
وإذا كان قانون األسرة قد أباح التعدد استثناء، فإنه فرض على القاضي أال يأذن به                 -١٥١

يتحقق إال بتوافر شروط وقيود جتعل        ال إال إذا ثبت لديه املربر املوضوعي االستثنائي، والذي       
عـدد يف  التعدد عملياً من قبيل املستحيل، حيث أبانت اإلحصائيات أن نـسبة الت   إىل   اللجوء

 فإهنا  ٢٠٠٧ يف املائة، أما يف سنة       ٣٠,٠ نسبة   ٢٠٠٦تناقص مستمر حبيث مل تتجاوز سنة       
  . يف املائة من جمموع رسوم الزواج املسجلة خالل تلك السنة٢٩,٠تتعد نسبة  مل

كما حرصت املدونة على املساواة بني الزوجني فيما خيص تدبري األموال املشتركة من               -١٥٢
ى مبدأ انفصال ذمة كل منهما عن اآلخر، أي أن املبدأ هو فصل األمـوال،        خالل تنصيصها عل  

علماً بأن نفس املدونة أضافت جديداً يتجلى يف املقتضيات اليت نصت عليها لتـدبري األمـوال                
املكتسبة من لدن الزوجني خالل فترة الزواج، وخاصة اعتباراً ملا تقوم به الزوجة من أعمـال                

 األموال اليت تكتسب أثناء قيام العالقة الزوجية، وهكذا فقد سجلت           وخدمات تساهم يف تنمية   
  . ٢٠٠٦ وثيقة سنة ٤٠٠ وثيقة تدبري مشترك لألموال مقابل ٩٠٠ تسجيل ٢٠٠٧سنة 
ن مدونة األسرة تؤكد على احلق يف التـزوج    إ الزوج، ميكن القول     ختياروبالنسبة ال   -١٥٣

اقيات الدولية دون أي قيد بسبب العرق       وتأسيس أسرة على أسس منسجمة مع أحكام االتف       
والعناصر املتطلبـة يف الـزواج   . أو اللغة أو اجلنسية أو اجلهة أو الوسط االجتماعي أو الثروة  

هذا ومن  . جبنسهم  ال األشخاص بصفتهم  إىل   واحدة والقواعد القانونية يف هذا اجملال تتوجه      
لعدل تتواصل باستمرار مع خمتلـف      أجل حتسني التطبيق العملي لنصوص املدونة فإن وزارة ا        

ملواكبة تطبيق أحكام املدونة والعمل على ) قضاة، حمامون، مجعيات نسائية وحقوقية  (الفاعلني  
  .تصحيح تطبيقها على املستوى القضائي
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  حق التملك بصفة فردية أو باالشتراك مع آخرين     
املغريب، وهلذه الغاية وضع     من الدستور    ١٥يعترب التملك حقاً دستورياً طبقاً للفصل         -١٥٤

كما خـص حـق     . القانون آليات لصيانة امللكية العقارية من خالل نظام التحفيظ العقاري         
امللكية واحليازة حبماية جنائية، إذ نص على عقوبات زجرية يف حال انتهاك حـق امللكيـة                

 العامـة،   كما وضع القانون مسطرة خاصة لرتع امللكية بقصد املصلحة        . وانتزاع حق احليازة  
وأخضع ممارسة أشخاص القانون العام هلذا احلق لرقابة القـضاء، وذلـك تطبيقـاً للمبـدأ       

  من الدستور عندما نص يف فقرته األخرية علـى أنـه           ١٥الدستوري، الذي يكرسه الفصل     
ميكن نزع امللكية إال يف بعض األحوال وحسب اإلجراءات املنصوص عليها يف القـانون،               ال

كمـة  ثال على ذلك احلكم الصادر عـن احمل       ي أكد عليه القضاء املغريب، كم     وهو املبدأ الذ  
 مـن   ١٥ن الفصل   إحيث  " والذي جاء فيه     ١٩٩٨أبريل  / نيسان ٢االدارية مبكناس بتاريخ    

كن نزعـه إال يف األحـوال       مي  ال دستور اململكة ينص صراحة على أن حق امللكية مضمون        
  ".جراءات املنصوص عليها يف القانونوحسب اإل

ولتدعيم حرية املبادرة يف املغرب تعزز حق التملك بشقيه الفردي واملشترك بصدور              -١٥٥
متلـك   إىل جيار املفـضي  احلقني، ويتعلق األمر بقانون اإلعدة نصوص قانونية كرست هذين    

العقار وقانون امللكية املشتركة، وهو ما انعكس إجياباً على مستوى مؤشر متلك العقـارات              
  .سيما يف إطار امللكية املشتركة  السبة التملكحيث ارتفعت ن

  حق اإلرث     
ترتبط أحكام التوارث يف التشريع املغريب باخلصوصيات الدينية للفئات املكونة للسكان             -١٥٦

يف املغرب واملنبثقة فيما يتعلق باملغاربة املسلمني من القيم احلـضارية للـشريعة اإلسـالمية،               
اليهود، مع اعتبار أن األجنيب خيضع يف كل ذلك لقانونه الـوطين،            واليهودية بالنسبة للمغاربة    

وتبعاً لذلك  .  املتعلق بالوضعية املدنية لألجانب باملغرب     ١٩١٣أغسطس  / آب ١٢طبقاً لظهري   
فإن ما قد يالحظ خبصوص املغاربة املسلمني من مفاضلة بني املرأة والرجل الذي له احلـق يف                 

 بني حاالت متعددة، فهناك صور لتوزيع التركة يتـساوى          إرث ضعف ما للمرأة، هو حالة من      
فيها نصيب املرأة بنصيب الرجل، كحالة األب واألم يف اإلرث من ولدمها عند وجـود ابـن                 
حيث يرث كل منهما السدس، كما أن هناك صورة ترث فيها املرأة أكثر من الذكر كحالـة                 

  .ث الزوج الربعتواجد البنت مع الزوج، حيث ترث البنت النصف بينما ير
وقد متنع املرأة الرجل من املرياث كما يف حالة وجود األخت الشقيقة مـع بنـت                  -١٥٧
أخرى  إىل    على ذلك فإن النصيب يف التركة خيتلف من حالة         بنت ابن، وأخ لألب، وبناءً     أو

العتبارات موضوعية ترتبط بتوزيع األدوار بني اجلنـسني وحتقيـق التـوازن يف احلقـوق               
ت املترتبة عليها، علماً بأن مدونة األسرة قد تضمنت مقتضيات جديـدة يف هـذا               والواجبا

اجملال، إذ ساوت أبناء وبنات البنت مع نظرائهم جلهة االبن يف احلق يف تركة جدهم وقد مت                 
  . من املدونة٣٦٩ختويل هذا احلق يف إطار أحكام الوصية الواجبة املنصوص عليها يف املادة 
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أن اململكة املغربية بصدد استكمال اإلجـراءات        إىل   ة يف هذا الصدد،   وجتدر اإلشار   -١٥٨
اخلاصة بإعادة النظر يف موقفها من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة                 
ومراجعة التحفظات واإلعالنات التفسريية اليت سبق وأن أبـدهتا وقدمتـها حـول بعـض         

 للتطور الكبري الذي عرفه التشريع الوطين خاصة مع         مقتضيات االتفاقية املذكورة، وذلك تبعاً    
  .صدور مدونة األسرة ومراجعة قانون اجلنسية املغريب

  احلق يف حرية الفكر والعقيدة والدين     
 وفقاً لدستور اململكة املغربية فإن اإلسالم يشكل الدين الرمسي للدولة، غري أن ذلك              -١٥٩

ارسة الدينية ملعتنقي باقي الديانات، وهـو نفـس    يعفي هذه األخرية من ضمان حرية املم       ال
 بالبعد الديين يف مـنح اجلنـسية   ذيأخ  العليه قانون اجلنسية املغريب الذي النهج الذي يرتكز  

 التخلي عنها، حيث يتميز بالتعدد يف بعده اخلاص باألحوال الشخصية لألفـراد ويـشري              أو
نون األحوال الشخصية للمغاربة العربيني     قانون األحوال الشخصية للمغاربة املسلمني وقا      إىل

  .وقانون األحوال الشخصية للمغاربة غري املسلمني وغري العربيني
ولتعزيز هذه احلرية تعمل الدولة على نبذ كل أشكال التعصب الـديين، وإشـاعة                -١٦٠

 مع املبادئ الـيت تـنظم       ثقافة التسامح والتعايش واحلوار كمصدر غىن وقوة للبالد انسجاماً        
اجملتمع املغريب، خاصة تعاليم الدين اإلسالمي السمحة اليت جعلت املغرب يكرس التـسامح             
الديين كقاعدة أساسية للتعامل مع اجلانب العقائدي، حيث حيترم خمتلف األديان الـسماوية             

الـديانات اليهوديـة واملـسيحية،       إىل   ويضمن املمارسة احلرة للشعائر الدينية لكل املنتمني      
منهم أو األجانب، الذين يقيمون طقوسهم الدينية ويبنون دور عبادهتم بكل حرية            املواطنون  

  .ويقيمون احتفاالت وتظاهرات دينية بكل حرية
ويدخل يف إطار ضمان حرية املعتقد صيانة حقوق الفرد واحترام ديانته ومكافحـة               -١٦١

ديانـات    إىل كل فعل يستهدف استغالل جهل بعض الفئات وفقرها من أجل اسـتمالتها           
جييز استغالل مبدأ احلرية الدينية الستفزاز الشعور الديين بإتيان           ال طوائف معينة، فالقانون   أو

ويف هذا الصدد، نص القانون اجلنائي على عقوبات لزجـر          . أفعال من شأهنا زعزعة العقيدة    
من استعمال العنف أو التهديد إلكراه شخص على مباشرة عبادة ما، أو حضورها، أو املنع               

ديانة أخـرى،   إىل حضورها، وكذا استعمال وسائل اإلغراء لزعزعة عقيدة مسلم، أو حتويله     
املساعدة، أو استغالل مؤسسات التعلـيم أو الـصحة        إىل   وذلك باستغالل ضعفه أو حاجته    

  .املالجئ أو امليامت أو
نيـة يف    من القانون املنظم للسجون ميارس السجناء شعائرهم الدي        ١٢٠وفقاً للمادة     -١٦٢

ظروف مالئمة، وقد أوجب القانون على مؤسسات السجون السماح هلم باالتصال مبمثليهم            
 على حقهم يف إقامة الشعائر الدينية اخلاصة هبـم          ١٠٩ إىل   ١٠٦كما نصت املواد    . الدينيني

واالستفادة من زيارة ملمثلني عن دياناهتم، والتوصل بالكتـب الدينيـة واالحتفـاظ هبـا،               
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كمـا أن   . اء املتعلقة بأداء شعائرهم الدينية واالحتفاظ هبا مللء حياهتم الروحية         باألشي وكذا
السجناء املنتمني لديانات أخرى غري اإلسالم يتلقون زيارات من طرف ممثلي تلك الديانات،             

 تنظيم زيارات من طرف ثالثة      ٢٠٠٥ويف هذا الصدد وعلى سبيل املثال فقد مت خالل سنة           
 ممثلني للديانة املسيحية بسجون سال، الدار البيـضاء، مـراكش           ٧ودية و ممثلني للديانة اليه  

 سجيناً مسيحياً بالـسجن     ١٥والقنيطرة، كما مت تنظيم حفل ديين مبناسبة رأس السنة لفائدة           
  .احمللي عني السبع بالدار البيضاء

  احلق يف حرية الرأي والتعبري    
 امللموس الذي شهده املغـرب يف جمـال         التقدم إىل   بد من اإلشارة يف هذا اجملال      ال  -١٦٣

حرية التعبري والرأي، والذي جيسده تعدد املنابر اإلعالمية وتنوع صيغ التعـبري الـيت ميكـن         
الوقوف عليها سواء يف إطار املنابر االعالمية أو على مستوى التظاهرات اليت أصبحت تنظم              

وعلى غرار باقي التشريعات يف     . ابكل حرية، ما دامت تلتزم باملقتضيات القانونية املعمول هب        
 تـشرين   ١٥القانون املقارن نظم املشرع املغريب جمال الصحافة مبقتضى الظهري الـصادر يف             

، الذي نص على ضمان حرية ٢٠٠٢ أكتوبر/ تشرين األول٣ املعدل يف  ١٩٥٨نوفمرب  /الثاين
م واملعلومـة   إصدار الصحف والطباعة والنشر وترويج الكتب، وعلى حق املواطن يف اإلعال          

  . مصادر اخلرب إىل وحق خمتلف وسائل اإلعالم يف الوصول
وملا كانت هذه احلرية، كغريها من احلريات، ختضع جملموعة من الضوابط الدستورية              -١٦٤

رائم اليت ترتكب   والقانونية واألخالقية، فقد نص القانون السالف الذكر على جمموعة من اجل          
ومن بني تلك اجلرائم التحريض والقذف      . هلا عقوبات زجرية  عالم، وأفرد   بإحدى وسائل اإل  

والسب واملس بالدين اإلسالمي أو باملؤسسة امللكية أو بالوحدة الترابية واإلخالل بالنظـام             
العام وانتهاك حرمة اآلداب العامة ونشر وثائق االهتام وغريها من الوثائق املتعلقة باملـسطرة              

ها يف جلسة عمومية، واملس بشخص رؤساء الدول واملمـثلني          اجلنائية أو اجلنحية قبل مناقشت    
  .الدبلوماسيني األجانب

أنه جيري حالياً اإلعداد ملشروع مراجعة قانون الصحافة بتنسيق    إىل   وجتدر اإلشارة   - ١٦٥
مع الفاعلني واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان والذي ينتظر أن يساهم يف دعم حريـة              

ويعد مشروع هذا القانون    . لتوقعات العاملني يف احلقل اإلعالمي    التعبري والرأي ويستجيب    
زال مستمراً حول حرية الصحافة وحدود هذه احلريـة يف            من بني مثرات النقاش الذي ال     

ضوء بعض احملاكمات اليت جرت يف اآلونة األخرية لـبعض الـصحف الوطنيـة، وهـي      
ها حماكمات قانونيـة مت فيهـا       حماكمات تبقى من حيث املبادئ القانونية اليت طبقت علي        

احترام الضمانات القانونية والقضائية اليت يكفلها القانون، طاملا أهنا خمالفات قانونية جيب            
  .أن خيضع مرتكبوها ملساءلة القانون
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ومن أهم مستجدات املشروع إلغاء عدد كبري من العقوبات السالبة للحرية، ومـنح      -١٦٦
 بني العقوبة احلبسية أو الغرامة املالية، مع إمكانيـة إعمـال            القضاء السلطة التقديرية للخيار   

ـ " جملس وطين للصحافة  "كما ينص املشروع على إحداث      . ظروف التخفيف  ي حيـدد   ك
التمثيل فيه بالتساوي بني الصحفيني والناشرين وممثلي اجملتمع املدين، كما ينص املشروع على             

. ال واملراهقني وذوي االحتياجات اخلاصة    مقتضيات جديدة هتم الصحافة املوجهة حنو األطف      
جيب علـى املطبوعـات الدوريـة       " من املشروع على أنه      ٨٧ويف هذا الصدد نصت املادة      

األطفال، أال تتضمن أي صور أو رسوم أو مواضـيع تـشيد             إىل   واألفالم والصور املوجهة  
شأهنا التأثري علـى  بأعمال اللصوصية أو الكذب أو السرقة أو الكراهية أو الفجور، واليت من   

وسيساهم هذا املـشروع    ". معنويات األطفال واملراهقني أو أن تشجع على التمييز العنصري        
بعد اعتماده يف الدفع قدماً حنو تعزيز منجزات املغرب يف جمال حتريـر احلقـل اإلعالمـي                 

  .ودمقرطة مشهده وتنويع مظاهر حرية التعبري فيه

  معيات واالنتماء إليهااحلق يف حرية االجتماع وتكوين اجل    
ويف هذا  . يكفل دستور اململكة املغربية حق التجمع وفق الضوابط القانونية املعمول هبا            -١٦٧

اإلطار صدرت عن القضاء اإلداري عدة أحكام قضت فيها بأحقية اجلمعيات يف تسلم وصـل              
 ٢٦بتـاريخ    أغـادير إيداع ملفها التأسيسي، من ذلك احلكم الصادر عن احملكمة االداريـة ب           

حق االجتماع ليس منحة من االدارة متنعها أو متنحهـا كمـا            " جاء فيه    ٢٠٠١سبتمرب  /أيلول
هذا وال زال املغرب يـشهد نقاشـاً        ". تشاء، بل هو حق أصيل للمواطنني مستمد من القانون        

حول ممارسة بعض القيود واملضايقات يف حق بعض اجلمعيات سواء على مستوى تأسيسها أو              
ى منع أنشطتها، وهي ممارسات لئن كانت غري مربرة قانوناً، تبقى ممارسات غـري              على مستو 

القضاء لتطبيق القانون وإنصاف املتضرر ومتكينه من        إىل   شرعية تتطلب من املتضرر منها اللجوء     
حقوقه وضمان احلرية له يف ممارسة حق التجمع وتكوين اجلمعيات بعيداً عن كل تعسف قـد                

  .هما كان مصدره سلطات عمومية أو أشخاصاً طبيعينيميس حريته يف ذلك م
دميقراطية فعلية بدون أحزاب قويـة، قـام          ال وترسيخاً ملبدأ التعددية، واقتناعاً بأنه      -١٦٨

املغرب مبقتضى القانون املنظم لألحزاب السياسية بتحديث اإلطار القانوين لتشكيل األحزاب           
س والتنظيم والتسيري مبا يؤهلها للقيام بـدورها        السياسية بشكل يكفل الدميقراطية يف التأسي     

الدستوري على الوجه املطلوب باعتبارها منظومة قانونية مفتوحة يف وجه كل املغاربة إناثـاً              
وذكوراً دون متييز أو إقصاء أو تعصب أو احنياز مع مراعاة املرتكزات والثوابت اليت تقـوم                

  .رام حقوق اإلنسانعليها اهلوية الوطنية والوحدة الترابية واحت
، ٢٠٠٦يوليـه   / متوز ٢٤بتاريخ  ) ٢املادة  (كما مت تعديل قانون اجلمعيات مؤخراً         -١٦٩

حيث أصبحت كل مجعية تتأسس على مبدأ متييزي الغية، هذا مع وجـود العديـد مـن                 
اجلمعيات ومنها مجعيات أمازيغية على املستويني احمللي والوطين، متارس عملـها يف خمتلـف              

لعمل االجتماعي والثقايف، على املستوى الوطين يف إطار النهوض بالثقافة األمازيغية           جماالت ا 
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وقد أكد القضاء على احلق يف      . كمكون للثقافة الوطنية املغربية دون نزعة متييزية أو اقصائية        
تأسيس اجلمعيات بكل حرية دون متييز يف إطار الضوابط املنصوص عليها قانوناً، معتـرباً أن               

دارة قبول إيداع امللف التأسيسي للجمعية هو قرار يتسم بالتجـاوز يف اسـتعمال              رفض اإل 
السلطة وميكن أن يكون موضوع طلب طعن باإللغاء، ويف هذا االطار ألغت احملكمة االدارية              

 قراراً صادراً عن السلطة احمللية ملدينة العيون امتنعت فيه هذه األخرية عن تسليم              أغاديرمبدينة  
  . اجلمعية الصحراوية لضحايا االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسانوصل إيداع

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

  ) نوع العمل وشروط عمل عادلة ومرضيةاختيار(احلق يف العمل     
تعززت حقوق العمال يف املغرب بصدور مدونة جديدة للشغل تتالءم واملعـايري          - ١٧٠

ال العمل، حيث يبقى احلق يف العمل يف مقدمة احلقوق اليت يضمنها الدولية املعتمدة يف جم
ميكن احلد منها إال يف حدود         ال النظام القانوين املغريب، على أساس أن ممارسة هذا احلق        

 .طبيعة العمل أو نوع التأهيل املطلوب ملمارسـته        إىل   الشروط املوضوعية العامة املستندة   
صيانة هذا احلق عندما يكون مهدداً مبمارسة        إىل    العمل ومتتد احلماية القانونية للحق يف    

 ٢١ الـصادر بتـاريخ   ٥٧٥احلق يف اإلضراب، حيث أكد اجمللس األعلـى يف قـراره      
 اإلضراب وإن كان حقاً مشروعاً يـضمنه الدسـتور، فإنـه          " أن   ٢٠٠٠يونيه/حزيران

إن الغاية منه هـو     ينبغي أن يكون سبباً يف عرقلة السري العادي للمؤسسة املشغلة بل              ال
  ...". الدفاع عن حقوق مكتسبة ومشروعة للعمال

، ألول مرة يف تاريخ تشريع العمل يف املغرب،         ٩وقد نصت مدونة الشغل يف مادهتا         -١٧١
صراحة على منع كل متييز بني األجراء يقوم على الساللة أو اللون أو اجلنس أو اإلعاقـة أو                  

ي السياسي أو االنتماء النقايب أو األصل الوطين أو األصـل           احلالة الزوجية أو العقيدة أو الرأ     
االجتماعي يكون من شأنه خرق أو حتريف مبدأ تكافؤ الفرص أو عدم املعاملة باملثل يف جمال               

سيما فيما يتعلق باالستخدام، وإجارة الشغل وتوزيعه والتدريب          ال التشغيل أو تعاطي مهنة،   
 من االمتيازات االجتماعية والتدابري التأديبية والفصل مـن         املهين واألجر والترقية واالستفادة   

ويترتب على ذلك إقرار حق املرأة يف إبرام عقد الشغل وحقها، سواء كانت متزوجة              . الشغل
النقابات املهنية، واملشاركة يف إدارهتا وتسيريها، ومنع كـل إجـراء            إىل   أم ال، يف االنضمام   

هذا اجملهود الـذي يبذلـه       إىل   ط النقايب لألجراء ويضاف   متييزي يقوم على االنتماء أو النشا     
املغرب على مستوى مالءمة قانونه الداخلي مع بنود االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع               
أشكال التمييز العنصري، مشاركته يف صياغة مشروع الربتوكول امللحق بالعهـد الـدويل             

جترميه للتحرش اجلنسي بـاملرأة      إىل    إضافة اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،    
العاملة واعتباره خطأ جسيماً من طرف املشغل يستوجب التعويض عن الضرر الـذي قـد               

  .يلحق باملرأة األجرية
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وحرصاً على عدم استغالل العامالت بالبيوت، نصت مدونة العمل على أنه يف حالـة          -١٧٢
مشغلها ملدة أقصاها ستة أشهر، جيب على املشغل        مغادرة العاملة باملرتل للتراب الوطين صحبة       

املغرب على حسابه اخلاص، وأن يتحمل عند االقتضاء مـصاريف           إىل   أن يلتزم بإعادة العاملة   
ويربم هذا االلتزام وفقاً لنموذج حمدد بصفة رمسيـة         . العالج يف حالة املرض أو وقوع حوادث      

حالياً إعداد قانون خاص خبدم البيوت حيـدد  حيفظ لدى السلطة املغربية املكلفة بالشغل وجيري  
  .شروط تشغيلهم كما جيري أيضاً االعداد لقانون خاص حبرفيي الصناعة التقليدية

  احلماية من البطالة    
طبقاً ملقتضيات مدونة الشغل يلتزم املشغل يف املقاوالت اليت تشغل عشرة أجراء أو               -١٧٣

 ضاً، ألسباب هيكلية أو اقتصادية، أن يبلغ ذلـك   أو بع  أكثر، عندما يعتزم فصل األجراء كالً     
مندويب األجراء واملمثلني النقابيني باملقاولة قبل شهر واحد على األقل من تاريخ الشروع             إىل  

يف مسطرة الفصل، وأن يتم تزويدهم يف نفس الوقت باملعلومات الضرورية اليت هلا عالقـة               
جراء املعنيني، كما جيب عليه استشارهتم      باملوضوع، مبا فيها أسباب الفصل وعدد وفئات األ       

والتفاوض معهم من أجل تدارس اإلجراءات اليت من شأهنا أن حتول دون الفصل، أو ختفف               
  . من آثاره السلبية، مبا فيها إمكانية إعادة اإلدماج يف مناصب شغل أخرى

صل األجراء،  ف إىل   وال يسمح بإغالق املقاولة كلياً أو جزئياً، إذا كان سيؤدي ذلك            -١٧٤
 على إذن يسلمه عامـل العمالـة        إال يف احلاالت اليت يستحيل معها مواصلة نشاطها، وبناءً        

 من مدونة العمل، وهو األمر الذي ٦٧ و٦٦اإلقليم طبقاً لنفس املسطرة احملددة يف املادتني     أو
ادر حرص القضاء املغريب على توفره يف مسطرة إعفاء العمال، كمثال على ذلك احلكم الص             

إن القرار املطعون فيه حني     " والذي جاء يف حيثياته      ١٢٥٧/٩٥رقم   عن اجمللس األعلى حتت   
عفاء هو مبثابة إذن ضمين قياساً      عامل داخل ثالثة أشهر على طلب اإل      اعترب أن عدم جواب ال    

على طلب اإلغالق رغم اختالف احلالتني يكون قد اعتمد تعليالً فاسداً يقوم مقـام عـدم                
  ".ملربر للنقضالتعليل ا
ويستفيد األجراء عند فصلهم، يف حالة حصول املشغل على اإلذن، من تعويض عن               -١٧٥

 مـن نفـس     ٥٢ و ٥١أجل اإلخطار وعن الفصل املنصوص عليهما على التوايل يف املادتني           
ويتمتع هؤالء األجراء باألولوية يف إعادة تشغيلهم، وفق الشروط املنصوص عليها يف            . القانون
  . من املدونة) ٥٠٨ (املادة
 ٢٠٠٦ يف سـنة     ١ ٠٦٢ ٠٠٠وبالنسبة للبطالة، فقـد بلـغ عـدد العـاطلني             -١٧٦
 يف املائـة، وهـذا التراجـع    ٢٤,٥ أي بتراجع بنسبة  ١٩٩٩يف سنة    ١ ٤١٤ ٠٠٠ مقابل

 يف املائة يف الوسـط القـروي،        ٢٧,١ يف املائة يف الوسط احلضري و      ٢٤,٣يتفاوت ما بني    
 يف املائة   ٩,٧ إىل    يف املائة  ١٣,٨بة البطالة على املستوى الوطين من       وبذلك فقد اخنفضت نس   

 يف املائـة بالنـسبة للرجـال        ٩,٧  يف املائة إىل   ١٤,١خالل هذه الفترة، كما انتقلت من       
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وقد سجل معدل البطالة خالل الفصل      .  يف املائة بالنسبة للنساء    ٩,٧ إىل    يف املائة  ١٣,٢ ومن
 يف املائة، وحسب سن فئات السكان فقد تراجع مـستوى         ٩,٦ نسبة   ٢٠٠٨الثاين من سنة    

.  يف املائة  ١٤ إىل    يف املائة  ٢٠,٧ سنة من    ٣٤ و ٢٥البطالة خصوصاً بالنسبة للبالغني ما بني       
 كما تراجع كذلك مستوى البطالة بالنسبة حلاملي الشهادات ذات املـستوى املتوسـط إىل             

وعلى مستوى حاملي الشواهد العليـا      . ئة يف املا  ٢٦,٩ يف املائة بعدما كان يتجاوز       ١٨,٧
ورغم ذلك فإن هذه اجملهودات     .  نقطة ٨,١ يف املائة أي باخنفاض جتاوز       ١٩,٥بلغت النسبة   

  .تظل دون الطموحات وتنتظر بذل مزيد من التدابري للتقليص من نسبة البطالة كآفة عاملية
 ٢٠٠٦لبطالة مت خالل سنة     القضاء على ا   إىل   وعلى مستوى الربامج احلكومية الرامية      -١٧٧

دعم العمل الذايت مـن      إىل   ، الذي يهدف  "مقاوليت"إطالق الربنامج الوطين إلنشاء املقاوالت      
 فرصة عمل خالل   ٩٠ ٠٠٠ مقاولة صغرية، ستمكن من خلق ما يناهز         ٣٠ ٠٠٠إنشاء   خالل
 غاية إىل   ٢٠٠٦بني سنة    شخص يف أسواق العمل ما     ١٠٨ ٩٢٦ وهكذا مت دمج     ٢٠٠٨سنة  

كمـا  .  شخص يف هناية هذه السنة     ٤٦ ٠٠٠ وذلك هبدف إدماج     ٢٠٠٨سبتمرب  /هناية أيلول 
التقليص التدرجيي من نسبة البطالة من خالل دعم ومصاحبة املقاوالت الـصغرى،             إىل   يهدف

مع األخذ بعني االعتبار اخلصوصيات اجلهوية وضمان استمرارية النسيج االقتصادي عرب آليات            
هذا الربنامج أصحاب    ويستهدف. حلديثة اإلنشاء خصوصاً يف مراحلها األوىل     تتبع املقاوالت ا  

درهم، مـع إمكانيـة    ٢٥٠ ٠٠٠ و٥٠ ٠٠٠املشاريع اليت تتراوح قيمتها االستثمارية ما بني       
 ألف درهم، على أن تتحمـل       ٥٠٠ إىل   االشتراك يف املشروع الواحد لتصل القيمة االستثمارية      

 ٨٥درهم للمشروع، مع ضمان القروض البنكية يف حدود        ١٠ ٠٠٠الدولة مسامهة يف حدود     
 مناظرة وطنية حول العمل مجعت كـل        ٢٠٠٥سبتمرب  /وقد انعقدت خالل شهر أيلول    . باملائة

الفرقاء وكان من نتائجها املصادقة على عدة توصيات ومبادرات من شأهنا التخفيف من البطالة              
  .وفتح اجملال أمام الشباب خللق مقاوالت صغرية

 ٢٠٠٥أما الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات فقد قامت خـالل سـنة               -١٧٨
 ٢٤ ٠٠٠ باحثاً عن الشغل، وباملقابل قامت بإدماج ما يفـوق        ٦٩ ٣١٦بتسجيل ما يفوق    

 يف املائة مقارنة مـع سـنة        ٢٠ إىل   باحث عن عمل خالل نفس السنة، أي بزيادة وصلت        
 باحث عن عمل يف إطار عقود عمل باخلـارج          ١٢ ٠٣٠كما مت إدماج أكثر من      . ٢٠٠٤

، ويرجـع   ٢٠٠٤ يف املائة باملقارنة مع سنة       ٥٠سيما يف إسبانيا، أي بزيادة        ال ٢٠٠٨سنة  
توفري اإلمكانيات   إىل   تكثيف الزيارات امليدانية للبحث عن عروض الشغل باإلضافة        إىل   ذلك

وزارة املالية بإبرام عقد مع الوكالـة       وقد قامت الدولة ممثلة بوزارة التشغيل و      . الالزمة لذلك 
على هامش أيام مبادرات العمل، حتدد مبوجبه التزامات الطرفني من أجل حتديث وتطـوير              
نشاط هذه الوكالة حىت تلعب دوراً حمورياً يف جمال إنعاش التشغيل وتتمكن مـن مواكبـة                

  .٢٠٠٨ باحث عن عمل يف أفق سنة ٢٠٠ ٠٠٠إدماج  إىل اهلدف احلكومي الرامي
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إن اجملهودات اليت يبذهلا املغرب على مستوى احلماية من البطالة تواجهها عدة حتديات               -١٧٩
يف مقدمتها عطالة الكفاءات من حاملي الشهادات العليا اليت تبقى مرهونة مبدى قابلية سـوق               

هـود  ج واملعاهد العليا رغـم كـل        الشغل الستيعاب األفواج املتخرجة سنوياً من اجلامعات      
كما ترتبط مشكلة البطالة بظروف بنيوية أخرى مرتبطة بتطور معدالت النمو حيث            . دماجاإل

 إىل  تستثين أحداً وإن كانت مستوياهتا ختتلف من دولة         ال أضحت مشكلة البطالة ظاهرة عاملية    
وهلذا فان اململكة املغربية واعية بأمهية متابعة اجلهود يف هذا اجملال من خـالل توسـيع             . أخرى
لعمل ومالءمة التدريب حلاجيات السوق، وقد وضعت احلكومة احلالية موضوع العمالة           سوق ا 

أولوية كربى ضمن أولويات اهتمامها، وهو ما عكسه التصريح احلكومي وعدة مبـادرات يف              
 ٤٦ ٠٠٠ إدماج حوايل    ٢٠٠٩ومن ضمن اآلفاق املستقبلية يف جمال العمالة لسنة         . هذا اجملال 

 مقاولة صغرية يف إطار برنامج مقاوليت وتطوير وتنميـة   ٢ ٠٠٠شاء  باحث عن عمل ود عم إن     
  . عرض عمل١٥ ٠٠٠عروض التشغيل يف اخلارج مبعاجلة حوايل 

  احلق يف املساواة يف األجر عن العمل املتساوي    

  احلق يف نيل مكافأة مرضية    
يمـة  نصت مدونة الشغل على منع كل متييز يف األجر بني اجلنسني إذا تـساوت ق                -١٨٠

) ١٩٥١(١٠٠لدولية رقـم    العمل الذي يؤديانه، وذلك انسجاماً مع أحكام اتفاقية العمل ا         
لعمال والعامالت يف األجر عن عمل ذي قيمة متساوية اليت صـادق عليهـا              ا اةبشأن مساو 
 من مدونة العمل على منع كل متييز        ٣٤٦طار نصت املادة    ويف هذا اإل  . ١٩٧٩املغرب سنة   

 كما يسهر مفتشو الشغل أثنـاء  ،سني إذا تساوت قيمة العمل الذي يؤديانهيف األجر بني اجلن 
املؤسسات الصناعية والتجارية واخلدماتية والفالحية على    إىل   زيارات التفتيش اليت يقومون هبا    

  .مراقبة املقتضيات التشريعية اليت تضمن املساواة الفعلية يف األجر
ميكن أن يقل عن احلد األدىن لألجـر          ال كما أكدت مدونة الشغل على أن األجر        -١٨١

بشأن طرائق حتديد املـستويات     ) ١٩٢٨(٢٦انسجاماً مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        
، وتفعيالً من القضاء هلذا الشرط، صدر ١٩٥٨ مارس/ آذار١٤الدنيا لألجور املوقع عليها ىف 

 يؤكـد أن    ٢٠٠٥ينـاير   /ثاين كانون ال  ١٢ بتاريخ   ٤٥عن اجمللس األعلى املغريب قرار رقم       
  .األجر يعترب من النظام العام وال ميكن الرتول فيه عن احلد األدىن املقرر قانوناً

تعين بالـضرورة أن    الإن الوضعية احلمائية اليت أقرهتا نصوص القانون للمرأة العاملة       -١٨٢
 كل ما كانت   املستوى املرضي يف جمال العمل أو أهنا حققت        إىل   ه األخرية قد وصل   ذوضع ه 

تطمح اليه، فال زالت املرأة العاملة تعيش أوضاعاً صعبة جراء التفاوت يف األجـور مقارنـة                
بعض التصرفات والسلوكات    إىل   بالرجال، أو حىت على مستوى ساعات العمل وذلك راجع        

الصادرة عن بعض املشغلني اليت تبقى ممارساهتم معزولة خارج نطاق القـانون، وهـو مـا                
خل اإلدارة الوصية على قطاع العمل للحد من هذه التصرفات سواء عرب الزجر             يستوجب تد 

  .العقايب أو عن طريق التدريب أو التوعية والتوعية بضرورة احترام حقوق املرأة العاملة
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  احلق يف تكوين النقابات واالنتماء إليها     
. املغريبث من الدستور   تعد احلرية النقابية من احلقوق الدستورية مبقتضى الفصل الثال          -١٨٣

وتقوية هلذه الضمانات الدستورية اخنرط املغرب يف املنظومة احلقوقية الدولية املتعلقـة هبـذا              
بشأن تطبيق مبادئ   ) ١٩٤٩(٩٨اجملال، حيث صادق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          

مة العمل الدوليـة  ظواملفاوضة اجلماعية، ورغم أنه مل يصادق بعد على اتفاقية من     حق التنظيم 
بشأن احلرية النقابية ومحاية حق يف التنظيم، فإنه يعمل على تفعيل حمتواها            ) ١٩٤٨(٨٧رقم  

 الىت تؤكد على أن النقابات املهنيـة        ٣٩٦عند إصدار مدونة الشغل وذلك من خالل املادة         
ـ        شار ىف تساهم ىف التحضري للسياسة الوطنية ىف امليدان االقتصادي واالجتماعي، وأهنـا تست

ومن جهته أعلن السيد وزير العمل      . مجيع اخلالفات والقضايا الىت هلا ارتباط مبجال ختصصها       
 عن عزم وزارته على اختاد إجـراءات  ٢٠٠٨ أكتوبر/ تشرين األول١٧يف تصريح له بتاريخ    

  .تشريعية وتدابري محائية للحق يف العمل وتعزيز احلرية النقابية
 يفاحلرية النقابية حق من احلقوق األساسـية        "ة العمل أن    وقد أوضحت ديباجة مدون     -١٨٤

العمل، تندرج ممارستها ىف إطار الوسائل املعترف هبا للعمال واملشغلني للدفاع عن حقـوقهم              
 من مدونة   ٣٩٨كما تنص املادة    ". املادية واملعنوية ومصاحلهم االقتصادية واالجتماعية واملهنية     

وقـع عليهـا    اليت  وا حبرية ىف النقابة املهنية      ألجراء أن ينخرط  العمل على أنه ميكن للمشغلني وا     
 التقاضـي   ية واألهلية املدنية وهلا احلق يف     وتتمتع هذه النقابات بالشخصية االعتبار    . هم،اختيار

 من مدونة   ٤٠٠وتعطي املادة    . يتمتع هبا املطالب باحلق املدين لدى احملاكم       اليتومجيع احلقوق   
  .املنظمات النقابية الدولية لألجراء واملشغلنييف ة حق االخنراط الشغل للنقابات املهني

 تتميز بالتعددية النقابية، حيث يبلـغ عـدد املنظمـات           ويعد املغرب من الدول اليت      -١٨٥
 مركزية نقابية، مما يؤكد على مرونة املسطرة املتعلقة بتأسيسها وسهولة االنـضمام             ٢١ النقابية

اعدات عينية وأحياناً مادية الحتادات النقابات املهنية وذلك لتغطية         إليها، بل إن الدولة تقدم مس     
كل أو جزء من مصاريف استئجار مقراهتا، أو مصاريف األنشطة املتعلقة بالثقافة العمالية طبقاً              

 ووعياً بأمهية احلوار االجتماعي بادرت وزارة التشغيل      .  من مدونة العمل   ٤٢٤ملقتضيات املادة   
سـبتمرب  / املؤسسي على احلوار االجتماعي حيث مت مبناسبة إجراء جولة أيلول         إضفاء الطابع إىل  

 . األوىل تعىن بالقطـاع العـام والثانيـة بالقطـاع اخلـاص            ، إحداث جلنتني للحوار   ٢٠٠٨
  . شكل اتفاق احتماعيذجتسد املواضيع املتفق عليها وتأخهذه األشغال بإصدار وثيقة  وستتوج

  احلق يف السكن    
جيب التأكيد على أن قواعد سري قطاع السكن، كنطاق ملمارسـة احلـق يف              بداية    -١٨٦

يـدع    ال السكن، ختضع ملنطق اقتصادي يقوم على تفاعل معادلة العرض والطلب، وهو ما           
جماالً ألي شكل من أشكال التمييز يف ممارسة هذا احلق، سواء على أساس اجلنس أو الدين أو 

سة احلق يف السكن سواء عن طريق التملك أو عن طريـق            فممار. االنتماء العرقي أو الثقايف   
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تقتضي إال التوفر على اإلمكانيات املادية الالزمة ملمارسـته، وبالتـايل فـإن               ال ستئجاراال
اإلشكالية األساسية اليت كانت مطروحة يف هذا اجملال، هي كيفية جعل عرض السكن يتالءم              

  . قمع طبيعة الطلب، الذي من خالله ميارس هذا احل
 هبذا الواقع عملت الدولة، يف تدبريها لقطاع السكن، على جعل إعادة النظر             ووعياً  -١٨٧

يف شروط إنتاج السكن والتركيز على توفري السكن االقتصادي ومكافحة السكن غري الالئق             
وهكذا أعطيت انطالقة العمل مبنتـوج      . يف مقدمة أولويات السياسة احلكومية يف هذا اجملال       

  . يستفيد من إعفاء ضرييب كامل) درهم ١٤٠ ٠٠٠(اعي جديد متسكين اج
وقد متت معاجلة احلاالت املستعجلة يف القطاع، من خالل إعطاء األولوية للقـضاء               -١٨٨

على مدن الصفيح بالوسط احلضري، وإجناز تدخالت على مستوى املساكن املهددة باالهنيار            
ويف هذا اإلطـار، مت    . تراعي الشروط القانونية    ال واألحياء السكنية العشوائية اليت لوحظ أهنا     

معاجلة املساكن املهددة باالهنيار وإعـادة هيكلـة         إىل   وضع أربعة برامج هتدف على التوايل     
األحياء السكنية ناقصة التجهيز وإجناز السكن االجتماعي باألقاليم اجلنوبية، والقضاء علـى            

  .مدن الصفيح
هددة باالهنيار، خلصت التقديرات اليت قامـت هبـا         وفيما خيص معاجلة املساكن امل      -١٨٩

 أسرة، تسكن ببنايات توجد     ١٢٠ ٠٠٠أن هذا الوضع يهم ما يناهز        إىل   السلطات العمومية 
وإلجياد حل هلـذه املـسألة،      . يف املدن العتيقة وأحياء السكن غري القانوين واملساكن القدمية        

حتديد البنايات املهـددة باالهنيـار      إىل   وضع برنامج للتدخل، يقوم على هنج حملي يسعى        مت
والتشخيص التقين حلالتها وإحداث آلية حملية للرصد واملراقبة املستمرة للوقاية من الكـوارث             

وسيستمر تنفيذ الربنامج، بإعادة إسكان األسر اليت قـد         . اليت تنجم عن االهنيارات املفاجئة    
عيم وتقوية بالنسبة للمساكن اليت أبان تستدعي حالة مساكنها اهلدم، وكذا بإجناز عمليات تد 

  .التشخيص التقين عن عدم وجود أي خطر يف االحتفاظ هبا
 أسرة، ١١٠ ٨٠٠، أجنزت عمليات تدخل لفائدة    ٢٠٠٨سبتمرب  /ولغاية شهر أيلول    -١٩٠

 مليون درهم، وتوجد يف طور التنفيـذ عمليـات       ٩١١,٤٨    باستفادت من دعم مايل يقدر      
ديـسمرب  / اليت مشلتها االتفاقيات األربع املوقعة يف شهر كـانون األول          مماثلة من بينها تلك   

، حتت رئاسة جاللة امللك، وتدخل هذه االتفاقيات ضمن الربنـامج االسـتعجايل             ٢٠٠٤
 مسكن على مـدى  ٣ ٦٠٠ أسرة، وتدعيم    ١ ١٦٧اخلاص مبدينة فاس، وهتم إعادة إسكان       

رهم يساهم فيه صـندوق التـضامن       مليون د  ٢٢٨,١٤    بمخس سنوات، بغالف مايل يقدر      
  . مليون درهم١٩٠,١٤  بللسكن 
 تقـدير   ٢٠٠٢وفيما يتعلق بإعادة هيكلة األحياء السكنية ناقصة التجهيز، مت سنة             -١٩١

 يف املائة منها تقطن أحياء      ٧٤,٥ أسرة،   ٥٤٠ ٠٠٠عدد األسر القاطنة هبذه األحياء حبوايل       
ويف ضـوء هـذا      .كز قروية خاضعة للترخيص   حضرية وشبه حضرية بينما الباقي يقطن مرا      
 حيـاً   ١٩١، ويـشمل    ٢٠٠٥هناية سنة    إىل   التشخيص، وضع برنامج خاص للتدخل ميتد     
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 مليار درهم، سامهت فيها الدولة      ٣,٨وتبلغ كلفته اإلمجالية    .  أسرة ٢٩١ ٠٠٠حوايل   يضم
 ٢٠٠٥يف هناية سنة     وقد مهت األشغال اليت مت إجنازها يف إطار الربنامج           .ة يف املائ  ٤٧,٣٧    ب

 ١٦٨ إىل ٢٠٠٧مايو /أسرة، لتصل يف حدود شهر أيار ٦٣ ٠٠٠ يأوي  حيا٦٢ًما جمموعه 
 ١,٩ مليار درهم منها ٣,٨ إىل مجالية تصلإ أسرة بكلفة ٣٣٨ ٩٨٩  بعملية تؤوي مبا يقدر 

حـدود شـهر     إىل   ويشمل الربنـامج املتعاقـد بـشأنه      . مليار درهم كمسامهة من الدول    
  أسرة بكلفة إمجالية تـصل     ٥٣٣ ٢٥٤    ب عملية تأوي ما يقدر      ٣١٣،  ٢٠٠٨تمرب  سب/أيلول
  . مليار كمسامهة من الدولة٣,٣ مليار درهم، منها ٦,٥إىل 
مدن بدون  "أما فيما خيص القضاء على مدن الصفيح، فقد مت وضع الربنامج الوطين               -١٩٢
 ويتم تنفيذ هذا الربنـامج،      .٢٠٠٤يوليه  /الذي أعطى انطالقته جاللة امللك يف متوز      " صفيح

 مليار درهم، مبسامهة من صندوق التضامن       ٢٥    بالذي سيعبأ يف إطاره استثمار إمجايل يقدر        
، ويشمل ما يقدر    ٢٠١٢ و ٢٠٠٤ مليار درهم، على مدى الفترة ما بني         ١٠للسكن قدرها   

حدود شـهر    إىل   ن ذلك وقد مكّ .  حي صفيحي  ١ ٠٠٠حوايل    أسرة تقطن  ٢٩٨ ٠٠٠    ب
 وحدة من املساكن الـصفيحية،      ١١٢ ٠٠٠ من هدم وإعادة هيكلة      ٢٠٠٨سبتمرب  /ولأيل

 وحدة سكنية جاهزة مت ترحيل األسر املستفيدة إليها، إضافة         ٢٠ ٠٠٠وتوجد حالياً أكثرمن    
حدود هنايـة شـهر      إىل   هذا وقد مت التعاقد   . زالت يف طور االجناز    وحدة ال  ٧٠ ٠٠٠إىل  

  .أسرة ٢٦٩ ٠٠٠يل  حوا٢٠٠٨ أكتوبر/تشرين األول
والتزاماً من الدولة بتأهيل بعض املناطق السكنية املهمشة اليت عرفت أحداثاً أليمـة إثـر                 -١٩٣

، أخدت الدولة املغربية على عاتقها مهمـة تأهيـل هـذه         ٢٠٠٣ارتكاب عمليات إرهابية سنة     
ويال وطوما ومد   املناطق إلخراجها من العزلة اليت تعرفها، وذلك من خالل إعادة تأهيل دوار سك            

  .هذه املناطق بالتجهيزات األساسية من إنارة وماء شروب وجماري املياه العادمة والصرف الصحي
وقد واكبت هذه اإلجراءات تدابري مصاحبة لتبسيط املـساطر وتـسهيل ولـوج               -١٩٤

 يف املائة من اجلماعـات      ٦٦,٣ شباكاً وحيداً تغطي     ٨٥خدمات التعمري عن طريق إحداث      
يونيه مـن   / حىت هناية شهر حزيران    وذلك يف املائة من اجلماعات القروية،       ٤٥,٧ و احلضرية

  . السنة اجلارية

  احلق يف التمتع خبدمات الصحة العامة    
يشكل احلق يف اخلدمات الصحية شأنه شأن احلق يف التعليم والـسكن والتغذيـة                -١٩٥

ا فإن ولوج خدمات هذا املرفق      واحمليط السليم جانباً أساسياً يف صون كرامة اإلنسان، وهكذ        
وبناء على ذلك شكل توفري اخلدمات الصحية للجميع هـدفا          . يبقى حقاً للجميع دون متييز    

حتقيقه من خالل تسهيل ولوج اخلدمات الطبية عن طريق تعزيز           إىل   استراتيجياً تسعى اململكة  
 بـرامج الوقايـة     البنيات األساسية الطبية، وإحداث التأمني األساسي ضد املرض، ومواصلة        

وقد قام املغرب بتفعيل سياسته يف جمال الصحة        . ةومكافحة األمراض وتقوية السالمة الصحي    
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الوقاية  إىل ضمن استراتيجية تقوم على ثالثة حماور أساسية هي مواصلة الربامج الصحية اهلادفة
ومكافحة األمراض، وحتسني عرض اخلدمات الطبية وتسهيل ولوجهـا، وتعزيـز األمـن             

  . والسالمة الصحيني
ففي جمال مواصلة برامج الوقاية من األمراض ومكافحتها، كانت األهداف املسطرة             -١٩٦

هي تقليص بعض املخاطر كمخاطر وفيات األمهات واألطفال دون سن اخلامسة ومكافحة            
  . األمراض املنقولة

اقبـة  مركزيـة يف جمـال مر       ال وعلى مستوى مكافحة األمراض، مت سلوك سياسة        -١٩٧
 ١٦(األمراض املعدية، ومتت مواصلة برنامج تعميم املراكز اإلقليمية لتتبع ومالحظة األمراض            

 خلية سـنة    ٦٩(، وذلك بإحداث خاليا إقليمية لتتبع األمراض املعدية         )٢٠٠٣مركزاً سنة   
وقد شكل  .  ألف شخص ضد التهاب خاليا املخ      ١٢٠، ويف نفس اإلطار، مت تلقيح       )٢٠٠٣

ذول يف إطار برنامج مكافحة األمراض الصدرية موضوع تنويه منظمـة الـصحة             اجملهود املب 
  .٢٠٠٤العاملية اليت منحت للربنامج ميدالية ذهبية سنة 

وفضالً عن ذلك، كانت مكافحة أسباب فقدان البصر من بـني أولويـات وزارة                -١٩٨
اجلمعيـات  تعاون مع بعض املنظمات غري احلكومية و      الالصحة، حيث نظمت هذه األخرية ب     

تتـوفر علـى جتهيـزات        ال والسلطات احمللية محالت ملكافحة أمراض العيون باملناطق اليت       
 وعلى صعيد القطاع العمومي، متـت إعـادة         ٢٠٠٤متخصصة يف هذا اجملال، فخالل سنة       

  . شخص كانوا يعانون من تكثف يف عدسة العني٢٤ ٠٠٠البصر ألكثر من 
ملناعة املكتسبة عمل املغرب على تعميم ولوج وجمانية        وفيما خيص مكافحة داء فقدان ا       -١٩٩

 إطالق أول محلة وطنية يف العـامل العـريب واإلسـالمي            ٢٠٠٤العالج، حيث شهد يف سنة      
للتواصل والوقاية من هذا الداء، وقد سامهت اجلمعيات ومنظمات اجملتمع املدين بشكل كـبري              

  .توعيته بوسائل الوقاية منه ومكافحتهيف تنمية الوعي خبطورة هذا الداء وحتسيس العموم و
وبالنسبة لألمراض غري املنقولة، مت بذل جمهودات كربى يف جمال التكفـل مبرضـى                -٢٠٠

ن املغرب من حتقيق املالءمة مع املعايري الدولية، كما اخنرط املغـرب يف             السكري بشكل ميكّ  
  .دولية اخلاصة مبكافحة التبغاحلملة الدولية للحد من أخطار التدخني، ووقع على االتفاقية ال

 حبملة كـربى    ٢٠٠٧تعاون مع وزارة الصحة سنة      الوقد قامت مجعية لال سلمى ب       -٢٠١
للتوعية باآلثار السلبية للتدخني داخل املؤسسات التربوية، كما بذلت وزارة الصحة جمهودات 

حية وللتخطيط  كبرية لتوسيع نشر ثقافة الصحة اإلجنابية، واخلدمات الضرورية للمعاجلة الص         
وهكذا، مت تبين برامج متعددة من أمهها الربنامج الوطين للتخطيط العائلي والربنامج            . العائلي

الوطين لألمومة بدون خماطر، كما اخنرط املغرب، وبفعالية من أجل حتقيق أهداف األلفيـة              
القضاء علـى   اللذين يعتربان من صميم مقتضيات اتفاقية ٦ و٥الثالثة للتنمية، خاصة اهلدفني   

وقد مسح تبين دفتـر     . مجيع أشكال التمييز ضد املرأة باعتبارمها يتعلقان حبق املرأة يف الصحة          
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صحي للمرأة أقرته وزارة الصحة من أجل متابعة أفضل لصحة املرأة، نظراً ملا يتضمنه مـن                
  . خماطرمعلومات ضرورية متكن من مواكبة اجملهود املبذول يف إطار استراتيجية الوالدة بدون

ومن أجل ختفيض نسبة وفيات األطفال والرفع من مستوى محاية الطفولة، وضعت              -٢٠٢
توسيع الربنامج الوطين للتلقـيح     وتدعيم الربامج احلالية     إىل   وزارة الصحة استراتيجية هتدف   

بإدخال لقاحات جديدة، وتعميم استراتيجية العالجات املندجمة املقدمة للطفـل وتكـريس            
  . مج األمومة بدون خماطرمنجزات برنا

وعلى مستوى تعزيز البنيات األساسية الصحية، واصلت احلكومة املغربية إنشاء وحدات             -٢٠٣
 مؤسـسة   ١٣٨العالج األساسية ببعض املناطق القروية النائية، وهكذا مت استكمال بناء وجتهيـز             

 ٢٠٦مماثلـة، وجتهيـز      مؤسسة   ٦٥     ب  مشاريع للصيانة والتهيئة   وإجنازللعالج الطيب األساسي،    
  .  وحدة الستقبال املرضى٤٠٠ مركزاً ملرضى السكري و١٩مؤسسة للعالجات األساسية و

ومبوازاة مع دعم البنيات األساسية، مت اختاد عدة تدابري لتأهيل املراكز االستـشفائية               -٢٠٤
بتحسني جتهيزات مصاحل املستعجالت واألشعة واملختربات، وذلك على مـستوى أربعـني            

ويف نفس السياق اختـذت تـدابري       . ستشفى موزعة على عدد من أقاليم وعماالت اململكة       م
مماثلة لتحسني جتهيزات الوحدات االستشفائية املتطورة كمصلحة جراحة القلب والـشرايني           

 أجهـزة   ٤ومصلحة األشعة ومصلحة أمراض القلب مبستشفى ابن سينا بالرباط، ومت اقتناء            
كما عملت وزارة الصحة    . ات تازة وبين مالل والقنيطرة والعيون     سكانري وتشغيلها مبستشفي  

ات املعهد الوطين للصحة يف جمال البحث والتعاون، ومت جتديد معهد باسـتور    رعلى تنمية قد  
  .بطنجة وتزويده بتجهيزات متطورة مولت يف إطار التعاون مع إيطاليا

 ٣٢وي، مت إحـداث      وعلى مستوى حتسني ظروف التكفل حباالت القصور الكل         -٢٠٥
وقد واكب هذه العملية    .مركزاً لتصفية الدم وتوفري املستلزمات الطبية بعدد من املناطق النائية         

احداث عمليات الصيانة والتدريب الالزمني، وهو جمهود يندرج ضمن برنامج تعاقدي على            
  . جهازا٢٥٠ًمدى مخس سنوات يروم توفري 

تسهيل ولوج اخلدمات الطبية، ويف إطار سياسة الدواء،  إىل ويف سياق التدابري الرامية  -٢٠٦
إعادة هيكلـة    إىل   أعدت احلكومة املغربية مشروع مدونة جديدة لألدوية والصيدلة، هتدف        

القطاع الصيديل يف ضوء املعايري الدولية، كما مت إعفاء بعض األدوية املـستعملة يف عـالج                
  .از دراسة حول أسعار األدوية يف املغرببعض األمراض املزمنة من الضرائب والرسوم، وإجن

ومن أهم التدابري املتخذة لتسهيل ولوج اخلدمات الطبية، املشروع اخلاص بالتغطيـة              -٢٠٧
. ٢٠٠٢ أكتوبر/ تشرين األول  ٣الصحية األساسية، الذي أحدث مبوجب القانون الصادر يف         

تعميم  إىل   للحكومة اهلادفة ويشكل هذا القانون أحد املكونات األساسية للسياسة االجتماعية         
ولوج اخلدمات الصحية، وحتسني متويل النظام الصحي عن طريق اإلدخال التدرجيي للتغطية            

األول هو التأمني الـصحي اإلجبـاري       : الصحية األساسية اليت تتكون من نظامني أساسيني      
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ماعات األساسي الذي يهم األشخاص العاملني وذوي املعاشات من اإلدارات العمومية واجل          
احمللية واملؤسسات العمومية والقطاع اخلاص، أما النظام الثاين فهو نظام املـساعدة الطبيـة              

  . تتوفر فيهم شروط االخنراط يف النظام األول  الاملخصص لألشخاص الذين
وقد مت بذل جمهوذ كبري إلعداد مجيع النصوص التطبيقية اخلاصـة بنظـام التغطيـة              -٢٠٨

 اختذت عدة إجراءات لوضع النظامني موضع التطبيق، حيث مت وضع           الصحية اإلجبارية كما  
 ألـف   ٢٠٠ ماليـني و   ٣خمطط لتمويل التغطية بالنسبة للقطاع العمومي، ومشلت التغطية         

 باملائـة بالنـسبة     ١٠٠ويبلغ معدل التغطيـة     .  ألف مستفيد جديد   ٧٠٠مستفيد من بينهم    
كلفة ومصاريف االستشفاء باملستـشفيات     ملصاريف العالجات املتعلقة باألمراض املزمنة وامل     

 يف املائـة  ٨٠ يف املائة من مصاريف االستشفاء باملؤسسات الطبية اخلاصة، و         ٩٠العمومية، و 
 يف املائة بالنسبة ملصاريف األدوية بناء على أسعار         ٧٠بالنسبة ملصاريف العالجات املتنقلة، و    

  .الدواء يف املغرب
مل بالقطاع اخلاص، سواء علـى مـستوى األجـور          ومراعاة خلصائص ومميزات الع     -٢٠٩
نظام املعاشات، مت االتفاق على إعمال نظام التأمني الصحي األساسي اإلجبـاري بطريقـة               أو

تدرجيية، حيث انطلق النظام على أساس أن يشمل يف البداية األشخاص اخلاضـعني للـضمان               
 يف املائة من احلد األدىن      ٧٠ألقل  االجتماعي وذويهم وكذا املتقاعدين الذين ميثل معاشهم على ا        

 مؤمن  ١ ٣٠٠ ٠٠٠ مستفيد، منهم    ٤ ٦٠٠ ٠٠٠لألجور، وبذلك سيستفيد من هذا النظام       
  متقاعد يتقاضون معاشاً   ١٠٨ ٠٠٠و ميثلون ذويهم،    ٢ ٩٠٠ ٠٠٠ويف الضمان االجتماعي،    

  .دمستفي ٢٤٠ ٠٠٠ يف املائة من احلد األدىن لألجر، والبالغ عددهم ٧٠يقل عن  ال
تتوفر فيهم تلك الشروط، فيمكنهم أن يستفيدوا من نظـام            ال أما املتقاعدون الذين    -٢١٠

وقد مت حتديد املخطط املايل هلذا النظام، وحتديد اجلوانب املشمولة بالتأمني،           . املساعدة الطبية 
إىل  عجز، والتتبع الطيب لألطفـال  إىل واليت تشمل االستشفاء واألمراض املزمنة أو اليت تؤدي    

ويتم استرجاع مصاريف العالج يف     .  سنة، وكذا اخلدمات املتعلقة بالوالدة وتبعاهتا      ١٢سن  
 إىل   يف املائة بناء على األسعار الوطنية املرجعية، وميكن أن تصل هذه النسبة املئوية             ٧٠حدود  
ارية أن اسـتمر   إىل   وجتدر اإلشارة .  يف املائة بالنسبة لالستشفاء يف املستشفيات العمومية       ٩٠

متويل نظام التغطية الصحية األساسية اإلجبارية يف القطاع اخلاص تبقى مرهونـة بـشموله              
ية، فهذه الفئـة   اختيارالتدرجيي لألجراء ذوي األجر املرتفع الذين يستفيدون حالياً من تغطية           

 يف املائة من كتلة األجور، وهو ما يقتضي خفض املـدة            ٦٠ يف املائة من األجراء و     ٢٠متثل  
  . سنوات قابلة للتجديد٥ من مدونة التغطية الصحية يف ١١٤نتقالية اليت حددهتا املادة اال

ولتعزيز األمن والسالمة الصحّيني، عملت السلطات املعنية على حتـديث القـرار              -٢١١
 امللزم بالتصريح ببعض األمراض املعديـة واختـاذ         ١٩٦٧يوليه  / متوز ٢٦الوزاري املؤرخ يف    

  . ضد انتشارهاالتدابري للحماية 
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كما مت هنج استراتيجية للوقاية تقوم على ضمان جودة األدوية وتأمني توفري الـدم                -٢١٢
ويف هذا الصدد مت تعزيز املراقبـة علـى         . ومشتقاته والوقاية من اإلشعاعات ومن التعفنات     

بـة  الصيدليات بالقطاعني العام واخلاص، وبذلت جمهودات كبرية لتجهيز املخترب الوطين ملراق          
ويسهر هذا املخترب على مراقبة جودة األدوية واملواد        . األدوية ليصبح معتمداً كمخترب مرجعي    

كما يعترب خمتـرباً    . الصيدلية، وذلك يف إطار حتليالت فيزيائية وكيميائية وفحوص بيولوجية        
  .مرجعياً لدى جامعة الدول العربية، وعضواً يف شبكة املختربات األوروبية املرجعية

وخبصوص إشكالية التسمم، مت القيام حبملة توعية حول أخطار لسع العقارب، فضالً        -٢١٣
 ساعة، لتلقي مكاملات املـواطنني وتزويـدهم        ٢٤عن وضع خط هاتفي مفتوح على مدى        

  . باإلرشادات الضرورية حول ما قد يتعرضون له من تسمم
الصحية ما زالت تواجهها    إن اجملهودات اليت يبذهلا املغرب لتطوير وحتسني اخلدمات           -٢١٤

حتديات تتعلق بارتفاع نسبة الساكنة مقارنة مع البنيات والتجهيـزات الطبيـة املوجـودة،              
 شكالية تقريب اخلدمات الصحية مـن املرضـى       إ إىل   املوارد البشرية املؤهلة، إضافة    ونقص

جودة اخلدمات  سيما يف املناطق القروية النائية، وهي عملية ترتبط أيضاً بضرورة الرفع من              ال
  . الصحية املقدمة للمرضى

  احلق يف الضمان االجتماعي واخلدمات االجتماعية     
يستفيد العاملون باملغرب من نظام للتغطية االجتماعية يسهر على تسيريه الصندوق             -٢١٥

املهين املغريب للتقاعد بالنسبة للعاملني يف القطاع العام والصندوق الوطين للضمان االجتماعي            
وتـتم   .لنسبة ألجراء القطاع اخلاص، فضالً عن الصندوق اجلماعي ملنح رواتب التقاعـد           با

: مراقبة تطبيق تشريع الضمان االجتماعي يف القطاع اخلاص بواسطة آليتني أساسـيتني مهـا             
 من الظهري املنظم للضمان     ١٤٦وطبقاً للفصل   . مفتشية الشغل ومفتشية الضمان االجتماعي    

ديله وتغيريه، فإن مندويب ومفتشي ومـراقيب الـضمان االجتمـاعي           االجتماعي كما مت تع   
وميكن ملختلـف   . واألعوان املكلفني بتفتيش العمل يسهرون على مراقبة الضمان االجتماعي        

ع على وثائق التـصرحيات للـضمان االجتمـاعي        االطالاألعوان مراقبة عدد املستخدمني و    
ات قانونية لضمان التطبيق الفعلي لقانون      وسجالت األداء، وقد مكنهم املشروع من عدة آلي       

  .الضمان االجتماعي أمهها حترير احملاضر، وتوجيه اإلنذارات واحلجز
كما يقوم أعوان الصندوق الوطين للضمان االجتماعي املكلفون مبهام املراقبـة بتتبـع              -٢١٦

اك بالـصندوق،   ومراقبة مطابقة التصرحيات باألجور املنجزة من قبل املشغلني مع وكالء االشتر          
وقد مت رفـع قيمـة      . ومراقبة مسألة اخنراط املقاوالت وتسجيل األجراء والتصريح بأجورهم       

يطبقون قانون الضمان االجتماعي جلعلـها        ال الغرامات ومدة العقوبات يف حق املشغلني الذين      
حتـسني جـودة     إىل   أكثر ردعاً، واختذ الصندوق يف السنوات األخرية عدة إجراءات هتـدف          

دمات املرتبطة باملنخرطني والكفيلة بالتحكم يف احترافية عمليات املراقبة والتفتيش وذلـك            اخل
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بوضع نظام للربجمة يتوخى الشفافية والوضوح ومحاية املقاوالت من أي شطط كيفمـا كـان               
ويف نفس االجتاه بـادر     . نوعه، وبإحداث مسطرة لتدبري الطعون املتعلقة بنتائج املراقبة والتفتيش        

التحصيل املباشر، وهـي   إىل إخضاع عائداته إىل  ندوق، هبدف حتديث وتطوير هذا النظام،     الص
  .إجراءات كان هلا انعكاس إجيايب واضح حبيث إن التحصيل أصبح ميارس بكيفية دقيقة وسريعة

  احلق يف التعليم والتدريب     
يف التعليم للجميع   انتهج املغرب منذ االستقالل سياسة تعليمية تنبين على ضمان احلق             -٢١٧

ات عززها بإجراءات إلزاميـة التعلـيم، واعتبـاراً         اختياروحمو األمية واخلدمات اجملانية، وهي      
إلكراهات ارتفاع عدد امللتحقني باملدارس الذي يبلغ يف التعليم األساسي والثـانوي وحـده              

 بنية حتتيـة     ماليني تلميذ، ولشساعة وامتداد األراضي وتنوع خصائصها يتطلب        ٦يربو عن    ما
قفزة نوعية يف هذا اجملال تضمن تطوير املنـاهج          إىل   ونظراً للحاجة . قوية ومالئمة لكل منطقة   

فقد قـام   . والربامج والكتب املدرسية، وتعتمد هنج اجلودة وتطبيق خصوصيات التربية احلديثة         
ل، املغرب بعدة دراسات على مستوى الشكل واملضمون لتحديد احلاجيات وأولويات التـدخ           

كمرجع أساسي  " امليثاق الوطين للتربية والتكوين   "توافق اجلميع على إثرها على وضع واعتماد        
دريب العنصر البشري، اعتباراً ألمهية املدرسـة       تيعتمد من أجل اإلصالح اهليكلي والتربوي و      

كنواة لكل إصالح وكصمام أمان لربح كل رهان، ولتحقيق مشروع اجملتمـع الـدميقراطي               
 إلصالح هذا   ٢٠٠٩-٢٠٠٠كما مت ختصيص عشرية كاملة      . لذي يسعى إليه املغرب   احلداثي ا 

  .القطاع والنهوض به باعتباره من أوىل أولويات البالد
وقد مشلت اإلصالحات املؤسسية والقانونية والتنظيمية والتربوية اليت مت إجنازهـا يف              -٢١٨

انب املؤسسي بإدخال إصالحات    بداية العشرية مجيع جوانب املنظومة التعليمية، فشملت اجل       
هيكلية مشلت تنظيم التعليم األويل، وإقرار النظام األساسي للتعليم املدرسـي اخلـصوصي،             
وإحداث األكادمييات اجلهوية للتعليم والتدريب، وإعادة هيكلـة بنيـات اإلدارة املركزيـة             

لتربية والتدريب مركزياً ملالءمتها مع التنظيمات احملدثة، وتفعيل النصوص اخلاصة بتدبري نظام ا    
  .وإقليمياً وإقليمياً وحملياً

وإىل جانب ذلك متت مراجعة الكتب املدرسية من منظور ثقافة حقـوق اإلنـسان،                -٢١٩
وإصالح الربامج واملناهج يف اجتاه توسيع استعمال التكنولوجيا احلديثة لإلعالم والتواصل، وتنمية 

 يف االمتحانات، كما مشلت اإلصالحات القائمني على        مهارات التلميذ وكفاءاته، وإعادة النظر    
العملية التعليمية من خالل إخضاع نساء ورجال التعليم للتدريب املستمر، والنهوض بوضعهم            
بإصدار القانون األساسي ملوظفي التربية الوطنية، وإحداث مؤسسة حممد الـسادس لألعمـال            

إلصالحات على التلميذ كغاية هنائية للتدابري      وقد ركزت ا  . االجتماعية لرجال التعليم وتفعيلها   
املتخذة، حيث مت التنصيص على إلزامية التعليم وفتح الفرص أمام التالميذ دون متييز واحلـرص               
على جعل تلك التدابري وسيلة ليس لشحن التلميذ باملعلومات واملعطيات، وإمنا لتطوير مهاراته             

  .طبيق تلك املعلومات واستخدامهاومتكينه من التفكري املنطقي والقدرة على ت
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 اليت تزامنت مع مضي نصف العشرية فرصة للتأمل يف وضعية           ٢٠٠٤وقد كانت سنة      -٢٢٠
السياسة التعليمية وتقدير نتائج امليثاق الوطين للتريبة والتكوين حيث مت عقد منتديات للتقيـيم              

 التـدريب وتعمـيم     ارتكزت على كيفية الرفع من جودة النظام التعليمي، وتـسريع وتـرية           
 ٨ ٦٠٠املعلوميات، حيث اعتمدت احلكومة برناجماً ميتد على ثالث سنوات، ستستفيد خالله            

 ألـف   ١٠٠ مليون تلميذ من هذه العملية بقيمة مليار درهم، خصصت لشراء            ٥,٥مؤسسة و 
  . استاذاً ٢٢٣ ٠٠٠حاسوب، وإجناز التدريب الالزم يف هذا اجملال لفائدة 

سياسة جديدة من خالل إقرار فعلي لنـهج الالمركزيـة           اد مرتكزات كما مت اعتم    -٢٢١
والالمتركزية، وقد ركزت التدابري املتخذة يف السنوات األخرية على الرفع من نسبة االلتحاق             

 ماليني، مع التركيز على التعليم بالوسـط     ٦باملدارس، ليبلغ عدد التالميذ باملدارس أكثر من        
 يف املائة يف ٢٥ يف املائة مقابل أقل من     ٨٢,٢(ات القرويات   القروي، خاصة يف صفوف الفتي    

والعمل على حماربة ظاهرة الرسوب وعلى تعليم مـن فاتتـهم الـسن             ) منتصف السبعينات 
يف إطار التربية غري النظامية، وتدشني مسرية النور حملو األمية، ورفـع            )  سنوات ٦(القانونية  

  . واملادية لألطر التربوية واإلداريةأعداد املدارس، وتسوية الوضعية اإلدارية
أن عدد املستفيدين من برامج حماربة األمية خالل الفتـرة مـا             إىل   وجتدر اإلشارة   -٢٢٢
 مستفيد ومستفيدة، كمـا أن اإلصـالحات        ٦٥١٢٦٣ بلغ ما يناهز     ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ بني

ائـة   يف امل  ٢٠ إىل   ١٩٩٦ يف املائة قبـل      ٧٠نت من ختفيض معدل الرسوب من       املتخذة مكّ 
 يف املائة من اجملموع العام      ٨٠حاليا؛ وجتاوزت نسبة مشاركة النساء يف دروس حماربة األمية          

مـايو  /ولتسريع وترية االخنراط يف برامج حماربة األمية، قامت احلكومة يف أيار          . للمستفيدين
استهدفت حماربة أمية مليـون     " مسرية النور " بتنظيم محلة وطنية أطلقت عليها إسم        ٢٠٠٣

  .خص يف السنة يف أفق القضاء النهائي عليهاش
 ١٦كما مت إعداد برنامج وطين للتربية غري النظامية يروم إدماج الشباب مـن                - ٢٢٣
 سنة مع االلتزام بتنفيذ هذا الربنامج قبل هناية العشرية الوطنية للتربية والتدريب             ١٨  إىل
 إىل ن الدخول أو العودة، ومتكني خمتلف املستفيدين من هذا الربنامج م)٢٠٠٩- ٢٠٠٠(

  .التعليم والتدريب عرب وضع مسالك مناسبة ملستواهم العلمي
 تلميـذ   ٣ ٩٣٧ ١٢٤ تسجيل   ٢٠٠٩-٢٠٠٨وتبعاً لذلك، شهد العام الدراسي        -٢٢٤

 تلميذ خالل السنة الدراسـية      ٣ ٨٧٨ ٦٤٠جديد بالسنة األوىل من التعليم االبتدائي مقابل        
 تلميذ  ١ ٤٩١ ٦٢٧ يف املائة، واستقبال     ١,٥     ب ة تقدر ، أي بزياد  ٢٠٠٩-٢٠٠٨املنصرمة  

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨جديد بالسنة األوىل من التعليم الثانوي اإلعدادي خالل العـام الدراسـي             
 تلميـذ   ٧٩٤ ٧٠٣، وتـسجيل    ) يف املائة مقارنة بالسنة الدراسية السابقة      ٣,٧بزيادة   أي(

ـ        إىل   موجه الل العـام الدراسـي احلـايل       اجلذوع املشتركة للتعليم الثانوي التـأهيلي خ
  .)يف املائة١١,٤   بأي بزيادة تقدر( يف العام الدراسي املنصرم ٧١٣ ٦٦٣ مقابل



CERD/C/MAR/17-18 

GE.09-46339 54 

 ٣,٦وهكذا فإن األعداد اإلمجالية للممدرسني بالتعليم االبتدائي والثـانوي تقـارب              -٢٢٥
ائة مقارنـة    يف امل  ٣,٤بزيادة  (تلميذ يف التعليم االبتدائي      ٤ ١٦٢ ٤٠٠مليون تلميذ من بينهم     

 يف  ١٢,٣بزيادة  (تلميذ بالتعليم الثانوي اإلعدادي      ١ ٣٨٣ ٦٠٠و) مع العام الدراسي السابق   
وبلغت هذه األرقـام  )  يف املائة٦,٣بزيادة ( تلميذ بالتعليم الثانوي التأهيلي  ٦٧٣ ٠٠٠و) املائة

  تلميـذ بـالتعليم االبتـدائي      ٢ ٠٤٥ ٦٠٠بالوسط القروي خالل نفس العـام الدراسـي         
بالتعليم الثانوي اإلعدادي    ٢٩٦ ١٠٠و)  يف املائة منهم   ٤٦ يف املائة، متثل اإلناث      ٥,٢ بزيادة(
  ). يف املائة٤,٥بزيادة (بالتعليم الثانوي التأهيلي  ٤٩ ٣٠٠، و) يف املائة١٦,٣بزيادة (

وعلى مستوى التجهيزات األساسية بلغت الطاقة االستيعابية اإلمجاليـة للمراحـل             -٢٢٦
 حجرة دراسـية    ٥ ٣٨٠ حجرة دراسية بزيادة حوايل      ١٣٧ ٠٤٥مية الثالث، حوايل    التعلي

  .عن العام الدراسي السابق
تلميـذ  ) ٢ ٢٧٩ ٦١٧( إىل   ٢٠٠٦كما ارتفع عدد التالميذ بالتعليم القروي سنة          -٢٢٧

، وهو رقم يبني نسبة التقدم احلاصـل علـى مـستوى            ٢٠٠٠ سنة   ١ ٨٧١ ٩٦٩مقابل  
 ٥-٤ العامل القروي حيث ازدادت نسبة تعليم أطفال الفئـة العمريـة           االلتحاق باملدارس يف  

 يف املائة يف الـسنة الفائتـة، يف حـني مت تـسجيل              ٥١,٣ يف املائة مقابل     ٥٥ إىل   سنوات
.  يف املائة مقارنة بالعام الدراسي املنـصرم ١٤ طفل بالوسط القروي، أي بزيادة      ٢٧٥ ٠٠٠

 سـنوات بـالتعليمني     ٦قل عدد املسجلني اجلدد البالغني      أما يف السنة األوىل ابتدائي فقد انت      
 تلميـذاً   ٥١٥ ٣٥٦ إىل   ٢٠٠١ تلميـذاً سـنة      ٤٥٤ إىل   ٤١٥العمومي واخلـاص مـن      

  . ٢٠٠٦ سنة ٥٣٠ ٠٠٠ و٢٠٠٥ سنة
وقد اختذت الوزارة الوصية عدداً من اإلجراءات حملاربة االنقطاع عن التعليم يف املرحلتني               -٢٢٨

وملعاجلة هذه الظاهرة مت فتح بـاب       . ة والتخفيف من ظاهرة الرسوب املدرسي     االبتدائية واإلعدادي 
 ٧ سنوات بعدما كـان حمـدداً يف الـسابق يف            ٦التسجيل يف املدرسة للفتيان والفتيات يف سن        

سنوات، كما مت إحداث جلان حملية مشتركة لضبط حاالت الرسوب واهلدر املدرسي وأسـباهبا              
ية لفائدة اآلباء والتالميذ، وزودت املعـوزين منـهم بالكتـب           توع ومعاجلتها، ونظمت محالت  

واألدوات املدرسية، وعملت على توسيع الداخليات بالثانويات، وإنشاء دور للطلبة والطالبـات،            
  ".املطعم املدرسي"وتقدمي وجبات غذائية للتالميذ القاطنني على مسافات بعيدة يف إطار 

يدين من اإلطعام املدرسي بالتعليم االبتدائي خـالل        وهكذا بلغ عدد التالميذ املستف      -٢٢٩
 ٩٢٠ ٠٢٧ مـستفيداً مقابـل      ١ ٠٢١ ٨٧٦ ما يقـارب     ٢٠٠٩-٢٠٠٨العام الدراسي   

وميثل عدد املستفيدين بالوسط القروي نسبة      . ٢٠٠٨-٢٠٠٧تفيداً خالل العام الدراسي     مس
اإلطعـام املدرسـي     يف املائة من جمموع املستفيدين، كما تبلغ نسبة التغطية خبـدمات             ٩٠

كما اسـتفاد   .  يف املائة من املمدرسني هبذا الوسط، نصفهم من اإلناث         ٤٧بالوسط القروي   
 ٢٠ ٩١٥ تلميذ مقابـل     ٢٩ ٣٠٠من خدمات اإلطعام املدرسي بالتعليم الثانوي اإلعدادي        

  .خالل العام الدراسي املنصرم
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ـ           -٢٣٠ نح الدراسـية خـالل العـام       وفضالً عن ذلك، انتقل عدد التالميذ املستفيدين من امل
 ٤٠ ٢١١ بالتعليم الثانوي اإلعدادي مقابـل       ٤٦ ٠٠٠ما يفوق    إىل   ٢٠٠٦-٢٠٠٥ الدراسي

 ٥٦ ٧٠٠مستفيداً خالل العام املنصرم، أما بالتعليم الثانوي التأهيلي فقد بلغ عـدد املـستفيدين               
الداخليـة  وقد تعززت شبكة األقسام     . ٢٠٠٥-٢٠٠٤ خالل السنة الدراسية     ٤٥ ٥٠٠مقابل  

 داخليات بالتعليم الثانوي التـأهيلي،   ٧ داخلية بالتعليم الثانوي اإلعدادي و     ١٣بفتح أو إعادة فتح     
وقـد مت   . ٢١١ و ١٩٨ إىل   حبيث انتقل عدد الداخليات هباتني املرحلتني من التعليم على التوايل،         

زيع عدد من املـنح     دعم هذه اجلهود مببادرات قامت من خالهلا بعض مجعيات اجملتمع املدين بتو           
كمـا  . وتوفري مآوي للتالميذ، خصوصاً لفائدة التلميذات القرويات املمدرسات خارج مجاعاهتن         

 على أبنـاء األسـر      ٢٠٠٩-٢٠٠٨سامهت مبادرة توزيع مليون حقيبة مدرسية للسنة الدراسية         
  .احملتاجة يف دعم نسبة االلتحاق باملدرسة وتشجيع اإلقبال على املدرسة

ريب املدرسة من املتعلمني، شهدت بعض نيابات الـوزارة يف األعـوام الدراسـية              ولتق  -٢٣١
األخرية جتارب رائدة يف جمال النقل املدرسي يف الوسط القروي، مكنت من تشجيع التعليم بصفة               

 وقد دعت الوزارة كافة مديري األكادمييات     . عامة، والتحاق الفتاة القروية باملدرسة بصفة خاصة      
القيام باإلجراءات الالزمة لدعم وتوسيع خـدمات        إىل   تربية والتدريب ونواب الوزارة،   اإلقليمية لل 

النقل املدرسي يف الوسط القروي بتنسيق مع كافة الشركاء، وخاصة مع مجعيات آبـاء وأوليـاء              
التالميذ والسلطات واجلماعات احمللية والقطاعات املنتجة واملنظمات غري احلكومية املهتمة بالتربية           

وحرصاً على إجناح جتربة تعميم النقل املدرسي بالوسط القـروي وتعزيـز            .  الوسط القروي  يف
، قامت الـوزارة  "النقل املدرسي دعامة لتعليم جيد" أسطوله يف إطار العمليات املنظمة حتت شعار   

  . نيابات إقليمية أخرى خاصة األكثر احتياجا١٠ً حافلة لفائدة ٢٠باقتناء دفعة ثانية من 
 خـيم   إحـداث تقريب املدرسة من املتمدرسني مت       إىل   ويف نفس السياق الرامي     - ٢٣٢

مدرسية لتشجيع متدرس أبناء الرحل يف املناطق اجلبلية والنائية، حيث عرفت السنة الدراسية 
 مدرسة خيمة بنيابة مدينة فكيك مبختلف املعـدات التربويـة           ١٢ جتهيز   ٢٠٠٦- ٢٠٠٥

  . ميداواملواد التعليمية يف إطار برنامج
واعتباراً للدور الذي أصبح يلعبه التعليم املدرسي اخلصوصي لتحقيـق هـدف تعمـيم              -٢٣٣

ويف هذا  .  يف املائة من التالميذ يف هناية العشرية احلالية        ٢٠التعليم، فإنه ينتظر منه أن يكفل متدرس        
ة، فخـالل   السياق شهدت أعداد املتمدرسني هبذا القطاع تطوراً ملحوظاً خالل السنوات األخري          

، وصل عدد التالميذ يف التعليم املدرسي اخلـصوصي مبختلـف           ٢٠٠٩-٢٠٠٨العام الدراسي   
 ٢٠٠٨-٢٠٠٧ يف املائة عن السنة الدراسـية        ٦,٦ تلميذ أي بزيادة     ٤٧٦ ٨٨٠مراحل التعليم   

  . تلميذ وتلميذة٤٤٧ ٥٥٠اليت شهدت تسجيل 
خلمس األوىل لإلصالح تزايد عدد     وفيما خيص التعليم العايل، تواصل خالل السنوات ا         -٢٣٤

 بتطبيق اهلندسة التربوية اليت تنبين      ٢٠٠٣الطلبة املسجلني باجلامعات، كما شرع العمل يف سنة         
على نظام اإلجازة واملاجستري والدكتوراه، واعتماد تنظيم تربـوي يقـوم علـى الوحـدات               

مثان كليات متعـددة  كما عمل على تعزيز البحث العلمي، وتدريب األطر وإحداث        .واملسالك
ويشمل هـذا اإلصـالح     . التخصصات يف مدن وأقاليم مل تكن تتوفر فيها مؤسسات جامعية         
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حتسني الوضع املادية للعاملني يف احلقل اجلامعي، مع تركيز االهتمام فيما يتعلق بتدريب األطـر        
جلامعي، على إعادة تنظيم أجهزته وتوحيد أساليب تدبري مؤسساته يف انسجام مع املؤسسات ا            

وقد شهد عدد حاملي البكالوريا ارتفاعاً بنسبة       . انطالقاً من القانون اخلاص بتنظيم التعليم العايل      
 طالبـاً   ٣٩٦ ٨٤٩ إىل   ،٢٠٠٧-٢٠٠٦ سـنة    ٣٦٩ ٥٨١ يف املائة، حيث ارتفع من       ٨,٤

  . يف املائة٧,٣٨ مسجالً بذلك زيادة قدرها ٢٠٠٨-٢٠٠٧فخالل العام الدراسي 
زات اليت حققها املغرب على مستوى سياسته التعليمية ما زالت تنتظر منـه             ورغم املنج   -٢٣٥

بذل املزيد من اجلهوذ لتحقيق نتائج أفضل وهي وضعية تبقى مرهونة بتحقيـق جمموعـة مـن                 
 واحلد من اهلدر املدرسي خاصة يف الوسـط         ٢٠١٥التحديات، أمهها تعميم الدراسة حبلول عام       

ميكـن أن   ، وهو ما ال٢٠١٢-٢٠٠٩ىيء الربنامج االستعجايل  القروي وضمان جودة التعليم، هت    
يتأتى إال باعتماد مناهج تعليمية وتربوية متطورة وحديثة ترتكز على معيار اجلودة، توفري الـدعم               

الطبقات الفقرية واحملدودة الدخل وتوفري بنيات حتتية يف         إىل   االجتماعي للفئات املتمدرسة املنتمية   
جانب تعزيز املساواة وتكافؤ الفـرص       إىل   نائية لضمان التمدرس للجميع، هذا    البوادي واملناطق ال  

التعليم العمـومي يف جـل       يف التعليم والتدريب حيث انتقل تطور مؤشر التكافؤ بني اجلنسني يف          
  .٢٠٠٦ يف املائة سنة ٠,٨٦ إىل ٢٠٠٠ يف املائة سنة ٠,٨٠فروعه على املستوى الوطين من 

تحديات اليت تواجهها السياسة التعليمية يف املغرب واليت ترتبط         ذلك ال  إىل   ويضاف  -٢٣٦
بتدفق أعداد كبرية من املهاجرين غري القانونيني من دول جنوب الصحراء واستقرار نـسبة              
كبرية منهم باملغرب مع ما يطرحه ذلك من إشكال على مستوى ضمان حقوقهم االجتماعية              

  .بالنسبة لألطفالمبا فيها حقهم يف التربية والتدريب خاصة 

  حق اإلسهام على قدم املساواة يف األنشطة الثقافية     
 مبناسبة اإلعالن   ٢٠٠١ أكتوبر/ تشرين األول  ١٧ يف   أغاديرشكل اخلطاب امللكي ب     -٢٣٧

عن إحداث املعهد امللكي للثقافة األمازيغية، أكرب التزام بضمان وتكريس اهلوية الوطنية املبنية             
وتبعاً لذلك، مت اختاد مجلة من التدابري هبدف تعزيز         . ية وعرقية وثقافية  على روافد متنوعة دين   

حضور األمازيغية كمكون وطين وثقايف واجتماعي، واإلهتمام هبا وإعادة االعتبار للكتـاب            
االمازيغي، الذي حظي باهتمام خاص يف املعرض الدويل الرابع عشر للنشر والكتاب بالـدار   

  .٢٠٠٧فرباير / شباط١٨ إىل ٩البيضاء من 
وقد شهدت السنوات األخرية مجلة من املبادرات على درب تقوية البنيـة التحتيـة                -٢٣٨

الثقافية والرفع من االعتمادات املخصصة للمجال الثقايف وإعطاء اللغة األمازيغيـة مكانتـها             
ت الالئقة هبا يف خمتلف مناحي احلياة االجتماعية، حيث مت ختصيص عدد من الربامج بـالقنوا            

وتواصل اإلذاعة األمازيغية عملها     .اإلذاعية والتلفزية املغربية تعىن بالثقافة واللغة األمازيغيتني      
باللهجات الثالث كما جيري التخطيط إلنشاء قناة ناطقة باللغة األمازيغية وذلك يف إطـار              

  . البصري وتكريس التنوع الذي مييز الثقافة املغربية- االنفتاح السمعي
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اج األمازيغية يف اجملال اإلعالمي قام املعهد امللكي للثقافة األمازيغية ببلـورة            وإلدم  -٢٣٩
استراتيجيته تضمن مواكبة إدماج األمازيغية يف النسيج اإلعالمي وخاصة يف الفضاء السمعي            
البصري، وذلك بشراكة مع وزارة االتصال حيث أسفرت اللقاءات اليت متت مـع خمتلـف               

  : ان اإلعالمي على تدشني عدد من املشاريع من بينهااألطراف املعنية بامليد
 حيـث   ٢٠٠٥متديد فترات البث بالنسبة للقناة اإلذاعية األمازيغية خالل موسم           •

هذه القناة،  إىل شكل هذا اإلجراء قفزة نوعية يف املسامهة يف توسيع رقعة املستمعني
 ١٥ ابتداء من  ساعة١٦ إىل  ساعة يف اليوم١٢حبيث انتقل عدد ساعات البث من  

  ؛٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين
  ؛تبين مقاربة جديدة لتكرمي رموز الثقافة األمازيغية واالهتمام بعامل الطفل •
انتقال جتربة البث املوحد باألوجه األمازيغية الثالثة من نـشرة األخبـار بالقنـاة               •

ق مبواكبة  العديد من احلصص اإلذاعية الصباحية خاصة فيما يتعل        إىل   التلفزية األوىل 
  . وتغطية املناسبات الوطنية والدولية

أما بالنسبة لباقي القنوات فيمكن تسجيل حتوالت مهمة يف جمال الـربامج املهتمـة                -٢٤٠
 ٢٠٠٦باألمازيغية ابتداء من املوسم اإلذاعي الفائت، وهكذا قدمت القناة الثانية منذ بدايـة              

برنـاجمي   إىل    الرياضة والطب والثقافة إضافة    جمموعة من الربامج الناطقة باألمازيغية يف جمال      
وينتظر قريباً  . حلظة شعر ومناذج عن األمازيغية وتغطية جمموعة من األنشطة الفنية واإلشعاعية          

اليت ينتظر أن تقـدم إضـافات       " األمازيغية"إعطاء االنطالقة لقناة تلفزية أمازيغية حتمل اسم        
  .نوعية خدمة للمشهد االعالمي املغريب

وقد أسفرت اجلهوذ املبذولة يف جمال دعم النشر واإلشعاع الثقايف األمازيغي داخـل     -٢٤١
املعهد عن بروز العديد من األعمال حيث جتاوز عدد اإلصدارات تسعني مؤلفاً مشلت جماالت 

إخل، كمـا نظـم      ... األدب والتاريخ وعلم اإلنسان واللغة واملواد التعليمية، والتعابري الفنية        
لكي للثقافة األمازيغية عدة ندوات علمية ولقاءات يف جماالت متعددة تدخل ضمن            املعهد امل 

  .اختصاصاته هتم نشر هذه اللغة وثقافتها والتعريف برموزها وخصوصياهتا
وعموماً فإن حق ممارسة النشاط الثقايف يبقى حقاً من احلقوق املكفولة لكل شـخص                -٢٤٢

جنسيته أو عرقه أودينه أو انتمائه طاملا أن هذا احلق          يتواجد فوق تراب اململكة بغض النظر عن        
سيتم ممارسته يف إطار الضوابط القانونية املنظمة هلذا النشاط، فاملساواة يف االسهام يف ممارسـة               

ويشهد املغـرب   . النشاط الثقايف حق يتمتع به املغريب واألجنيب، املرأة والرجل على حد سواء           
  .ية جتمع بني عدة جنسيات وفعاليات مدنية وسياسية وفنيةعلى مدار السنة عدة أنشطة ثقاف

سهام يف األنشطة الثقافية، عملـت احلكومـة      ولتيسري حتقيق قدر كاف للجميع لإل       -٢٤٣
حيـاء عـدة معـارض      إاملغربية على إجناز عدة بنيات حتتية تتعلق باحداث دور للشباب و          

املدين والفعاليات الوطنية والدولية،    ومنتديات ثقافية ومهرجانات بشراكة مع مجعيات اجملتمع        
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 بل إن احلق يف اإلسهام علـى        ،ز فيها يميتجمال لل   ال حيث تبقى الثقافة حقاً من احلقوق اليت      
قدر املساواة يف األنشطة الثقافية يسري على مجيع املواطنني مبن فيهم السجناء الذين هلم أيضاً               

رفيهية وتربوية وفنية داخـل املؤسـسات       احلق يف ممارسة األنشطة الثقافية وتنظيم عروض ت       
ويف هذا اإلطار فإن األشـخاص      . السجنية، مبسامهة أشخاص أو فرق من خارج املؤسسات       

واجلمعيات مبا فيها األمازيغية تشارك بفعالية يف هذه األنشطة، كما أن املعـتقلني حبـسب               
 وسائل اإلعالم الوطنية ذلك من الربامج اليت تبث عرب إىل  هلجاهتم ولغاهتم يستفيدون باإلضافة   

  .باللهجات الوطنية املختلفة

وسائل النقل والفنادق واملطـاعم واملقـاهي       (احلق يف دخول األمكنة املفتوحة للجمهور           
  )واملسارح واحلدائق العامة

أن القوانني واألنظمة اليت حتكم األمكنة املفتوحـة         إىل   شارة هبذا اخلصوص  جتب اإل   -٢٤٤
ردة وعامة، وال تتضمن أية مقتضيات من شأهنا أن تبعث على التمييـز  للعموم تطبق بصفة جم  

فخـدمات النقـل    . بني مرتادي هذه األمكنة على أساس اجلنس أو اللون أو الدين أو غريه            
العمومي وباقي اخلدمات العامة، تعترب مرافق عمومية يلتزم من يقوم بتدبريها مؤسسة عامة أو            

األساسية اليت حتكم املرفق العمومي، واليت تعترب املساواة بني         شركة خاصة يف جماهلا بالقواعد      
أما بالنسبة للفنادق واملطاعم واملسارح واملقاهي فإن األمر        . املنتفعني أحد مكوناهتا األساسية   

يتعلق مبشاريع خاصة تتعامل مع اجلمهور بوصفهم زبناء على أساس منطق اقتصادي هدفـه              
  .ء واجب االستفادة من خدماتهايرتبط إال بأد  التيادهالكسب املادي، وبالتايل فإن ار

   ٦املادة     

   دولة القانون من املنظور القضائي-١    
شك فيه أن القضاء يضطلع بدور أساسي يف محاية وصيانة حقوق اإلنـسان               ال مما  -٢٤٥

تكريساً لدولة القانون واملؤسسات، باعتباره جهازاً يسهر على فرض احتـرام الـضمانات             
 إىل انونية، ويساهم بشكل مباشر يف صيانة مبدأ املساواة بعيداً عن كل معاملة متييزية تستندالق

  .عامل اجلنسية أو األصل االجتماعي أو غريها من مظاهر وأشكال التمييز
وأول مظاهر املساواة جتد تطبيقاهتا يف النظام القضائي نفسه، حيث إن ولوج مهنـة                -٢٤٦

ع املواطنني دون متييز أو استثناء، وهو حق لألشخاص اخلاضـعني  القضاء مفتوح يف وجه مجي    
  .لسلطة الدولة من مغاربة أو أجانب على حد سواء ووفق نفس الشروط

وتأكيداً منه بتشبث اململكة املغربية مببادئ حقوق اإلنسان وفق ما هو متعارف عليها               -٢٤٧
تطبيق االتفاقيات الدولية بشكل مباشـر       إىل   عاملياً، عمد القضاء املغريب يف الكثري من احلاالت       

وترجيحها على القانون الداخلي يف حالة التعارض بينهما، مما يؤكد اخنراط القضاء يف مسلسل              
  .تدعيم حقوق اإلنسان ومواكبة أحكامه للمعاهدات واملواثيق الدولية اليت صادق عليها املغرب
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 ١٦ و ١٥ و ١٤رير الدوريـة    واستجابة للمالحظات اخلتامية للجنـة بـشأن التقـا          -٢٤٨
)CERD/C/62/CO/5(   خبصوص املسألة املتعلقة بصدور أحكام عن القضاء املغريب         ١٣، الفقرة ،

يف جمال منع التمييز، فقد أبان هذا األخري من خالل األحكام اليت أصدرها مبناسبة تطبيق قانون                
اجملال حيث نورد مثاالً حلكم منع التمييز عن تفاعل كبري مع االلتزامات الدولية للمغرب يف هذا            

صادر عن احملكمة االبتدائية باجلديدة كان الضحية فيه مواطناً تونسياً حيث متت متابعة الفاعل              
أبريـل  /نيـسان  ١٢من أجل التحريض على التمييز، وصدر حكـم يف املوضـوع بتـاريخ           

مييز واحلكـم   من أجل املنسوب اليه خبصوص جنحة الت      ) مغريب اجلنسية (مبؤاخذة الفاعل    قضى
 إىل  درهـم، باإلضـافة  ١ ٠٠٠عليه بثالثة أشهر حبساً موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قـدرها       

  . درهم٣ ٠٠٠تعويض مدين لفائدة الطرف املتضرر قدره 
 كـانون   ١٩ويف نفس اإلطار أصدرت احملكمـة االبتدائيـة بتزنيـت بتـاريخ               -٢٤٩
 إىل  مني جبنحـة التمييـز بـالنظر       حكماً قضى مبتابعة أشخاص مته     ٢٠٠٥ديسمرب  /األول

ـ   وقد . العبارات اليت استعملوها يف حق املتضرر    ة ذقضت احملكمة يف هـذه الـدعوى مبؤاخ
ليهم خبصوص جنحة التمييز وحكمت علـيهم بعقوبـة         إاملتهمني من أجل األفعال املنسوبة      

كل واحد   درهم ل  ٥٠٠عقوبة مالية قدرها     إىل   ضافةإحبسية نافذة حددهتا يف شهرين اثنني،       
كما صدرت أحكام أخرى يف نفس املوضوع بالرباءة لعدم توفر عناصر جرمية            . من املتهمني 

تزال دعاوى وشكايات أخرى رائجة يف نفس         ال التمييز أو النعدام إثبات هذه األفعال، كما      
  .املوضوع أمام القضاء تنتظر البث فيها

 اخلصوص علـى وجـود ديناميـة      وتدل األحكام اليت أصدرها القضاء املغريب هبذا          -٢٥٠
وتفاعل إجيايب من طرف القضاء املغريب مع مبادئ حقوق اإلنسان وقيمها ليؤكـد بـذلك               

  .متسكه بدوره يف ضمان محاية حقوق اإلنسان وصيانتها من كل متييز
القضاء واملطالبة حبقوقهم على وجه املساواة       إىل   ولتأكيد حق مجيع األفراد يف اللجوء       -٢٥١

 فإن الترسانة التشريعية املغربية تتضمن مقتضيات خاصة ملساعدة األشـخاص           مع خصومهم، 
ذوي الدخل احملدود والعاجزين عن أداء الصوائر القضائية، من خالل متتـيعهم باملـساعدة              

إلغاء الصوائر والرسوم، مؤازرة املعىن باألمر من طرف حمام،  إىل القضائية اليت تشمل باإلضافة  
جانـب   إىل   إعداد تصور جديد للمساعدة القضائية يـشمل       إىل    يتجه كما أن هناك تفكرياً   

  .املعلومة إىل املساعدة املالية، املساعدة على ولوج املعرفة القانونية وتيسري الوصول
فإن التزام املغرب مببادئ حقوق اإلنسان ومن خالهلا مببدأ املعاملة باملثل دون تفرقة               -٢٥٢

س احلقوقي ضمن القواعد واملبادئ القانونية اليت يـتم         بني األشخاص، جعلته يدرج هذا احل     
على أساسها تسليم اجملرمني يف إطار التعاون القضائي الدويل، حيث اعترب قـانون املـسطرة            
اجلنائية املغريب من أسباب رفض طلب التسليم املقدم من دولة أخرى ارتكازه على اعتبارات              

ال يوافق على التسليم    : " اجلنائية على أنه    من قانون املسطرة   ٧٢١عنصرية،حيث نص الفصل    
جرمية من اجلـرائم     إىل   إذا اعتقدت السلطة املغربية ألسباب جدية أن طلب التسليم املستند         

العادية مل يقدم إليها إال بقصد متابعة أو معاقبة الشخص من أجل اعتبارات عنصرية أو دينية                
  ". أو يتعلق باجلنسية أو بآراء سياسية
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يلولة دون تعسف اإلدارة أو جتاوزها لصالحياهتا القانونيـة يف التـدابري الـيت     وللح  -٢٥٣
تتخذها، أحدثت حماكم إدارية وحماكم استئناف إدارية موزعة على اجلهات الكربى للمملكة            

مركزية مرفق القضاء، ختتص بالنظر يف إلغاء قـرارات الـسلطة اإلداريـة               ال يف إطار مبدأ  
الرتاعات املتعلقة بالعقود اإلدارية ودعاوى التعويض عن األضرار        جتاوز السلطة، ويف     بسبب

  .اليت تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام
ولقد برهن القضاء املغريب غري ما مرة يف أحكامه عن دوره يف الدفاع عن حقـوق                  -٢٥٤

أن يطال حقـوق    اإلنسان مبا يقتضيه ذلك من إعمال ملبدأ املساواة بعيداً عن كل متييز ميكن              
األفراد، وبذلك أكد قاعدة مساواة مجيع املوظفني أمام القانون ومنحهم نفس احلق يف الترقي              
وفق نفس الشروط، ومنع قيام اإلدارة باختاذ تدابري يف مواجهة بعض األفـراد دون الـبعض                

 عـن   وكمثال على ذلك القرار الـصادر     . اآلخر ملساسه مببدأ مساواة املواطنني أمام القانون      
 : الذي جـاء يف حيثياتـه مـا يلـي          ٢٠٠١يناير  / كانون الثاين  ١٣اجمللس األعلى بتاريخ    

خيلق مناصب ماليـة    الالقاضي اإلداري وهو يراقب مدى تقيد اإلدارة مبقتضيات الترقية    إن"
أو يلزم اإلدارة بتجاوز عدد املناصب املخصصة ولكن يراقب مدى تقيد اإلدارة باحترام مبدأ              

  ".ظفيها أمام القانون وأمام الفرص املتاحةمساواة مو
كما أكد أيضاً حق اجلميع يف تأسيس اجلمعيات بكل حرية ودون متييـز يف إطـار                  -٢٥٥

الضوابط املنصوص عليها قانوناً، ليقتصر دور السلطة اإلدارية عند إنشاء اجلمعيات على تسليم             
 الذي يقرر حـل اجلمعيـة       وصل اإليداع دون رفض تسليم هذا الوصل، ذلك أن القضاء هو          

داريـة   ذلك احلكم الصادر عن احملكمـة اإل ونسوق كمثال على. إعالن بطالهنا أو إغالقها  أو
 الذي امتنعت فيه السلطة احمللية عن تـسليم وصـل           ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٢١ بتاريخ   أغاديرب

حيث أقـرت   إيداع يتعلق باجلمعية الصحراوية لضحايا االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان،          
يداع التصريح  إدارة ملزمة بتقدمي وصل     انونية اعتربت مبوجبها أن اإل    احملكمة يف حكمها قاعدة ق    

  . بتأسيس اجلمعية الذي يعترب جمرد إشهاد بإيداع التصريح وال متلك حق منع اجلمعية منه
وتعزيزاً لدور اجلهاز القضائي يف محاية حقوق وحريـات األفـراد، يـساهم اجمللـس                 -٢٥٦

الدستوري يف مراقبة مدى دستورية القوانني ومدى احترامها للحقوق الدستورية لألفراد يف تعزيز             
احلقوق السياسية لألفراد، كحق الترشيح واملساواة بني مجيع املواطنني يف إدارة الـشؤون العامـة             

خابيـة  وكذا حق التصويت واالنتخاب، وقد قضى يف العديد من املناسبات بإبطال العمليات االنت            
  .اليت مت فيها املساس هبذه احلقوق أو شابتها ممارسات تدليسية أو وقع فيها تدخل من قبل اإلدارة

  دور املؤسسات الوطنية حلماية حقوق اإلنسان  -٢    
بادر املغرب إمياناً منه بقيم حقوق اإلنسان ودورها واألمهية اليت أضحت حتظى هبـا           -٢٥٧

 إىل زاماته الدولية من خالل اخنراطه يف السياق العـام الرامـي      تفعيل الت  إىل   يف املنتظم الدويل  
تعزيز مبادئ حقوق اإلنسان وإجياد آليات كفيلة حبمايتها وصيانتها، فعمد طبقاً ملا دعت إليه              
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 إىل  ١٩٩٣ديـسمرب   /مبادئ باريس اليت أقرهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف كانون األول          
عاتقها مهمة صيانة مبادئ حقوق اإلنسان، ومتابعة إعمال        تأسيس هيئات وطنية تأخذ على      

ومن بني  . لجميع دون متييز  املغرب لتعهداته والتزاماته الدولية مع ضمان احلقوق واحلريات ل        
ات الوطنية اليت تسهر على ضمان احترام حقوق وحريات األشخاص، جند اجمللـس             املؤسس

اين من الظهري املؤسـس لـه أن        ثفصل ال االستشاري حلقوق اإلنسان الذي ميكنه مبقتضى ال      
 على عريضة الطرف املتضرر انتهاكات حقوق اإلنـسان         يفحص مببادرة تلقائية منه أو بناءً     

حالة العرائض الـيت يتطلـب      إالسلطات املختصة، كما يقوم ب     إىل   وإصدار توصيات بشأهنا  
  .الفصل فيها صدور حكم قضائي على القضاء ليتوىل البث فيها

 ٢٠٠١جانب القضاء واجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان، أحدث املغرب سنة          وإىل    -٢٥٨
رفع احليف الذي ميكن أن يطال حقوق األشخاص، هي مؤسـسة            إىل   مؤسسة جديدة تسعى  

ديوان املظامل، تتوخى املسامهة يف تكريس ممارسة حقوقية يف املغرب وتعمل على محاية وصيانة              
بيـان   إىل   ى من ديباجة النص املنظم له الـذي أشـار         حقوق وحريات األفراد، وهو ما يتجل     

األسباب املوجبة لتأسيسه واملتمثلة يف إحقاق احلقوق ورفع املظامل وتدعيم أعمال املؤسـسات             
  .ذات الصلة حبقوق املواطنني فضالً عن إجياد حماور متدخل لدى خمتلف املصاحل احلكومية

ة أي متييز يف معاملة األشخاص الذين       ويتجلى دور مؤسسة ديوان املظامل يف مكافح        -٢٥٩
يل املظامل  ااإلدارات واملؤسسات العمومية على أكثر من مستوى، حيث خيتص و          إىل   يلجأون

بالنظر يف شكايات وتظلمات املواطنني الذين يعتربون أنفسهم ضحايا القـرارات اإلداريـة             
 ومندوبوه يف بـاقي     الصادرة عن خمتلف اإلدارات واملؤسسات العمومية، حيث يقوم الوايل        

املرافق العمومية بتنسيق مع ممثلي خمتلف اإلدارات بإجياد تسوية عاجلة لبعض املشاكل الـيت              
السيد الوزير األول كلما امتنعت      إىل    املظامل بإمكانه رفع تقرير    يلاوتعترض املواطنني، بل إن     

حـد املـوظفني    إحدى اجلهات اإلدارية عن تنفيذ حكم هنائي ناجم عن أفعال صادرة عن أ            
  .اإلدارات العمومية إىل املنتمني
وميكن للطرف املتضرر توجيه التظلمات والشكايات مباشرة أو بواسطة من ينـوب          -٢٦٠
مندوبيه الوزاريني واإلقليميني، وللتيسري على كل متضرر يف         إىل    املظامل أو  يلاوالسيد   إىل   عنه

تاح القانون املنظم هلذا األخـري إمكانيـة        مسطرة التظلمات أمام ديوان املظامل، أ      إىل   اللجوء
 الطرف املتضرر، ويـشترط يف الطلـب        اختيارسلوك املسطرة الكتابية أو الشفوية حسب       

الكتايب أن يكون مربراً وموقعاً من طرف صاحب التظلم شخـصياً، وأن يـبني يف طلبـه                 
  .لتظلماإلجراءات اليت سلكها أمام السلطة املتظلم منها للدفاع عن حقه موضوع ا

وعالوة على ذلك ميكن للمتضرر إذا تعذر عليه تقدمي شكاية مكتوبة يف املوضـوع                -٢٦١
أن يقوم بتقدمي شكاية شفوية مدعومة باحلجج والوثائق املربرة له، غري أن جلـوء الطـرف                

يشكل سبباً لقطع أو إيقاف التقادم        ال ممارسة إجراءات التظلم لدى ديوان املظامل      إىل   املتضرر
  .جال الطعن املكفولة قانوناً للطرف املتضرر أمام القضاءأو آ
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كما يتجلى دور ديوان املظامل يف احلفاظ على حقوق وحريات األفراد من أي متييز قد                 -٢٦٢
 املظـامل علـى     يلاواملرافق العمومية، من خالل الدور الذي يقوم بـه           إىل   يطاهلا أثناء جلوئهم  

قيقة األفعال واحليف الذي تعرضت له حقوق املتظلم،        مستوى التحريات الالزمة للتأكد من ح     
واليت يتعني بشأهنا على اإلدارات واملؤسسات املعنية تقدمي الدعم لديوان املظامل حىت يتمكن هذا              
األخري من اإلحاطة بكافة جوانب الرتاع، بل إن لوايل املظامل أو مندوبيه إمكانية احلصول على               

ع التحقيق كما ميكن لوايل املظامل ورغبة منـه يف إجيـاد حـل              الوثائق املتعلقة بالتظلم موضو   
  .ملوضوع التظلم أن يقوم باملساعي التوفيقية اليت من شأهنا أن ترفع احليف عن الطرف املتضرر

   ٧املادة     
تعترب التربية على حقوق اإلنسان حلقة أساسية ورافعة قوية للنهوض بثقافة حقـوق               -٢٦٣

ا أشارت إليه جمموعة من املواثيق واالتفاقيات الدوليـة ومنـها           اإلنسان وترسيخها، وهو م   
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري وكذا العشرية األممية للتربية على             

 للتربيـة علـى     ٢٠٠٧-٢٠٠٥ والربنامج العاملي املقترح     ٢٠٠٤-١٩٩٥حقوق اإلنسان   
  . حقوق اإلنسان

 منها الـيت تلـزم      ٧سيما املادة     ال كة املغربية بتفعيل بنود االتفاقية    والتزاماً من اململ    -٢٦٤
الدول باختاذ تدابري فورية وفعالة يف ميدان التربية والتعليم والثقافة بغية مكافحـة الثغـرات               

اختاذ  إىل   ييز العنصري وتعزيز قيم التفاهم والتسامح بني الشعوب، بادر املغرب         التم إىل   املؤدية
وتدابري تروم نشر ثقافة حقوق اإلنسان بني األفراد باعتبارها مبادئ إنـسانية            عدة إجراءات   

رط املغرب بشكل فعلي يف هذه العملية منذ انطالقها         وقد اخن . ة مشتركة بني مجيع البشر    كوني
اعتماد  إىل   دعوة جملس حقوق اإلنسان    إىل   درالية سويسرا يتعاون مع ف  الكما أنه كان سباقاً ب    

  . ربية والتدريب يف جمال حقوق اإلنسانإعالن عاملي للت
وعلى املستوى الداخلي ينفذ املغرب برناجماً وطنياً للتربية على حقـوق اإلنـسان               -٢٦٥
إدماج مبادئ حقوق اإلنسان ضمن الربامج واملناهج الدراسية ملؤسسات التعلـيم            إىل   يهدف

اضيع مشبعة بقيم حقوق   االبتدائي والثانوي، حيث مت تضمني جمموعة من الكتب املدرسية مو         
اإلنسان وفق مقاربة حقوقية تربوية ترتكز على النصوص واألمثلة والدعامات التربوية الـيت             

اة حق االختالف واحتـرام     تساهم يف ترسيخ قيم املساواة والكرامة التسامح والتعايش ومراع        
اهج الدراسية  كما مت على مستوى املن    . نصاف واملساواة ونبذ العنف جبميع أشكاله     مبادئ اإل 

وضع دفتر للتحمالت ينص على وجوب تفادي السقوط يف الرتعة التمييزية علـى أسـاس               
احترام املبادئ األساسية حلقوق اإلنسان، كما مت إدمـاج مـادة    إىل   ضافةإاجلنس أو اللون،    

حقوق اإلنسان على صعيد الدراسات اجلامعية، بل وختصيص وحدات للتخـصص علـى             
  . يا جتعل من موضوع حقوق اإلنسان حموراً للتدريب والبحثمستوى الدراسات العل



CERD/C/MAR/17-18 

63 GE.09-46339 

وفضالً عن ذلك وحرصاً على ضمان نشر ثقافة حقوق اإلنسان بني فئات واسـعة                -٢٦٦
من اجملتمع وخاصة تلك الفئات اليت هلا ارتباط يومي بتطبيق وتنفيذ القوانني واليت سـينعكس    

ى التعامل اليومي هلؤالء يف تطبيقهم للقـوانني        إمياهنا بثقافة حقوق اإلنسان إجياباً على مستو      
جماالت العمل اليت يشرفون عليها، فقد مت إدماج مادة حقوق اإلنـسان ضـمن بـرامج                 يف

التدريب لفائدة رجال الشرطة والدرك ورجال السلطة، كما متت مراجعة براجمها التدريبيـة             
  .من منظور ثقافة حقوق اإلنسان

دة ضمن برامج التدريب بالنسبة للقضاة على مستوى املعهـد          كما أن إدماج هذه املا      -٢٦٧
العايل للقضاء تعزز منذ بداية التسعينات، وهي عملية رافقتها تكوينـات يف امليـدان مشلـت                
املوظفني العاملني بالسجون لتعميم ثقافة حقوق اإلنسان داخل جماالهتا، حىت تـصبح حـساً              

وهي عملية واكبتها محلـة  . اه من هم حتت إشرافهمحاضراً يف سلوكاهتم ومعاملتهم اليومية اجت  
إعالمية وثقافية تستهدف التوعية بأمهية احترام حقوق اإلنسان وترسيخ قيم التسامح، حيث مت             

كما مت يف نفس السياق عقد عدة       . إعداد جمموعة من الربامج التلفزية واإلذاعية هتتم باملوضوع       
كلفني بإنفاذ القوانني وهو برنامج واسع اخنرط فيه        تدريبية لفائدة األشخاص امل    ندوات ودورات 

  . خمتلف مكونات اجملتمع حكومة ومؤسسات وطنية ومجعيات مدنية وفاعلني حقوقيني
ودعماً جملهودات اململكة املغربية يف جمال التربية ونشر ثقافة حقوق اإلنسان، انطلـق يف                -٢٦٨

سات الوطنية وعدة قطاعات حكومية  عمل تشاركي شاركت فيه املؤس٢٠٠٦أبريل /شهر نيسان
ومجعيات وهيئات مدنية وشخصيات حقوقية أسفر عن وضع خطة عمل وطنية للنهوض بثقافـة              
حقوق اإلنسان تروم تأهيل اجملتمع ليلتقي حول قيم مشتركة تشكل فيها مبادئ الكرامة واحلريـة               

 األفراد فيما بينهم يف حياهتم      وقبول االختالف والتنوع قواعد لعالقة     واملساواة والتضامن والتسامح  
اخلاصة والعامة من خمتلف املواقع اليت يوجدون فيها وأيضاً حمددات عمـل ملمارسـات اإلدارة               

  ". أرضية مواطنة للنهوض بثقافة حقوق اإلنسان"واملؤسسات مع األفراد، وهي اخلطة املسماة 
ية كمحـددات   وتضع خطة العمل هذه على مدى مخس سنوات ثالثة حماور أساس            -٢٦٩

التربيـة،  : كربى جملال تدخلها، وهي حماور مترابطة ومتفاعلة فيما بني بعضها البعض وهي            
والتوعية وتدريب املهنيني كمداخل أساسية خللق حركية جمتمعية متكن من متلك قيم وثقافـة   

  . حقوق اإلنسان من طرف خمتلف مكونات اجملتمع أفراداً ومجاعات ومؤسسات
 التنفيذ امليداين خلطة العمل الوطنية يف ٢٠٠٩از سينطلق مع بداية سنة وعلى خط مو   -٢٧٠

جمال الدميقراطية وحقوق اإلنسان بعد تنصيب جلنة اإلشراف على تنفيذها، وهـي عمليـة              
وسينطلق العمل  .٢٠٠٨أبريل /كربى انطلق مسلسلها التشاوري بندوة وطنية يف شهر نيسان

ت ئـا ومة واملؤسسات الوطنية والربملان والنقابـات واهلي     التشاركي لتنفيذها بتعاون بني احلك    
املهنية والقضائية والعلمية واجلمعيات واملؤسسات اإلعالمية وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي          

  .بدعم من اإلحتاد األورويب
        


