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 دمي:ــــــــتق
 

طار التفاعل مع املنظومة الأمم املتحدة حلقوق ال نسان وترس يخ أأسس التعاون البناء مع أ لياهتا، الزتمت ا بتقدمي تقرير مرحيل نسان أأمام جملس حقوق ال   طوعا ململكة املغربيةيف ا 

 21 يوم س تعراض ادلوري الشامللابالفريق العامل املعين تقرير  اعامتدعقب خاص بتتبع تنفيذ التوصيات املنبثقة عن اجلوةل الثالثة من الاس تعراض ادلوري الشامل، وذكل 

  . حقوق ال نسان جمللس 36ادلورة خالل  2017ش تنرب 

عداد تقرير مرحيل يس تعرض حصيةل متابعة2014اذلي مت تكريسه للمرة الثانية بعد تقدمي تقرير مرحيل خالل س نة  ،وتفعيال لهذا الالزتام  فعيلت  ، ابدرت اململكة املغربية ا ىل ا 

توصية، مهنا  44علام ب  توأأخذ، ابملوافقة توصية 191 مهنا حظيت، توصية 244لشامل واليت بلغ عددها اض ادلوري ااجلوةل الثالثة من أ لية الاس تعر  عن املنبثقة التوصيات

ضافة ا ىلتوصية مرفوضة لكي 26توصية مرفوضة جزئيا و 18  . لعدم اندراهجا مضن اختصاصات جملس حقوق ال نسان توصيات 9 عدم قبول ا، ا 

طاراليت تواصل الاسرتاتيجية  اختياراهتاملغربية مضن ا اليت قبلهتا اململكة توصياتال ويندرج تفعيل  دوةل و ادلميقراطية  لأسس املرخسة لعميقةاال صالحية الأوراش  حتقيقها يف ا 

ة والثقافية نسان يف اكفة أأبعادها املدنية والس ياس ية والاقتصادية والاجامتعيىل حامية حقوق ال  ا  الرامية  الترشيعية لضامانتل واملكرسة، وحامية حقوق ال نسانالقانون احلق و 

 لصالحيات والوظائف.عىل مس توى الاختصاصات وا نسانملؤسسايت الوطين املعين حبقوق ال  طار ال  ا تطوير، ول والبيئية

عداد متوحرصا عىل متكل وتفعيل هذه التوصيات من دلن خمتلف الفاعلني،  قطاعات من فة الفاعلني اك واخنراط مكنت من ا رشاكومندجمة  تشاركية مقاربة وفق هذا التقرير ا 

 ومتثلت أأمه حمطات هذا املسار فامي ييل: ومتلكهم ل لية الاس تعراض ادلوري الشامل.يف اكفة املراحل ومن تعميق  الوطنية وبرملانؤسسات موزارية و 

 عداد التقرير املرحيل من 2018و 2017 سنيت خالل ،عقد ثالثة اجامتعات تنس يقية حداها لمتكني ممثيل القطاعات الوزارية واملؤسسات الوطنية امللكفني اب  ، مت ختصيص ا 

عداد التقارير املتعلقة هبا.   تعميق معرفهتم بآ لية الاس تعراض ادلوري الشامل وطرق اش تغالها ومهنجية ا 

 طارعقد العديد من اللقاءات الثنائية مع القطاعات واملؤسسات املذ عداد صيغة متقدمة للتقرير املرحيل. كورة يف ا   اس تكامل ا 

 برشاكة مع  2018فرباير  20 ندوة حول موضو    تتبع تنفيذ توصيات أ لية الاس تعراض ادلوري الشامل والتططيط الاسرتاتيجي يف جمال حقوق ال نسان  يوم تنظمي

ادلوري  خمتلف الفاعلني، خاصة اجملمتع املدين يف تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن أ لية الاس تعراض املرصد الوطين حلقوق الناخب، مكنت من تعميق النقاش حول أأدوار



 
   

5 
 

تحدة املعمتدة يف املغرب، لأمم امل الشامل. وقد عرفت هذه الندوة مشاركة القطاعات احلكومية واملؤسسات الوطنية وفعاليات اجملمتع املدين والربملان والواكلت املتطصصة ل

ضافة  ا ىل اجلامعيني والباحثني. ا 

 24عىل هامش فعاليات ادلورة  2018فرباير يف الشامل   ادلوري الاس تعراض أ لية عن الصادرة تنفيذ التوصيات تتبع جمال يف الفضىل تنظمي ندوة حول  املامرسات 

عن  املنبثقة التوصيات تنفيذ تتبع جمال يف الفضىل ادلولية اليت قدمت خاللها املامرسات UPR Infoللمعرض ادلويل للكتاب والنرش، متزيت مبشاركة منظمة يوبيآ ر أأنفو 

 الشامل. ادلوري الاس تعراض أ لية

  ن شااب م 30، واليت مكنت من رفع قدرات 2019يوليوز  يفاملسامهة يف تآأطري ادلورة الأوىل جلامعة حقوق ال نسان، اليت نظمها املرصد الوطين حلقوق الناخب من

 الباحثني اجلامعيني املهمتني حبقوق ال نسان يف جمال ال ليات ادلولية حلقوق ال نسان، مبا فهيا أ لية الاس تعراض ادلوري الشامل.

 

الترشيعية عىل املس توايت ختاذها اليت مت ااملبادرات  التطرق لأمه من خاللاملقبوةل  لتوصياتتنفيذ اوضعية يس تعرض هذا التقرير ، وتداخل مواضيعهاونوعية لطبيعة  وابلنظر

 :التاليةساس ية الأ اور احملوفق  ، وذكليف جمال حقوق ال نسان والس ياسات العموميةربامج الاملؤسساتية وعىل مس توى و 

 احملور الأول: تعزيز البناء ادلميقراطي وس يادة القانون -

 الأممية حلقوق ال نسانمواصةل الاخنراط والتعاون مع املنظومة احملور الثاين:  -

 احملور الثالث: الهنوض حبقوق ال نسان وحاميهتا عرب الترشيع واملالءمة مع املعايري ادلوليةالثالث: احملور  -

 احملور الرابع: الهنوض ابحلقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية والبيئية -

 هبااحملور اخلامس: حامية احلقوق املدنية والس ياس ية والهنوض  -

 احملور السادس: الهنوض ابحلقوق الفئوية وحاميهتا -

 احملور السابع: الهنوض بثقافة حقوق ال نسان من خالل الرتبية والتكوين -

 احملور الثامن: ال طار املؤسسايت محلاية حقوق ال نسان والهنوض هبا -

 احملور التاسع: توصيات عامة  -
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الدميقراطي وسيادة القانوناحملور األول: تعزيز البناء   
 تعزيز حكم القانون وفصل السلط

مواصلة اإلصالحات بقصد توطيد سيادة  1.ج.44.144
 القانون حلماية حقوق اإلنسان )فييت انم(

اصة ابستكمال ورش إصالح املتعلق حبقوق اإلنسان، ختفعيال ملقتضيات الدستور ولاللتزامات الدولية ذات الصلة، واصلت اململكة املغربية تعزيز اإلطار القانوين واملؤسسايت  
 الدستورية املعنية. وجتلت هذه الدينامية فيما يلي: لقضائية وإحداث وتعزيز املؤسساتمنظومة العدلة وتقوية استقالل السلطة ا

املتعلق إبعادة تنظيم اجمللس الوطين حلقوق  76.15رقم  حيث مت اعتماد القانون، تعزيز املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان بتقوية اختصاصاهتا يف جمال احلماية -1
 من الدستور، مما مكن من إحداث ثالث آليات وطنية ومتتيعها ابالستقالل الوظيفي، وهي: 171، انسجاما مع الفصل 2018فرباير  22بتاريخ  1اإلنسان

 تضطلع هذه اآللية اليت مت إحداثها استجابة لاللتزامات املرتتبة السالف الذكر، ن من القانو  17إىل  13مبقتضى املواد من : اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب
الوطين  ساجملل، وكلما طلب إبجراء زايرات منتظمة 2014نونرب  24إىل الربتوكول االختياري امللحق ابتفاقية مناهضة التعذيب بتاريخ اململكة املغربية عن انضمام 

تهم ريحرومني من األشخاص احمل لتحسني معاملة وأوضاعأماكن احلرمان من احلرية، وتقوم بتوجيه توصياهتا إىل اجلهات املعنية  ذلك، ملختلفحلقوق اإلنسان 
 تقدمي مقرتحاهتا ومالحظاهتا بشأن التشريعات اجلاري هبا العمل أو بشأن مشاريع أو مقرتحاتمن التعذيب. ويف هذا اإلطار تعمل هذه اآللية على  والوقاية

 القوانني ذات الصلة ابلوقاية من التعذيب.
 ا بتاريخ : ختتص هذه اآللية اليت مت إحداثها التزاما مبقتضيات اتفاقية حقوق الطفل املصادق عليهاآللية الوطنية للتظلم اخلاصة ابألطفال ضحااي االنتهاكات

وق جلسات االستماع ذات الصلة، والتصدي لالنتهاكات اليت قد تطال حق بتلقي الشكاايت ودراستها والتحري بشأهنا والبت فيها، وتنظيم1993يونيو  21
 .الطفل جسيم حبقوق ضرر وقوع حال يف املختصة القضائية السلطات ، وتبليغالطفل

 من اتفاقية حقوق  33إعماال ملقتضيات الفقرة الثانية من املادة  هاهذه اآللية اليت مت إحداث : ختتصاآللية الوطنية اخلاصة حبماية األشخاص يف وضعية إعاقة
 ذات التحرايت جبميع والقيام اإلعاقة، ذوي حبقوق األشخاص املتعلقة الشكاايت تلقىب ،2009أبريل  08األشخاص ذوي اإلعاقة املصادق عليها بتاريخ 

 من حق انتهاك أو خرق حلاالت التلقائي والتصدي واخلرباء، الشهود وكذا الشكاية أو مبوضوع االنتهاك املعنية األطراف إىل استماع جلسات وتنظيم الصلة
 .تنفيذها ورصد االتفاقية يف عليها املنصوص احلقوق تعزيز عن فضال ذوي اإلعاقة، األشخاص حقوق

املؤسسة املتعلقة حبماية  هذهتعزيزا ألدوار  2019خالل سنة   2املتعلق إبعادة تنظيم مؤسسة الوسيط  14.16يشكل اعتماد القانون رقم  :تعزيز مهام مؤسسة الوسيط -2
وملجأ للتظلم من أي  ،املرتفقني بناء على قواعد العدل واإلنصاف، إذ يهدف هذا القانون إىل ترسيخ عملها ابعتبارها مؤسسة دستورية للدفاع عن حقوق املواطنني

ادئ العدل واإلنصاف، وآلية اقرتاحية يف جمال إصالح اإلدارة وحتديثها وذلك من خالل تقدمي املساعدة تعسف أو شطط أو جتاوز من طرف اإلدارة أو تصرف مناف ملب

                                                                 
 6652املتعلق إبعادة تنظيم اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، اجلريدة الرمسية عدد  2018فرباير  22صادر بتاريخ  76.15قانون رقم 1 
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ن عند ما يتم الوقوف على قاعدة االقضائية والقانونية للفئات اهلشة، وتوسيع حاالت اإلحالة املتبادلة، وتبليغ مقرتحاهتا إىل كل من رئيس احلكومة ورئيسي جملسي الربمل
القاعدة املذكورة.   لة جمحفة قد متس حقا من احلقوق األساسية للمرتفق، وذلك الختاذ اإلجراءات واملساعي الالزمة إلجياد حل عادل ومنصف واقرتاح مشروع تعديقانوني

شفافية والتخليق يف تدبري الشأن إىل ترسيخ قيم الكما تقوم مؤسسة الوسيط، يف إطار جتويد العالقة بني اإلدارة ومرتفقيها، بتقدمي تقارير خاصة تتضمن اقرتاحاته اهلادفة 
 اإلداري. 

ستة أشهر،   لم داخل أجلوقد جاء هذا القانون بعدة مستجدات، من أمهها جعل اللجوء إىل الوسيط موجبا لقطع آجال الطعن وإيقاف أجل التقادم، على أن يبت يف التظ
تعمل  و الزجرية ضد مرتكيب التجاوزات من جهة اإلدارة. وقد أحدثت جلان دائمة للتتبع والتنسيق بني املؤسسة واإلدارةكما أاتح إمكانية املطالبة بتحريك املسطرة التأديبية أ

بني  ملساواة وتكافؤ الفرصا على لتبسيط املساطر اإلدارية، وتيسري ولوج املرتفقني للخدمات العمومية، والتقيد بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل اإلنصاف وحتقيق
 املرتفقني.

لكة مندوبيات ت املمويؤازر الوسيط يف أداء مهامه مندوبون خاصون يعهد إليهم مبمارسة إحدى املهام اليت تدخل ضمن صالحياته. وحتدث على صعيد كل جهة من جها
 من خدمات اإلدارة. ستقبال املرتفقني واستفادهتمجهوية تكلف بتلقي التظلمات والبحث فيها وإرشاد املرتفقني وتوجيههم وتقدمي اقرتاحات هتدف إىل حتسني ا

املتعلق ابجمللس االستشاري للشباب والعمل  89.15من الدستور، مت اعتماد القانون رقم  33الفصل  ملقتضيات تفعيال :اجمللس االستشاري للشباب والعمل اجلمعوي -3
 . وقد أانط هذا القانون ابجمللس الصالحيات التالية: 20183اجلمعوي يف يناير 

  من الدستور؛ 33تقدمي اقرتاحاته إىل السلطات العمومية قصد اختاد التدابري الالزمة لتحقيق األهداف املنصوص عليها يف الفصل 
 شباب وتطوير العمل اجلمعوي؛إبداء الرأي، بطلب من احلكومة يف مشاريع االسرتاتيجيات اليت تعدها يف جمال النهوض أبوضاع ال 
 إبداء الرأي، بطلب من أحد جملسي الربملان، يف مشاريع ومقرتحات القوانني ذات الصلة مبجال اختصاصه؛ 
  إلبداعية اإجناز الدراسات واألحباث اليت هتم ميادين الشباب والقضااي املتصلة هبا واقرتاح سبل محاية الشباب والنهوض أبوضاعهم وتنمية طاقاهتم

 وحتفيزهم على االخنراط يف احلياة العامة؛ 
  لنهوض ابإجناز الدراسات أو األحباث اليت هتم تشخيص وضعية العمل اجلمعوي، وإعداد املؤشرات املتعلقة هبذه الوضعية، واقرتاح الوسائل الكفيلة

 ابحلياة اجلمعوية وتطويرها، وذلك مببادرة منه أو بطلب من احلكومة؛
 اإلسهام يف وضع منظومة مرجعية متكاملة حلكامة العمل اجلمعوي وحتسني أدائه وتقوية قدرات العاملني به؛ 
  التعريف و إعداد ميثاق ألخالقيات العمل اجلمعوي، مبا يف ذلك املبادئ والقواعد املتعلقة بشفافية متويله وتدبريه، والعمل على نشر هذا امليثاق

 ع اجلهات املعنية؛مبضامينه، وذلك ابلتشاور م
  يفإصدار التوصيات إىل اجلهات املختصة من أجل النهوض أبوضاع الشباب والعمل اجلمعوي على الصعيد الوطين أو اجلهوي أو احمللي واملسامهة 

 إثراء النقاش العمومي حول السياسات العمومية يف ميادين الشباب والعمل اجلمعوي؛

                                                                 

  .2018يناير  18بتاريخ  6640قانون منشور ابجلريدة الرمسية عدد  -3 
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 ادية دثة لدى جمالس اجلهات من أجل توسيع مشاركة الشباب وفعاليات اجملتمع املدين يف التنمية االجتماعية واالقتصالتنسيق مع اهليئات االستشارية احمل
 والثقافية والسياسية للبالد وإقامة عالقات التعاون والشراكة مع اهليئات واملنظمات الوطنية والدولية ذات األهداف املماثلة.

املتعلق هبيأة املناصفة  79.14القانون رقم  2017شتنرب  21من الدستور، صدر بتاريخ  19تفعيال ملقتضيات الفصل : لتمييزهيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال ا -4
إلنسان االذي حدد صالحياهتا وأتليفها وكيفيات تنظيمها وقواعد سريها. وابعتبارها إحدى املؤسسات الدستورية املكلفة حبماية حقوق ، 4ومكافحة كل أشكال التمييز

هاته اجلهات وكذا تلقي الشكاايت  ا إىلوالنهوض هبا، تتوىل هاته اهليئة، مببادرة منها أو بطلب من احلكومة أو أحد جملسي الربملان، إبداء رأيها وتقدمي اقرتاحاهتا وتوصياهت
كال التمييز الوطنية مع أحكام االتفاقيات الدولية ذات الصلة ورصد وتتبع أشوالنظر فيها وتقدمي كل توصية تراها مناسبة إىل احلكومة من أجل مالءمة املنظومة القانونية 

 اليت تعرتض النساء وتقييم اجملهودات اليت تبذهلا الدولة وخمتلف اهليئات واملؤسسات ابلقطاعني العام واخلاص.
إجراء حتقيقات كاملة ونزيهة ومستقلة يف مجيع  123.144

يد قوات األمن ومالحقة  ادعاءات الفساد أو االعتداء على
 املسؤولني عنها، عند االقتضاء )الوالايت املتحدة األمريكية(؛

 
 

ة ملكافحة الفساد، اليت انطلق العمل ة الوطنيواصلت اململكة املغربية تفعيل التزاماهتا الدولية املتعلقة مبكافحة الفساد وختليق احلياة العامة من خالل إعمال تدابري االسرتاتيجي
ــم ت. وقد وجمتمع مدينمنية وقطاع خاص أ كومية ومؤسساتمشروعا كانت موضوع تعاقد بني األطراف املعنية من قطاعات ح187، واليت تضمنت 2016هبا منذ ماي 

عن ن ممثلني ع الصلة فضالواملنظمات ذات  الســلطات احلكوميــة واهليئــات عــن نيرئيــس احلكومــة وتضــم يف عضويتهــا ممثلــيرتأسها  5وطنيــة ملكافحــة الفســاد جلنة إحــداث
 اخلــاص واجملتمــع املــدين. القطــاع

من خالل جمموعة من التدابري  امةحماربة الفساد وختليق احلياة الع بشأنجيدر التأكيد أن اململكة املغربية واصلت تعزيز السياسة اجلنائية  وخبصوص التحقيقات املتعلقة ابلفساد،
 مهت بشكل خاص:
  إىل حدود دجنرب  ذا اخلط،ه تلقى حيث ،ضبط مرتكيب جرمية الرشوةالذي يساهم يف  العامة،رائسة النيابة لدى اخلط املباشر للتبليغ عن الرشوة تعزيز

 .رشاوى تفيهم يف حالة تلبس بشأن طلبا ضبط للمشتبهعملية  63تسجيل  مت كما.  مكاملة 19168 ما جمموعه ،2018
 تفعيال ملقتضيات الدستور الذي ينص على تلقي املرافق العمومية مالحظات مرتفقيها، واقرتاحاهتم :إحداث البوابة اإللكرتونية الوطنية للشكاايت 

املتعلق بتحديد كيفيات تلقي مالحظات املرتفقني واقرتاحاهتم وشكاايهتم وتتبعها  2-17-265وتظلماهتم، وضمان تتبعها. مت إصدار املرسوم 
ة الدولة واملؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري ميارس صالحيات السلطة العمومية وحيدد مسطرة ، يهم إدار 2017يونيو  29ومعاجلتها بتاريخ 

بتحديد منوذج تقدمي الشكاية ومنوذج اإلشعار  2488.17قرار رقم التلقي الشكاية وتتبعها ومعاجلتها وآجال الرد عليها، كما مت أيضا إصدار 
 .2017دجنرب  يفابلتوصل هبا 

 ت هذا املرسوم، ووعيا من احلكومة بضرورة دعم كل اجملهودات الرامية إىل تطوير اإلدارة الرقمية، مت إجناز البوابة الوطنية املوحدة وتنزيال ملقتضيا
. حبيث متكن هذه البوابة من تسهيل عملية تقدمي الشكاايت وإبداء 2018يناير  يفواليت مت إطالقها  www.chikaya.maللشكاايت 

احات حول اخلدمات العمومية املقدمة للمرتفقني، وتتيح هلم إمكانية التواصل مع املسؤولني ابإلدارات العمومية من أي مكان وعلى املالحظات واالقرت 
 مدار الساعة، من أجل إجياد احللول للمشاكل اليت تعرتضهم يف مسارهم للحصول على اخلدمات.

                                                                 
 6612، اجلريدة الرمسية عدد املناصفة وحماربة مجيع أشكال التمييز املتعلق هيئة 2017شتنرب  21صادر بتاريخ  79.14قانون رقم  -4 

 .2017نونرب  6بتاريخ  6491الصادر ابجلريدة الرمسة عدد  2.17.582جلنة حمدثة مبقتضى املرسوم 5 
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  ية تتضمن إحصائيات حول نوعية ومواضيع الشكاايت واملالحظات واالقرتاحات اليت مت وقد ألزم هذا املرسوم خمتلف القطاعات إبعداد تقارير سنو
العمومية،  ةالتوصل هبا والردود اليت وجهت للمرتفقني بشأهنا، وإحالتها على رئيس احلكومة وعلى السلطة احلكومية املكلفة إبصالح اإلدارة وابلوظيف

 ه إىل رئيس احلكومة. قصد متكينها من إعداد تقرير تركييب سنوي ورفع
  لتلقي مجيع الشكاايت عرب اهلاتف، وإرسال الشكاايت إىل الرؤساء املباشرين أو إىل النيابة العامة وكذا  177لرقم األخضر لإحداث الدرك امللكي

 .إرسال الشكاايت إىل املصلحة املركزية للتفتيش واملراقبة التابعة للدرك امللكي
  خصصة يف )الرابط، الدار البيضاء، فاس ومراكش( أبقسام مت ابململكة مت تعزيز أربعة حماكم استئناف، املالية مبحاكم االستئنافتعزيز أقسام اجلرائم

و تفوق د األموال العمومية اليت يرتكبها املوظفون العموميون واليت تبلغ أت االرتشاء والغدر واختالس وتبديقضااي جرائم األموال املتمثلة يف جنااي
فيما بلغ عدد ، من أجل الرشوة ، أمام خمتلف حماكم اململكة،متابعة 9088ما جمموعه  2018خالل سنة  سجلتدرهم. وقد  100.000قيمتها 

 منها مت إهناء البحث بشأهنا.  511طور البحث، و زالت يف قضية ال 278حبثا، من بينها  789اث الرائجة أمام النيابة العامة حباأل
  العمومية الدعوى يف البت أمد لتقليص امللفات جتهيز واملساعدة يف التمهيدية األحباث وفعالية سرعة على حلرصاب ،قضااي غسل األموالتعزيز معاجلة 

، حيث مت األموال بغسل الصلة ذات الرمسية والشكاايت اجملرمني تسليم وطلبات القضائية اإلانابت تنفيذ خالل منالدويل  التعاون إجراءاتوتفعيل 
  .2015 إىل 2010 من السنوات برسم البحث طور يف كانت البطء، واليت بعض تعرف كانت امللفات من جمموعة يف التمهيدية األحباث إهناء

ت كما عرف.  ملفا( 52) 2018وملفا(  16) 2017وملفات(،  5) 2016خالل سنة  املسجلة امللفات من جزء البحث إال طور يف يبق ومل
حكما  21إصدار  2018سجلت سنة ، سنوات 10طيلة فقط حكام أ 8إذ بعد ان مت إصدار  ملحوظا، ارتفاعاوترية البت يف قضااي غسل األموال 

 قضائيا.
 لعمومينيلتصدي للتعذيب وسوء املعاملة احملتمل ممارستهما من طرف املوظفني اجهودها لاململكة املغربية  تواصلوخبصوص التحقيق يف االعتداءات على يد قوات األمن، 

ا  يتم اختاذهالفحوص الطبية اليت تشكل أحد أهم اإلجراءات اليتاألحباث و ، وإجراء ختليق املرافق األمنية وتعزيز عملها يف جمال محاية حقوق األفراد من االنتهاكات من خالل
تتعلق ابلتعذيب والعنف شكاية  32النياابت العامة ابململكة ما جمموعه  يف هذا الصدد، سجلتو من قبل النياابت العامة والقضاء يف التحقيق خبصوص جرائم التعذيب. 

شكاية النعدام  20حفظ  وتقرر منها %69يف موضوع هذه الشكاايت، مت إهناء األحباث يف  البحثوبعد . 2018خالل سنة  املوظفني العمومينياملمارس من طرف 
دركيني من أجل ارتكاهبم جناية االعتقال  05تابعة مب تتعلقتني يف قضيتني، األوىل  قضائينيشكايت ، يف حني مت فتحشكاايت يف طور البحث 10خبصوصها والزالت  اإلثبات

تهديد وال زالت تابعة ضابط شرطة قضائية من أجل استعمال العنف والتعلق مب، والثانية تيالتحكمي واستعمال العنف، أحيلوا على قاضي التحقيق إلجراء التحقيق اإلعداد
  .  قضيته معروضة أمام القضاء

شكاايت املتبقية بتعليمات من  6منها، يف حني أرجعت  6حفظ  2018، فقد مت خالل سنة 2017تعلقة ابلتعذيب كانت رائجة خالل سنة مشكاية  12 وخبصوص
 النياابت العامة لتعميق البحث.طرف 

 143 موعهجمعليها يف قانون املسطرة اجلنائية حلماية األشخاص من التعذيب والكشف عن املمارسات املاسة ابلسالمة اجلسدية لألفراد، مت إجراء ويف إطار التدابري املنصوص 
 .2018خالل سنة  فحص طيب
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 إصالح منظومة العدالة
أخرى من أجل ضمان استقالل  القيام خبطوات 124.144

القضاء، وهو أمر مهم لضمان إجراء حماكمات عادلة مبا 
 يتفق مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان )أسرتاليا(

ائي، وتفعيال للمبادئ ضمحاية حقوق األشخاص واجلماعات وحرايهتم وأمنهم القانسجاما مع مقتضيات الدستور املتعلقة ابستقالل السلطة القضائية، واليت حددت دورها يف 
صة، واصلت اململكة ختضماانت احملاكمة العادلة، وحقوق األشخاص يف التقاضي، والطعن يف كل قرار إداري، سواء كان تنظيميا أو فرداي أمام اهليئة القضائية املاملكرسة ل

طار التشريعي لطة القضائية وكفالة جناعة وحسن سري العدالة، خاصة عرب تعزيز اإلاملغربية تنفيذ توصيات ميثاق إصالح منظومة العدالة وتوطيد االستقالل املؤسسايت للس
املتعلق ابلنظام  106-13والقانون التنظيمي رقم  6املتعلق ابجمللس األعلى للسلطة القضائية 100.13ملنظومة العدالة. ويف هذا الباب، وبعد اعتماد القانون التنظيمي رقم 

 .8املتعلق ابلقضاء العسكري 108-13والقانون رقم  7األساسي للقضاة
املتعلق بنقل اختصاصات السلطة احلكومية  2017شتنرب  18بتاريخ  33.17رقم وواصلت اململكة املغربية تعزيز استقالل السلطة القضائية من خالل إصدار القانون 

 وقد نص هذا القانون على: .9رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رائسة النيابة العامةاملكلفة ابلعدل إىل الوكيل العام للملك لدى حمكمة النقض بصفته 
 ممارسة الوكيل العام للملك لدى حمكمة النقض سلطته على مجيع قضاة النيابة العامة ابحملاكم؛ 
  ورؤسائهم التسلسليني؛خضوع قضاة النيابة العامة يف ممارسة مهامهم لسلطة وإشراف ومراقبة رئيس النيابة العامة 
  فه على النيابة العامة احلول الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، حمل وزير العدل يف ممارسة االختصاصات املوكولة هلذا األخري، واملتعلقة بسلطته وإشر

 وكذلك على قضاهتا.  
بة أو رئيسا للنيابة العامة حمل وزير العدل يف كل الصالحيات اليت متارس فيها سلطة أو رقا الوكيل العام للملك لدى حمكمة النقض بصفتهومبوجب هذا القانون، فقد حل 
 إشراف على قضاة النيابة العامة.

 ومواصلة تقريب اخلدمة القضائية من املتقاضني. حتديد ضوابط تدبري اإلدارة القضائية وضمان جناعتهايروم  10املتعلق ابلتنظيم القضائي 38.15كما أن القانون رقم 
 ، مت وضع اآلليات القانونية والتنظيمية لعمل املفتشية العامة لوزارة العدل يف ظل الوضع املؤسسايت اجلديد الناتج عن استقالل السلطةوعلى مستوى ختليق منظومة العدالة

القانونية  رتسيخ مبادئ التخليق والشفافية والنزاهة، مع مواصلة العمل يف جمال املراقبة والتدقيق وتتبع املهنالقضائية، وحتديد االختصاصات واملهام اليت ستضطلع هبا، ل
 والقضائية، 

ئي وقانون املسطرة اجلنائية امتيزت اآلونة األخرية مبراجعة القانون اجلن حتديث املنظومة القانونية يف جمال احلقوق واحلرايت والعدالة اجلنائية،ومن أجل  وعلى املستوى التشريعي،
جعة وفعالة تنسجم مع سة جنائية انوقانون املسطرة املدنية ومدونة التجارة وإعداد مشروع قانون الطب الشرعي ومشروع قانون الدفع بعدم دستورية القوانني، بغية تنزيل سيا

 دولة وسياساهتا العمومية.الدستور ومع التزامات اململكة مبوجب املواثيق الدولية والتوجهات العامة لل

  إكمال إصالحات القضاء )الكويت( 125.144
تسريع تنفيذ ميثاق إصالح منظومة العدالة )سري  126.144

 النكا(
مواصلة إمتام عملية إصالح منظومة العدالة  127.144

القضاء مبا يتفق مع مقتضيات الدستور وضمان استقالل 
 ذات الصلة )السودان(.

 

                                                                 
 2016 أبريل 14 بتاريخ 6456جلريدة الرمسية عدد نشر اب -6 
 2016أبريل  14بتاريخ  6456الرمسية عدد جلريدة نشر اب - 7 

 2015فاتح يناير  9بتاريخ  6322عدد نشر ابجلريدة الرمسية  -8 

 .6605، اجلريدة الرمسية عدد النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رائسة النيابة العامةاملتعلق بنقل اختصاصات السلطة احلكومية املكلفة ابلعدل إىل الوكيل العام للملك لدى حمكمة  2017شتنرب  18بتاريخ  33.17رقم القانون  - 9
 من طرف احملكمة الدستورية للنظر يف دستورية القانون السالف الذكر.  2019فرباير  28بتاريخ  89-19، كما صدر القرار رقم 2019فرباير  18املتعلق ابلتنظيم القضائي بتاريخ  15.38صادق الربملان على القانون رقم  - 10
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تحقيق مبدأ املناصفة د ببقطاع العدل، حيث توجت هذه اجلهو املرأة أبوضاع  والرقيعلى تفعيل مقاربة النوع،  حرصت اململكة املغربية، ويف سياق االهتمام ابلعنصر البشري
 .%49,3حيث تصل نسبة املوظفات بكتابة الضبط 

، وأسفرت عن ثمت فتح الباب أمام املرأة املغربية لولوج خطة العدالة من خالل تنظيم مباراة لولوج هذه املهنة، فتحت ألول مرة يف وجه الذكور واإلان 2018وخالل سنة 
 امرأة. 299متبار، منهم  800جناح 

ابستكمال أسس التحول الرقمي الذي تعرفه منظومة  2018، فقد متيز خالل سنة العدل قطاعالذي يعد من األوراش الكربى واملهيكلة يف اسرتاتيجية  أما ورش التحديث
، سواء حماكم اململكة نسبة جناعة عالية بتحقيق 2018وقد متيزت سنة  العدالة يف أفق تنزيل احملكمة الرقمية اليت تعد حتداي كبريا ومطمحا لكل الفاعلني واملتدخلني واملرتفقني.

ما جمموعه  2018، حيث بلغ عدد القضااي احملكومة سنة ام ونسب عكست اجملهودات املبذولةيف القضااي أو على مستوى تنفيذ األحكام القضائية، أرقعلى مستوى البت 
راجع عدد القضااي ، وت%83,19، ونسبة القضااي احملكومة من القضااي الرائجة %102,23.قضية، وبلغت نسبة القضااي احملكومة من القضااي املسجلة 2.967.047

 قضية . 620.000يقارب  2016قضية بعدما كان عددها سنة  599.710املخلفة إىل 
 تطبيق املقتضيات الدستورية املتعلقة حبقوق اإلنسان

ضمان احرتام أحكام الدستور املتعلقة حبرية  117.144
الصحافة وحرية الرأي والتعبري وحرية التجمع وتكوين 

رائهم آاجلمعيات، حىت لألشخاص الذين يريدون التعبري عن 
 بشأن احلالة يف الصحراء الغربية ووضعها السياسي )السويد(؛

ضمان حرية تكوين اجلمعيات ضماانً اتماً  2.ج.114.144
بغية كفالة متكني املدافعني عن حقوق اإلنسان من أداء 

 مهماهتم )فرنسا(
إزالة العوائق اليت متنع اجلمعيات غري احلكومية من  121.144

 بل السلطات )السويد(التماس تسجيلها من ق  
املوافقة على طلبات الرتخيص جلميع اجلمعيات  122.144

غري احلكومية اليت تلتمس التسجيل وفقًا للقانون، مبا فيها 
اجلمعيات اليت تدافع عن أفراد األقليات من السكان 

 )الوالايت املتحدة األمريكية(
)توصية مرفوضة جزئيا( ضمان وضع  1. ج.58.144

حتكم تسجيل منظمات اجملتمع املدين ...... إجراءات 
 )آيسلندا(

 : حرية الرأي والتعبري وحرية الصحافة:1 
ا على مبادئ احلرية سالصحافة واإلعالم ابململكة املغربية تطورا مهما على مستوى الضماانت املؤسساتية والقانونية املتعلقة حبقوق الصحافيني واملرتكزة أسا حريةعرفت 

م اخالقيات املهنة كلفة بصيانة ابلسهر على احرتافعلى مستوى الضماانت املؤسساتية مت تشكيل اجمللس الوطين للصحافة ابعتباره هيئة م .والتعددية واالستقاللية واحلماية
مارسة الصحافية وعن امل وعلى ضمان احلق لكل صحايف يف اإلعالم والتعليق والنشر، فضال عن العمل على االرتقاء ابلقطاع، عرب إعداد تقرير سنوي حول مؤشرات حرية

 .صحافة املهنيةأوضاع الصحافة والصحافيني، إضافة إىل ختويله صالحية منح بطاقة ال
النشر والطباعة و أخرى، مت احلرص على مواكبة تطور قطاع الصحافة بشقيه الورقي واإللكرتوين وذلك عرب إحداث آليات جديدة للتقييم والتتبع لدعم الصحافة  جهةومن 

ة يف منح الدعم التوزيع، يتوخى إرساء إطار يرتكز على احلكامة والشفافيوالتوزيع، إذ مت اعتماد مرسوم يتعلق بدعم الصحافة املكتوبة واإللكرتونية وكذا مقاوالت الطباعة و 
 .العمومي للقطاعات ذات الصلة

من اسم نطاق وطين  ان،تعزيز حرية خدمات الصحافة الرقمية، مت إرساء الضماانت القانونية الكفيلة بتمكينها وجواب، من تصريح للتصوير الذايت واستفادهتا ابجمل جمالويف 
التزايد امللحوظ يف عدد  ،اد خاص ابلصحافة، يكون مدخال ملضموهنا اإلعالمي، ومن التدابري التحفيزية العمومية املخصصة للقطاع. ومن مؤشرات هذا التحول اإلجيايبابمتد

صحيفة  746اكم االبتدائية للمملكة، إىل مصرح به لدى خمتلف احمل 2015موقع رقمي سنة  262الصحف الرقمية اليت أودعت تصرحيا ابإلحداث، حيث انتقل العدد من 
 .صحيفة الءمت وضعيتها القانونية 365، من بينها 2019إىل غاية متم أبريل  892مث  ،2018إلكرتونية مصرح هبا هناية 

مؤسسة إعالمية أجنبية، كما مت  49ن مراسال ومصورا من خمتلف اجلنسيات والقارات ميثلو  86وعلى مستوى مسلسل انفتاح املغرب على اإلعالم األجنيب، مت اعتماد 
، إذ ال تضع قيودا رخصة للتصوير لفائدة شركات إنتاج وطنية ودولية وقنوات تلفزيونية أجنبية، وذلك يف إطار انفتاح اململكة املغربية على اإلعالم األجنيب 894 استصدار

 .لية عملهم، وضمان حتركهم احلر واآلمن عرب خمتلف جهات اململكةعلى حرية تنقل الصحفيني واملراسلني األجانب، وحترص على احرتام استقال
افيني أثناء مت تفعيل آلية الشكاايت يف حاالت االعتداء على الصح كما  .كما أقر قانون الصحافة والنشر حق الصحفي يف الولوج إىل مصادر اخلرب واحلصول على املعلومات

 .اع االتصال لتلقي الشكاايت وتتبعها ومعاجلتهامزاولة عملهم، إذ مت إحداث وحدة على مستوى قط
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)توصية مرفوضة جزئيا( ضمان أن تكون  1. ج.61.144
اآلليات اليت تنظم تسجيل منظمات اجملتمع املدين..... 

 متوافقة مع املعايري الدولية  )النرويج(
 

 حرية التجمع وتكوين اجلمعيات: -2
من الدستور. ومتارس هذه احلرايت وفق  29تعد حرية االجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي وحرية أتسيس اجلمعيات من بني احلرايت األساسية املضمونة مبوجب الفصل  

كما وقع تغيريه وتتميمه مبوجب القانون رقم   11بشأن التجمعات العمومية 1958نونرب  15الصادر يف  1.58.377 واملقتضيات الواردة يف الظهري الشريف رقم الضوابط
ورقم  75.00كما مت تعديله وتتميمه ابلقوانني رقم   12بشأن حق أتسيس اجلمعيات 1958نونرب  15الصادر يف  1.58.376 رقم الشريف ، وكذا مبوجب الظهري76.00
وخبصوص حرية التجمهر والتظاهر السلمي، فقد متت إحاطتها مبجموعة من الضماانت القانونية، حيث مت اعتماد نظام للتصريح عوض الرتخيص.   .07.09ورقم  36.04

 ل الفرتة املشمولة ابلتقرير:وتشري املعطيات الرقمية إىل الدينامية اليت طبعت ممارسة هذا احلق خال
  18.844تنظيم ما جمموعه  2018مواطنا، يف حني عرفت سنة  852.919تظاهرة سلمية، شارك فيها  17.511تنظيم  2017عرفت سنة 

 مواطنا؛ 2.792.871تظاهرة سلمية، حشدت 
  9.673، ضمت 2018سلمية خالل سنة تظاهرة  346مواطنا، فيما مت فض  13.473تظاهرة سلمية ضمت  453فض  2017مت خالل سنة 

 مواطنا، وذلك بعدما تبني للسلطات العمومية إخالل هذه التظاهرات ابلنظام العام وهتديدها سالمة املمتلكات وحرية السري واجلوالن.
بشأن التجمعات  1.58.377من الظهري رقم  19الفصل وجتدر اإلشارة إىل أن تدخالت القوات العمومية تتم يف إطار التقيد ابملقتضيات القانونية والتنظيمية، السيما 

هر واالنصراف وتالوة مالعمومية والذي ينص على ضرورة محل الرتباء إلشارة وظيفتهم وإعالن وصوهلم بواسطة مكرب للصوت، مث توجيه اإلنذار للمتجمهرين بفض التج
 من ذات الظهري الشريف. 20العقوابت املنصوص عليها يف الفصل 

على أنه: "تؤسس  12، فقد خصها الدستور مبكانة متميزة وحفـها مبجموعة من الضماانت القانونية واملؤسساتية، حيث نص يف فصله فيما خيص حرية أتسيس اجلمعياتأما 
يع لدى املؤسسات امهتها " يف إعداد قرارات ومشار مجعيات اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية ومتارس أنشطتها حبرية، يف نطاق احرتام الدستور والقانون"، وإمكانية مس

 ضى مقرر قضائي".ال مبقتاملنتخبة والسلطات العمومي، وكذا يف تفعيلها وتقييمها، وال ميكن حل هذه اجلمعيات واملنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إ
مجعيات األشخاص بكل حرية وبدون سابق إذن بشرط أن تراعى يف ذلك مقتضيات الفصل  من القانون املؤسس للجمعيات على أنه "جيوز أتسيس 2كما نص الفصل   

 "، وهو ما يعين أن األصل يف ممارسة هذا احلق هو حرية التأسيس.5
رايف، وتقوم على نظام التصريح وليس جغولإلشارة، فاملقتضيات القانونية املتعلقة حبق أتسيس اجلمعيات يتم تطبيقها على صعيد الرتاب الوطين بصفة مماثلة ودون أي متييز 

معيات يث بلغ عدد اجلتمامه، حعلى نظام التسجيل أو الرتخيص. وبفضل هذه احلماية القانونية فقد عرف الفعل املدين تناميا متزايدا سواء من حيث عدد أو نوع جماالت اه
 مجعية. 209.657حوايل  2019سنة  احملدثة إىل غاية شهر ماي

ء مجعيتهم، اضيات الظهري الشريف املتعلق حبق أتسيس اجلمعيات الذي ينص على "نظام التصريح" الذي ال يلزم مؤسسي اجلمعيات بغري إبالغ السلطات إبنشوإعماال ملقت
 يضمن القانون للجمعيات اللجوء إىل القضاء اإلداري لطلب إلغاء أي قرار إداري تعتربه تعسفيا.

 

 
 

                                                                 
 .2853(، ص 1958نونرب  27) 3781مجادى األوىل  16مكرر بتاريخ  2404اجلريدة الرمسية عدد  - 11
 .2849( ص 1958نونرب  27) 1378مجادى األوىل  16مكرر بتاريخ  2404اجلريدة الرمسية عدد  -12
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 االخنراط والتعاون مع املنظومة األممية حلقوق اإلنساناحملور الثاين: مواصلة 
 املصادقة أو االنضمام للصكوك الدولية

التصديق على الربوتوكول االختياري األول امللحق   1.144
ابلعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية )أسرتاليا( 

واالنضمام إىل الربوتوكول االختياري  )جورجيا( )إسبانيا(؛
األول امللحق ابلعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية 

 )الربتغال(
. النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين 4.144

امللحق ابلعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية 
 )النرويج(

حق الختياري الثاين املل. التصديق على الربوتوكول ا6.144
ابلعهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 )الربتغال(

تشبث اململكة املغربية حبقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها دوليا، من خالل "محاية منظوميت حقوق اإلنسان والقانون  اليت نصت على 2011للمقتضيات الدستورية لسنة  تفعيال
ت األساسية يف جمال ياب االخنراط يف االتفاقالدويل اإلنساين والنهوض هبما، واإلسهام يف تطويرمها؛ مع مراعاة الطابع الكوين لتلك احلقوق، وعدم قابليتها للتجزيء." استكمل املغر 

 كما يلي:هتا امللحقة  حقوق اإلنسان، واليت كان آخرها اتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، كما واصل إجراءات االنضمام واملصادقة على بروتوكوال
 :126.12على مشروع قانون رقم  2012احلكومة بتاريخ فاتح نونرب  صادق جملس الربوتوكول االختياري األول امللحق ابلعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية 

 4. وصدر يف 2015يوليوز  21، بينما وافق عليه جملس املستشارين بتاريخ 2015يوليوز  7يوافق مبوجبه على هذا الربوتوكول االختياري، ووافق عليه جملس النواب بتاريخ 
 .13لقانون بتنفيذ هذا ا 1.15.113ظهري شريف رقم  2015غشت 

 :على مشروع  2012رب صادق جملس احلكومة بتاريخ فاتح نون التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري امللحق ابتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
يوليوز  21، بينما وافق عليه جملس املستشارين بتاريخ 2015يوز يول 7يوافق مبوجبه على هذا الربوتوكول االختياري، ووافق عليه جملس النواب بتاريخ  125.12قانون رقم 

 .14بتنفيذ هذا القانون 1.15.112ظهري شريف رقم  2015غشت  4. وصدر يف 2015
 كما مت استيفاء مسطرة املصادقة 2012فرباير  28وقعت اململكة املغربية على هذا الربوتوكول بتاريخ : الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق إبجراء البالغات ،

 انتظار إيداع واثئق املصادقة لدى وديع االتفاقية. يف 2012الداخلية عليه سنة 
  ،املغربية، يف إطار االرتقاء برتسانتها القانونية يف جمال حتسني وضعية العامالت: جيدر التذكري أن اململكة (، ملنظمة العمل الدولية189)رقم  2011اتفاقية العمال املنزليني 

 بتحديد شروط التشغيل والشغل املتعلقة ابلعامالت والعمال املنزليني وكذا النصوص التطبيقية.  19-12والعمال املنزليني، أصدرت القانون رقم 
  يوليوز  24: ابشرت اململكة املغربية مسطرة املصادقة على هذا الربوتوكول حيث وافق عليها الربملان بتاريخ إللغاء السخرةالتفاقية منظمة العمل الدولية  2014بروتوكول عام

 . 2018غشت  23بتاريخ  6702الصادر ابجلريدة الرمسية عدد  81-16مبوجب القانون رقم  2018
 2017ماي  19بية مسطرة املصادقة على هذه االتفاقية لدى األمانة العامة للحكومة بتاريخ : ابشرت اململكة املغر االتفاقية بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية . 

التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين . 7.144
امللحق ابتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

 )إيطاليا(؛
. التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق 9.144

 الطفل املتعلق إبجراء البالغات )كرواتيا( )اجلبل األسود(
ياري الربوتوكول االخت . تسريع عملية التصديق على10.144

 التفاقية حقوق الطفل املتعلق إبجراء تقدمي البالغات )جورجيا(

                                                                 

 .2015غشت  17الصادرة في  6387نشر بالجريدة الرسمية عدد 13 

 2015 غشت 17الصادرة في  6387نشر بالجريدة الرسمية عدد 14 
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)رقم  2011. التصديق على اتفاقية العمال املنزليني، 16.144
 (، ملنظمة العمل الدولية )الفلبني(189

التفاقية  2014التصديق على بروتوكول عام  2.ج.110.144
منظمة العمل الدولية إللغاء السخرة )اململكة املتحدة لربيطانيا 

 العظمى وآيرلندا الشمالية(؛
. االنضمام إىل االتفاقيات املتعلقة مبركز األشخاص 242.144

عدميي اجلنسية وإدراج أحكامها يف قانونه الداخلي واحلد من 
انعدام اجلنسية عن طريق منح اجلنسية لألطفال الذين  حاالت

َنحوا اجلنسية املغربية )كينيا(  سيظلون بال جنسية ما مل ميم

 جيدر و  .2017ماي  19: ابشرت اململكة املغربية مسطرة املصادقة على هذه االتفاقية لدى األمانة العامة للحكومة بتاريخ االتفاقية املتعلقة بوضعية األشخاص عدميي اجلنسية
بسن قانون اجلنسية، يسمح للرجل  1.58.250 من الظهري الشريف رقم 10 بتغيري وتتميم الفصل 19.13 مشروع قانون رقمة املغربية أعدت كأن اململيف هذا الباب  التأكيد

 مغريب.سوة ابألجنبية املتزوجة من األجنيب املتزوج من مغربية ابكتساب اجلنسية املغربية عن طريق الزواج، إ

 التفاعل مع آلية اإلجراءات اخلاصة
. النظر يف توجيه دعوة دائمة إىل املكلفني بوالايت يف 19.144

 إطار اإلجراءات اخلاصة )النمسا(
بشكٍل بّناء مع آليات اإلجراءات . مواصلة التحاور 20.144

 اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان )كوت ديفوار(
. توجيه دعوة دائمة إىل املكلفني بوالايت يف إطار 21.144

 اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان )غواتيماال(
. توجيه دعوة دائمة لإلجراءات اخلاصة، مثلما 22.144

 التفيا(سبقت التوصية بذلك )
. اختاذ خطوات حقيقية من أجل تعزيز التعاون مع 23.6

سيما مع  اإلجراءات اخلاصة التابعة لألمم املتحدة، وال
 إجراءات جملس حقوق اإلنسان )الربتغال(

، حيث 2011 هذه اإلجراءات للمملكة املغربية منذ سنة ، استقبلت اململكة املغربية اثنا عشر إجراء خاصا حول خمتلف قضااي حقوق اإلنسان. وقد تكثفت وثرية زايرة2000منذ سنة 
وبرسم الفرتة املشمولة هبذا التقرير، زارت اململكة املغربية كل من املقررة اخلاصة املعنية ابألشكال املعاصرة  .2018-2011زارت اململكة املغربية مثانية إجراءات خاصة خالل السنوات 

اللجنة الفرعية املعنية مبنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو و  2018 دجنرب 21و 13بني انب وما يتصل بذلك من تعصب، خالل الفرتة ما للعنصرية والتمييز العنصري وكره األج
اللجنة الفرعية  عقد لقاء عمل مع حيث متهذه اإلجراءات، ومن جهة أخرى تواصل تفاعل اململكة املغربية مع . 2017خالل شهر أكتوبر  العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

وجنيف يف أبريل  2018بربوكسيل يف فرباير خالل ثالث اجتماعات مت عقدها القسري  االختفاء حباالت املعين ملالع فريقمع و  37خالل دورهتا  2019الذكر يف فرباير  السالفة
 جبنيف.  2019املعين ابالعتقال التعسفي يف ماي جبنيف. كما مت عقد االجتماع األول مع فريق العمل  2019اجتماع مقبل مع هذا الفريق يف شتنرب .ويرتقب أن ينعقد 2018وشتنرب 
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 التعاون مع اآلليات األممية حلقوق اإلنسان
. اعتماد إجراء اختيار علين وقائم على اجلدارة 17.144

واالستحقاق عند اختيار املرشحني الوطنيني النتخاب أعضاٍء 
يف هيئات معاهدات األمم املتحدة )اململكة املتحدة لربيطانيا 

 العظمى وآيرلندا الشمالية(
مواصلة العمل مع مفوضية األمم املتحدة السامية  .29.144

ومع مكتب مفوضية األمم املتحدة السامية  حلقوق اإلنسان
لشؤون الالجئني من أجل إعادة العمل بربانمج املعونة اإلنسانية 

 لسكان الصحراء الغربية )سرياليون(؛

اعات احلكومية واهليئات الوطنية املعنية سيق مع القطتعتمد احلكومة املغربية، يف عملية اقرتاح ودراسة وتقدمي ملفات الرتشيحات الوطنية للمناصب اليت يتم فتحها هبذه اهليئات، على التن
وطنية املعنية من أجل اسلة اجلهات الحبقوق اإلنسان. وتعمل السلطة الوصية على الشؤون اخلارجية بشكل سنوي، يف أفق االنتخاابت لتجديد نصف أعضاء اللجان التعاهدية، على مر 

إلنسان أو يف جماالت ذات الصلة ابللجنة اليت سيتم انتخاب أعضاءها، مع احلث على ضرورة توفرهم على مؤهالت علمية ومهنية هلم ابلكفاءة يف جمال حقوق ا مشهوداقرتاح خرباء 
 وجتربة دولية واسعة، وكذا مراعاة التوازن بني اجلنسني وتشجيع الرتشيحات النسائية. 

ي النتقاء ت املغربية ملختلف اللجان الدولية املعنية حبقوق اإلنسان، مت خلق جلنة وطنية تنكب على وضع إطار مرجعويف إطار اإلجراءات املتخذة لتعزيز التنسيق والتوافق حول الرتشيحا
 ابملسؤوليات املطلوبة. واختيار املرشحني املغاربة من أجل إعداد قائمة شاملة للخرباء املغاربة الذين يتمتعون ابخلربة والقدرات والكفاءات الالزمة لالضطالع

لك على قدم املساواة يتمتعون حبقهم يف التنمية واملشاركة فيها وابحلق يف املشاركة يف احلياة العامة وإدارة شؤوهنم، وذاملواطنني املنحدرين من األقاليم اجلنوبية واملقيمني هبا، فإهنم صوص وخب
اركة السكان وتنمية خاص هبا يراعي خصوصياهتا ومؤهالهتا، ويضع مشنموذج تنموي قاليم اجلنوبية بمع كافة املواطنني ودون متييز بينهم. وجيدر التأكيد أن اململكة املغربية خصت األ

يف أفق خلق أقطاب تنافسية يف هذه األقاليم، وذلك  2015نونرب  7العنصر البشري وأتهيله اقتصاداي واجتماعيا وثقافيا يف صلب هذا النموذج، الذي مت إطالق اسرتاتيجية تنفيذه يف 
تقوية حمركات التنمية ومصاحبة القطاع االنتاجي وإدماج املقاوالت الصغرى واملتوسطة وتطوير مليار درهم. وتستند هذه االسرتاتيجية على دعامات أساسية هتم  77تصل إىل  ةمبيزاني

نها من آليات االشتغال وخلق وتقوية شبكات الربط والتواصل وتوسيع صالحيات اجلهات ومتكيالتنمية االجتماعية وتثمني الثقافة احلسانية والتدبري املستدام للموارد الطبيعية ومحاية البيئة 
            للتمويل.وإحداث آليات مبتكرة 
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 احملور الثالث: النهوض حبقوق اإلنسان ومحايتها عرب التشريع واملالءمة مع املعايري الدولية
 التشريع واملالئمة  

التعديالت املقرتَحة لقانون املسطرة . اعتماد 107.144
اجلنائية من أجل ضمان احرتام الضماانت والتدابري الوقائية 

 أثناء االحتجاز )غاان(؛
مراجعة القانون اجلنائي وقانون املسطرة اجلنائية   128.144

كجزء من عملية اإلصالح اجلارية لقطاع القضاء )اململكة 
 لشمالية(؛املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا ا

ورية مراجعة كل من القانون اجلنائي وقانون املسطرة اجلنائية بغية تكريس الضماانت الدست ، جيدر التأكيد ان اململكة املغربية انكبت علىاإلصالح الشامل ملنظومة العدالة فيما يهم
املتعلق بتغيري وتتميم جمموعة القانون اجلنائي الذي مت إيداعه مبجلس النواب بتاريخ  10.16وااللتزامات الدولية ذات الصلة حبقوق اإلنسان. ويف هذا الباب تضمن كل من القانون اجلنائي 

 ، ومسودة مشروع قانون املسطرة اجلنائية املستجدات التالية.2016يونيو  24
 مشروع القانون اجلنائي -1

 مت جترمي أفعال حتظرها اتفاقيات دولية، من أمهها: :يف جمال التجرمي 
  :ناسب مع خطورة القسري.كما مت حتديد عقوابت تتمت تعريف هذه اجلرمية طبقا لالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء  حيثاالختفاء القسري

 من مشروع القانون السالف الذكر(. 231- 15إىل  231-9الفعل اجملرم وفقا ملبدإ التدرج يف تشديد العقوبة، )الفصول من 
  :رمية مت تعريف هذه اجلرمية طبقا لربوتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجل إذهتريب املهاجرين

تفادة من األعذار املخفضة ساملنظمة عرب الوطنية. كما مت حتديد عقوابت تتناسب مع خطورة الفعل اجملرم وفقا ملبدإ التدرج يف تشديد العقوبة وكذا التنصيص على اال
 من املشروع املذكور(. 231-25إىل  231-16للعقوبة )الفصول من 

 جترمي اإلضرار ابلتنافس  حيث متت املالءمة مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، وذلك من خالل الفساد واستغالل النفوذ واإلثراء غري املشروع: مكافحة
 (. 256-8(، وجترمي اإلثراء غري املشروع يف الفصل )249(، وجترمي الرشوة يف القطاع اخلاص )الفصل 245-1قات العمومية )الفصل احلر وحرية الولوج إىل الصف

 كما متت مراجعة تعاريف بعض اجلرائم وإعادة تنظيمها استجابة ملتغريات اجلرمية وأساليبها كالتايل:
 من مشروع القانون املذكور لتتم املطابقة  294و 293مفهومي "العصابة اإلجرامية" و"املنظمة اإلجرامية" يف الفصلني : حيث متت إعادة تعريف عرب الوطنية اجلرمية

 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية. 3و 2مع املادتني 
 ملناهضة التعذيب  أهم املرجعيات املعيارية الدولية ويف مقدمتها االتفاقية األممية انطالقا منمراجعة تعريف التعذيب يف مشروع القانون اجلنائي متت إذ : جرمية التعذيب

تعذيب يف تقريره السنوي وم الوتوصيات املقرر اخلاص املعين مبناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة والذي عرف مفه
يقصد ابلتعذيب تعمد إيالم شخص ال حول له وال قوة أو إيذائه حتقيقا لغرض معني.. واألشكال املتعددة اليت يتجسد فيها التعذيب تنطوي ": 15كالتايل   2018لسنة 

ل استجالء أهم العناصر ئي من أجومن املقتضيات اليت مت تضمينها يف مشروع القانون اجلنا". مجيعها على انتهاكات للسالمة اجلسدية والنفسية تنال من كرامة اإلنسان
 احملددة للتعذيب وفقا للمعايري الدولية السالفة الذكر:

 ؛ةالتوسع يف تعريف مفهوم التعذيب وتعريف املوظف العمومي ليشمل املوظف األجنيب الذي ميارس وظيفة عمومية لصاحل بلد أجنيب أو مؤسسة دول -

. اعتماد وتطبيق قانون شامل مناهض للتمييز 34.144
 )أوكرانيا(

. حظر التمييز وجترمي العنف على األشخاص على 72.144
 هويتهم اجلنسانية )كندا(؛أساس ميلهم اجلنسي أو 

. إهناء أشكال التمييز )مبا فيها األشكال القانونية( 73.144
اليت يتعرض هلا املثليات واملثليون ومزدوجو امليل اجلنسي 

 ومغايرو اهلوية اجلنسانية وحاملو صفات اجلنسني )فرنسا(؛
)توصية مرفوضة جزئيا( ضمان متتع  3و ج. 1. ج.75.144

ثليون حلقوق نفسها، مبن فيهم املثليات واملمجيع املواطنني اب
ومزدوجو امليل اجلنسي ومغايرو اهلوية اجلنسانية وحاملو 
صفات اجلنسني، ..... وإلغاء مجيع التشريعات التمييزية على 

 أساس امليل اجلنسي )إسبانيا(
. تطبيق واعتماد قانون شامل ملكافحة التمييز 76.144

غري ل التمييز املباشرة منها و يتضمن حظراً عاماً جلميع أشكا
 املباشرة )هنغاراي(

. اعتماد قانون شامل ملكافحة التمييز )جنوب 78.144
 أفريقيا(

                                                                 
https://undocs.org/ar/A/73/207 15 
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. اختاذ تدابري عاجلة إللغاء األحكام اليت جتّرم وتصم 79.144
املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية 

رتكيب قم مع ماجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني، والتحقي
 أفعال التمييز والعنف يف حقهم ومعاقبتمهم )األرجنتني(.

. مراجعة أحكام القانون اجلنائي املتعلقة ابإلرهاب 85.144
ووضعم تعريف أوضح وأدق للجرائم املرتبطة ابإلرهاب 

 )هنغاراي(
.ضمان أن يكون القانون اجلنائي متوافقًا متامًا مع 31.144

 قوق املدنية والسياسية )إستونيا(العهد الدويل اخلاص ابحل
اختاذ خطوات جلعل تعريف التعذيب متوافقًا مع  .35.144

متطلبات اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة 
 املهينة )غاان( أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو

مراجعة أحكام القانون اجلنائي املتعلقة ابإلرهاب  .86.144
 تعريف دقيق للجرائم املرتبطة ابإلرهاب، وضمانبغية وضع 

أن تكون التشريعات متسقة مع العهد الدويل اخلاص ابحلقوق 
 املدنية والسياسية )ألبانيا(

استعراض أحكام القانون اجلنائي املتعلقة حبرية  .116.144
من العهد الدويل اخلاص  19التعبري مبا يتوافق مع املادة 

 سية )هولندا(ابحلقوق املدنية والسيا
......)توصية مرفوضة جزئيا( جعل  2ج.12.144

التشريعات الوطنية متسقة مع أحكام نظام روما األساسي 
 للمحكمة اجلنائية الدولية )النمسا(

......)توصية مرفوضة جزئيا( جعل  2. ج.14.144
التشريعات الوطنية متسقة مع أحكام نظام روما األساسي 

اً ة وفق ما مّتت التوصية به سابقللمحكمة اجلنائية الدولي
   )التفيا(

بشكل يتالءم مع التعريف الذي وضعته اتفاقية مناهضة التعذيب واملقرر اخلاص املعين مبناهضة التعذيب، فيما خيص األثر  1-231مراجعة تعريف جرمية التعذيب يف الفصل  -
او لعذاب اجلسدي مل أو االذي قد يرتتب عن التعذيب والذي قد ينتج عنه أمل أو عذاب شديد عقلي، حيث مل يكن النص احلايل يشري إىل ذلك وكان األمر يقتصر على األ

 النفسي؛
عمومي ليشمل اجلهات الفاعلة لتوسيع جمال جترمي التعذيب يف مشروع القانون اجلنائي ابلنظر إىل صفة مرتكب الفعل، وذلك عرب جترمي التعذيب الذي يرتكبه غري املوظف ا -

 اخلاصة.
ال جيوز املس ابلسالمة اجلسدية أو املعنوية ألي شخص، على أنه " 23ة، حيث نص يف الفصل التدرع ابحلصانة فيما يتصل هبذه اجلرمي 2011ونظرا خلطورة جرمية التعذيب فقد ألغى دستور 

ممارسة التعذيب بكافة  .ال جيوز ألحد أن يعامل الغري، حتت أي ذريعة، معاملة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة أو حاطة ابلكرامة اإلنسانية .يف أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة
 ."أشكاله، ومن قبل أي أحد، جرمية يعاقب عليها القانون

  :( من خالل املالءمة مع املادة األوىل من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال 431-1متت مراجعة تعريف جرمية التمييز )الفصل  حيثجرمية التمييز
 التمييز العنصري.

 من الباب السابع مكرر لتتم  448-10إىل  448-1مت جترمي هذه األفعال يف الفصول من  حيثجرائم اإلابدة واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب:  جترمي
 .1949من نظام روما للمحكمة اجلنائية الدولية واتفاقيات جنيف لعام  8و 7و 6املطابقة مع املواد 

 عامة وتتمثل هذه العقوابت يف العمل ألجل املنفعة ال يف اجلنح اليت ال تتجاوز مدة العقوبة احملكوم هبا ســــــــنتني بديلة للعقوابت الســــــــالبة للحريةمت إقرار عقوابت : العقوبة يف جمال
على أنه ال حيكم  35-3فصــــــــــــل (. ويف هذا الباب، نص ال35-14إىل  35-1والغرامة اليومية وتقييد بعض احلقوق أو فرض تدابري رقابية أو عالجية أو أتهيلية. )الفصــــــــــــول 

 ثرات العقلية واالجتار يف األعضاءاملخدرات واملؤ ابلعقوابت البديلة يف اجلنح املتعلقة ابالختالس والغدر والرشوة واستغالل النفوذ واالثراء غري املشروع ويف االجتار غري املشروع يف 
، بديال للعقوبة السالبة للحرية 35-5كن للمحكمة أن حتكم بعقوبة العمل ألجل املنفعة العامة، مبوجب الفصل البشرية وهتريب املهاجرين ويف االستغالل اجلنسي للقاصرين. ومي

 سنة على األقل وقت ارتكاب اجلنحة. 15إذا كان احملكوم عليه ابلغا من العمر 
للمحكمة أن حتكم هبذه  35-9من املدة احلبسية احملكوم هبا، فقد خولت مقتضيات الفصل وفيما خيص عقوبة الغرامة اليومية واليت هي عبارة عن مبلغ مايل حتدده احملكمة عن كل يوم 

تدابري رقابية أو عالجية  قيدة لبعض احلقوق أو فرضالعقوبة بديال للعقوبة السالبة للحرية مع استثناء األحداث منها. كما خول مشروع القانون اجلنائي للمحكمة إمكانية احلكم ابلعقوبة امل
 أتهيلية، بديال للعقوابت السالبة للحرية، واليت حددها املشرع يف:أو 
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......)توصية مرفوضة جزئيا( التشريعات  2. ج.15.144
الوطنية متسقة اتساقاً كامالً مع مجيع االلتزامات الناشئة عن 

 نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية )النرويج(
......)توصية مرفوضة جزئيا( مواءمة  2. ج.36.144

التشريعات مع أحكام نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية 
 )غواتيماال( الدولية

ضمان جعل األحكام ذات الصلة من قانون .112.144
املسطرة اجلنائية أو من القانون اجلنائي متماشية مع التزامات 
املغرب الناشئة عن العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية 

 امبيا(علق حبرية الكالم والرأي )ز سيما فيما يت والسياسية وال
. إنشاء بيئة آمنة وممّكنة، يف القانون واملمارسة، 120.144

واحملافظة عليها لفائدة اجملتمع املدين واملدافعني عن حقوق 
اإلنسان حىت يف الصحراء الغربية وفيما يتعلق هبا عن طريق 
مراجعة القانون اجلنائي وإزالة القيود املفروضة على حرية 
التعبري واستعراض نظام تسجيل اجلمعيات واإلشعار 
ابلتجمعات والتطبيق املّتسق للقواعد على مجيع التجمعات 

 السلمية بصرف النظر عن موضوعها )آيرلندا(

 احملكوم عليه نشاطا مهنيا حمددا أو تتبعه دراسة أو أتهيال مهنيا حمددا. مزاولة 
 نة.و من عدم ارتيادها يف أوقات معيإقامة احملكوم عليه مبكان حمدد والتزامه بعدم مغادرته، أو بعدم مغادرته يف أوقات معينة، أو منعه من ارتياد أماكن معينة، أ 
 سة السجنية وإما إىل مقر ؤسفرض رقابة يلزم مبوجبها احملكوم عليه من قبل قاضي تطبيق العقوابت أو قاضي األحداث حسب احلالة ابلتقدم يف مواعيد حمددة، إما إىل امل

 كمة.الشرطة أو الدرك امللكي أو مكتب املوظف املكلف ابملساعدة االجتماعية ابحمل
 .خضوع احملكوم عليه لعالج نفسي أو عالج ضد اإلدمان 
 .تعويض أو إصالح احملكوم عليه لألضرار الناجتة عن اجلرمية 

 

 مسودة مشروع قانون املسطرة اجلنائية   -2
وإضفاء الثقة  التعذيب وإضفاء املزيد من املصداقية على إجراءات البحث أقرت مسودة مشروع قانون املسطرة اجلنائية جمموعة من التدابري اليت من شأهنا حتقيق احملاكمة العادلة والوقاية من

 على عمل مكوانت العدالة اجلنائية، ويف هذا اإلطار جاءت املسودة بعدة مستجدات يف هذا الباب نذكر منها على سبيل املثال:
  من قبيلوضع آليات للوقاية من التعذيب: 

  األشخاص املوضوعني حتت احلراسة النظرية املشتبه يف ارتكاهبم جناايت أو جنح، مع إرفاق احملضر بنسخة من التسجيل توضع التسجيل السمعي البصري الستجواب
 يف غالف خمتوم. وخيضع مضمون التسجيالت كغريه من وسائل اإلثبات القتناع القاضي الصميم؛

  ت املعطيات املتعلقة ابألشخاص املوضوعني رهن احلراسة، ويوضع رهن إشارة النيابة العامة واجلهاإحداث سجل إلكرتوين وطين وآخر جهوي للحراسة النظرية يسمح مبركزة
 اليت يعينها القانون.

  ي مات أو آاثرا تستدععالإلزام ضابط الشرطة القضائية إبخضاع الشخص املوضوع حتت احلراسة النظرية لفحص طيب بعد إشعار النيابة العامة، إذا الحظ عليه مرضا أو
 ذلك؛

 لة اعتبار اعرتاف املتهم ئإلزام النيابة العامة إبخضاع املشتبه فيه لفحص طيب يف حالة ما إذا طلب منها ذلك أو عاينت بنفسها آاثرا تربر إجراء فحص طيب، حتت طا
 ؛املدون يف حمضر الشرطة القضائية ابطالً يف حالة رفض إجراء الفحص الطيب إذا كان قد طلبه املتهم أو دفاعه

 يد املأذون به قانوان؛مدالتنصيص على بطالن كل إجراء يتعلق بشخص موضوع حتت احلراسة النظرية، إذا مت بعد انتهاء املدة القانونية للحراسة النظرية أو بعد الت 
 .إلزام وكيل امللك أو أحد نوابه بزايرة األماكن املعدة للحراسة النظرية إذا بلغ ابعتقال تعسفي أو عمل حتكمي 

 سطرة يف هذا فمن أجل تعزيز حضور احملامني يف مرحلة البحث كضمانة أساسية ملنع وقوع أي تعذيب ميكن أن يطال الشخص املشتبه فيه أقر مشروع قانون املعزيز حضور احملامي: ت
 الباب جمموعة من املقتضيات ميكن إمجاهلا مبا يلي:
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  مبحاميه بضماانت إضافية، من خالل منح حق االتصال ابحملامي ابتداء من الساعة األوىل إليقاف املشتبه فيه، تعزيز حق اتصال الشخص املوضوع رهن احلراسة النظرية
 ودون اشرتاط احلصول على ترخيص من النيابة العامة وتقليص آجال أتخري االتصال حينما يكون ممكنا إىل أدىن مستوايهتا؛

 من قانون املسطرة اجلنائية، أو األشخاص املوضوعني رهن احلراسة  460ث احملتفظ هبم طبقاً للفقرة األوىل من املادة احملامي خالل االستماع للمشتبه فيهم األحدا حضور
 من قانون املسطرة اجلنائية؛ 316النظرية إذا كانوا مصابني إبحدى العاهات املشار إليها يف املادة 

 اية أو جنحة إذا مل يكن موضوعا حتت احلراسة النظرية.حضور احملامي لعملية االستماع إىل املشتبه فيه ابرتكاب جن 
 

يقضي  89.18على القانون رقم  2019فرباير  11ويف سياق آخر، ومن أجل تعزيز حقوق األشخاص املوضوعني حتت احلراسة النظرية، فقد متت املصادقة من طرف الربملان بتاريخ 
 ينظم مسألة تغذية هؤالء األشخاص، حيث جاء هذا القانون بعدة مستجدات مهت: - 16اجلنائيةاملتعلق ابملسطرة  01.22بتغيري وتتميم القانون رقم 

 ية؛سانتعزيز حقوق وضماانت وإجراءات ما قبل احملاكمة، مبا حيفظ لألشخاص املوضوعني حتت احلراسة النظرية واألحداث احملتفظ هبم كرامتهم اإلن 
 نيتها العامة؛الدولة مصاريف تغذية هذه الفئة من ميزا حتمل 
 قواعد نظام التغذية وكيفيات تقدمي الوجبات الغذائية لألشخاص املوضوعني حتت احلراسة النظرية وكذا األحداث احملتفظ هبم بنص تنظيمي. حتديد 

 

، وذلك سواء أكان 19من املبادئ الدستورية الثابتة، انطالقا من ديباجة الدستور وفصول أخرى متفرقة منه كالفصل  ، فإن هذا األمر يعدحظر ومكافحة كل أشكال التمييز وخبصوص
لتمييز ضد ا خل يف حكم هذه الوضعيات حظرهذا التمييز بسبب اجلنس أو اللون أو املعتقد أو الثقافة أو االنتماء االجتماعي أو اجلهوي أو اللغة أو اإلعاقة أو أي وضع شخصي. ويد

 املثليني وثنائي امليل اجلنسي ومتغريي اهلوية اجلنسانية.
وق واحلرايت. ومل صحية وغريها من احلقويف نفس السياق، نصت قوانني عادية وتنظيمية أخرى على حظر كافة أشكال التمييز سواء يف العمل أو التعليم أو االستفادة من اخلدمات ال

عقوابت زجرية  ةيص على حظر التمييز ومحاية احلياة اخلاصة لألفراد، بل أحاطت هذا احلظر بتوصيف دقيق يف القانون اجلنائي ورتبت على مرتكب هذه اجلرميتكتف املنظومة الوطنية ابلتنص
جتماعي عيني بسبب األصل الوطين أو األصل االمن القانون اجلنائي على أنه "تكون متييزا كل تفرقة بني األشخاص الطبي 1-431من غرامات مالية وعقوابت حبسية، حيث نص الفصل 

مة أو لساللة م االنتماء احلقيقي أو املفرتض لعرق أو ألأو اللون أو اجلنس أو الوضعية العائلية أو احلالة الصحية أو اإلعاقة أو الرأي السياسي أو االنتماء النقايب أو بسبب االنتماء أو عد
 أعاله ابحلبس من شهر إىل سنتني وابلغرامة من ألف ومائتني إىل مخسني ألف درهم. 431-1ا مت تعريفه يف الفصل أو لدين معني". ويعاقب على التمييز كم

الفراد وقرارات حلماية ا إصدار أحكام وتكرست احلماية من التمييز مهما كان مصدره وسببه يف املمارسة والعمل القضائيني، حيث درج القضاء الوطين مبختلف ختصصاته ودرجاته على
 واجلماعات من كافة أشكال التمييز وصيانة حياهتم اخلاصة ومعطياهتم الشخصية وخصوصياهتم وعدم انتهاك حرماهتم.

 بوية.الرت لوسائط اإلعالمية و ووفقا لذات املقاصد، مت تعزيز آليات حماربة الوصم مبختلف أصنافه، مبا يف ذلك الوصم املرتبط ابمليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية عرب ا
ة األسرة وكفالة اململكة املغربية ومن منطلق محايوإذا كان مفاد هذه املعطيات أن التمييز على أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية حمظور حظرا مطلقا من حيث القانون واملمارسة، فإن 

 املرأة.أن األسرة هي تلك اخللية األساسية للمجتمع القائمة على عالقة الزواج الشرعي بني الرجل و  حقوقها االجتماعية واالقتصادية ولضمان وحدهتا واستقرارها واحملافظة عليها، تعترب

                                                                 
 القانون مازال يف طور النشر ابجلريدة الرمسية. -16 
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ألسرة، فإهنا ى محاية استقرار انية الراسخة وحرصها علوإذا كانت اململكة املغربية ال تسمح إبقامة عالقات جنسية رضائية بني املثليني، وذلك مبوجب األحكام الدستورية الثابتة وهويتها الوط
 عنف مهما كان مصدرهيف املقابل تلتزم حبماية مجيع األشخاص مبن فيهم ذوي امليوالت اجلنسية املثلية ومتحويل اهلوية اجلنسانية من أي متييز أو اعتداء أو 

  

،  فإن التعريف الوارد جلرمية 17شامل وموجز لإلرهاب متفق عليه عامليافي ظل غياب تعريف ف، بوضع تعريف دقيق له أما فيما يهم تعزيز اإلطار القانوين الوطين املتعلق ابإلرهاب
 1566من قرار جملس األمن رقم  3مع خصائص السلوك اإلجرامي الذي ينبغي قمعه يف إطار مكافحة اإلرهاب على النحو احملدد يف الفقرة  ىيتماش18لإلرهاب يف القانون اجلنائي الوطين 

ـرض إشـاعة حالـة ئن ، بغاألعمـال اإلجراميـة، مبـا يف ذلـك تلـك الـيت ترتكـب ضـد املـدنيني بقصد القتل أو إحلاق إصـاابت جـسمانية خطـرية، أو أخـذ الرهـا" أن، والذي ينص على 2004لسنة 
 عـدم القيـام بـه، والـيت م حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمـل مـا أومـن الرعب بني عامة اجلمهور أو مجاعـة مـن األشـخاص أو أشـخاص معيـنني، أو لتخويـف مجاعـة من السكان، أو إرغا

سي أو تعريف الوارد فيها، ال ميكن حتت أي ظرف من الظروف تربيرها بـأي اعتبـارات ذات طـابع سيالل ل جـرائم يف نطـاق االتفاقيـات والربوتوكـوالت الدوليـة ذات الـصلة ابإلرهـاب ووفقـاتـشك
عقوابت تتمشى ـة عـدم منعهـا، املعاقبـة عليهـا بأو عقائدي أو عنصري أو عرقي أو ديين أو أي طابع آخر من هـذا القبيـل، ويهيب جبميع الدول أن متنع هـذه األعمـال، وأن تكفـل، يف حالفلسفي 

 ".مع ما هلا من طابع خطري
ق اإلنسان التزام اململكة املغربية بتعزيز ومحاية حرية الرأي والتعبري وتكريس حرية الصحافة ابعتبار ذلك خيارا وطنيا وأساسيا لتكريس حقو  ، فبقدروفيما خيص تعزيز حرية الرأي والتعبري

املواطنني أمام القانون وصيانة  حتقيق املساواة بني وتعزيز الدميقراطية، وهو ما متت ترمجته يف أحكام الدستور والقوانني الوطنية ذات الصلة، خاصة قانون الصحافة والنشر، فإهنا حترص على
للعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية اليت تنص على أن ممارسة حرية التعبري ميكن أن ختضع لبعض  19احلق يف الرأي والتعبري. ويف هذا اإلطار، ومتاشيا مع الفقرة الثالثة من املادة 

كرس حرية التعبري مبقتضيات واضحة تنظم مهنة الصحافة ومتنح الصحافيني ضماانت للحصول على املعلومة ومحايتهم من أي تدخل أو تعسف   ، فإن قانون الصحافة والنشر  19القيود
ك فقد مت إلغاء كل العقوابت ولذل ، قوق األساسية لألفراد واجملتمعواحل وتعزيز دور القضاء يف جمال محاية حرية واستقاللية الصحافة، مع وضع ضماانت خللق التوازن بني حرية التعبري

 السالبة للحرية من مشروع قانون الصحافة ومت تعويضها بعقوابت مالية.
                                                                 

   2010دجنرب  22بتاريخ يف   A/HRC/16/51 شاينني تقرير املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب، السيد مارتني من 27انظر الفقرة 17 

 من القانون اجلنائي 218-1الفصل  18 

 لتخويف أو الرتهيب أو العنف:تعترب اجلرائم اآلتية أفعاال إرهابية، إذا كانت هلا عالقة عمدا مبشروع فردي أو مجاعي يهدف إىل املس اخلطري ابلنظام العام بواسطة ا
 ياة األشخاص أو على سالمتهم أو على حرايهتم أو اختطافهم أو احتجازهم؛ـ االعتداء عمدا على ح 1
 من هذا القانون؛  362و 361و 360ص عليه يف الفصول ـ تزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام، أو تزييف أختام الدولة والدمغات والطوابع والعالمات، أو التزوير أو التزييف املنصو  2
 التعييب أو اإلتالف؛  ـ التخريب أو 3
 ييب أو ختريب أو إتالف وسائل االتصال؛ـ حتويل الطائرات أو السفن أو أي وسيلة أخرى من وسائل النقل أو إتالفها أو إتالف منشآت املالحة اجلوية أو البحرية أو الربية أو تع 4
 ـ السرقة وانتزاع األموال؛ 5
 ل األسلحة أو املتفجرات أو الذخرية خالفا ألحكام القانون؛ـ صنع أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعما 6
 ـ اجلرائم املتعلقة بنظم املعاجلة اآللية للمعطيات؛ 7
 من مدونة التجارة؛ 331و 316ـ تزوير أو تزييف الشيكات أو أي وسيلة أداء أخرى املشار إليها على التوايل يف املادتني  8
 أو ارتكاب فعل من أفعال اإلرهاب؛ ـ تكوين عصابة أو اتفاق ألجل إعداد 9

 ـ إخفاء األشياء املتحصل عليها من جرمية إرهابية مع علمه بذلك. 10
 
 العامة )أ( الحرتام حقوق اآلخرين أو مسعتهم، )ب( حلماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب شريطة أن تكون حمددة بنص القانون وأن تكون ضرورية.......19 
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 قضااي متس ابلثوابت يف تندرج ضمن أداء مهامهم، أون هذا القانون، والتزاما منه بروح املساواة بني املواطنني، ال مينح للصحافيني االستثناء من املتابعة كباقي املواطنني يف قضااي ال أكما 
 هذا الباب فإن ضااي املتعلقة ابإلشادة ابإلرهاب. ويفاجلامعة لألمة كاإلساءة للدين اإلسالمي أو النظام امللكي أو التحريض ضد الوحدة الرتابية للمملكة وابألمن واالستقرار، على غرار الق

ي حال مل يرد فيها نص صريح يف القانون اخلاص، أي أن كل العقوابت اليت مت التنصيص عليها يف قانون الصحافة ال ميكن أباللجوء ملقتضيات القانون اجلنائي ال يتم إال يف احلاالت اليت 
 تطبيق العقوابت الواردة يف القانون اجلنائي بصددها.

تطبيق ملتعلق بعن حقوق اإلنسان ألنشطتهم فقد سبق التطرق إليها يف احملور السابق ااملتعلقة بتوفري الضماانت الالزمة ملمارسة اجملتمع املدين واملدافعني . 120.144 وخبصوص التوصية رقم
   .املقتضيات الدستورية املتعلقة حبقوق اإلنسان
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 احملور الرابع: النهوض ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية
 حماربة الفقر واهلشاشة

مزيد من املوارد لتنفيذ السياسات ختصيص  140.144
 الوطنية لصاحل الفئات االجتماعية الضعيفة )فييت انم(

حتسني وسائل حتديد ذوي األهلية لالستفادة من  143.144
 خطط احلماية االجتماعية )مجهورية إيران اإلسالمية(

مواصلة تشجيع تكامل سياساته االجتماعية  144.144
اللذين ال يزاالن موجودين  ومكافحة الفقر وعدم املساواة

 )أنغوال(
مواصلة اجلهود من أجل محاية احلقوق االقتصادية  145.144

واالجتماعية عن طريق تنفيذ برامج مكافحة الفقر يف إطار 
 املبادرة الوطنية للتنمية البشرية )كوت ديفوار(

مواصلة تنفيذ السياسات الرامية إىل مكافحة  146.144
 االقتصادية )مصر( الفقر وتشجيع التنمية

مواصلة اجلهود الرامية إىل احلد من الفقر وسد  147.144
الفارق يف الدخل بني منطقة وأخرى وبني األرايف واحلواضر 

   )مجهورية إيران اإلسالمية(
مواصلة تقوية الربامج للحد من الفقر من خالل  148.144

 املبادرة الوطنية للتنمية البشرية )ابكستان(
واحلد  ادل جتربته مع غريه يف جمال التنمية البشريةتب 149.144

 من الفقر )جنوب السودان(
مواصلة اعتماد تدابري لتحسني عيشة ضعاف  150.144

 احلال يف البلد )بروين دار السالم(
ضمان التوزيع املنصف للموارد بني األرايف  151.144

  واحلواضر )دولة فلسطني(

 2012يت مت قياسها بني سنيت شكال الفقر التشكل حماربة الفقر واهلشاشة هدفا أساسيا ملختلف الربامج والسياسات وحتظى تبعا لذلك ابلرصد والتتبع والتحليل. ويف هذا الباب، فإن أ
يا والفقر متعدد األبعاد والفقر احملسوس. وتكشف البياانت املستعملة يف قياس أنواع الفقر أن مستوى الفقر النقدي أخذ منحى تنازل والفقر النسيباملطلق اهلشاشة تشمل الفقر  2017و

 .اشةساهم إىل حد كبري يف احلد من الفقر النقدي واهلش ن التحسن العام يف مستوايت املعيشة يف املغرب يف السنوات األخريةأمنذ بداية العقد األول من القرن املاضي، حيث 
حسب البحث امليداين حول األسر املنجز من طرف املرصد  ٪1.4اىل  ٪ 7.1على املستوى الوطين منتقال من  2017إىل  2012وقد عرف معدل الفقر املطلق اخنفاضا من سنة 

 .يف املناطق القروية ٪ 3.4اىل  ٪ 13يف املناطق احلضرية ومن  ٪ 0.1اىل  ٪ 2.9انتقل هذا املعدل من . وبرسم نفس الفرتة، 2017الوطين للتنمية البشرية سنة 
 ٪ 23.9يف املناطق احلضرية، ومن  ٪ 3.8إىل  ٪ 10.0على املستوى الوطين، ومن  2017خالل سنة  ٪ 9.0إىل  2012سنة  ٪ 15.7ومن جانبها، تراجعت نسبة اهلشاشة من 

 ملناطق الريفية خالل نفس الفرتة.يف ا ٪ 17.5إىل 
 2012يف عام  ٪ 21.4اخنفاضا ضئيال. وابلتايل انتقل معدل الفقر النسيب من  2017-2012من ذلك، فقد أظهرت النسب اليت سجلها الفقر النسيب خالل الفرتة  النقيضوعلى 

 على الصعيد الوطين.  2017يف عام  ٪ 19.7إىل 
على الصعيد  ٪ 2.7إىل  ٪ 4.7من  2017و 2012عاد، تظهر النتائج املسجلة حتسنا ملحوظا يف جماالت ظروف العيش، حيث اخنفض معدله بني عامي وفيما يتعلق ابلفقر متعدد األب

 .٪ 1.0إىل  ٪ 1.4معدله من يف الوسط القروي. وجتدر اإلشارة إىل أن هذا النوع من الفقر يتجه حنو االنداثر يف الوسط احلضري حيث اخنفض  ٪ 6.2إىل  ٪ 10.7ومن  الوطين
واجملاالت اهلشة، خاصة من  تهداف الفئاتاإلطار، واصلت اململكة املغربية تعزيز جهودها حملاربة الفقر واهلشاشة عرب الربامج االجتماعية وتقوية البنيات التحتية واخلدمات واس هذاويف 

 خالل:
. ويتم تفعيل هذه املرحلة بناء على منظومة استهداف دقيقة وفق توجيه 2018يف شتنرب  2023-2019مت إطالق مرحلتها الثالثة برسم  اليت املبادرة الوطنية للتنمية البشرية -1

 مليار درهم لتمويل أربعة برامج كالتايل: 18للربامج يروم النهوض ابلرأمسال البشري. وقد خصص هلذه املرحلة غالف مايل قدره 
   بة ر املسجل على مستوى البنيات التحتية، واخلدمات األساسية، ابجملاالت الرتابية األقل جتهيزا، من خالل مشاريع هتم الصحة والتعليم والكهبرانمج تدارك اخلصاص

 .مليار درهم 4 ة، مبيزانية تقدر بواملسالك القروية واملنشآت الفنيالقروية والتزويد ابملاء الصاحل للشرب ابإلضافة إىل إجناز الطرق 
  مبيزانية  ةبرانمج مواكبة األشخاص يف وضعية هشة، وستشمل تدخالت هذا الربانمج إحدى عشرة فئة ذات أولوية من األشخاص الذين يوجدون يف وضعية هشاش

 .مليار درهم 4 تقدر ب
  املواكبة باب، ال سيما من خالل دعم التكوين و برانمج حتسني الدخل، واإلدماج االقتصادي للشباب، الذي يهدف ابألساس إىل توفري الدخل وخلق فرص عمل للش

 .مليار درهم 4 تقدر ب اقتصادي للشباب-اإلدماج السوسيو إلدماج املقاولني وحاملي املشاريع، وتيسري
  تقدر  لطفولة والشبابوحمور مواكبة اعلى حمور تنمية الطفولة املبكرة  برانمج الدعم املوجه للتنمية البشرية لألجيال الصاعدة، وذلك من خالل تركيز تدخالت املبادرة

 مليار درهم  6ب 
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االجتماعية هبدف توسيع حتسني نظام احلماية  161.144
 نطاق التغطية االجتماعية والطبية لتشمل كل فرد )كواب(

، سامهت يف حماربة الفقر واهلشاشة واالقصاء االجتماعي، عرب متويل ومواكبة مشاريع 2017غاية سنة  وإىل 2005 أن املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، منذ انطالقها سنة التذكريوجيدر 
 44113أكثر من مت إجناز  حيث ،وأنشطة التكوين وتقوية القدرات والتنشيط االجتماعي والثقايف والرايضي إضافة إىل النهوض ابألنشطة املدرة للدخلهتم دعم البنيات التحتية األساسية 

  .مشروعا
 

 برامج احلماية االجتماعية -2
 التغطية الصحية 

(، وهو نظام قائم على االشرتاك وعلى التعاضد يف مواجهة املخاطر، AMOالتغطية الصحية األساسية ابملغرب من نظامني مستقلني، نظام التأمني اإلجباري عن املرض ) نظاميتألف 
ية الصحية امج هاذين النظامني، متكن املغرب من حتقيق التغط(، وهو نظام قائم على مبدأ التضامن الوطين لفائدة الفئات اهلشة والفقرية. وبفضل بر RAMEDونظام املساعدة الطبية )

 .  RAMEDبواسطة نظام املساعدة الطبية  ٪28و AMOبواسطة نظام التأمني اإلجباري عن املرض  ٪34، ٪ 62الفعلية بنسبة 
 :وقد مت العمل على توسيع قاعدة املستفيدين من نظام احلماية االجتماعية من خالل

 سنة  يف 20ابلطلبة اخلاص املرض عن األساسي اإلجباري التأمني بنظام املتعلق 116-12رقم القانون مبقتضى إحداثهمت  الذي ابلطلبة اخلاص الصحية التغطية نظام
 % 70   املرض بنسبة عن األساسي التأمني برسم نظام املضمونة واخلدمات األساسية العالجات كل واخلاص العام القطاعني ، والذي يضمن لطلبة2016
 الوطنية التعريفة من املكلفة االستشفاءات واألدوية تكاليف من 100 % البيولوجية و والتحاليل الطبية لالستشارات ابلنسبة % 80و األدوية إىل ابلنسبة
-2015برسم املوسم اجلامعي  اطالب 073 33طالبا مقابل  710 65ما جمموعه  2017-2016وقد بلغ عدد الطلبة املسجلني برسم املوسم اجلامعي   .املرجعية
طالبا. ومن املنتظر أن تعرف مؤشرات التسجيل حتسنا كبريا خالل  43.175ما جمموعه  2018-2017، يف حني بلغ عددهم خالل املوسم اجلامعي 2016

 املوسم اجلامعي احلايل ابلنظر لتبسيط املساطر.
  34يشمل األجراء النشيطني وأصحاب املعاشات وذوي حقوقهم يف القطاعني العام واخلاص، والذين ميثلون  والذي نظام التأمني اإلجباري األساسي عن املرض% 

على أن يشمل التأمني اإلجباري األساسي عن املرض، مبثابة مدونة التغطية الصحية األساسية  65.00 من جمموع الساكنة. وتؤكد املادة اخلامسة من القانون رقم
 35نص املاداتن ت ص اخلاضع إلجبارية التامني األساسي عن املرض برسم النظام الذي ينتمي إليه، أفراد عائلته املوجودين حتت كفالته. كماابإلضافة إىل الشخ

 .على استمرار املرأة غري املنخرطة يف االستفادة ملدة سنتني بعد وفاة زوجها وسنة يف حالة الطالق 65.00 من القانون 36و
  املتعلق بنظام  98.15القانون رقم  ومبقتضى، 65.00من القانون رقم  4و 2طبقا ألحكام املادة  :جباري األساسي عن املرض لفائدة املستقلنينظام للتأمني اإل

نظام التأمني  مت إحداث 21التأمني اإلجباري األساسي عن املرض اخلاص بفئات املهنيني والعمال املستقلني واألشخاص غري األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
عالجات الطبية تغطية مصاريف الب، يضمن هلم اخلاص بفئات املهنيني والعمال املستقلني واألشخاص غري األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصااإلجباري األساسي 

 99-15مبقتضى القانون رقم  2017رب وفق نفس سلة العالجات املضمونة ألجراء القطاع اخلاص. كما مت إحداث نظام للمعاشات لنفس هذه الفئات يف دجن

                                                                 

  20 منشور ابجلريدة الرمسية عدد 6384 بتاريخ 6 غشت 2015.
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سنة كأقصى سن لالستفادة من املعاش، ابإلضافة إىل معاشات املتوىف عنهم يف حالة الوفاة  75سنة أو  65بعد بلوغهم سن  22إبقرار معاش للتقاعد هلذه الفئات
 تؤدى ألفراد عائلته. 

 من الساكنة، وهو نظام قائم على مبادئ املساعدة االجتماعية والتضامن  % 28ويهم  2012والذي مت تعميمه سنة  نظام املساعدة الطبية لفائدة السكان املعوزين
احل الصحية التابعة صالوطين لفائدة السكان املعوزين قصد حتمل مصاريف اخلدمات الطبية املقدمة هلم يف املستشفيات العمومية واملؤسسات العمومية للصحة وامل

دون متييز، ب د ساهم هذا النظام يف دمقرطة الولوج إىل العالجات، حيث متنح بطاقة )راميد( للرجال والنساء يف وضعية هشاشة أو فقر على قدم املساواةوق .للدولة
مليون  12لطبية ام املساعدة امما ميكنهم من االستفادة من جل اخلدمات والعالجات املتوفرة ابملؤسسات االستشفائية العمومية.  وقد بلغ عدد املستفيدين من نظ

. ومقسمني  ٪ 142مليون يتوفرون على بطائق سارية املفعول أي بنسبة تغطية تفوق  7.4منهم  2016سنة  10.3، مقابل 2018نسمة منذ انطالقه إىل حدود 
 :كاآليت

 يف خانة اهلشاشة؛ %   9مصنفني يف خانة الفقر و %   91 -
 ؛ذكور % 47من املستفيدين إانث و % 53 -
 .يف الوسط احلضري % 41يعيشون يف الوسط القروي و % 51 -

، وذلك يف أفق استكمال تعميم التغطية 2018من املواطنني املغاربة برسم سنة  % 62وبفضل نظامي التأمني اإلجباري عن املرض واملساعدة الطبية بلغت نسبة التغطية الصحية األساسية 
 .2021من الساكنة سنة  % 90الصحية لبلوغ نسبة 

  يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي املنخرطنيتطور عدد 
مليون برسم  3.38مقابل  2018مليون برسم سنة  3.46التغطية االجتماعية ألجراء القطاع اخلاص فقد بلغ عدد األجراء املصرح هبم يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي  خبصوص

 .2018مقاولة سنة  231 198إىل  2017مقاولة سنة  221000. كما انتقل عدد املقاوالت املنخرطة يف الصندوق من 2017سنة 
مليون مؤمن. واستفاد  6.97ما يناهز  2018وقد بلغ عدد املسجلني بنظام التغطية الصحية اإلجبارية ابلقطاع اخلاص املدبر من طرف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي خالل سنة 

خبصوص نظام التغطية الصحية االجبارية ابلقطاع العام املدبر من طرف الصندوق أما  .مليون درهم 943.93مليون مستفيد ووصل مبلغ التعويضات املمنوحة إىل  6.37من النظام حوايل 
مليار درهم خالل  4.49مستفيد، وبلغ عدد التعويضات املمنوحة ما يناهز  3.093.421ما يقارب  2018الوطين للمنظمات االحتياط االجتماعي، فقد بلغ عدد املستفيدين منه سنة 

 .2018سنة 
م الضمان االجتماعي ي بنظااجلهود الرامية إىل حتسني خدمات الضمان االجتماعي، مت تعديل هذا النظام من خالل متديد أجل إيداع طلب االخنراط يف التأمني االختيار  مواصلة إطارويف 

جل تبسيط من أ واألجراء وأداء االشرتاكات عرب الوسيلة االلكرتونية سنوات وإلغاء املراقبة الطبية خبصوص طلب التعويضات اليومية للمرض وإقرار إجبارية التصريح ابألجر 5من سنة إىل 
 637.21مستفيدا.  وانهز مبلغ التعويضات املصروفة خالل نفس الفرتة  47 193ما يناهز  2018اىل هناية سنة  2015بلغ عدد املستفيدين منذ انطالقه سنة ، املساطر يف هذا اجملال

 مليون الدرهم. 
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  األدىن لألجور احلدتطور 
، وسعيا إىل صيانة القدرة الشرائية للعمال وحتسني ظروفهم 2013املتعلقة بتحديد احلد األدىن لألجور، اليت صادقت عليها اململكة سنة  131اتفاقية العمل الدولية رقم  التزاماتمتاشيا مع 

على التوايل، مما جعل املغرب يف مصاف املراتب املتوسطة  % 10و % 15زايدتني متتاليتني بنسبة  ،2014و  2011برسم سنيت  لألجر يف القطاع اخلاصعرف احلد األدىن  ،عيشهم
 للبنك الدويل. 2016من حيث احلد األدىن لألجر حسب تقرير ممارسة األعمال 

درهم جلميع موظفي الدولة، عرف احلد األدىن لألجور عدة مراجعات،  600مبعدل زايدة بلغت  2011وخبصوص وضعية األجور يف القطاع العام، فمنذ الزايدة العامة يف األجور سنة 
 2003درهم سنة  4670درهم.  كما ارتفع معدل متوسط األجور من  3000مبلغ  2014، بلغ سنة 2011درهم سنة  2800إىل  2007درهم سنة  1586فبعدما ارتفع من 

  .2017درهم سنة  7600، مث إىل 2016درمها سنة  5333إىل 
درهم على ثلث دفعات يف  500و 400، عرفت األجور زايدات جديدة يف القطاعني العام واخلاص، حيث بلغت الزايدة يف األجور ما بني 2019يف أبريل  ى إثر احلوار االجتماعيوعل

 م عن كل طفل من الثالثة األوائل. دره 100. كما مت رفع التعويضات العائلية ب يف احلد األدىن لألجور يف القطاع اخلاص %10القطاع العام، وبلغت 
 إبرام اتفاقيات احلماية االجتماعية مع دول أجنبية 

اف املوقعة على هذه ة تضمن من خالهلا ملواطين األطر يف إطار محاية حقوق العمال املغاربة بدول املهجر أبرمت اململكة املغربية العديد من االتفاقيات الثنائية مع عدد من البلدان األجنبي
 ثناء إقامتهم هبا أو بعد عودهتم املؤقتة أو النهائية إىل بلداهنم األصلية.من احلقوق املتعلقة ابلضمان االجتماعي على أراضي البلد املضيف أ االستفادةاالتفاقيات 

( من أجل 2015سنة  وتونس 2014سنة لجيكا )باتفاقية. وخالل السنوات األخرية مت حتيني اتفاقيتني  15وهبذا اخلصوص، بلغ عدد اتفاقيات الضمان االجتماعي السارية املفعول 
التوقيع على التنسيق و  2016سنة مت توقيع اتفاقية مع بلغاراي . كما 2018و 2017بيقية هلما خالل سنيت للمغاربة املقيمني ابلبلدين، ومت إعداد اإلجراءات التطحتسني التغطية االجتماعية 

ع كل من أملانيا م يف طور املراجعةن تركيا وكوراي اجلنوبية واتفاقيتان مع كل مقيد التفاوض وتوجد اتفاقيتان جديداتن  .2017سنة  اإلداري املتعلق بتطبيق االتفاقية املربمة مع اللوكسمبورغ
 والكيبيك.

 

 املساعدة االجتماعية املباشرة وغري املباشرة -3
 لضمان حقوق األم املعوزة ومحاية األطفال من التشرد الناتج عن الطالق  عرب منح تسبيقات  كآلية 23 41.10مبوجب القانون رقم  إحداثهالذي مت  العائلي التكافل صندوق

الذي وسع من املستفيدين من هذا  83.1724لقانون رقم اب املتعلق بتحديد شروط ومساطر االستفادة من صندوق التكافل العائليالقانون  تعديل. وقد مت مالية يف هذا الباب
فقة من نالنفقة من األوالد احملكوم هلم ابلنفقة سواء كانت العالقة الزوجية بني األبوين قائمة أو منحلة، وذلك بعد ثبوت عوز األم ومستحقي ال يمستحقالصندوق لتشمل 

 .قةاألوالد بعد وفاة األم ومستحقي النفقة من األطفال املكفولني احملكوم هلم ابلنفقة وتشمل كذلك الزوجة املعوزة احملكوم هلا ابلنف
 2016مليون درهم على التوايل خالل سنيت  575,19مليون درهم و 691,02، مقابل 2017مليون درهم خالل سنة  809,54وقد بلغت موارد هذا الصندوق 

 160ق قدره خصص اعتماد مايل هلذا الصندو  2019مليون درهم. وبرسم سنة  220,74، بلغت 2018. أما فيما خيص نفقاته، فإىل غاية متم شهر غشت 2015و
  .مليون درهم

                                                                 
 .2010ديسمرب  30بتاريخ  5904جلريدة الرمسية عدد املنشور ابصندوق التكافل العائلي املتعلق بتحديد شروط ومساطر االستفادة من  41.10القانون رقم  - 23

 .2018مارس  12بتاريخ  6655الرمسية عدد جلريدة املتعلق بتحديد شروط ومساطر االستفادة من صندوق التكافل العائلي املنشور اب 41.10بتغيري القانون رقم  83.17القانون رقم  -24 
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مليون درهم، مع  74.220مببلغ مايل قدره مستفيدة  21.830 ما جمموعه 2018بلغ إىل غاية غشت فقد  ،العائليصندوق التكافل  وخبصوص عدد املستفيدات من خدمات
 ؛2019مليون درهم برسم السنة املالية  160ختصيص مبلغ يقدر حبوايل 

  إطالق دراسة من أجل وضع نظام للدعم االجتماعي لفائدة األشخاص يف وضعية إعاقة، وذلك يف إطار تنزيل  ، حيث متلألشخاص يف وضعية إعاقةنظام الدعم االجتماعي
 املتعلق ابلنهوض حبقوق الشخاص يف وضعية إعاقة. 97.13مقتضيات القانون إطار 

 الفئات الفقرية واهلشة وحتسني أوضاعها االقتصادية واالجتماعية، من خالل الربامج التالية املرتكزة على آلية لدعم الذي يعد  ،تفعيل برامج صندوق التماسك االجتماعي
 االستهداف املباشر:

  :من املخصصات السنوية للصندوق، وبلغ عدد األرامل املستفيدات من هذا  %15ويشكل برانمج الدعم املباشر للنساء األرامل احلاضنات ألطفاهلن اليتامى
 .طفل)ة( يتيم)ة( 164.000ملا يناهز  ةحاضن 94.000ربانمج ال

  ألطفال يف ا برانمج اقتناء األجهزة اخلاصة واملعينات التقنية األخرى، وحتسني ظروف متدرسبرامج املساعدة االجتماعية لألشخاص يف وضعية إعاقة من خالل
ج أزيد من وقد بلغ جمموع عدد املستفيدين من خمتلف الربام وضعية إعاقة وتشجيع االندماج املهين واألنشطة املدرة للدخل وإحداث مراكز االستقبال والتوجيه.

 مليون درهم. 170مستفيد)ة( مببلغ إمجالية قدره  000 75
 

 إصالح وتعزيز منظومة مؤسسات الرعاية االجتماعية -4
خمتلف الظواهر االجتماعية حلد من هبدف اهذه املؤسسات دورا حموراي يف جمال املساعدة االجتماعية إذ تتكفل ابألشخاص يف وضعية صعبة وتساهم يف ترسيخ قيم التضامن والتكافل  تلعب 

 دائها الوظيفي وأتمني استمرارية خدماهتا وذلك من خالل:ويروم اإلصالح جتويد عمل هذه املؤسسات وتطوير أ النامجة عن الفقر واهلشاشة واإلقصاء االجتماعي.
 توسيع مفهوم ومضمون التكفل ابألشخاص يف وضعية  مكن من الذي 25املتعلق مبؤسسات الرعاية االجتماعية 65.15اعتماد القانون  عرب التشريعي والتنظيمي تعزيز اإلطار

ؤسسايت بتمكني الذي يهدف إىل االرتقاء ابلعمل االجتماعي املاملتعلق ابلعاملني االجتماعيني  إعداد مشروع القانونو اعتماد املقاربة احلقوقية يف التكفل ابلغري من  صعبة و
 العاملني من حقوقهم وواجباهتم وحتديد شروط ممارستهم ملهن العمل االجتماعي. كما مت إعداد دفاتر التحمالت اخلاصة حسب صنف املؤسسة.هؤالء 

 

 يف جماالت اإلعاقة واملسنني وإعداد دفاتر التحمالت « مشروع املؤسسة»اعتماد منهجية  ، خاصة من خاللاخلدمات املقدمة من طرف مؤسسات الرعاية االجتماعية معرية
لبنيات واخلدمات يف استني تتعلقان مبعايري لإطالق در وعلبة أدوات لتدبري مراكز توجيه ومساعدة األشخاص يف وضعية إعاقة و  اخلاصة مبؤسسات الرعاية االجتماعية للمسنني

 وإعداد مرجع للمهن والكفاءات العاملة يف جمال الطفولة.جمال محاية الطفولة 
 مؤسسة  62ماليني درهم وأتهيل بنيات  9مؤسسة يف جمال محاية الطفولة يف وضعية صعبة مببلغ  32خاصة من خالل أتهيل  التأهيل املادي ملؤسسات الرعاية االجتماعية

 مليون درهم 4,5مؤسسة لرعاية املسنني يف إطار الشراكة املؤسساتية مببلغ  59مليون درهم وجتهيز 31,5لرعاية املسنني مببلغ 
 

                                                                 
 2018أبريل  23بتاريخ  6667عدد  ابجلريدة الرمسية منشور25 
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  ،فضاء متعدد الوظائف  20مليون درهم )من بينها  83مركزا اجتماعيا بكلفة إمجالية تقدر ب  75يتم العمل حاليا إحداث  حيثتعزيز منظومة مراكز املساعدة االجتماعية
مراكز للتوجيه  10مراكز استقبال خاصة ابألشخاص املسنني و 10مركزا ملواكبة ومحاية الطفل و 20مراكز للتكفل ابلنساء ضحااي العنف و 5للنساء يف وضعية صعبة و

 .مراكز للتكفل ابألشخاص يف وضعية إعاقة( 10واملساعدة لألشخاص يف وضعية إعاقة و
 

  مليون درهم  3.5مؤسسة لألشخاص املسنني مببلغ مايل يقدر ب  32تسوية وضعية جمموعة من املهنيني العاملني ب  ، حيث متتالبشرية وتقوية القدراتأتهيل املوارد
 يوما للتكوين( 24764مؤسسة مبا جمموعه  917وتقوية قدرات العاملني مبؤسسات الرعاية االجتماعية )استفادت 

 

 املوجهة للعامل القروي: خمطط املغرب األخضر برامج احلماية االجتماعية -5
ة وذلك يف لفالحة املستدامخصص خمطط املغرب األخضر مكانة متميزة للجانب االجتماعي خاصة من خالل خلق فرص الشغل ومكافحة الفقر والرفع من دخل الفالحني وتشجيع ا

 إطار الربامج التالية:
 ( 2023-2017سنوات ) 7حيث تواصل احلكومة تنزيل هذا الربانمج الذي ميتد على مدى ، اخلاص ابلعامل القروي برانمج تقليص الفوارق االجتماعية واجملالية

مليار  7,2مليار درهم، يف حني بلغت هذه امليزانية  8,34 2017مليار درهم. وقد انهزت ميزانية برانمج عمل هذا الربانمج برسم سنة  50بكلفة مالية تقدر ب 
 مت إجناز املشاريع التالية يف إطار هذا الربانمج: ،2018و  2017.وخالل سنيت 2018درهم برسم سنة 

 منشأة فنية 24من املسالك القروية و كلم  1489وكلم من الطرق القروية   1271حيث مت إجناز  الطرق واملسالك القروية، •
 مدرسي جتهيز عملية  98عملية اقتناء للنقل و 98تعليمية وإجناز  مؤسسة 332أتهيل و عملية بناء ابملؤسسات التعليمية 326إجناز ، حيث مت التعليم •
 عملية 470ولتأهيل املراكز واملستوصفات الصحية  عملية 120و، مهت املراكز واملستوصفات الصحيةعملية بناء  44، حيث مت إجناز ما يعادل الصحة •

 عملية جتهيز للمراكز الصحية. 30اقتناء لسيارات اإلسعاف والوحدات الطبية و
كلم من شبكة التزويد ابملاء الصاحل للشرب واقتناء   24عملية ربط فردي ابملاء الصاحل للشرب وصيانة  5077مت إجناز  التزويد ابملاء الصاحل للشرب، حيث •

 للشرب.شاحنة مزودة بصهريج للتزويد ابملاء الصاحل  26
كلم وإنشاء حمطة فرعية   6كلم. وتقوية شبكة الكهرابء على طول   73حيث مت توسيع شبكة الكهرابء ذات الضغط املنخفض على  د ابلكهرابء،التزو تعزيز  •

 كيلو فولت أمبري.  160بقدرة 
 مجاعة. 1100ماليني مستفيد ب  6لتعليم واملاء والكهربة القروية ألزيد من دوارا )جتمع سكين( والولوج للخدمات الصحية وا 5190املنجزة من فك العزلة عن  العملياتوستمكن 
 ،ابملناطق اهلشة )اجلبال، الواحات، اهلضاب، والسهول شبه اجلافة( اليت تضم أغلب االستغالليات الفالحية للمملكة وأكثرها فقرا،  خاصة برامج مواكبة الفالحة التضامنية

 الطبيعية. التدبري املستدام للموارد األمن الغذائي مع األخذ بعني االعتبار واليت هتدف إىل حتسني دخل الفالحني الصغار بصفة مستدمية واحلد من الفقر وضمان
مليار درهم، استبدال الزراعات احلالية أبخرى مالئمة  18.6مالية تقدر ب  بكلفة 2019و 2010مشروعا برسم الفرتة ما بني  984وهتم هاته املشاريع اليت بلغ عددها 

املنتجات ت املوجودة )مشاريع التكثيف( أو تنويع األنشطة و لألراضي وذات قيمة مضافة عالية )مشاريع االستبدال(، أو إجراء عمليات التكثيف لتحسني مردودية الزراعا
قي، التكيف مع التقلبات الس احمللية مع استهداف املنتجات اجملالية )مشاريع التنويع( حسب املؤهالت الطبيعية لكل منطقة ودمج العمليات األفقية )االقتصاد يف مياه

 املناخية....(.
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املنجزة  االستثماراتمليون يوم عمل انجتة عن  31,9مليون يوم عمل منها  66,8يف خلق  ،2018سنة  ، إىل غايةقد سامهتوجتدر اإلشارة إىل أن هذه املشاريع 
رقم معامالت ابلنسبة لإلنتاج النبايت واحليواين ووحدات التثمني انهز  ،2018-2010خالل الفرتة ، كما حققت  االستغاللمليون يوم عمل انجتة عن مرحلة  34,9و

مليون طن من اثين أوكسيد  1,9مليار درهم. ومن جهة أخرى، مكنت األغراس املنجزة يف إطار مشاريع الدعامة الثانية رغم حداثة سنها من ختزين ما يناهز  12,6
 الكربون لعوامل اإلنتاج.

 ،د عرب حتديد توجهات واالجتماعي وتوزيعه اجلغرايف يف أغلبية مناطق البالالري الصغري واملتوسط على املستوى االقتصادي  اليت هتم تنمية برامج الري وإعداد اجملال الفالحي
اريع لفائدة الفالحني مت إجناز عدة مش جديدة تروم تكامل األنشطة الفالحية واألنشطة األخرى املرتبطة ابلتنمية القروية )االقتصادية واالجتماعية والرتبوية(. ويف هذا الصدد

  الصغار من بينها:
إىل إحداث دوائر سقي جديدة ودعم الري ابلدوائر املسقية املتواجدة بسافلة السدود املنجزة أو يف طور اإلجناز  يرميالذي  وسيع الري بسافلة السدودبرانمج ت •

مج منذ انطالقه، انتهاء مليار درهم. وقد عرف هذا الربان 21,5ألف هكتار، بتكلفة تناهز  160. وتقدر املساحة املعنية ابلربانمج ب 2020واملربجمة يف أفق 
 من املساحة املعنية ابلربانمج. %20واليت متثل حوايل  2018هكتار هناية سنة  33 180أشغال التجهيز اهليدرو فالحي على مساحة 

يتم من خالله إصالح منشآت وقنوات الري. وميكن هذا الربانمج السنوي من إجناز أشغال استصالح  الذي برانمج استصالح دوائر السقي الصغري واملتوسط •
هكتار موزعة على كل أقاليم اململكة، وختص هذه األشغال ترميم منشآت السقي وبناء السواقي  10.000منشآت السقي الصغري واملتوسط على مساحة تناهز 

 مليون درهم سنواي.  300د التحويلية. وقد رصد هلذا الربانمج خالل السنوات العشر األخرية غالف مايل يناهز التقليدية وكذا بناء احلواجز والسدو 
اختاذ عدة تدابري لتحفيز الفالحني الصغار على جتهيز ضيعتاهم بتقنيات الري املقتصدة يف املاء خاصة عرب  الذي مكن من الربانمج الوطين القتصاد مياه الري •

تسهيالت وامتيازات ابلنسبة للفالحني املنخرطني يف إطار مجعيات مستعملي مياه  اإلدارية واعتمادوتبسيط املساطر  100متكينهم من إعاانت تصل إىل % 
مرات  أبكثر من ثالثتثمني ماء الري السقي لألغراض الفالحية، سواء فيما خيص إعداد ملفات الدعم أو احتساب سقف الدعم. وقد مكن هذا الربانمج من 

 دراهم للمرت املكعب مما ساهم بشكل ملحوظ يف حتسني دخل الفالح مبعدل يرتاوح ما بني ثالث إىل أربع مرات. 6إىل  2حيث ارتفعت مردودية مياه الري من 
مقاولة متخصصة يف  800إنشاء ما يزيد عن  فقد مكنت برامج الري وإعداد اجملال الفالحي بصفة عامة من تقوية النسيج املقاواليت، إذ مت أخرىومن جهة 

 ألف منصب شغل قار. 67التجهيز ابلري املوضعي من قبل مقاولني شباب ببالدان مما ساهم بشكل فعال يف خلق ما يناهز 
 اجبات  وعالية اإلنتاج، على أساس عقود توضح و إرساء منوذج تنظيمي جديد للفالحني يرتكز على شراكة مرحبة بني سافلة  إىل هذه املشاريع هتدف: مشاريع التجميع الفالحي

البنود اإللزامية الواجب تضمينها  الذي حيدد  ،26الفالحياخلاص ابلتجميع  04-12القانون وذلك طبقا ملقتضيات . كال الطرفني يف إطار مشاريع حمددة للتجميع الفالحي
مشاريع التجميع  لتشجيع وحتفيزيإطار تنظيمي  إرساءكما مت   خالل تنفيذ عقود التجميع الفالحي. اآلليات الكفيلة حبل النزاعات اليت تنشأو يف عقود التجميع الفالحي 

 املقدم من طرف الدولة: من نوعني من الدعميف هذا الصدد تستفيد هذه املشاريع و الفالحي. 
 .املواكبة التقنية املقدمة لفائدة اجملمعني من طرفه فيما خيص اجملمع كمسامهة يف اجملهود املبذول املوجه لفائدة الدعم اجلزايف لتشجيع التجميع الفالحي •
 .التكميلي الريو  الري املوضعي والتجهيز أبنظمةاملوجه لفائدة اجملمعني والذي خيص اقتناء اآلالت الفالحية  الدعم بنسب تفضيلية •
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الفالحني   منهم من صغار  80% ا،جممَّع 53.000هكتار لفائدة  159.000مليار درهم، هتم  13,6مجايل قدره إابستثمار  ياجتميع امشروع 63إرساء  وقد مكنت هذه التدابري من
 .يف إنتاجية وجودة منتوج الفالحني اجملمَّعني بفضل التأطري املقدم من طرف اجملمّ ع حتسن ملموس مما ساهم يف) هكتارات 5أقل من  (

 م خاص من ابلدور الذي تلعبه املنتجات احمللية كقاطرة للتنمية احمللية وخلق الثروة خاصة ابملناطق النائية، حظيت املنتجات احمللية ابهتما عياو: تنمية تسويق املنتوجات اجملالية
 من أجل تعزيز. و ين والدويللوطحيث أعدت هلا اسرتاتيجية خاصة للتنمية والرتويج لتمكينها من احتالل املكانة اليت تليق هبا على الصعيدين ا ،قبل خمطط املغرب األخضر

حتسني الولوج إىل األسواق و  تجةمن أجل أتهيل اجملموعات املن ،تطوير تسويق املنتوجات اجملالية اسرتاتيجيةيف إطار  ،جمموعة من التدابري اختاذ، مت وتنظيم قطاع املنتوجات اجملالية
 :على الصعيدين الوطين والدويل وكذا ترويج هذه املنتوجات

نتجة للمنتوجات أتهيل الفالحني الصغار املنظمني يف إطار اجملموعات امليز الربانمج الذي يعىن مبواكبة وتعز  : من خاللأتهيل اجملموعات املنتجة للمنتوجات اجملالية •
تصل نسبة النساء فالح  18000تعاونية متثل أزيد من  600قد استفاد هذا الربانمج أزيد من و . (واحتاداتاجملالية )تعاونيات، جمموعات ذات نفع اقتصادي 

 .% 37من بينهم إىل 
بني وكالة التنمية  شراكة تفاقياتا مت توقيع، يف إطار تفعيل اسرتاتيجية تطوير تسويق املنتوجات اجملالية :تسهيل الولوج إىل األسواق التجارية الكربى واملتوسطة •

. ويف هذه األسواق إىلهذه املنتوجات  وولوجالوطين، املستوى  علىجات اجملالية وحتسني ترويج املنتو  تسهيل هبدفاألسواق التجارية الكربى واملتوسطة الفالحية و 
)تعاونيات،  جمموعة منتجة 70والتعاونيات مكنت من تسجيل  بني ممثلي األسواق التجارية الكربى واملتوسطة عقد عدة لقاءات عمل مت ،هذه االتفاقياتإطار 

 .اجلدد من جمموع املستفيدين %37 حيث متثل النساء اللوايت يرتأسن هذه اجملموعات نسبة ،) االقتصاديجمموعات ذات النفع 
 جمموعات 8 بينهم من ة(تعاوني 77متثل (جمموعة منتجة18   انفذة بيع عرب اإلنرتنت لفائدة 18 مت إنشاء حيث :تنمية التجارة اإللكرتونية للمنتوجات اجملالية •

اجملموعات   متكنيهتدف إىل بريد املغرببني وكالة التنمية الفالحية و اتفاقية شراكة  إطارن، وذلك يف من جمموع املستفيدي %44,4 بنسبة أي منتجة ترتأسها نساء
 . عرب اإلنرتنتإنشاء نوافذ بيع و يف بيع منتجاهتا عرب اإلنرتنت  املنتجة للمنتوجات اجملالية الراغبة

رة "املنتوجات عبا استعمالتنظيم اجملالية املغربية هبدف تقنني و  للمنتوجات الرمز اجلماعيهذا إطالق  مت : «Terroir du Maroc» إرساء الرمز اجلماعي •
، على دراسة ملفات زاريو تسهر جلنة، مت تعيينها مبوجب قرار ات اجملالية على الصعيد الوطين والدويل. و اجملالية املغربية" و كذا خلق أداة مجاعية لرتويج املنتوج

خيص على مستوى كذا تر وط املطلوبة من ملف إداري كامل و اليت تتوفر على كامل الشر طرف اجملموعات املهنية املعنية و طلب استعمال الرمز اجلماعي املودعة من 
 واملخترب" يف إطار اتفاقية بني وكالة التنمية الفالحية Terroir du Marocملة للرمز اجلماعي "يتم تتبع جودة املنتوجات اجملالية احلا كما السالمة الصحية،

 للتحاليل واألحباث الكيماوية. الرمسي
جمموعة  Terroir du Maroc "118بلغ عدد جمموعات منتجي املنتوجات اجملالية املغربية احلاصلة على رخصة استعمال الرمز اجلماعي " ويف هذا الباب،

 جمموعة ترتأسها نساء مغربيات.  47من بينها 
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 احلقوق الثقافية
مواصلة اجلهود لتعزيز احلقوق الثقافية عن  181.144

طريق برامج حلماية وإنعاش تنوع الرتاث الثقايف الذي 
 يشكل اهلوية املغربية مبا فيه الرتاث احلساين يف األقاليم

 املتحدة(اجلنوبية )اإلمارات العربية 
مواصلة جهوده احملمودة ابجتاه تطوير اللغات  232.144

الوطنية وتعزيز ومحاية اللغة والرتاث الثقايف األمازيغيني 
 )بنغالديش(
. مواصلة جهوده لتوفري تعليم اللغة والثقافة 233.144

 األمازيغيتني )بوروندي( 
. مواصلة اجلهود ابجتاه تعزيز الرتاث الثقايف 234.144

اوي احلّساين واحملافظة عليه، مثلما هو مكّرس يف الصحر 
 )بوروندي( 2011دستور عام 
. مواصلة اعتماد تدابري تشريعية وسياسات 235.144

احلماية الضرورية لكفالة التعليم للسكان األمازيغ 
والصحراويني يف مجيع املستوايت، إىل جانب التمتع 

ة الثقافية يف االكامل حبقوقهم يف التظاهر واملشاركة يف احلي
 البلد مبا حيفظ تقاليدهم وهويتهم )املكسيك(

. ضمان الوصول التام واملتساوي إىل املوارد 236.144
االجتماعية واالقتصادية )مبا يف ذلك احلصول على التعليم 
اجلامعي وعلى دروس يف اللغات التقليدية( للسكان 

 األمازيغ والصحراويني )سرياليون(

لرمسيتني العربية واألمازيغية وخمتلف التعابري ااملغربية تعزيز براجمها يف إطار تنزيل مقتضيات الدستور املتعلقة إبرساء وتدعيم سياسة لغوية مندجمة تقوم على احملافظة على اللغتني واصلت اململكة 
ية يف تعددها وتنوعها، عملت اململكة على وضع مقاربة جديدة لتدبري املمارسة الثقاف كما  ،امل بينهوضمان االنسجام والتك اللغوية املغربية وتثمينهما وتعزيز التواصل هبما يف خمتلف اجملاالت

 التالية:ترتكز على التدابري التشريعية واإلجرائية 
مشروع القانون التنظيمي على  2019يوليوز  22وجملس املستشارين يف  2019يونيو  10جملس النواب يف  صادقحيث ، تعزيز اإلطار القانوين والتنظيمي املتعلق ابلشؤون الثقافية .1

 04.16تنظيمي رقم ال لقانوناومشروع  املتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرمسي لألمازيغية وكيفيات إدماجها يف جمال التعليم ويف جماالت احلياة العامة ذات األولوية 26.16رقم 
الرتاث الثقايف واحملافظة  انون يتعلق حبمايةومشروع ق مشروع قانون إطار يتعلق ابمليثاق الوطين حلماية الرتاث الثقايف والطبيعي. كما مت إعداد ت والثقافة املغربيةابجمللس الوطين للغااملتعلق 

 .27املوسيقى واملسرح واألغنية املغربية  مرسوم يتعلق مبنح جوائز ومكافآت وتكرميات لفائدة مهنيي اعتمادومت  .وتثمينه عليه
 

الثقايف واللغوي يف  عاململكة املغربية جمموعة من التدابري اإلجرائية لتدبري اجملال الثقايف على الصعيد الوطين واجلهوي واحمللي هتم ابألساس تعزيز التنو  حيث اختذت، تعزيز التنوع الثقايف .2
 مكوانته األمازيغية واحلسانية والعربية من خالل: 

 ربعاململكة املغربية تعزيز مكانة اللغة والثقافة األمازيغية يف اجملاالت الثقافية واإلدارية خاصة  تواصل، إذ تعزيز املكون األمازيغي يف اجملال الثقايف واإلداري: 
 دعم إصدار وترمجة الكتب من وإىل اللغة األمازيغية؛ 
 جامعية للبحث يف اللغة والثقافة األمازيغيتني؛ خمتربات تشجيع إحداث 
 دعم وترويج اإلبداع الفين األمازيغي؛ 
  الدراسات املتخصصة يف جمال تفعيل اللغة والثقافة األمازيغيتني؛مجع ونشر 
 إصدار كتب تتعلق ابللغة والثقافة األمازيغية ضمن منظومة الدعم لتشجيع اجملاالت الثقافية والفنية؛ 
 إشراك الفرق الفنية اليت تقدم الفنون الرتاثية األمازيغية يف كافة الربامج الثقافية داخل أو خارج الوطن؛ 
 تنظيم ودعم املهرجاانت الرتاثية األمازيغية؛ 
 يعية يف الدراسات يف جمال جمواصلة تنظيم جائزة املغرب التشجيعية لإلبداع األديب األمازيغي واألعمال الشعرية والروائية واملسرحية والقصصية وجائزة املغرب التش

 الثقافة األمازيغية؛
  مواصلة تنظيم اجلائزة الوطنية للثقافة األمازيغية اليت مينحها املعهد امللكي للثقافة األمازيغية؛ 
 .إبراز األمازيغية يف املنشورات و ا إلعالانت و احلوامل و غريها 
  طلس الكبري الغريب) مراكش (؛جبهة سوس ماسة/ واأل -إحداث مراكز توثيق الرتاث األمازيغي )ابألطلس الكبري األوسط )أزيالل/ جبهة الريف 
  آزرو. –مواصلة عملية الرتتيب للقطع الرتاثية مبركز توثيق الرتاث الثقايف لألطلس املتوسط 
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  وضمان  يسهر اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري على محاية وتنمية اللغتني الرمسيتني للمملكةحيث  ،تعزيز الثقافة األمازيغية يف القطاع السمعي البصري
املتعلق  77.03لقانون ا سالمة استعماهلما وسالمة التعبريات الشفوية املغربية ومحاية الثقافة واحلضارة املغربيتني يف قطاع االتصال السمعي البصري. كما يهدف

يمة الرتاث وتشجيع إعالم القرب وإبراز ق ، كما مت تغيريه وتتميمه، إىل تشجيع ودعم اإلنتاجات املتميزة وضمان التعبري اجلهوي28ابالتصال السمعي البصري
 احلضاري واإلبداع الفين الوطين واملسامهة يف إشعاعه وطنيا ودوليا. 

لى عوتنص دفاتر حتمالت متعهدي االتصال السمعي البصري العمومي أو احلاصلني على ترخيص إلحداث و/أو استغالل خدمات االتصال السمعي البصري 
وحدة والتكامل اللغتني الوطنيتني الرمسيتني العربية واألمازيغية واللسان الصحراوي وخمتلف التعبريات اللسانية والثقافية املغربية يف إطار حيفظ الااللتزام حبماية وتقوية 

 واالنسجام ويضمن التعدد والتنوع ويتيح االنفتاح على اللغات والثقافات األجنبية ويعزز التواصل وتالقح احلضارات. 
النفتاح الس األعلى لالتصال السمعي البصري على تكريس التعددية الثقافية واللغوية واجملتمعية والنهوض هبا يف االتصال السمعي البصري وتقوبة وحيرص اجمل

 ز التنوع الثقايف داخل اجملتمع. من خالل وسائل االتصال السمعي البصري إلبرا
 دريس هذه اللغة تعليمها يف املدارس االبتدائية، إذ بلغ عدد التالميذ املستفيدين من تتعميم و ة جهودها لتعزيز تواصل اململكة املغربي، حيث تعليم اللغة األمازيغية

 مدرسة. 4200تلميذا يف  500.000حوايل  2018يف التعليم االبتدائي برسم سنة 
ناس والناظور. وبرسم كويف جمال تكوين املدرسني، يعهد إىل أربعة مراكز جهوية للرتبية والتكوين، تنظيم تكوينات يف اللغة األمازيغية مبدن أكادير ومراكش وم

 أستاذا.  414يف هذه املراكز  املكونني، بلغ العدد اإلمجايل للمدرسني 2018سنة 
حدثت شعب الدراسات األمازيغية بكل من جامعة ابن زهر أبكادير، وجامعة سيدي حممد بن عبد هللا بفاس وجامعة التعليم العايل، فقد أ مستوىأما على 

طالبا حاصال  300طالبا حاصال على اإلجازة، و 3000احلسن األول بوجدة وجامعة حممد اخلامس ابلرابط. وبلغ العدد اإلمجايل للطلبة املسجلني هبذه الشعب 
اللغة األمازيغية بكل من املعهد الوطين لعلوم اآلاثر والرتاث واملعهد العايل للمسرح طالبا حاصال على شهادة الدكتوراه. كما يتم تدريس  30، وعلى دبلوم املاسرت
 والتنشيط الثقايف. 

  جلنوبية من خالل إجناز ين يف إطار النموذج التنموي اخلاص ابألقاليم اواصلت اململكة تنفيذ الربامج املتعلقة بتعزيز مكانة الثقافة واحملافظة على املوروث احلسا: املكون احلساين
 2016ية خالل الفرتة املمتدة من قاليم اجلنوباملشاريع التنموية الكربى اجلديدة املتعلقة ابملكون الثقايف عرب إعداد برانمج متويل وإجناز برامج التنمية املندجمة لكل اجلهات واأل

 لربامج:، وتشمل هذه ا2021إىل 
 :يهم هذا الربانمج الذي يتم إجنازه يف إطار اتفاقية للشراكة بني السلطة احلكومية املكلفة ابلثقافة وجهة الداخلة وادي الذهب  برانمج جهة الداخلة وادي الذهب

محاية موقع  - مارة إحداث مركز توثيق الرتاث الثقايف ابلس -أتهيل وتثمني املوسيقى احلسانية  -احملاور التالية:   )جرد الرتاث احلساين غري املادي بوادي الذهب 
تنفيذ برامج  -تسجيل مواقع للنقوش الصخرية إبقليم وادي الذهب )مواقع لكالط ومعطى هللا والشياف أبوسرد(   -النقوش الصخرية أدرار أستوف أبوسرد 

 التنشيط الثقايف والفين وإعادة االعتبار للثقافة احلسانية جبهة (  
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 ء ا الربانمج الذي يتم إجنازه يف إطار اتفاقية للشراكة بني السلطة احلكومية املكلفة ابلثقافة وجهة العيون الساقية احلمرا: يهم هذبرانمج جهة العيون الساقية احلمراء
سية / جرفة فار تسجيل مواقع للنقوش الصخرية )مواقع سيدي احلاريت / ال  -أتهيل وتثمني املوسيقى احلسانية  -احملاور التالية:   )جرد الرتاث احلساين غري املادي 

 الدمريي/ربيب حلواش / المة العصلي(.
 يهم هذا الربانمج الذي يتم إجنازه يف إطار  اتفاقية للشراكة بني السلطة احلكومية املكلفة ابلثقافة  وجهة وادي نون احملاور التالية : برانمج جهة كلميم وادي نون:   

بناء معهد للموسيقى والكوريغرافيا  -ابلزاك(  /مبري اللفت /بلخصاص/تنشيط الثقايف )ابلوطية  إحداث مراكز لل -بسيدي إفين  /إحداث مركز ثقايف بطانطان
وسيقى احلسانية دعم ومواكبة امل -أتهيل وتثمني املوسيقى احلسانية  -جرد الرتاث احلساين غري املادي   -إحداث مركز التعريف ابلنقوش الصخرية  -بكلميم 

 -جوائز وتسجيل أغانيها وتروجيها  3رب برانمج " أماسي ثقافية "لتشجيع الفنانني الشباب يف إطار مباراة اجلهات اجلنوبية لنيل إبقليم جهة كلميم واد نون ع
من جيلها ضإجناز ملفات يف أفق تس -تسجيل مواقع للنقوش الصخرية ) مواقع زرزم/ أداي / أزرو و أكال آبسا و بوتروش بسيدي إفين و ملسيد أزكر بطانطان( 

ألقاليم الصحراوية و"ملقى "ابالقائمة التمثيلية للرتاث الثقايف غري املادي لإلنسانية حول النخلة والعادات والطقوس املتعلقة هبا ابلواحات املغربية وفن "الكدرة 
 لعلوم اآلاثر والرتاث احلساين ابملعهد الوطين تشجيع البحث العلمي حول التاريخ -الصاحلني": املوسم السنوي لزاوية أسا وشعر" الترباع" أي الشعر النسائي 

 والرتاث. 
 

 اجملتمعي، هتم  استثمار وحفظ الرصيد احلضاري العربي املغريب يف إغناء التنوع الثقايف والتطوراختذت اململكة املغربية يف هذا الصدد جمموعة من التدابري من أجل : املكون العربي
 بشكل خاص: 

  الرصيد احلضاري العربي املغريب تشجيع إحداث خمترب للبحث يف 
  العربيإجناز حبوث أكادميية لطلبة املعهد الوطين لعلوم اآلاثر والرتاث حول الرتاث  
 الرصيد احلضاري العربي املغريب وحفظ  املتخصصةالدراسات  مجع 
 عربي يف املغرب ومعاجلتها ون المجع مؤسسة أرشيف املغرب لألرصدة الواثئقية املتعلقة ابملك 
  ية قافالثوضع األرشيفات املتعلقة ابليهود املغاربة رهن إشارة العموم يف قاعة االطالع ابملؤسسة الستثمارها يف األحباث األكادميية والعلمية و 
  اخلاصة بتاريخ اليهود املغاربة تنظيم معارض للصور والواثئق 
 (منوذجاودي صالة الكاهل ابلصويرة اليه )الكنيسية ين واملعامل التارخيية العرب ترميم املبا 
    والرتاثتدبري متحف الرتاث الثقايف اليهودي من طرف خرجية املعهد الوطين لعلوم اآلاثر 
  "2018 خالل سنةتنظيم يوم دراسي مبتحف الرتاث الثقايف اليهودي حول "البصمة األمازيغية للمكون اليهودي ابلثقافة املغربية 
  مبراكش.إحداث رواق خاص ابلرتاث اليهودي من طرف املؤسسة الوطنية للمتاحف مبتحف دار الباشا 

يف جماالت  لساكنة حلاجياات تستجيب ثقافية بنيات من التوفر على الرتابية الوحدات كافة متكن جديدة اململكة املغربية على بلورة سياسة تعمل حيث تعزيز الولوج إىل احلياة الثقافية، .3
والقطاع اخلاص   احلكومية الرتابية والقطاعات اجلماعات مع التثقيف والتكوين والتنشيط والرتفيه. ويف هذا الصدد، مت اعتماد برانمج متكامل يروم إجناز مؤسسات وبنيات ثقافية بشراكة

تنظيم ما    2018/ 2017بوية وتعميم العرض الثقايف ابجلهات، إذ عرف املوسم الثقايف الثقافة واملسارح واملكتبات العامة واملكتبات الوسائطية ومعاهد املوسيقى، واملراكز الرت  كدور
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نشاطا خيص املسرح والكتاب. كما مت كذلك وضع برانمج وطين لتجهيز العامل القروي ابلبنيات التحتية الثقافية األساسية، من ضمنها  3496نشاطا متنوعا، ضمنها  8347جمموعه 
 الثقافية للقرب )قاعات متعددة االختصاصات، خزاانت متعددة الوسائط ونقط القراءة(.على اخلصوص املراكز 

تنظيم أنشطة تراثية وطنية وجهوية ودولية يف جمال احلفاظ  2018-2017ومن جهة أخرى واصلت اململكة املغربية تعزيز الربامج املتعلقة ابلنهوض ابلرتاث حيث شهد املوسم الثقايف 
 فن امللحون" مبجموعة من املدن ويف جمال محاية الرتاث املادي بتنظيم لقاءات علمية وتواصلية حلماية وصيانة النقوش الصخرية.»ادي على غرار سلسلة ورشات على الرتاث الالم

 29املتعلق بدعم املشاريع الثقافية والفنية 2.12.513رقم املرسوم حيث يقنن  ،ابلتمتع ابحلقوق الثقافيةويشكل الدعم إحدى اآلليات األساسية للنهوض ابجملال الثقايف والنهوض 
 2026دعم  2017/2018دعم خمتلف املبادرات الثقافية يف إطار طلبات عروض يؤطرها دفرت للتحمالت. ويف هذا اإلطار مت خالل املوسم الثقايف  2013ماي  13والصادر يف 

(، والفنون التشكيلية والبصرية 123مشروعا(، املوسيقى واألغنية والفنون االستعراضية والكوريغرافية )مشروعا  128مشروعا(، املسرح ) 1165مشروعا ثقافيا مشلت جماالت الكتاب )
 مشروعا(. 501مشروعا( ابإلضافة إىل دعم اجلمعيات واهليئات الثقافية والنقاابت الفنية واملهرجاانت والتظاهرات الثقافية والفنية ) 109)

 :وذلك عرب دعم اإلبداعات النسائية والتعريف هبا وإشراك النساء يف مسؤولية تدبري الشأن الثقايف، خاصة من خالل للمرأة، النهوض ابحلقوق الثقافية .4
 دعم املهرجاانت والتظاهرات الثقافية اليت تنظمها النساء واجلمعيات النسائية يف خمتلف اجملاالت 
 للمسرحائي خالل املهرجان الوطين إحداث جائزة أحسن دور نس 
 احلرف والفنون اليت و  تشجيع وتعزيز حظوظ املرأة يف التعليم الفين والعمل من خالل سياسة جرد الرتاث على مجع املعطيات وتوثيق العادات والتقاليد واملهارات

 ةدعها املرأة مبختلف مناطق اململكتب
 ذكارية حتملتالوطنية النسائية من خالل إطالق أمسائها على املؤسسات والشوارع والساحات العمومية حفظا هلا يف ذاكرة األجيال )مت وضع لوحة  تثمني الرموز 

 (2018 غشت يفالوطنية للمتاحف  طرف املؤسسةمن  واحلضارات ابلرابطسليمان يف رحاب متحف التاريخ نالراحلة جوداي حصار ب املغربية عاملة اآلاثراسم 
 تنظيم معارض للتعريف إببداعات النساء يف جمال الكتابة والتأليف يف شىت أصناف العلم واملعرفة 
 براز إبداعات النساء يف جماالت الفنون الرتاثيةتنظيم مهرجاانت إل 
  األسابيع لية للكتاب و الدو  كاملعارض  وخارج الوطنداخل  املنظمةحضور اإلبداع النسائي مبختلف جتلياته يف التظاهرات الثقافية متثيلية املرأة و احلرص على

 الثقافية
 :أساسا من خالل جمموعة من املبادرات هتم، تشجيع اإلبداع الثقايف لدى الشباب .5

 دعم املشاريع احملفزة على اإلبداع؛ 
 استفادة الفنانني الشباب من برامج الدعم يف اجملال الثقايف والفين واإلبداع؛ 
   مواصلة دعم اإلنتاجات الفكرية واألدبية للمؤلفني الشباب واملسامهة يف إشعاعها؛ 
 تنظيم امللتقى الوطين للفنون التشكيلية لفائدة الشباب؛ 
 تنظيم جائزة اإلبداع للشباب؛ 
 تنظيم مهرجان هواة املسرح؛ 

                                                                 
 2013يوليو 18بتاريخ  6170جلريدة الرمسية عدد منشور صادر اب29 
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 تقوية األنشطة الثقافية املوجهة للشباب يف اجلماعات احمللية؛ 
 يف امللتقيات واملهرجاانت الثقافية الفنية؛تهم تشجيع مشارك عرب من املسامهة الفاعلة يف تدبري احلياة الثقافية متكني الشباب 
 تنظيم أنشطة ثقافية سنوية ابملكتبات العمومية لفائدة الشباب؛ 
  برانمج تدرييب، ثنائي اللغة لفائدة املرتمجني الشباب يف جمال الرتمجة األدبيةوضع 
 رات املوجهة لفائدة التالميذ والطلبة داخل املواقع واملباين األثرية؛أتطري الزاي 
 تاب؛استفادة الفنانني الشباب من برامج دعم األنشطة الثقافية يف جماالت املوسيقى والغناء والكوريغرافيا واملسرح والفنون التشكيلية والك 
 تنظيم اجلائزة الوطنية للفن الفوتوغرايف لفائدة الشباب؛ 
 مسابقة الشباب يف العزف واإلنشاد على هامش بعض مهرجاانت الفنون والرتاث؛ تنظيم 
 هرجان موازين ورة السابعة عشر ملإحداث مسابقة مغرب الثقافات للمسرح، كتجربة جديدة لتحفيز املمارسة املسرحية لدى الشباب يف دورهتا األوىل املنظمة ابملوازاة مع الد

 إيقاعات العامل 
الصحةاحلق يف   

مواصلة توفري التغطية الطبية  160.144
األساسية جلميع سكانه مبن فيهم املسنون )بروين دار 

 السالم(
زايدة الفرص يف احلصول على خدمات الرعاية  163.144

الصحية يف األرايف ألهداف منها احلد من معدالت 
 وفيات األمهات واعتالهلن )مجهورية كوراي(؛

خدمات الرعاية الصحية قبل زايدة حتسني  164.144
الوالدة واستشارات الطبيب للحد من ضرورة النقل 
العاجل عند املخاض ومن مث احلد من خطر وفيات 

 األمهات واألطفال )اتيلند(؛
 

 

 نظامني شة، مت إحداثهداف الفئات واجملاالت األكثر هشايف إطار تطوير خدمات املنظومة الصحية الوطنية، تواصل اململكة املغربية تعزيز الربامج املتعلقة بتكثيف العرض الصحي واست
 املساعدة وبنظام عن املرض األساسي اإلجباري ابلتأمني األمر . ويتعلق30واألساسية الصحية التغطية مبثابة مدونة 65-00 رقم القانون األساسية، وذلك مبوجب الصحية للتغطية متكاملني

 وتتلخص اجلهود املبذولة يف هذا الباب فيما يلي: واهلشاشة.املتعلق مبحاربة الفقر  الطبية كما مت التطرق إليه يف احملور
اخلاصة  اململكة املغربية تكثيف برامج الوقاية والكشف املبكر لألمراض املزمنة والولوج إىل العالجات واملتابعة تواصلحيث ، تعزيز اخلدمات الصحية اخلاصة ابألشخاص املسنني .1

 التكفل هبم يف مرافق الرعاية الصحية األساسية وعلى صعيد املستشفيات اجلامعية واجلهوية واإلقليمية.ابألشخاص املسنني، إذ يتم 
بن البيطار بفاس وإحداث اى ويف هذا الباب، تعززت اجلهود السالفة الذكر بشكل خاص إبنشاء وحدات طب الشيخوخة بكل من املستشفى اجلهوي اإلدريسي، ابلقنيطرة ومستشف
الشيخوخة لإلقامة  اصة بطبوحدة للطب النفسي والعقلي لفائدة األشخاص املسنني ابملستشفى اجلامعي لألمراض العقلية مبدينة سال ووضع قواعد ومعايري إحداث وحدات خ

 . 2012تصاصات مند سنة إدماج وحدة الشيخوخة يف مناهج التكوين األساسي للممرضني متعددي االخ مع القصرية األمد
 – 2020، على مدى خمططي عمل 2030- 2020" للمرحلة 30-20وتعمل احلكومة حاليا على إطالق مشروع االسرتاتيجية الوطنية لصحة االشخاص املسنني "رؤية 

 يف أفق حتقيق أهداف التنمية املستدامة. وتتمحور أهداف هذا املشروع حول: 2030-2025و 2025
 ؛2030مستشفيات جامعية حبلول عام  6مستشفى جهوي و 12لرعاية الصحية اخلاصة بطب الشيخوخة يف إنشاء مراكز ل 
 إحداث استشارة طبية متعددة االختصاصات خاصة ابملسنني يف كل مؤسسات الرعاية الصحية األولية من املستوى الثاين؛ 
 مبا يف ذلك األطباء االختصاصيني يف طب الشيخوخة؛ الرفع من عدد املوارد البشرية املتخصصة يف الرعاية الصحية للمسنني 
 إحداث وتطوير الرعاية الصحية املنزلية للمسن؛ 

                                                                 
 .2002نونرب  21بتاريخ  5058اجلريدة الرمسية عدد 30 
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 تطوير النظم واملعايري اخلاصة جبودة الرعاية الصحية للمسنني املرضى 
لتكفل. ويف ألطفال من خالل تتبع الوالدة والوضع وجتويد احيث مت وضع جمموعة من الربامج هتدف إىل تعزيز صحة األمهات وا تعزيز اخلدمات الصحية اخلاصة ابألم والطفل .2

 هذا الباب، تواصل احلكومة تنفيذ الربامج التالية: 
 وتعزيز اخلدمات القائمة من أجل املسامهة يف حتسني واليت تضمن توفر خدمات شاملة وسهلة الولوج ومقبولة  2020-2011 االسرتاتيجية الوطنية للصحة اإلجنابية

إىل  2004سنة  ٪ 63ونتيجة لذلك، سجلت مؤشرات استعمال النساء لوسائل تنظيم األسرة تطورا إجيابيا حيث ارتفعت النسبة من  .اإلجنابية لألمهاتالصحة 
 . ٪11.3، مع اخنفاض نسبة احلاجيات غري امللباة يف جمال تنظيم األسرة إىل 2018سنة  ٪ 70.8

 هتم تعزيز سياسة اإلعفاء من األداء ابلنسبة للعالجات اخلاصة  2012، حيث اختذت جمموعة من اإلجراءات ابتداء من سنة والوالدة احلمل ملراقبة الوطين الربانمج
ذه هالوالدة واخلدمات الصحية املقدمة يف املرافق الصحية األساسية والعملية القيصرية والفحوصات املخربية األساسية. كما تشمل  ابلوالدة الطارئة واألطفال حديثي

تعزيز ، و غطيةاملناطق املعزولة واألقل ت دعم وحدات اإلسعاف الطيب إلنقاذ النساء احلوامل يف، و املؤسسات الصحية ابلنسبة للحواملالرتحيل الصحي بني  اإلجراءات
إصدار إضافة إىل ذلك، مت  يف الطوارئ التوليدية. جودة التكفل ابملضاعفات النامجة عن احلمل ووضع برانمج تدرييب سنوي لصاحل األطباء واملولدات لتحسني مهاراهتم

 .2016سنة  يتعلق مبزاولة مهنة القبالة 44.13القانون رقم 
حيث ، الذي مت من خالله رصد أهم املؤشرات الصحية املتعلقة بصحة األمهات واألطفال، 2018حسب نتائج املسح الوطين حول السكان وصحة األسرة لسنة و 

حالة وفاة لكل  112ابعتباره مؤشرا رئيسيا لتقييم جودة اخلدمات املقدمة يف املؤسسات الصحية، اخنفاضا ملحوظا حيث انتقل من  ،هاتمعدل وفيات األمسجل 
 .2018حالة وفاة لكل مائة ألف والدة حية سنة  72.6إىل  2010مائة ألف والدة حية حسب املسح الدميوغرايف للمندوبية السامية التخطيط لسنة 

 2018من النساء احلوامل ملراقبة احلمل من طرف املؤسسات الصحية سنة  88,6%خيضع ما يزيد عن حيث األخرى حتسنا ملموسا،  عرفت بعض املؤشراتكما 
 سنة 73مقابل % 2018سنة برسم من الوالدات تتم يف مؤسسات صحية حتت رعاية مهين الصحة املؤهلني  %86أكثر من . كما أن 2011سنة  %76مقابل 

2011. 
  تواصل احلكومة تنظيم محالت وطنية من أجل حتفيز النساء احلوامل على االستفادة من اخلدمات الصحية ملراقبة احلمل والوالدة خاصة تعزيز دور األمومة، حيث

 من املؤسسات املعنية. ٪ 60املنحدرات منهن من املناطق النائية. وقد مشل تعميم مقاربة "قسم األمهات" 
  والذي مت يف إطاره تعزيز عمليات الرصد املبكر لسرطاانت الثدي وعنق الرحم، حيث سجلت سنة  2019-2010املخطط الوطين للوقاية ومراقبة السرطان

رطان س 1504سنة من خدمات الكشف املبكر لسرطان الثدي. ومت تشخيص أكثر من  69-40امرأة من الفئة العمرية  1.832.000استفادة أزيد من  2017
. كما استفادت 2018حالة سرطان للثدي خالل احلملة الوطنية برسم سنة  133امرأة من الكشف املبكر وتشخيص حوايل  920000للثدي مقابل استفادة 

    2018حالة سرطان عنق الرحم برسم سنة  23افة قبل سرطانية لعنق الرحم و 455امرأة من الكشف املبكر وتشخيص حوايل  145500أكثر من 
 ألف امرأة سنواي والكشف عن فريوس السيدا،  350واليت يتم يف إطارها التكفل أبكثر من  االسرتاتيجية الوطنية حملاربة األمراض املنقولة جنسيا القابلة للشفاء

 .2018سنة  120000د من إىل أزي 2012سنة  43000خاصة لدى النساء يف سن االجناب واحلوامل، حيث ارتفع عدد احلوامل املستفيدات من الفحص من 
 واليت يتم يف إطارها العمل على توعية النساء يف سن  2020على انتقال فريوس السيدا من األم إىل الطفل ومرض الزهري اخللقي يف أفق  للقضاء اخلطة الوطنية

رانمج الوقاية من حامالت فريوس نقص املناعة البشري، وأجرأة ب اإلجناب مبخاطر انتقال الفريوس والبكترياي املسبب ملرض الزهري وجتنب احلمل غري املرغوب فيه عند
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اب، ارتفعت نسبة النساء البانتقال الفريوس وكل التعفنات املنقولة جنسيا من األم إىل الطفل عرب الكشف املبكر، وضمان العالج للنساء اإلجيابيات املصل. ويف هذا 
 .2018سنة  % 65إىل  2007سنة  %12املستفيدات من العالج الثالثي من  احلوامل املتعايشات مع فريوس نقص املناعة البشري

 حية ، حيث مت اعتماد جتارب يف جمال املشاركة اجلماعاتية، هتم األنشطة املرتبطة ابلتوعية الصحية حول املشاكل الصتعزيز الشراكة مع الفاعلني على املستوى احمللي
ابلوالدة إىل املصاحل الصحية املناسبة للحالة عرب نظام املساعدة الطبية االستعجالية لألمهات واألطفال حديثي  املستعجلة اخلاصةذات األولوية وتسهيل نقل احلاالت 

تمع املدين يف اجمل وحدة(.  كما يشارك 30عدد دور األمومة ما يناهز  )يبلغللساكنة النائية موقعا، وتقريب املصاحل الصحية  31الوالدة املفعل حاليا على مستوى 
الوالدية من خالل مشاركة  ةبلورة مشاريع وبرامج تعزيز صحة األم، ويف أنشطة الصحة اليت تستهدف املناطق القروية من خالل توسيع مفهوم دار األمومة وتعزيز الرتبي

 9شراكة مع خمتلف الفاعلني وشركاء املنظومة الصحية من بينها  اتفاقية 20، مت توقيع 2018وخالل سنة وكالء التنمية احمللية يف تعزيز الوالدة ابملرافق الصحية. 
 .اتفاقيات شراكة مع مجعيات هتتم ابجملال الصحي لألم والطفل

من  القروي الوسط يف ابلصحة للنهوض الوطين ابحلد من معدالت وفيات األمهات واعتالهلن، حيث مكن املخطط خاصة ما يتعلق خدمات الرعاية الصحية ابلوسط القروي .3
 2865بلغ عددها ، اليت  يحتسني ولوج النساء القروايت إىل اخلدمات الصحية وذلك من خالل تعزيز العرض الصحي سواء فيما خيص شبكة مؤسسات اخلدمات الصحية األولية

، أو مؤسسات اخلدمات الصحية االستشفائية 2017ممرضا وذلك برسم سنة  9799طبيبا و 3308ابلوسط القروي، وتتوفر هذه املؤسسات على  2034مؤسسة، من بينها 
. كما تعززت خدمات الرعاية الصحية ابلوسط 2018و كذا جتهيز وتشغيل مخسة مستشفيات ومركزين لتصفية الدم برسم سنة  2017مؤسسة برسم سنة  158اليت يبلغ عددها 

 تنقلة كالتايل:ضيات اجلديدة املتعلقة ابخلريطة الصحية، الثابتة واملتنقلة، يف إطار الوحدات الثابتة أو املالقروي إبحداث الشبكة املندجمة للعالجات الطبية االستعجالية وفق املقت
 مت حتسني التكفل ابملستعجالت الطبية ما قبل االستشفائية واالستشفائية عرب: ، حيث لوحدات الثابتةا 

  ة؛وحدة للمستعجالت الطبية للقرب ابملراكز الصحي 96إحداث وجتهيز 
  مصلحة استقبال املستعجالت الطبية ابملراكز االستشفائية؛  48أتهيل 
  مصلحة للمساعدة الطبية املستعجلة وفق التقسيم اجلهوي اجلديد؛ 11إحداث 
  " للمكاملات الطبية االستعجالية؛ 141إحداث الرقم املوحد الوطين اجملاين " 
  مروحيات للنقل الطيب االستعجايل؛ 4تعبئة خدمات 
 ظروف املناخية، يشتغل لاقتناء مستشفى ميداين متنقل وهو مؤسسة صحية جمهزة متنقلة تستفيد منها الساكنة املتواجدة ابملناطق املنعزلة واليت تعاين من قساوة ا

 به فريق متعدد التخصصات من أطباء وممرضني وتقنيني وبيو طبيني وتقنيي الصيانة والدعم؛
 نظام املستعجالت اإلجنابية وضع نظام املساعدة الطبية لل( ،توليد يف املناطق الريفية النائيةSAMU-OR -) 
 إحداث مخسة معاهد لتكوين التقنيني يف النقل واإلسعاف الصحي؛ 
 إحداث مسلك لتكوين ممرضني خمتصني يف املستعجالت والعناية املركزة بسبعة معاهد عليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة؛ 
 وين يف الطب االستعجايل مبسلك الصحة العائلية والصحة اجلماعاتية ابملدرسة الوطنية للصحة العمومية؛إضافة وحدة للتك 

 اليت تقدم جمموعة من اخلدمات الصحية تشتمل كل ما هو وقائي وعالجي وحتسيسي، مع إعطاء األولوية لربامج صحة األم والطفل والصحة  ةالوحدات املتنقل
 زايرة.  12037، 2017اإلجنابية وذلك بشكل دوري من خالل الزايرات امليدانية اليت بلغ عددها برسم سنة 
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 هتدف إىل تقريب اخلدمات االستشفائية من فحوصات طبية متخصصة وفحوصات تكميلية وإجراء بعض العمليات  واليت القوافل الطبية املتعددة االختصاصات
محلة  437ث بلغ عددها راميد" حياجلراحية. وقد عرفت الزايرات امليدانية للوحدات الطبية املتنقلة ارتفاعا متزايدا منذ انطالق عملية تعميم نظام املساعدة الطبية "ال

. ومن أجل ضمان التكفل الالزم بصحة ساكنة املناطق النائية املعرضة آلاثر موجات الربد خالل فصل الشتاء، مت العمل على تفعيل عمليات 2018سم سنة طبية بر 
إقليما والقيام  28، إىل استهداف 2019مارس  30إىل غاية  2018نونرب  15، حيث أفضى هذا الربانمج، خالل الفرتة املمتدة من 2014"رعاية " منذ سنة 

 خدمة صحية.  650112قافلة طبية، وتقدمي  233زايرة ميدانية للوحدات الطبية املتنقلة، وتنظيم  4558ب 
وفيات  انتقل معدل حيث 2018و 2011الوطين للسكان وصحة األسرة ما بني  معطيات املسحوجيدر التأكيد أن املؤشرات الصحية ابلوسط القروي عرفت حتسنا كما تدل على ذلك 

. وقد تقلص هذا املعدل 2018حالة وفاة لكل مائة ألف والدة حية سنة  72.6إىل  2010حالة وفاة لكل مائة ألف والدة حية سنة  112األمهات من 
 لف والدة حية(. لكل مائة أ 44.6 إىل 73 )من نقطة ابلوسط   احلضري 28ابلوسط القروي مقابل  حية( كل مائة ألف والد 111.1إىل. 148 )من نقطة 37 ب

إىل  2011لكل ألف والدة حية سنة  30.5منتقال من  % 38سنوات بنسبة  5إىل اخنفاض معدل وفيات األطفال أقل من  2018ويشري املسح الوطين للسكان وصحة األسرة لسنة 
لكل ألف والدة حية، أي مبعدل  18.0ليصل إىل  2011دة حية سنة لكل ألف وال 28.8. وقد انتقل معدل وفيات األطفال دون السنة األوىل من العمر من 2018سنة  22.16

وقد مت تسجيل هذا التحسن يف املؤشرات املذكورة  . 2018لكل ألف والدة حية سنة  13.56. أما ابلنسبة لألطفال حديثي الوالدة فقد سجل تراجعا ملحوظا حيث وصل إىل 37%
 ألطفال، مشلت بشكل خاص:على إثر جمهودات وطنية استهدفت احلد من وفيات ا

 %7.9إىل  2010يف  %8.3ومن  2018سنة  % 2.9بني األطفال دون سن اخلامسة مث إىل  2011سنة  %3.1حتسني التغذية، حيث تراجع نقص الوزن من  -
 سنة. 17و 13ى التالميذ الذين ترتاوح أعمارهم ما بني دل 2018سنة 

عوض  2018يف  %42.6. ونسبة املواليد الذين مت إرضاعهم خالل الساعة األوىل من العمر %35الرضاعة اخلالصة تعزيز الرضاعة الطبيعية، حيث بلغت نسبة  -
 .2011سنة  26.8%

سبة التغطية ، حيث ارتفعت نةتعزيز عملية تلقيح األطفال، وذلك يف إطار الربانمج الوطين للتمنيع، إذ عرفت املؤشرات املتعلقة به حتسنا ملموسا خالل السنوات األخري  -
على الصعيد الوطين، كما سجل ابجملال القروي ارتفاع نسبة التغطية التلقيحية الكاملة )األطفال الذين استفادوا من مجيع اللقاحات  2018سنة  % 94.5التلقيحية إىل 

 حسب آخر مسح وطين. 2018سنة  % 92.7إىل  2011سنة  %86.5وفقا للجدول الوطين للتلقيح( من 
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يف الرتبية والتعليماحلق   
متابعة التوصيات املنبثقة عن اجلولة الثانية  162.144

-129الفقرات  A/HRC/21/3والواردة يف الوثيقة 
 116-129و 111-129و 102-129و 98

، وزايدة االستثمارات يف 9-130و 117-129و
التعليم العام وذلك بزايدة مرتبات املدرسني واستحداث 

 برامج تدريب مهين وفين )هاييت(
 اختاذ مزيد من التدابري احملددة اهلدف بغية تعزيز 165.144

 التعليم اجلامع )أرمينيا(
ذ الرؤية االسرتاتيجية إلصالح التعليم تنفي 166.144

 )بوروندي( 2030و 2015 للفرتة ما بني عامي
 مواصلة تكريس احلق يف التعليم )موريشيوس( 168.144
وضع اسرتاتيجية أو خطة عمل ملكافحة األمية  169.144
 )النيجر(؛

النظر يف القضاء على التفاواتت يف التعليم ما  170.144
ني وما بني الفتيات والفتيان وما ب بني احلواضر واألرايف

 األقليات )بريو(
تنفيذ تدابري لضمان حصول اجلميع على  171.144

 ال(التعليم يف املراحل االبتدائية والثانوية واجلامعية )الربتغ
القيام خبطوات أخرى يف جمال تعزيز احلقوق  172.144

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية وخاصة يف قطاع التعليم
مع الرتكيز بوجه خاص على تسجيل فتيات وفتيان 

 األرايف يف املدارس )رومانيا(
دعم احلق يف التعليم عن طريق تنفيذ الرؤية  173.144

 2015االسرتاتيجية لنظام التعليم للفرتة ما بني عامي 
 )اململكة العربية السعودية( 2030و

: من أجل مدرسة اإلنصاف واجلودة واالرتقاء" اليت 2030-2015املغربية تنفيذ الربامج املتعلقة بتعزيز احلق يف التعليم وذلك يف إطار إعمال "الرؤية االسرتاتيجية لإلصالح واصلت اململكة 
كن من اللغات واملعارف نية للرتبية والتعليم كاجلودة واإلنصاف وتكافئ الفرص والتمأعدها اجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي من أجل رفع التحدايت اليت تواجهها املنظومة الوط

 صة ما يتعلق ابلتحدايت املرتبطةخا سرتاتيجية املذكورة،والكفاايت والقيم وجناعة األداء ومردودية البحث العلمي. ويف هذا اإلطار، اختذت احلكومية تدابري تشريعية وإجرائية لتنزيل الرؤية اال
 ابحلد من اهلدر وحتسني نسبة التمدرس وتعزيز البنيات املؤسساتية. ومتثلت هذه اإلجراءات أساسا يف:

  

يتبوأ مكانة مركزية يف مسار اإلصالح، حيث أنه حيدد املبادئ ، والذي 2019يوليوز يف  املتعلق مبنظومة الرتبية والتعليم والتكوين والبحث العلمي 51.17القانون اإلطار رقم اعتماد  -1
تمع، كما يضع قواعدا إلطار ء ابلفرد واجملواألهداف األساسية للسياسة الوطنية يف جمال الرتبية والتكوين والبحث العلمي على أساس حتقيق اإلنصاف وتكافؤ الفرص واجلودة واالرتقا

دى احلياة اإلطار، تضمن هذا املشروع تقنيات وآليات جديدة ملنظومة الرتبية والتكوين كالتعلم عن بعد والتعلم م ويف هذاعلني والشركاء املعنيني.  تعاقدي وطين ملزم للدولة وابقي الفا
األطفال املرتاوحة أعمارهم ما بني  يل وفتحه يف وجه مجيعوالتصديق على املكتسبات املهنية واحلرفية والتناوب اللغوي. كما أنه سيعزز تنظيم التعليم املدرسي من خالل إرساء التعليم األو 

عليم اإلعدادي يف إطار سلك ري ابلتأربع وست سنوات ودجمه تدرجييا يف التعليم االبتدائي يف أجل أقصاه ثالث سنوات حىت يشكالن معا سلك التعليم االبتدائي، وربط هذا األخ
 التعليم اإللزامي. 

 ، واصلت اململكة جهودها للحد من اهلدر وحتسني نسبة التمدرس وتعزيز البنيات املؤسساتية من خالل:وطنيةعلى مستوى قطاع الرتبية ال -2
 كما بلغت 2018سنة  %99,7 التمدرستعميم ، حيث بلغت نسبة تعميم الولوج للتعليم االبتدائي وحتسني نسبة التمدرس ابملستويني الثانوي اإلعدادي والتأهيلي .

. أما على مستوى 2018سنة  100.9%مقابل  2016سنة  %97,4يف اجملالني احلضري والقروي  سنة، 11و 6األطفال ذكورا وإاناث ما بني  نسبة تطور متدرس
. وبلغت 2016سنة  %87,6مقابل  2018سنة  %91,1سنة، فقد بلغت نسبة التمدرس  14إىل  12الثانوي اإلعدادي والتأهيلي، فبالنسبة للفئة العمرية من 

 .2016سنة  %66,6مقابل    2018سنة  %67,2  17-15نسبة للفئة العمرية ابل
  ،ويرتقب ختفيض نسبة 2018سنة  269.000إىل  2016سنة  400.000حيث اخنفض عدد التالميذ املنقطعني عن الدراسة من تراجع نسبة اهلدر املدرسي .

 .  2022-2021للموسم  %2,5إىل  2018-2017برسم املوسم الدراسي  %5,7اهلدر املدرسي من 
 ،يف أفق  %20، هتدف إىل خفض معدل األمية إىل 2021-2017إذ اعتمدت اململكة املغربية اسرتاتيجية جديدة حملاربة األمية للفرتة  العمل على تقليص نسبة األمية

ألف مستفيد سنواي. وبرسم املوسم  50سرتاتيجية متكني مليون و، مع إعطاء األولوية حملو األمية لدى النساء والشباب خاصة ابلوسط القروي. وتستهدف هذه اال2021
 من جمموعهم.  %90,8فردا من خمتلف برامج حمو األمية، شكل العنصر النسوي  854.670استفاد ما يقارب  2017-2018

هج تعليمية تدمج الرتبية على حقوق اإلنسان وتوظف الوسائل ابملساجد من خالل هيكلة تنظيمية وجهاز تربوي وبرامج ومنا حمو األمية كما تواصل اململكة تعزيز برانمج
 حوايل 2019-2018من برانمج حمو املية ابملساجد إىل حدود املوسم الدراسي  املستفيدينوقد بلغ جمموع احلديثة، سواء ابملساجد أو وداخل املؤسسات السجنية. 

 من بينهم.  87.98 %مستفيدا، متثل نسبة النساء  3.328.751
  ،مما ميثل نسبة 2017/2018طفال برسم سنة  699.265سنوات املسجلني ابلتعليم األويل  5و 4حيث يبلغ عدد األطفال البالغني ما بني تطوير التعليم األويل ،

والذي يهدف  2018وز يم االويل" يف يولي"الربانمج الوطين لتعميم وتطوير التعل من هاته الفئة من األطفال على املستوى الوطين. ويف هذا الباب، أطلقت احلكومة 50%
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دعم تشجيع التعليم لفائدة األطفال ضعيفي  174.144
 الة االقتصادية )جنوب السودان(احل

مواصلة اجلهود لضمان تسجيل مجيع األطفال  175.144
يف املدرسة االبتدائية والنظر يف اختاذ التدابري الضرورية 

 ملساعدة األطفال احملرومني من التعليم )دولة فلسطني(
مواصلة اجلهود من أجل تعزيز احلق يف التعليم  176.144

تسرب األطفال من املدارس عن طريق مكافحة ظاهرة 
 )السودان(
مواصلة اجلهود إلصالح نظام التعليم العام  177.144

وحتسني نوعية التعليم العام توخيًا لتحقيق املساواة يف 
 الفرص بني الطبقات االجتماعية )تونس(

زايدة اجلهود املبذولة لضمان تسجيل مجيع  178.144
 الثانوية )تركيا(ائية و األطفال يف املدارس يف املرحلتني االبتد

استعراض املناهج التعليمية وتكييفها عند  179.144
الضرورة، وكذلك استعراض ممارسات التدريس واملدارس 
من أجل القضاء على التمييز القائم على نوع اجلنس 
والقوالب النمطية القائمة على نوع اجلنس إىل جانب تعزيز 

 متكني الفتيات منذ سن مبكرة )بوتسواان(
النهوض ابلربامج اليت تشجع تعليم األطفال  180.144

وخاصة الفتيات يف القرى ولصاحل الفئات اهلشة )االمارات 
 العربية املتحدة( تعزيز الربامج اليت تشجع تعليم األطفال

سيما الفتيات يف القرى وإفادة الفئات الضعيفة منها  وال
 )اإلمارات العربية املتحدة(

حجرة دراسية خالل العشر سنوات املقبلة وتكوين وأتهيل حوايل  56.208، عرب إحداث وهتيئة ما يفوق 2027/2028إىل تعميم التعليم األويل يف أفق موسم 
ألف طفل.  وجيدر التذكري أنه يف إطار التعميم  440.537وي أزيد من منشطا تربواي وإعادة أتهيل فضاءات التعليم األويل التقليدي الذي أي 950مربيا و 55.914

مليار درهم برسم قانون مالية سنة  1,35، خصصت اململكة املغربية غالفا ماليا قدره 2022-2021برسم املوسم الدراسي  % 67التدرجيي هلذا التعليم وبلوغ نسبة 
 .حجرة يف املدارس االبتدائية، إضافة إىل تكوين وأتهيل املربيني واملنشطني 5.826حجرة وبناء وجتهيز  1.465لتأهيل وجتهيز  2019

  من خالل الربامج التالية: مواكبة صندوق دعم التماسك االجتماعي يف جمال التعليم 
مليون درهم  646حوايل إىل  2009-2008مليون درهم سنة  62، حيث انتقل املبلغ السنوي هلذه التحويالت املالية من حوايل 31برانمج تيسري •

درمها. وتواصل اململكة املغربية تعزيز هذا  1300مرة. وبلغ متوسط االستفادة السنوية لألسر  12أي أنه تضاعف حوايل  2017-2016سنة 
 مبلغ. كما مت رصد 2019-2018الربانمج، حيث قامت بتطويره وتعميمه من خالل مراجعة آلية االستهداف خالل بداية املوسم الدراسي 

 مليار درهم عن السنة املاضية.1,4بزايدة حوايل  أي ،2019ميزانية  يف الربانمج هلذا درهم مليار 2,17
. افظ واألدوات والكتب املدرسيةاحملاليت تتوخى منح تالميذ التعليم االبتدائي والثانوي املتواجدين يف املناطق املعوزة من  املبادرة امللكية "مليون حمفظة" •

ابلوسط  منهم % 64مستفيد،  ألف263و مليون 4 حوايل من هذا الربانمج عدد املستفيدين بلغ 2019-2018املوسم الدراسي وبرسم 
 مليون درهم. 250 مايل بلغ غالف خصص هلذا الربانمج 2019القروي. وبرسم قانون مالية سنة 

 منصب متعاقد لقطاع الرتبية الوطنية،  15.000، سيتم تعزيز املوارد البشرية للمنظومة الرتبوية ب 2019ربسم قانون املالية لسنة ف: تعزيز قطاع التعليم ابملوارد البشرية
 منصب مايل للتكوين املهين.  25منصب مايل لفائدة التعليم العايل و 700و
 

 على مستوى قطاع التعليم العايل: -3
  ،مؤسسة. كما متت  124إىل  119من  2016/2017و 2015/2016انتقل عدد املؤسسات اجلامعية بني مومسي  حيثتطور بنيات مؤسسات التعليم العايل

ري بمشروعا إلحداث مؤسسات جامعية تتوزع بني كليات متعددة التخصصات ومدارس عليا للرتبية ومدارس للتجارة والتسيري وكليات االقتصاد والتد 16املصادقة على 
جامعات،  10عدد اجلامعات اخلاصة  2018نية والعلوم التطبيقية والكيمياء. كما عرف التعليم العايل اخلاص تطورا ملحوظا، حيث بلغ إىل غاية والفنون والعلوم اإلنسا

من جمموع طلبة  %5,3الطلبة املسجلني مبؤسسات التعليم العايل اخلاص  وتصل نسبةجامعات أخرى حمدثة يف إطار الشراكة مع الدولة.  5مؤسسة و 21منها تضم  5
 التعليم العايل.

  ،معدل التمدرس  وبذلك بلغمنهم أجانب.  347 9 طالبا، 893336إىل  541375من  2018و 2012انتقل عدد الطلبة بني سنيت  حيثتطور أعداد الطلبة
  .2012سنة  %21، مقارنة ب 2018سنة  %35ابلتعليم العايل 

  تكثيف اخلدمات التالية:عرب تعزيز خدمات الدعم االجتماعي للطلبة 

                                                                 
 . سنة، خاصة ابلنسبة للفئات املعوزة، وذلك عرب حتويالت مالية مشروطة لألسر املستهدفة هبذا الربانمج 15إىل  6يهدف إىل احلد من اهلدر املدرسي وتفعيل إجبارية التعليم من 31
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دون احتساب دور الطالبات واإلقامات واألحياء اجلامعية اخلاصة، بطاقة  مؤسسة ، 28بلغ عدد األحياء والداخليات اجلامعية  حيث، السكن اجلامعي •
يف  2012منها لصاحل الطالبات، بعدما كانت الطاقة االستيعابية هلذه األحياء سنة  30039، 2016طالبا قاطنا سنة  50934استيعابية بلغت 

على مستوى  امستفيد 65500ما جمموعه  2018/2019موسم . ويرتقب أن يبلغ عدد املستفيدين من السكن اجلامعي خالل 40902حدود 
 مستفيد ابإلقامات اخلاصة. 18000األحياء اجلامعية وأزيد من 

.  وانتقل عدد الوجبات املقدمة لفائدة الطلبة القاطنني وغري القاطنني يف هذه 2017 ، اليت أضحت ختضع لنظام املناولة منذ  سنةاملطاعم اجلامعية •
مليون وجبة سنة  12. ويرتقب أن تبلغ 2016وجبة سنة  800 308 10إىل  2012وجبة سنة  995 351 8االحياء والداخليات اجلامعية من 

بناء سبعة مطاعم بكل من طنجة وتطوان واتزة  2021عمني. وبرمج يف أفق ، وذلك بفضل فتح مخسة مطاعم جامعية جديدة وإعادة هتيئة مط2019
 والقنيطرة واحلسيمة واحملمدية وفاس.

 330915، اليت عرفت تطورا ملحوظا سواء على مستوى عدد املستفيدين أو على مستوى قيمتها املالية. إذ انتقل عدد املستفيدين من املنح اجلامعية •
كما ستشمل هذه املنحة ألول مرة،   .2019-2018طالب ممنوح برسم املوسم اجلامعي  366.000إىل  2017-2016مستفيدا برسم موسم 

غ بلألف متدرب من حاملي شهادة الباكالوراي من املنحة. أما خبصوص القيمة املالية هلذه املنحة، فقد  70قطاع التكوين املهين، مما سيمكن حوايل 
 . % 80وبلغت نسبة االستجابة لطلبات املنحة نسبة  مليار درهم.  1,8ما جمموعه  2019ميزانية سنة  هلا برسمجمموع االعتمادات املخصصة 

 

 على مستوى قطاع التكوين املهين -4
انتقل و  .إليواء املتدربنيفر على داخليات منها يتو  122مؤسسة بكل من القطاعني العام واخلاص،  1937إىل  1879من  2017و 2014انتقل عدد مؤسسات التكوين املهين بني سنيت  

، متت فيها 2017ختصصا سنة  310. وبلغ عدد التخصصات املفتوحة للتكوين 2017و 2014مستفيد بني سنيت  501460إىل  418864عدد املستفيدين من التكوين املهين من 
 متخرجا. 169128يف حدود  2014بعدما كان سنة  262763مراعاة احتياجات سوق الشغل. وبرسم نفس السنة بلغ عدد اخلرجيني 

جلامعيني، استفاد منها حوايل منحة الطلبة اكما مت متكني متدريب التكوين املهين مبستويي التقين والتقين املتخصص حاملي شهادة الباكالوراي من املنحة، وذلك ألول مرة بنفس شروط 
 .من هذه املنحة 70.000متدربة ومتدرب يف أفق متكني  35.000
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الشغل احلق يف  
مواصلة اجلهود من أجل تعزيز ومحاية احلقوق  142.144

ة االقتصادية واالجتماعية عن طريق تنفيذ اسرتاتيجية إمنائي
 لتشجيع االستثمار والعمالة )اململكة العربية السعودية(

مواصلة عمله اجليد على احلد من معدل  152.144
 البطالة املرتفع يف البلد )بنغالديش(؛

ديد القوانني الرامية إىل احلد من معدالت جت 154.144
البطالة وزايدة فرص العمل للمسامهة يف حتقيق التنمية 

 املستدامة )العراق(
مواصلة اجلهود ألجل احلد من معدالت  155.144

البطالة يف صفوف الشباب بوسائل منها تقوية برامج 
 التدريب املهين )ليبيا(

لتعاون الذي إقامة حوارات لالخنراط يف ا 156.144
سيتيح تطبيق املمارسات واخلطط الفضلى للحد من 
البطالة وقلة فرص العمل والعمل يف القطاع غري النظامي، 
وتقوية السياسات الرامية إىل إنشاء فرص العمل وإىل 

 عمالة الشباب )ابراغواي(
مواصلة تنفيذ السياسات وتطوير اهلياكل  158.144

مل  احلصول على العاألساسية اليت تزيد من الفرص يف
 خاصًة يف صفوف الشباب )سنغافورة(

 

 ومن ،2018خالل سنة  %9.8إىل  2017خالل سنة %10.2، حيث انتقلت هذه النسبة من 2018على املستوى الوطين خالل سنة  %0.4تراجعا بنسبة  البطالةعرفت نسبة 
 %0.5تراجعا بنسبة  سنة 24و 15عند الشباب املرتاوحة أعمارهم بني  عرفت نسبة البطالةكما ابلوسط القروي.   % 3,5ابملائة إىل  4ابملائة ابلوسط احلضري، ومن  14,2إىل  14.7%

هذا الصدد، تواصل احلكومة تعزيز الربامج الرامية . ويف 2018خالل سنة  %26إىل  2017خالل سنة %26.5، حيث انتقلت هذه النسبة من 2018على املستوى الوطين خالل سنة 
اء واملوظفني وضمان ة االجتماعية لألجر النهوض ابحلق يف الشغل وحتسني ظروف العمل، من خالل إعداد وتنفيذ برامج إلنعاش الشغل وإحداث املناصب املالية والنهوض جبوانب احلمايإىل 

  حرايت املمارسة النقابية...
. مسجال بذلك ارتفاعا 655 568إىل  534645من  2018و 2008انتقل عدد موظفي الدولة املدنيني ما بني سنيت  حيثتطور إحداث املناصب املالية ابلقطاع العام،  -1

، إذ سجلت 2012مقارنة مع سنة  2018نقطة سنة  0,12. غري أن نسبة تغطية املوظفني املدنيني جملموع الساكنة شهد تراجعا طفيفا مسجال اخنفاضا بلغ %6,36مبعدل 
منصبا  160110بلغ عدد املناصب احملدثة ما جمموعه  2018-2012وبرسم الفرتة . 2018سنة  %1,61وأضحت يف حدود  2012سنة  %1,73معدل نسبة التغطية 

 ماليا.
يرتقب ان يبلغ العدد اإلمجايل ملوظفي  2019وبنهاية سنة  موظفا. 21902يتوقع أن حيال على التقاعد و منصبا ماليا،  25248سيتم إحداث  2019ومبوجب قانون مالية 

 موظفا. 642000الدولة ما جمموعه 
 تشغيل ابلقطاع اخلاص، من أمهها: من الربامج واخلطط يف دعم ال العديدتساهم ، حيث برامج إنعاش التشغيل -2

، مع تسجيل 2018و 2017ابحثا عن شغل من التكوين يف إطار برامج حتسني قابلية التشغيل خالل سنيت  45.737حيث استفاد  ، 32برانمج أتهيل •
 .  2016و 2015يف عدد املستفيدين مقارنة مع حصيلة سنيت %44ارتفاع 

منصب 7.235ة جدا أو نشاط مدر للدخل ومقاولة صغري  2.647حامل مشروع وإحداث  5.210والذيي مكن من مواكبة  33برانمج التشغيل الذايت •
 . 2018و 2017شغل خالل سنيت 

 .2018و 2017ابحث عن عمل خالل سنيت  201.241الذي مكن من إدماج  34برانمـج إدمـاج •
وقد استفاد منه  35(2022دجنرب  31و 2015يناير  31: هو برانمج موجه للمقاوالت واجلمعيات والتعاونيات حديثة النشأة )ما بني برانمج حتفيز •

 .2018و 2017مقاولة أو تعاونية خالل سنيت  3.674ابحثا عن شغل و 9.391
 

                                                                 
 .لدى الباحثني عن شغل حاملي الشهادات، عرب اكتساب املؤهالت املهنية لشغل مناصب عمل حمددة أو متاحيهدف هذا الربانمج إىل حتسني قابلية التشغيل 32 
 .الفرتة احلرجة النطالقة املشروعلتتبع املقاوالت احملدثة خاصة خالل يهدف هذا الربانمج إىل دعم حاملي املشاريع من جهة وضمان استدامة تدرجيية للنسيج االقتصادي اجلهوي من جهة أخرى، وذلك من خالل نظام 33 
 .على االندماج يف احلياة العملية، بغية تنمية املوارد البشرية للمقاولة وحتسني أتطريها يهدف هذا الربانمج إىل حتسني قابلية تشغيل طاليب العمل من حاملي الشهادات عرب اكتساب مؤهالت مهنية وجتربة أولية ابملقاولة تساعدهم34 
الضريبة على  درهم مناالف  10الشهري احملدد يف سقف  واعفاء الدخلأجراء  10االف درهم ويف حدود  10شهرا برسم االشرتاكات املستحقة للصندوق الوطين للضمان االجتماعي وبرسم التكوين املهين عن كل أجري مستفيد، يف حدود اجر ال يتجاوز  24حتمل الدولة حلصة املشغل ملدة يرتكز على 35 

 .األجري، مبوجب عقد شغل غري حمدد املدة خالل السنتني االوليتني من اتريخ استغالل املنشأة او املقاولة والقيام بتوظيفشهرا ابتداء من اتريخ التعاقد  24دة الدخل مل
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بني القطاعات احلكومية املعنية واالحتاد العام ملقاوالت املغرب ومجعية  2018برانجمه التنفيذي املوقع يف أبريل  يتمحور والذي، 2021-2017املخطط الوطين للنهوض ابلتشغيل  -3
والتكوين ( مالءمة التعليم 2 ؛( دعم خلق فرص الشغل من خالل االستغالل األمثل لفرص الشغل اليت تتيحها االسرتاتيجيات القطاعية 1جهات املغرب حول مخس رافعات أساسية هتم 

( 4 ؛ عالية واستجابة النتظارات الشباب( حتسني برامج إنعاش التشغيل ودعم الوساطة بغية جعلها أكثر ف3 ؛مهين أفضل -مع متطلبات سوق الشغل من أجل حتقيق إدماج اجتماعي
 لالختصاصات اجلديدة للجهة. ( دعم البعد اجلهوي يف التشغيل وفقا5 ؛حتسني العالقات وظروف العمل عرب تعزيز احلوار االجتماعي 

شخصا من الباحثني عن الشغل يف إطار برانمج إدماج وحتسني  100000أن ميكن هذا املخطط الوطين من حتسني مردودية برامج إنعاش التشغيل إبدماج  2019ويتوقع برسم سنة 
 من حاملي املشاريع 2000من الباحثني عن الشغل يف إطار برانمج حتفيز ومواكبة  4000 من الباحثني عن الشغل يف إطار برانمج أتهيل وإدماج 22000ظروف التشغيل ابلنسبة ل 

 يف إطار برانمج التشغيل الذايت.
هتيئة مراكز باإلضافة إىل فمن خالل بلورة العديد من الربامج اليت هتدف إىل تنمية قدرات الشباب، وحتسني وضعهم وتوسيع مشاركتهم يف التنمية. دعم اإلدماج االجتماعي للشباب،  -4

مواصلة بناء املخيمات من اجليل اجلديد ومبواصفات حديثة وأتهيل وتوسيع دور  2019، بركان، وجدة واتوانت(، ستعرف سنة )طنجةالتخييم وبناء مراكز صيفية مبجموعة من املدن 
مراكز لالستقبال  04مركزا لالستقبال وإحداث  28يلها وإدماجها االقتصادي واالجتماعي، وإعادة أتهيل الشباب وتوسيع الشبكة الرتابية للنوادي النسوية لفائدة الفتاة مبا يكفل أته

السياسة اجلديدة املندجمة للشباب اليت ترتكز على تصور شامل ومندمج للعرض العمومي املوجه للشباب، والذي يتوزع بني  على إعداد مشروع أرضيةحاليا احلكومة تعمل  كما  جديدة.
 لتكوين والتمكني االقتصادي والتنشئة االجتماعية والرعاية الصحية واملشاركة املواطنة ومواكبة احلياة املهنية. ا

نواع ألمت وضع برانمج خاص إلحداث بنيات حتتية للقرب يف إطار تعميم الرايضة القاعدية وكذلك إصالح وجتهيز البنيات املتواجدة، يف خمتلف ااإلدماج الرايضي للشباب، حيث  -5
 600، بتكلفة مالية توقعية تبلغ 2021و 2018ملعبا للقرب متعدد الرايضات يف اجملالني القروي وشبه احلضري خالل الفرتة ما بني  800الرايضية. ويف هذا الصدد، سيتم إحداث 

 2019/2020كما سيتم، يف إطار مشروع مسار "دراسة ورايضة"، على إحداث مركزين "دراسة ورايضة" ابتداء من املوسم الدراسي   ملعبا للقرب. 3200إحداث مليون درهم، يف أفق 
 .مبدينيت طنجة والدار البيضاء
ويهدف الرايضة.  اقية الدولية ملكافحة املنشطات يف جمالطبقا لألحكام املنصوص عليها يف االتف املتعلق مبكافحة تعاطي املنشطات يف جمال الرايضة 97.12كما مت اعتماد القانون رقم 

  قيمها املعنوية.أخالقيات الرايضة و هذا القانون إىل الوقاية من تعاطي املنشطات يف جمال الرايضة ومكافحته واحلفاظ على صحة الرايضيني وحظر املمارسات اليت ختل ابحرتام 
 احلق يف التنمية

 برامج إمنائية، وحتسني مواصلة وضع وتنفيذ .82.144
القدرات االقتصادية للبلد ككل مبا فيه األقاليم اجلنوبية 

 للمغرب )اململكة العربية السعودية(
مواصلة تشجيع التنمية االقتصادية  153.144

واالجتماعية من أجل الرفع املّطرد من مستوايت معيشة 
السكان وذلك لتزويدهم أبساس متني للتمتع جبميع 

 سان )الصني(حقوق اإلن

( والذي يهدف إىل جعلها مؤسسات فاعلة من أجل التنمية احمللية ورافعات 2022-2018املشروع التنموي اخلاص بغرف التجارة والصناعة واخلدمات وجامعتها )أطلقت اململكة املغربية 
عزيز دور هذه املؤسسات تات التنموية اخلاصة بغرف التجارة والصناعة واخلدمات وفدراليتها هبدف ابملخطط االتفاقيات املتعلقةملسلسل اجلهوية املتقدمة، حيث مت التوقيع على  اسرتاتيجية

ململكة. ويف هذا ى مستوى جهات ااالقتصادي وإرساء أسس منوذج حكامة شفاف يتميز ابلنجاعة وتوفري خدمات تستجيب الحتياجات املقاوالت وتطوير مشاريع اقتصادية مهيكلة عل
 مليون درهم لتمويل إجناز خمتلف اإلجراءات خاصة فيما يتعلق إبجناز مشاريع اقتصادية على الصعيد اجلهوي. 452صيص غالف مايل بقيمة الباب، مت خت

 

، وهي خطة تنموية متكاملة تسعى إىل إرساء صناعة قوية وتنافسية، متكن من خلق مناصب الشغل ورفع نسبة 2020-2014خمطط تسريع التنمية الصناعية ومن جهة أخرى مت إطالق 
 ولتحقيق ذلك، اعتمد املخطط سلسلة من اإلجراءات األساسية اليت ترتكز على:  القطاع الصناعي يف الناتج الداخلي اخلام املغريب.

 ة جديدة بني كربى الشركات واملقاوالت الصغرى واملتوسطة؛إنشاء منظومات صناعية من شأهنا خلق دينامي -
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 ؛توفري آليات دعم مالئمة حلاجيات القطاع الصناعي، للوصول إىل حتديث النسيج الصناعي، وتعزيز قدرته اإلنتاجية حتسني تنافسية املقاوالت الصغرى واملتوسطة من خالل -
 قامة حمطات ومركبات صناعية، وتكوين الكفاءات املؤهلة الذي حيتاجها القطاع الصناعي؛إنشاء البنيات التحتية، عرب ختصيص وعاء عقاري إل -
ية من أجل حتسني دير العالحتسني موقع املغرب يف األسواق اخلارجية من خالل استقطاب االستثمارات اخلارجية وتركيز جمهودات الدعم على القطاعات ذات إمكاانت التص -

 .2018منصب شغل برسم سنة  94.054الصادرات. وقد مكن هذا املخطط من إحداث  تنافسية عروض اململكة من

 احلق يف البيئة والتنمية املستدامة
مواصلة اجلهود من أجل حتقيق  .81.144

األهداف الوطنية االسرتاتيجية للتنمية املستدامة 
 ( )عممان(2015-2020)

تغري املناخ ب. تسريع تنفيذ السياسة الوطنية املتعلقة 83.144
 )كواب(

. زايدة تعميم مراعاة احلقوق البيئية يف وضع 84.144
 االسرتاتيجيات اإلمنائية وتنفيذها )إندونيسيا(

االستمرار يف تعزيز احلقوق البيئية وذلك  157.144
إبدراجها يف خطط التنمية االجتماعية واالقتصادية يف 

 مجيع أحناء اململكة )اإلمارات العربية املتحدة(

يئة سليمة. وتعزز هذا املسار ية املستدامة والعيش يف بواصلت اململكة املغربية جهودها لتحقيق تنمية مستدامة انسجاما مع الضماانت اليت كرسها الدستور يف هذا اجملال واملتعلقة ابحلق التنم
وابخنراط اململكة يف أجندة األمم  2014سنة  36مبثابة ميثاق وطين للبيئة والتنمية املستدامة 99.12اإلطار رقم لقانون اب جمموعة من القوانني املتعلقة ابلبيئة والتنمية املستدامة معززة ابعتماد

واليت مت إعدادها بتشاور مع خمتلف  2017يف يونيو  2030كما اعتمدت اململكة املغربية االسرتاتيجية الوطنية للتنمية املستدامة    " وأهدافها السبعة عشر.2015املتحدة ل "ما بعد 
نمواي. وتسهر جلنة وزارية يرأسها هدفا ت 137حمورا اسرتاتيجيا و 31رهاانت و 7 علىالفعاليات املعنية من سلطات عمومية وقطاع خاص وممثلي اجملتمع املدين. وترتكز هذه االسرتاتيجية 

 وتفعيال ملضامني هذه االسرتاتيجية عملت احلكومة على:  رئيس احلكومة على مواكبة وتتبع تنزيل أهدافها ورهاانهتا.
 ة التنمية املستدامة، املنعقد تيجية الوطنياعتماد خارطة الطريق الشاملة لتنفيذ مضامني االسرتاتيجية خالل االجتماع األول للجنة القيادة اخلاصة بتفعيل مضامني االسرتا

 السيد رئيس احلكومة.، برائسة 2017نونرب  22بتاريخ 
  37املتعلق إبحداث اللجنة االسرتاتيجية للتنمية املستدامة  655.17.2وضع إطار للحكامة خاص هبذه االسرتاتيجية مبوجب املرسوم رقم. 
 ملستدامة، تندرج يف إطار تنزيل الرهاانت السبعة لالسرتاتيجية الوطنية للتنمية املستدامة.املصادقة على تسعة عشر خمططا قطاعيا للتنمية ا 
 ية للتنمية املستدامة االسرتاتيج اعتماد ميثاق مثالية اإلدارة يف جمال التنمية املستدامة والدليل املنهجي يف جمال إعداد املخططات الوزارية ذات الصلة من طرف اللجنة

 .2019يف فرباير 
مت اختاذ جمموعة من التدابري هتدف إىل ي"، لتنوع البيولوجويف إطار تفعيل الرهان الثالث لالسرتاتيجية الوطنية للتنمية املستدامة اخلاص ب" حتسني تدبري وتنمية املوارد الطبيعية وتعزيز حفظ ا

 خاصة:  ،ري املندمج للموارد املائيةبالتدو تقوية سياسات احملافظة على التنوع البيولوجي وإعادة أتهيل املناطق اهلشة 
 ؛2050 إجناز املخطط الوطين للماء الذي يتم حتيينه حاليا ألفق 
 وضع نظام تعرفة خبصوص مياه الشرب من أربعة أشطر تراعي القدرة الشرائية للطبقات األكثر هشاشة؛ 
  زويد الساكنة القروية ابملاء تإطالق برامج هامة ختص التزويد ابملاء الصاحل للشرب ابلوسط القروي والتجمعات احلضرية وكذا التطهري السائل )الربانمج الوطين لتعميم

الربانمج الوطين للتطهري - الوطين للتطهري السائل الربانمج-برانمج الربط االجتماعي بشبكات توزيع املاء الصاحل للشرب بضواحي التجمعات احلضرية -الصاحل للشرب 
علما أن احلكومة املغربية شرعت يف بعض مشاريع التطهري السائل ببعض الدواوير )االرايف( اليت تتوفر على ربط فردي  السائل ابلوسط القروي الذي سيتم اطالقه قريبا

 ؛من مياه الشرب
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  ة ومراعاة تغري املناخ فيما خيص اإلنذار ابلفيضاانت وتوفري البياانت الرصدية ذات جودة ودقة عالية مع حتسني تنبؤات قصري تعزيز املراقبة للحفاظ على املوارد املائية
 ومتوسطة املدى

  .تعميم عقود تدبري طبقات املياه اجلوفية وتعزيز املوارد الضرورية لشرطة املياه 
 

ن هنج متكامل ن اململكة املغربية التزمت مبكافحة ظاهرة االحتباس احلراري وتنفيذ إجراءات التكيف والتخفيف كجزء مأ، جيدر التذكري وخبصوص إعمال السياسة الوطنية املتعلقة بتغري املناخ
واتفاق  2002، كما صادقت على بروتوكول كيوتو سنة 1995على اتفاقية األمم املتحدة االطارية بشأن التغري املناخي وصادقت عليها عام  1992ومسؤول، حيث وقعت سنة  وتشاركي

 .2016ابريس سنة 
 من خالل جمموعة من التدابري هتم:ي، ويف هذا اإلطار، عملت اململكة على الوفاء ابلتزاماهتا الدولية املتعلقة مبكافحة التغري املناخ

 واليت تعترب من بني املسامهات األكثر طموحا، حيث 2016يف سبتمرب  تقدمي مسامهتها احملددة وطنيا إىل أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ،
 ٪17قابلة للتطبيق يف ظل ظروف معينة كالتوفر على متويل دويل، و ٪25، منها 2030حبلول عام  ٪42التزمت اململكة ابحلد من انبعاث الغازات الدفيئة بنسبة 

 قابلة للتطبيق عن طريق امليزانية اخلاصة للمملكة.
لالنبعااثت، وذلك من  اوتتمثل املسامهة املذكورة يف حمفظة مشاريع وبرامج ختص خمتلف القطاعات، تستند أساسا على قطاع الطاقة الذي ميثل القطاع األكثر إنتاج

جيكاواط ساعة يف سنة هيدرولوجية عادية،  2500خالل برامج تطوير الطاقات املتجددة املتجلية يف برانمج تطوير الطاقة املائية الذي يهدف إىل إنتاج ما يزيد عن 
ميغاواط،  2000وبرانمج تطوير طاقة الرايح إبنتاج يصل إىل  2020ميغاواط حبلول عام  2000وبرانمج تطوير الطاقة الشمسية "نور" الذي يهدف إىل إنتاج 

األحفوري.   تحول الفعلي إىل الطاقة النظيفة والتخلص التدرجيي من الوقودإضافة إىل اعتماد اسرتاتيجية جديدة خمصصة للنجاعة الطاقية. وهي جمهودات تصب حنو ال
 :ترتكز على مخسة حماور وهي كما مت إجناز خارطة طريق لتنفيذ املشاريع املتعلقة ابملسامهة احملددة وطنيا

 إنشاء نظام للحكامة؛ 
 ؛تعبئة التمويل 
 زايدة الوعي والتعبئة؛ 
 يف التخطيط القطاعي؛ دمج أهداف املسامهة احملددة وطنيا 
 تنزيل أهداف املسامهة احملددة وطنيا على املستوايت اإلقليمية واحمللية؛ 

 إعداد مشروع املخطط الوطين للتكيف (PNA) وذلك هبدف 2030-2020والذي يروم تفعيل األهداف القطاعية اليت وضعتها املسامهة احملددة وطنيا يف أفق ،
ل التغري املناخي وتعزيز القدرة على التكيف بشكل مالئم مع األولوايت القطاعية وخصوصيات اجملاالت لية في مجاولدت اماازاللتالوطنية مع ت الوياوألمواءمة ا

 الرتابية وتعبئة الدعم التقين واملايل للتكيف.
 إعداد املخطط الوطين للمناخ (PCN) تنزيل  -تسريع االنتقال إىل اقتصاد منخفض الكربون  -تعزيز قدرة املناطق على التكيف  :الذي يرتكز حول احملاور التالية

تعزيز احلكامة وتعبئة  -االبتكار ورفع مستوى الوعي لالستجابة لتحدايت مكافحة التغري املناخي  -السياسات الوطنية املتعلقة ابملناخ على مستوى اجملاالت الرتابية 
 التمويل ملكافحة التغري املناخي.
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 مبختلف جهات اململكة اليت تشكل إطارًا الخنراط والتزام مجيع الفاعلني على املستوى الرتايب ملواجهة حتدي تغري املناخ، واليت هتدف للمناخ إعداد املخططات الرتابية 
د احتياجات السكان، ديإىل حتسني املعارف خبصوص اهلشاشة وآاثر تغري املناخ على السكان واملوارد الطبيعية واألنشطة االجتماعية واالقتصادية للجهة، وكذا حت
 يم. يوتطوير مشاريع مندجمة للتكيف والتخفيف ذات أولوية ابجلهة، مبا يف ذلك املشاريع النموذجية، إضافة إىل وضع مؤشرات دقيقة للرصد والتق

  ق لتبادل املعطيات واملعلومات وجرد ، الذي سيمكن من وضع نظام مستدام وموثو 38اخلاص ابلنظام الوطين جلرد الغازات الدفيئة 2.18.74استصدار املرسوم
 .انبعاث الغازات الدفيئة

 احلد من و ، حيث شرع املغرب يف إعداد برانمج للشراكة مع الصندوق األخضر للمناخ الذي يعكس املشاريع اهليكلية واالسرتاتيجية املتعلقة ابلتكيف تعبئة التمويل
 مقاربة تشاركية وشاملة، كما أعد منهجية لتحليل وتقييم التمويل العمومي والتدفقات املالية واالستثمار يفانبعاث الغازات الدفيئة لتمويلها من طرف الصندوق وفق 

 جمال املناخ بشراكة مع برانمج األمم املتحدة اإلمنائي.
  ات والربامج العمومية االسرتاتيجي البيئي للسياسيف طور الدراسة ابلربملان، يهدف إىل وضع نظام للتقييم والذي يوجد  للتقييم البيئي 46.17إعداد مشروع قانون

 من أجل إدماج البعد البيئي فيها ودراسة أتثري املشاريع االستثمارية على البيئة.
 ج عمل جهوية تتضمن م، والذي حتدد من خالله املنشآت ذات األولوية يف املراقبة البيئية، ومتت مباشرة تنفيذه عرب براإعداد املخطط الوطين السنوي للمراقبة البيئية

 .2019من املنشآت احملددة يف املخطط الوطين السالف الذكر برسم سنة  70%
 

املؤثرة على ية واألنشطة االقتصادية من القطاعات الصناعأما خبصوص محاية احلقوق البيئية، تسهر الشرطة البيئية على ضمان احرتام القوانني البيئية من خالل عمليات التفتيش واملراقبة للعديد 
عملية مراقبة  946البيئية ب  هذا اإلطار قامت الشرطة احمليط البيئي على الصعيد الوطين، كاملقالع والوحدات الصناعية وشبه الصناعية وحمطات التطهري السائل واملطارح العمومية وغريها. ويف

 ياه العادمة واملقالع وحمطات إنتاج الطاقة الكهرابئية.ملختلف الوحدات الصناعية وكذا املطارح وحمطات معاجلة امل 2018برسم سنة 
الوكالة القضائية للمملكة ومتابعة   بتنسيق معاحلكومة على دراسة ومعاجلة امللفات موضوع املنازعات البيئية املرفوعة أمام القضاء، حيث تتم دراستها على املستويني القانوين والتقينتسهر  كما

 أمام احملاكم اإلدارية للمملكة. دراسة وتتبع سبع منازعات معروضة  2018ويف هذا اإلطار، فقد متت برسم سنة  بشأهنا.ورصد ما جيري من تطورات 
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 احملور اخلامس: محاية احلقوق املدنية والسياسية والنهوض هبا
 احلق يف احلياة ومناهضة كافة أشكال التعذيب واإلفالت من العقاب

ة الوطنية بقصد إلغاء عقوب . تكثيف املناقشات93.144
 اإلعدام )إيطاليا(

)توصية مرفوضة جزئيا( اإلبقاء على  1.ج.94.144
الوقف االختياري لعقوبة اإلعدام وتكثيف احلوار بشأن 

 عقوبة اإلعدام وآاثرها.......... )اجلبل األسود(
)توصية مرفوضة جزئيا( مواصلة  3و ج. 1. ج.95.144

إلغاء عقوبة اإلعدام.......  النقاش الوطين احلايل بشأن
والنظر يف إضفاء الصفة الرمسية على الوقف االختياري 

  لتنفيذها حبكم الواقع الذي يمطبَّق حالياً )ألبانيا(
)توصية مرفوضة جزئيا( اإلبقاء على  1. ج.96.144

الوقف االختياري حبكم الواقع على استخدام عقوبة 
 اإلعدام....)رواندا(

النقاش الوطين بشأن إلغاء عقوبة مواصلة  97.144 
 اإلعدام )جنوب أفريقيا(؛

النظر يف إضفاء الصفة الرمسية على الوقف  98.144
 االختياري لتنفيذ عقوبة اإلعدام حبكم الواقع )أوكرانيا(؛

 النظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام )انميبيا( 99.144
)توصية مرفوضة جزئيا( اإلبقاء على  1. ج.101.144
 ختياري لعقوبة اإلعدام.......)النمسا(الوقف اال

حول إلغاء هذه  ، وتواكب ابهتمام ابلغ الدينامية الوطنية والدولية املتمثلة يف النقاش العميق1993تواصل اململكة املغربية التزامها ابلوقف الفعلي لتنفيذ عقوبة اإلعدام املعمول به منذ سنة 
 حى خاصا متيز بتمتيع احملكومني هبا ابلعفو وبتحويلها إىل عقوبة سجنية، فضال على تقييد النطق هبا يف حالة اجلرائم البشعة.العقوبة. ومن هذا املنطلق حنت اململكة من

  

األطراف املعنية من  حولهالنقاش  يف توسامه 2012 سنةاحلوار الوطين حول إصالح منظومة العدالة خالل  يف إطار تناولهمت موضوع عقوبة اإلعدام جيدر التذكري أن ويف هذا الباب، 
النقاش إىل استمرار وجود خالف واسع حول موضوع إلغاء هذه العقوبة. وعرب أغلب الفاعلني عن ضرورة إعادة النظر  هذا أفضىقد خمتصني وقضاة وحمامني وأساتذة جامعيني وحقوقيني.  و 
 وبة إىل أقصى حد ممكن مع استبعاد إلغائها حاليا وبصفة هنائية من الئحة العقوابت.عقهذه اليف الئحة اجلرائم املعاقب عليها بغية تقليص اللجوء إىل 

تضمن مشروع القانون اجلنائي الذي أعدته احلكومة تقليصا ملحوظا يف اجلرائم اليت يعاقب عليها  العقوبة،ومن جهة أخرى، وترصيدا لتوجهات وخمرجات النقاش الوطين حول إلغاء هذه 
فصال كانت تنص على عقوبة اإلعدام يف جمموعة القانون اجلنائي، احتفظت مسودة مشروع القانون اجلنائي على  31صل أحيث مت ختفيض عدد املواد اليت تعاقب ابإلعدام، فمن ابإلعدام، 

 فصال. 11يصبح عدد املواد اليت تنص على عقوبة اإلعدام جبرائم القانون الدويل اإلنساين لفصول جديدة متعلقة  3ضافة إيشكل أقل من ثلث العدد األصلي، مع  فصول، ما 8
 جرائم.  5جرمية إىل  16أما ابلنسبة لقانون العدل العسكري اجلديد، فقد انتقل عدد هذه اجلرائم املعاقب عليها ابإلعدام من 

أن يكون حمضر املداوالت و ، حيث ال يتم هذا األمر إال إذا قرره القضاة ابإلمجاع، هباق ( تقييدا للنط430مشروع قانون املسطرة اجلنائية )الفصل  تضمناإلعدام، وللحد من النطق بعقوبة 
 الذي ستتم اإلشارة فيه إىل احلكم املشرتك على املتهم ابإلعدام، موقعا من طرف مجيع قضاة احلكم.

 

حول بعض  اجملتمعينصت على مواصلة احلوار  2017( اليت اعتمدهتا احلكومة يف دجنرب 2021-2018وجيدر التأكيد أن خطة العمل الوطنية يف جمال الدميقراطية وحقوق اإلنسان )
 القضااي من ضمنها إلغاء عقوبة اإلعدام. 
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 النهوض بوضعية السجناء
دية االجتماعية واالقتصامواصلة تنفيذ الربامج  102.144

لصاحل املساجني يف إطار إعادة إدماجهم اجتماعياً ومهنياً 
سيما لفائدة النساء والشباب  بعد احتجازهم، وال

 )جهورية أفريقيا الوسطى(
تسريع عملية مراجعة اإلطار القانوين  .103.144

الذي ينظم السجون هبدف مواءمته مع املعايري الدولية 
 )قربص(

اختاذ التدابري الضرورية حلل مشكلة اكتظاظ  104.144
 السجون )اليوانن(؛

مواصلة حتسني الظروف يف السجون واحلد من  105.144
االكتظاظ واعتماد بدائل عن االحتجاز قبل احملاكمة 

 وتوفري الرعاية الطبية الكافية للسجناء )كينيا(
تسريع عملية مراجعة اإلطار التشريعي الذي  .106.144

ومع  2011سجون بغية مواءمته مع دستور عام ينظم ال
 املعايري الدولية )ابكستان(

 خاصة: ة،ت الصلتواصل اململكة املغربية جهودها للنهوض أبوضاع السجناء من خالل تعزيز الربامج ذا
، من أجل مالئمته مع مقتضيات الدستور واملعايري الدولية ذات الصلة، خاصة قواعد 1999 املعتمد سنة 39إلطار القانوين املتعلق بتنظيم وتسيري املؤسسات السجنيةا مراجعة .1

تعزيز حقوق السجناء والرقي أبوضاع املؤسسات السجنية والعاملني هبا. ويف هذا الباب، تضمنت مسودة  جديد تروممشروع قانون  إعداد مسودةنيلسون مانديال، حيث مت 
علقة توم تعزيز املقتضيات املتعلقة بتجرمي ممارسة التعذيب يف حق املعتقلني وتعزيز حق التشكي والتظلم لفائدة النزالء وتعزيز الضماانت املمشروع القانون اجلديد مقتضيات تر 

 احلياة يف اندماج النزالءروم تيسري يوما مع االستفادة من ساعة يوميا للفسحة. كما تضمن هذا املشروع مقتضيات أخرى ت 15بتفتيشهم وحتديد مدة وضعهم يف زنزانة التأديب يف 
لسجنية )مراكز جديدين من املؤسسات ا وإضافة صنفنياالجتماعية بعد قضاء مدة عقوبتهم السجنية، كتشجيع اإلبداعات الفنية والفكرية وجعلها حقا مضموان لكل سجني 

 السجناء من أجل متابعة دراستهم اجلامعية(.إليواء من أجل التكفل ابلسجناء املرضى ومراكز جامعية سجنية  استشفائية سجنية
مج هام إلعادة انيف أفق اعتماد نظام للعقوابت البديلة حيد من االعتقال االحتياطي الذي يشكل السبب الرئيسي هلذه الظاهرة، تعكف اململكة على تنفيذ بر  احلد من االكتظاظ .2

احلاجيات األساسية للسجناء يف توفري الكرامة واالخنراط يف أنشطة إعادة االندماج. ويف هذا اإلطار، أتهيل السجون وتشييد مؤسسات سجنية جديدة وفق مواصفات تراعي 
 .2018"  سنة 2"م 158505إىل  2016" سنة 2"م 146998مساحة اإليواء من اإلمجالية، حيت انتقلت  اإليوائية لطاقةتشري املعطيات إىل التطور اإلجيايب ل

إىل النياابت العامة قصد ترشيد االعتقال االحتياطي وعدم اللجوء إليه إال يف حالة الضرورة مع  40االحتياطي، وجهت رائسة النيابة العامة عدة دورايتومن أجل ترشيد االعتقال  .3
و استعمال هذه اآللية القانونية يف ة العامة حنتعليل أسبابه وحث املسؤولني القضائيني ابلنياابت العامة على تتبع حاالت االعتقال االحتياطي بصفة شخصية وتوجيه أعضاء النياب

 أضيق احلدود ابعتبارها تدبريا استثنائيا. 
تشري املعطيات اخلاصة ابملؤسسات السجنية أن التغطية هبا من جانب األطر الطبية تضل أفضل بكثري من مثيالهتا ابملستشفيات العمومية،  ، حيثولوج للخدمات الصحيةال .4

مواطن ابملستشفيات العمومية.  1600طبيب لكل    نزيل، يف حني يصل هذا املؤشر إىل 883لكل  القارين املمارسني ابملؤسسات السجنية هو طبيبحيث أن عدد األطباء 
ابملستشفيات العمومية. ويبلغ معدل مواطن  7800نزيل مقابل طبيب لكل  1338وابلنسبة لعدد أطباء األسنان القارين املمارسني فاملؤشر ابملؤسسات السجنية هو طبيب لكل 

تشفيات العمومية. أما معدل سالفحوصات الطبية يف السنة ستة فحوصات طبية لكل نزيل ابملؤسسات السجنية يف حني ال يتجاوز هذا املعدل فحصا طبيا واحدا لكل مواطن ابمل
 مواطنا ابملستشفيات العمومية. 903 يصل هذا املعدل إىل سرير لكل نزيال ابملؤسسات السجنية يف حني 50األسرة املخصصة للمرضى فيبلغ سريرا لكل 

. ومقارنة 2018مليون درهم سنة  570إىل  2012مليون درهم سنة  310، حيث انتقلت خمصصاهتا املالية من 2012عرفت حتسنا كبريا منذ سنة  واليت ،التغذية خدمات .5
امليزانية. وهكذا من هذه  %71نسبة  2018، أضحت تشكل سنة 2012منها سنة  %55مبيزانية التسيري للمندوبية العامة إلدارة السجون، فبعدما كانت كلفة التغذية تشكل 

. ويرجع ارتفاع هذه التكلفة إىل حرص املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج إىل حتسني الوجبات كما وكيفا، حيث %64عرفت تكلفة التغذية زايدة بنسبة جتاوزت 
   .درمها 20درمها إىل  12احلصة اليومية لكل سجني من األغذية من انتقلت 

                                                                 
 1999شتنرب  16املتعلق بتنظيم وتسيري املؤسسات السجنية الصادر يف اجلريدة الرمسية بتاريخ  23.98القانون رقم 39 
 حول ترشيد االعتقال االحتياطي 2015نونرب  15س/ر.ن.ع الصادرة بتاريخ 44الدورية رقم  - 40 

 بشأن تدبري قضااي املعتقلني االحتياطيني 2018يوليو  07س/ر.ن.ع الصادرة بتاريخ 28الدورية عدد  -
 حول تدبري االعتقال االحتياطي 2019يناير  29س/ر.ن.ع الصادر بتاريخ 5الدورية رقم  -
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بشكل تدرجيي يف تعميم نظام تفويت تغذية السجناء إىل متعهدين خواص، يعهد إليهم بتحضري الوجبات وفقا لضوابط  2015لتغذية مت الشروع منذ سنة ولتحسني خدمات ا
 89.18رقم  على مشروع قانون 2018أكتوبر  25لألشخاص املوضوعني حتت احلراسة النظرية، صادق جملس احلكومة بتاريخ  وابلنسبةالكم والكيف.  حيثومعايري دقيقة من 

والذي يهدف إىل وضع إطار قانوين لتغذية األشخاص املوضوعني حتت احلراسة النظرية واألحداث احملتفظ  قانون املسطرة اجلنائية،  من  460و 66 املادتني بتغيري وتتميم القاضي
 .هبم

نزيال من التعليم جبميع  3927نزيال يف حني استفاد  9109دد املستفيدين من برامج التكوين املهين بلغ ع 2018-2017، فربسم املوسم الولوج إىل احلق يف التعليم والتكوين .6
 نزيال.    9499أسالكه. وبلغ عدد النزالء املستفيدين من برامج حمو األمية 

ات السجنية سيستفيد النزالء من برامج رايضية وثقافية ودينية وفنية تروم تيسري إعادة أتهيلهم. وقد انتقل جمموع هذه األنشطة املنظمة مبخلف املؤس، ويف جمال الرايضة والرتفيه .7
 .%75أي بزايدة جتاوزت  2018نشاطا سنة  49337إىل  2012سنة  نشاطا 28102من 

 

 دحقق من شرعية اإليداع ومدى متتع األشخاص املودعني ابلضماانت القانونية قد مت إسنادها إىل النياابت العامة. ويف هذا اإلطار، بلغ عدالتأكيد أن مهمة مراقبة أماكن االعتقال للت وجيدر
هذه الزايرات تفقد مجيع مرافق املؤسسة زايرة من طرف قضاة النيابة العامة. ويتم خالل  844مؤسسة سجنية، مبا جمموعه  76، 2018املؤسسات السجنية اليت مشلتها الزايرات، خالل سنة 

 السجنية واالستماع إىل تظلمات بعض السجناء واختاذ اإلجراءات املالئمة بشأهنا. 
 حرية الرأي والتعبري

ضمان حرية التعبري ضمااًن اتمًا واختاذ  1.ج.114.144
مجيع التدابري الضرورية بغية كفالة متكني املدافعني عن 

 أداء مهماهتم )فرنسا(حقوق اإلنسان من 
مواصلة العمل على تعزيز حرية التعبري عن  115.144

طريق تنفيذ القانون املنشئ للمجلس الوطين للصحافة 
 )قطر(؛

وضع وتنفيذ تدابري مستقلة وموثوقة لضمان  244.144
االحرتام الكامل حلقوق اإلنسان يف الصحراء الغربية مبا 

 دا(.فيها حرية التعبري والتجمع )آيسالن

تعزيز البناء الدميقراطي وسيادة ألول اخلاص بالتابع للمحور ا تطبيق املقتضيات الدستورية املتعلقة حبقوق اإلنساناملتعلق ب الفرعي احملور مت تقدميه خبصوص موضوع هذه التوصيات يف عمافضال 
 حرية الرأي والتعبري، انسجاما مع اإلطار القانوين املنظم هلا واملعتمد إعماال للضماانت الدستورية وااللتزاماتواصلت تعزيز جهودها لدعم ممارسة اململكة املغربية ، جيدر التأكيد أن القانون

 الدولية ذات الصلة. ويف هذا الباب مت اختاذ اإلجراءات األساسية التالية:
 لصحافة الذايت للمهنة مكلفة بتنظيم الولوج إليها وابلوساطة والتحكيم يف القضااي املتعلقة ابابعتباره آلية مستقلة ومنتخبة للتنظيم  2016سنة  41إحداث اجمللس الوطين للصحافة

، وتنصيب أعضائه يف أكتوبر 2018 وإبداء الرأي خبصوص مشاريع القوانني املتعلقة مبهنة الصحافة، وانتخاب ممثلي الصحافيني املهنيني وانشري الصحف هبذا اجمللس يف يونيو
 ؛2018

  وسيدخل هذا امليثاق حيز مهيناجمللس الوطين للصحافة ل "ميثاق أخالقيات مهنة الصحافة"، يتضمن املعايري املهنية للصحافة، الكفيلة بتوفري إعالم متعدد حر ومسؤول و إعداد .
 ؛42التنفيذ بعد صدوره ابجلريدة الرمسية

  وهو املرسوم الذي خيول للمجلس الوطين للصحافة ممارسة 2019يف مارس  43نية وجتديدهابتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة امله 2.19.121استصدار املرسوم رقم ،
 اختصاص منح بطاقة الصحافة بعدما كان هذا االختصاص متارسه السلطة احلكومية املكلفة ابالتصال؛

                                                                 
 .2016ابريل  7بتاريخ  6454الصادر ابجلريدة الرمسية عدد  90.13 القانون41  
 2019يوليوز  29بتاريخ  6799جلريدة الرمسية عدد يف منشور  42 

 .2018مارس  28بتاريخ  1658يف اجلريدة الرمسية عدد  منشور43 
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  الذي يروم إرساء إطار قانوين يرتكز على احلكامة والشفافية يف منح الدعم  201944مارس  يفوالتوزيع والنشر والطباعة  املتعلق بدعم الصحافة 2.18.136استصدار املرسوم رقم
 العمومي للقطاعات ذات الصلة.

  45 2018املتعلق بكيفيات منح اإلذن اخلاص إبحداث أو نشر أو طبع أي مطبوع دوري أجنيب ابملغرب يف يونيو  2.18.182استصدار املرسوم رقم. 
املتعلق إبعادة تنظيم اهليأة العليا لالتصال السمعي  11.15اجملال السمعي البصري، يسهر اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري، طبقا للقانون رقم  ومن أجل ضمان التعبري التعددي يف

 أو االقتصادية أو الثقافية. سواء منها السياسية أو االجتماعية  د تيارات الفكر والرأي ابجملتمع،، على احرتام كافة الفاعلني يف هذا امليدان لتعد46البصري
بشأن التعبري التعددي لتيارات الفكر يف خدمات االتصال السمعي البصري  20.18، القرار رقم 2018يونيو  07وجيدر التأكيد أن اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري أصدر بتاريخ 

 ة تيارات الفكر والرأي. عددياالنتخاابت العامة واالستفتاءات، والذي يستحضر فيه تطورات املشهد السمعي البصري الوطين، ويثمن املمارسة اإلعالمية يف جمال تدبري ت ةخارج فرت 
 التعددي لتيارات الفكر والرأي ابعتماده دين، إىل حتقيق نقلة نوعية يف تنظيم التعبريويهدف هذا القرار، الذي متنت بلورته عرب مقاربة تشاورية مع خمتلف الفاعلني السياسيني واملؤسساتيني واملتعه

ة إىل خدمات االتصال السمعي نظمات النقابية واملهنيمقاربة تزاوج بني مبدأ اإلنصاف الذي يضمن، استنادا إىل قواعد التمثيلية يف املؤسسات املنتخبة، الولوج املنصف لألحزاب السياسية وامل
 البصري، وبني مبدأ التوازن الطي يضمن تعددية املصادر والتعبري عن خمتلف وجهات النظر عند التطرق لقضااي الشأن العام. 

 عدم التمييز. لرتايب والتوازن والتنوع و كما فعل اجمللس األعلى حق مجعيات اجملتمع املدين يف الولوج إىل برامج خدمات االتصال السمعي البصري يف إطار احرتام قواعد االنصاف ا
 حرية الضمري واملعتقد

)توصية مرفوضة جزئيا( إزالة املمارسات  1. ج.111.144
سيحيني وأقليات أخرى.. التقييدية يف حق امل

 ........)كينيا(

م، حرية ممارسة شعائرهم ومعتقداهتم كانت جنسياهتم ومعتقداهتتعترب اململكة املغربية بلد االنفتاح والتسامح واحرتام كافة الشرائع واألداين السماوية، حيث تضمن جلميع املقيمني فوق تراهبا مهما  
 تها ودستورها وقوانينها والتزاما منها مبا أرسته املواثيق الدولية املصادق عليها يف هذا الشأن،الدينية، حبكم حضارهتا واترخيها وثقاف

ة من القانون اجلنائي على معاقب 220اإلسالم هو دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية "، كما ينص الفصل »من الدستور أبن  3ويف هذا الباب، ينص الفصل  
تعطيل إحدى العبادات أو احلفالت الدينية أو التسبب عمدا يف إحداث اضطراب من شأنه أن خيل هبدوئها و وقارها،   221اإلجبار على ممارسة عبادة أو املنع منها، يف حني جيرم الفصل 

 أو من األفعال املفضية إىل إتالف أماكن العبادة. 223كما جيرم الفصل 
سيحية واليهودية ...( ملاإلسالمي السمح اليت كرسها الدستور، تكفل الدولة احلفاظ على التعددية والتنوع الديين، والسيما عن طريق السماح للجماعات الدينية )اومتاشيا مع مبادئ الدين 

املواطنني  ياسية على أساس ديين واستغالل الفقر وضعفممارسة الشعائر وتشكيل اجلمعيات. كما تعمل على مكافحة مجيع أشكال التعصب الديين، حيث حيظر القانون إنشاء أحزاب س
 ألغراض دينية.

م ومعاقب على تغيري املعتقد، إذ ليس هناك أي نص جمر عتقاد، النص صريح يقضي بتجرمي ومعاقبة الردة إذا كان األمر يتعلق حبرية ا ضمنهايف ال يوجد ، فالقانون اجلنائيابلرجوع ملقتضيات و 
القانون ف عتقدها،رتبط حبماية فئات خاصة هشة تستغل حاجتها وضعف إرادهتا لتغيري ماملتعلق بتجرمي العمال املفضية لزعزعة عقيدة املسلم، يمن القانون اجلنائي  220لكن ما تضمنه الفصل 

ريية بدايانت خمالفة ختصة برعايتهم وتعليمهم، للقيام حبمالت تبشعلى استغالل حاجة الناس إىل املساعدة أو توظيف األطفال القاصرين املتواجدين مبختلف املؤسسات امليعاقب اجلنائي 
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ابستغالل ضعفه  عقيدة مسلم أو حتويله إىل داينة أخرى على جترمي ومعاقبة كل حماولة لزعزعةالفصل املذكور ينص  الصدديف وضعية هشة. ويف هذا  األشخاصملعتقدات هؤالء األطفال أو 
 ؛ابستغالل األطفال القاصرين يف مؤسسات التعليم أو الصحة أو املالجئ أو امليامتأو حاجته إىل املساعدة أو 

( بشأن حرية الدين أو املعتقد الذي اعتمدته اللجنة املعنية A/HRC/25/L.19جملس حقوق اإلنسان ) وجيدر التذكري أن اململكة املغربية مل تبد أية حتفظات أثناء التصويت على قرار
 2014مارس  28إىل  10ل دورهتا اخلامسة والعشرين اليت انعقدت يف جنيف يف الفرتة من حبقوق اإلنسان خال

نها املؤمتر الذي عقد يف افت لقاءات دولية، من بيكما تساهم اململكة املغربية يف اجلهود الدولية املتعقلة بنشر ثقافة وقيم التسامح، حيت دعمت عدة مبادرات دولية يف هذا الشأن، واستض
عامل إعالن مراكش بشأن حقوق األقليات الدينية يف ال»بشأن حقوق األقليات الدينية يف البلدان ذات األغلبية املسلمة، الذي توج ابعتماد  2016يناير  27إىل  25ش يف الفرتة من مراك

 اإلسالمية ". 
ة إىل تعزيز روابط اسية والقانونية الالزمة إلضفاء املوضوعية على املواطنة التعاقدية ودعم الصيغ واملبادرات الراميويدعو اإلعالن املذكور السياسيني وصناع القرار إىل اختاذ التدابري الدستورية والسي

 التفاهم والتعايش بني الطوائف الدينية اليت تعيش يف األرض اإلسالم.
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 احملور السادس: النهوض ابحلقوق الفئوية ومحايتها
 النهوض حبقوق املرأة ومحايتها

مواصلة اجلهود الرامية إىل صوغ إطار وطين  69.144
عدم للتنمية البشرية يضع يف االعتبار املساواة بني اجلنسني و 

 التمييز )تونس(
مواصلة تعزيز املساواة بني الرجال والنساء يف  182.144

 السياسات العامة )مصر(
مواصلة تشجيع املساواة بني اجلنسني   183.144

ياة السياسية والوظيفة العمومية وإشراك املرأة يف احل
 )مجهورية الو الدميقراطية الشعبية(

مواصلة اجلهود احلميدة الرامية إىل تعزيز  1ج. 184.144
 محاية حقوق النساء )موريتانيا(؛

متابعة للتوصيات املنبثقة عن اجلولة الثانية  187.144
، الفقرات A/HRC/21/3والواردة يف الوثيقة 

 39-129و 27-129و 22-129و 129-19
 88-129و 78-129و 43-129و 40-129و
، وتكثيف اجلهود من أجل 7-131و 93-129و

حتسني التمتع ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
 مع مشاركة النساء مشاركة اتمة )هاييت(؛ 

اختاذ مجيع التدابري الضرورية لتشديد  190.144
على  الذي مياَرسمكافحة العنف املنزيل والعنف اجلنسي 

 النساء )فرنسا(
مواصلة استحداث تدابري عملية على  192.144

الصعيدين احمللي والوطين لضمان املساواة بني اجلنسني 
 ومكافحة التمييز يف حق املرأة )سنغافورة(

 :  واصلت اململكة املغربية جمهوداهتا لتعزيز حقوق املرأة وتكريس املساواة بينها وبني الرجل من خالل جمموعة من الربامج، خاصة 
. وتندرج هذه اخلطة يف إطار تثمني مكتســــــبات 2016-2012"، للفرتة 1وهي املرحلة الثانية للخطة احلكومية للمســــــاواة "إكرام  م2احلكومية للمســـــاواة مإكرام  اعتماد اخلطة -1

عيل التدابري، فضال عن ت اخلطة ترسيخ البعد اجلهوي واحمللي يف تفاخلطة األوىل ورفع التحدايت، خاصة الفوارق يف التمتع ابحلقوق لدى الفئات اهلشة من النساء. وهلذه الغاية توخ
           اقتصــــــــاداي؛تقوية فرص النســــــــاء ومتكينهن ( 1تعزيز آليات اإلشــــــــراف والتتبع وقياس األثر وتتضــــــــمن هذه اخلطة احلكومية ســــــــبعة حماور، أربعة موضــــــــوعاتية وثالثة عرضــــــــانية، وهي: 

( نشر مبادئ املساواة وحماربة التمييز والصور النمطية املبنية على النوع 5( محاية النساء وتعزيز حقوقهن؛ 4( مشاركة النساء يف اختاذ القرار؛ 3سرة؛ حقوق النساء يف عالقتها ابأل (2
 ( التنزيل الرتايب.7( إدماج النوع يف مجيع السياسات والربامج احلكومية؛ 6االجتماعي؛ 

 أهدافا ومؤشرات ملناهضة الظاهرة ركزت على:اخلطة احلكومية هذه تضمنت وقد 
  ؛2030-2019إعداد وتتبع تنفيذ "االسرتاتيجية الوطنية حملاربة العنف ضد النساء" 
 ؛اإلسرتاتيجية والربامج القطاعية إجناز البحث الوطين الثاين حول العنف ضد املرأة واستثمار نتائجه يف تنقيح 
  حملاربة العنف ضد النساء؛مواكبة تطبيق وتنفيذ اإلطار القانوين 
 تعزيز وتقاسم مشرتك لثقافة عدم التسامح مع العنف القائم على النوع؛ 
 حتسني وتعميم خدمات االستقبال واالستماع وااليواء واملواكبة للنساء ضحااي العنف وتعميمها على املستوى الرتايب؛ 
  العنف القائم على النوع االجتماعي"؛إعداد وتنفيذ "خطة حتسيسية وإشراك الرجال والفتيان يف حماربة 

احلماية  ، والذي يهدف إىل توفري2018يف فرباير  47املتعلق مبحاربة العنف ضــد النســاء 103.13القانون رقم متت املصــادقة على  ، حيثاإلطار التشــريعي املتعلق ابلعنف تعزيز -2
 :وتتجسد أهم مضامني هذا القانون يفالقانونية للنساء ضحااي العنف، مرتكزا يف ذلك على أربعة أبعاد، هي البعد الوقائي واحلمائي والزجري والتكفلي. 

 حتديد مفهوم العنف وأشكاله؛ 
 إحداث هيئات وآليات للتكفل بضحااي العنف؛ 
 اعات ملتدخلني يف جمال مناهضة العنف ضد النساء ومحايتهن، مثل السلطة القضائية، واألمن الوطين، والدرك امللكي، والقطحتديد األطر املؤسساتية للتنسيق بني خمتلف ا

 احلكومية املعنية؛
  رمة جسد املرأة، وتبديد ساس حباملجترمي بعض األفعال ابعتبارها عنفا يلحق ضررا ابملرأة، كاالمتناع عن إرجاع الزوجة املطرودة من بيت الزوجية، واإلكراه على الزواج، و

 أو تفويت أموال األسرة بسوء نية؛
 ص حمددين،  اجترمي بعض األفعال ابعتبارها صورا من صور التحرش اجلنسي، مع تشديد العقوابت عليها يف حالة ارتكاب الفعل يف ظروف معينة ومن طرف أشخ

 لنظام؛كأحد األصول أو احملارم أو زميل يف العمل أو شخص مكلف حبفظ ا
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مواصلة اجلهود ملكافحة العنف على املرأة  193.144
 )تونس( 

ري احلماية فتنفيذ تدابري كافية لضمان تو  1ج. 198.144
 الشاملة والفعالة للنساء من العنف املنزيل )أملانيا(

مواصلة التقدم يف حماربة مجيع أشكال  1ج. 207.144
 التمييز والعنف ضد النساء .........)إسبانيا(

تكثيف اجلهود ملكافحة العنف على  211.144
 املرأة بتطبيق القوانني ذات الصلة تطبيقاً صارماً وبتحسني

 مساندة الضحااي )اتيلند(آليات 
اختاذ مزيد من التدابري بشأن العنف املنزيل  212.144

 )اليوانن(
اعتماد التدابري املناسبة بغية إدماج  214.144

النساء أكثر يف األنشطة االقتصادية وضمان حقهن يف 
املعاملة املتساوية واألجر املتساوي لقاء العمل ذي القيمة 

 املتساوية )صربيا( 
زايدة تعزيز مشاركة املرأة والشباب يف احلياة  220.144

 السياسية )إكوادور(
مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز  .221.144

 مشاركة املرأة يف احلياة السياسية )األردن(
زايدة تسريع اجلهود املبذولة ألجل تعزيز  1ج. 228.144

سيما ذوي اإلعاقات منهم  حقوق املرأة...... وال
 )جورجيا(

إلغاء النص القانوين الذي مينع النساء املغربيات  132.144
 من نقل جنسيتهن إىل أزواجهن األجانب )الكونغو(

 والدين؛و التشديد العقوابت على بعض األفعال املوجهة ضد "نساء يف وضعية خاصة"، كالعنف ضد امرأة حامل، أو ضد الزوجة أو الطليقة حبضور األبناء أ 
 ضون جديدة، مثل إبعاد الزوج املعتدي، وإنذار املعتدي بعدم االعتداء، يف حال التهديد ابرتكاب العنف مع تعهده بعدم االعتداء، وإرجاع احمل اعتماد تدابري محائية

 .االقرتاب من الضحية أو من سكنها مع حاضنته إىل السكن، ومنع
ليات التكفل آل يتضمن الوضعية التنظيمية، وهو مرسوم 48على املرسوم التطبيقي هلذا القانون 2019مارس  28بتاريخ إطار مواكبة تفعيل هذا القانون صادق اجمللس احلكومي املنعقد يف و 

 على املستوى املركزي واملصاحل الالممركزة. ابلنساء ضحااي العنف
 ه يهم إحداث هيئاتلاملتعلق مبحاربة العنف ضد النساء حدد مفهوم العنف وكافة أشكاله وخصص اباب كامال  103.13 أن القانونوخبصوص جترمي االغتصاب الزوجي، فيجدر التذكري 

إطار خارج  ه اجلرميةذه مرأة تربطهما عالقة زواج أو متتاو  هذا القانون على جرمية االغتصاب، سواء كان طرفاها رجالالوارد يف لعنف اوينطبق تعريف . وآليات للتكفل ابلنساء ضحااي العنف
ويف هذا  و خارجهزواج أالالقانون اجلنائي مل يقيد تكييفه هلذه جلرمية بطبيعة العالقة بني الرجل واملرأة أكانت يف إطار من  486الغتصاب الوارد يف الفصل اتعريف  ومن جهته، فإن الزواج.
 .قضااي توبع فيها أزواج الضحااي من أجل جرمية االغتصابمنها ثالثة  املرأةقضية عنف ضد  1138تسجيل  2018، عرفت سنة الباب

نساء اللوايت يقعن ضحااي لذلك لل اإلصالحات التشريعية بتكريس محاية قانونية فعالة متت تقويةفقد  ومن أجل تعزيز اإلطار القانوين الذي حيظر مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيات،
حرش وتوسيع مفهوم التحرش اجلنسي ليشمل الفضاءات العمومية وزمالء العمل والت جرائم أخرى كاإلكراه على الزواج شروع القانون اجلنائي الذي أضافمنه، وذلك إبعداد مالناجيات و  العنف

إعداد مشروع قانون رقم وما بعدها(، و  400ف )املادة العن( وأعاد تنظيم جرائم العنف مبختلف أنواعه وحتديد شروط الشواهد الطبية املعتمدة إلثبات 503عرب الوسائل اإللكرتونية )املادة 
يف تعزيز الضماانت القانونية  ما سيساهم يتعلق بتنظيم ممارسة مهنة الطب الشرعي الذي يهدف إىل إعطاء مصداقية أكرب للشواهد وتقارير اخلربة الطبية اليت تعرض على القضاء، وهو 77.17

 والقضائية ملناهضة العنف ضد املرأة.
اخلاص هبيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال    79.17ن ن جهة أخرى، وكما متت اإلشارة إليه يف احملور اخلاص بتعزيز البناء الدميقراطي وسيادة القانون، فقد اعتمدت اململكة املغربية القانو وم

 ، وهي هيئة دستورية سيعهد إليها مبهام أساسية يف جمال مكافحة التمييز والعنف ضد املرأة.2017التمييز يف أكتوبر 
 

  تعزيز التدابري احلمائية. -3
  أشعر فيه أعضاء النيابة العامة أبهم املستجدات  ،2018خالل سنة  ،49عدة دورايتالقضائي، أصدر الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة ففي اجملال  :احلماية القضائية

نشورا أشعر فيه اصة. كما أصدر مواملستجدات التشريعية املتعلقة ابحلماية اجلنائية للحياة اخلاملتعلق مبحاربة العنف ضد النساء  103.13اليت تضمنها القانون رقم القانونية 
فعيل القواعد املوضوعية به واحلرص على تأعضاء النيابة العامة أبهم املستجدات اليت تضمنها القانون املذكور وحثهم على ضرورة تعميمه على أعضاء النيابة العامة والتعريف 

 . املذكوراإلجرائية للقانون 
مة بتأطري عدة دورات تكوينية وأايم دراسية حول احلماية اجلنائية للمرأة، على غرار اليوم الدراسي حول احلماية اجلنائية للمرأة على قامت رائسة النيابة العا ويف هذا الباب،

ة الدراسة االستقصائية الدوليابلرابط، وكذا املشاركة يف لقاء بشأن تقدمي نتائج  2018نونرب  14املتعلق مبحاربة العنف ضد النساء املنظم بتاريخ  103.13ضوء القانون رقم 
 القنيطرة من طرف هيئة األمم املتحدة للمرأة. -سال-حول الرجال واملساواة بني اجلنسني املنجزة يف جهة الرابط

                                                                 
 2019ماي  2 بتاريخ 6774اجلريدة الرمسية عدد  -48 

 2018 يونيو 28س/ر.ن.ع صادرة بتاريخ 31دورية عدد  - 49 

  2018دجنرب  06س/ر.ن.ع صادرة بتاريخ 48دورية عدد  -    
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إلغاء األحكام القانونية اليت حترم النساء من  133.144
ممارسة الوصاية القانونية على األطفال القّصر على قدم 

 املساواة مع الرجال )الدامنرك(
ية مرفوضة جزئيا( استعراض ......)توص 1ج. 185.144

مجيع القوانني واملمارسات اليت تشكل متييزًا على أساس 
نوع اجلنس وجعلها متوائمة مع القانون الدويل واملعايري 
الدولية واختاذ خطوات من أجل زايدة حتسني محاية النساء 

 اللوايت يتعرضن للعنف )السويد(
على  ءاعتماد تشريعات شاملة ومتكاملة للقضا 188.144

التمييز وعلى مجيع أشكال العنف على املرأة ولتشجيع 
ارتقائها يف مجيع اجملاالت مبا فيها اجملال االقتصادي 

 )هندوراس( 
تقوية اإلطار القانوين القائم من أجل محاية  189.144

النساء من مجيع أشكال العنف وإزالة مجيع القواعد 
 لي()شي القانونية التمييزية القائمة على نوع اجلنس

تعديل التشريعات الداخلية إلزالة مجيع أشكال  194.144
التمييز القائم على نوع اجلنس وحلماية حقوق املرأة والطفل 

 )أسرتاليا(
 13-103تسريع اعتماد مشروع القانون  195.144

املتعلق ابلعنف على املرأة، مع مراعاة أمهية توسيع نطاق 
اب لتجرمي االغتصاحلماية ليشمل النساء ضحااي العنف و 

   يف إطار الزواج )بلجيكا(
جترمي االغتصاب يف إطار الزواج والتهديدات  197.144

املتعلق  13-103ابلعنف كجزء من مشروع القانون 
مبكافحة العنف على املرأة وتنفيذ برامج برعاية الدولة 

   ملساندة الضحااي )كندا(

 17.103اكم ألكثر من إىل تسجيل احملوتشكل محاية املرأة من كافة أشكال العنف أولوية يف السياسة اجلنائية. وتشري املعطيات اإلحصائية املتعلقة هبذه الظاهرة اإلجرامية 
 . 2018ابجلناايت واجلنح املرتكبة يف قضااي العنف ضد املرأة خالل سنة  قضية تتعلق

 ة سنة خلية، إىل غاي 88خبصوص التكفل ومحاية النساء ضحااي العنف ابحملاكم، بلغ عدد خالاي التكفل القضائي ابلنساء واألطفال ضحااي العنف : املساعدة االجتماعية
وتيسري  لنساء واألطفال،ل جبميع احملاكم االبتدائية واالستئنافية. ويتمثل اهلدف األساسي من إحداث هذه اآللية يف الرقي ابلعمل القضائي يف جمال توفري احلماية 2018

ية املعنية ابلتنمية اون والتنسيق مع ابقي القطاعات احلكومللقضاء وتوفري املخاطب املتخصص يف قضاايهم مبا يف ذلك ضحااي االجتار ابلبشر وتعزيز سبل التع نولوجه
 اجملتمع املدين. ع وكذا فعالياتاالجتماعية والصحة والشباب والرايضة والرتبية الوطنية واألمن الوطين والدرك امللكي وغريها من القطاعات احلكومية ذات الصلة ابملوضو 

حالة وبلغ عدد املستفيدات من املساعدة  92247 العنف الاي التكفل القضائي ابلنساء واألطفال ضحاايخب، بلغ عدد احلاالت اليت مت استقباهلا 2018سنة  وخالل
زايرة ملؤسسات  61هذه اخلالاي ب حالة. وقامت  609مستفيدة. أما احلاالت اليت مت إجناز حبث اجتماعي بشأهنا من طرف املساعدة االجتماعية فبلغ  21588القضائية 

 جلسة يف قضااي العنف ضد النساء. 4233الرعاية أو مراكز اإليواء وعقدت 
وىل خالاي إضافية على مستوى القطاعات املكلفة ابلعدل واملرأة والشباب والرايضة تتخلية مركزية وخالاي جهوية على مستوى القيادة العليا للدرك امللكي و إحداث كما مت 

فضاء إضافيا ما بني  25فضاء متعدد الوظائف وبرجمة  40حيث مت إحداث ، اي العنفعها مهام االستقبال واالستماع والدعم والتوجيه واملرافقة، لفائدة النساء ضحامجي
توفري خدمات االستقبال والدعم واملواكبة؛ توفري خدمة اإليواء  :، وهي بنيات اجتماعية للقرب تقدم عدة خدمات لفائدة النساء يف وضعية صعبة، من بينها2018-2021

  والتحسيس والتوعية حبقوق النساء. ،املؤقت؛ املواكبة وتقوية القدرات
 جانب  بة تضم إىلالرتكيإحداث املرصد الوطين للعنف ضد النساء وهو آلية وطنية ثالثية ، مت تطوير املعرفة بظاهرة العنف ضد النساءيف إطار  :إحداث آليات الرصد

كومة مع مجعيات اجملتمع املدين، ومراكز البحث والدراسات اجلامعية. وتعترب هذه اآللية إطارا يؤسس وجيسد املقاربة التشاركية اليت تتبناها احلو ، القطاعات احلكومية املعنية
املعطيات  أشكاهلا وأبعادها. وتتمثل مهامه األساسية يف الرصد واليقظة من خالل جتميع مجيع الفاعلني املعنيني مبحاربة الظاهرة، كخيار اسرتاتيجي لرصد وتتبع خمتلف

( عمل املرصد على إصدار تقريرين سنويني متضمنني ملعطيات 2018-2015اإلحصائية املؤسساتية، وتعميق املعرفة ابلظاهرة وفتح النقاش حوهلا. وخالل واليته األوىل)
 وتوصيات ملواجهة الظاهرة.

، وذلك من أجل توفري معطيات جديدة ودقيقة حول انتشار هذه الظاهرة 2017إجناز البحث الوطين الثاين حول انتشار العنف ضد النساء هناية سنة ا مت إطالق كم
راءات االسرتاتيجية ومحايتها عرب تدقيق إجحبقوق النساء  والنهوضوالوقوف على خمتلف األسباب والعوامل املؤدية إىل ارتكاب أفعال العنف املبنـي على النوع االجتماعي 

 . تلف الربامج اجلهوية واحملليةالوطنية حملاربة العنف ضد النساء وجعلها ذات استهدافية عالية وخم
 ء، حيث ركزت محلة ضد النسا محالت سنوية حتسيسية موجهة لعموم املواطنني واملواطنات يف جمال حماربة العنف وهي :مأسسة احلمالت الوطنية حملارة العنف ضد النساء

"، ومن بني النتائج اليت أفرزهتا هذه احلملة اعتماد "إعالن الرابط لوقف العنف ضد النساء يف العنف ضد النساء يف األماكن العامةعلى موضوع " 2017و 2016سنيت 
ف ضد احلملة الوطنية السادسة عشر لوقف العنوقد متحورت الفضاءات العامة" الذي يشكل أرضية للتعاون من أجل التصدي للعنف املمارس ضد النساء وطنيا وترابيا. 

، وقد استندت " تعبئة مجاعية جمتمعية للقضاء على العنف ضد النساء"حول موضوع  ،2018دجنرب  11إىل  2018نونرب 26لفرتة املمتدة من النساء، اليت نظمت يف ا
اب، وعلى الوسائل بشراك الشهذه احلمالت على األنشطة التواصلية مبجموع الرتاب الوطين واجلهوي وكذلك على اللقاءات التفاعلية يف األوساط التعليمية واجلامعية إل

 .وغريه رتويناإلعالمية كالوصالت التحسيسية التلفزية واإلذاعية ووسائط عرب وسائل التكنولوجيات احلديثة ولقاءات تفاعلية عرب وسائل اإلعالم اإللك
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تسريع عملية صياغة مشروع قانون  2ج. 198.144
 ماشى مع املعايري الدولية لتوفري احلماية الشاملة والفعالةيت

 للنساء من العنف املنزيل  )أملانيا(
تقوية اإلطار القانوين منعاً للتمييز والعنف على  199.144
 سيما العنف املنزيل )إيطاليا( املرأة، وال

تسريع عملية اعتماد مشروع القانون املتعلق  200.144
 لى املرأة )األردن(ابلقضاء على العنف ع

اعتماد تشريعات حمددة بشأن العنف على املرأة  202.144
تتضمن أحكامًا جنائية ومدنية ضرورية للتصدي للعنف 

 املنزيل والتحرش اجلنسي ابلنساء والفتيات )املكسيك(
 تنفيذ القانون املتعلق ابلعنف على املرأة بصورة 203.144

 عاجلة )النرويج(
ون عام متعلق ابلعنف على املرأة مبا اعتماد قان 204.144

ذاً فعاالً يتفق مع املعايري الدولية مع توفري وسائل تنفيذه تنفي
 )ابراغواي(؛
تقوية التشريعات وتشديدها لكفالة املساواة  205.144

بني اجلنسني وخاصة ملنع العنف على املرأة ووقف حاالت 
 الزواج املبكر والقسري )مجهورية كوراي(

إلسراع يف سّن القانون املتعلق ابلعنف على ا 206.144
املرأة واعتماد التعريف العاملي للعنف القائم على أساس 

 نوع اجلنس )سلوفينيا(
اعتماد وتنفيذ قانون شامل وال متييزي بشأن  208.144

 العنف على النساء والبنات )سويسرا(
وضع تشريع حمدد ملنع العنف على املرأة  209.144

 واملعاقبة عليه )أوغندا(والتحقيق فيه 
)توصية مرفوضة جزئيا( لتحسني  1ج. 196.144

ري التشريعات املتعلقة ابلعنف على املرأة مبا يتفق مع املعاي

ابلوسط احلضري، وانتقل هذا  2018-2017و 2017-2016املومسني خالل  0.96بلغ مؤشر التكافؤ بني اجلنسني يف التعليم االبتدائي العمومي ، الولوج إىل التعليم تعزيز -4
 0.96إىل  0.95اإلعدادي، انتقل هذا املؤشر بني املومسني املذكورين من . وخبصوص مستوى التعليم الثانوي ابلوسط القروي 0.94إىل  0.93املؤشر ما بني املومسني املذكورين من 

 1.07إىل  2107- 2016برسم موسم  1.03القروي. كما انتقل هذا املؤشر ابلنسبة للتعليم الثانوي التأهيلي العمومي من  ابلوسط 0.77إىل  0.74ابلوسط احلضري، ومن 
 بني املومسني املذكورين ابلوسط القروي.    0.91إىل  0.83ابلوسط احلضري، ومن  2018-2017خالل موسم 

ابلوسط احلضري،  2018-2017خالل موسم  %99.1إىل  2017-2016خالل موسم  %97.1سنة من  11 إىل 6وانتقلت نسبة متدرس الفتيات املرتاوحة أعمارهن من 
إىل   %96.7سنة، فقد انتقلت، خالل املومسني املذكورين من  14و 12ابلوسط القروي. أما نسبة متدرس الفتيات املرتاوحة أعمارهن ما بني  %102.5إىل  %100.3ومن 

، فقد انتقلت، ما بني املومسني 17و 15ابلوسط القروي. وخبصوص نسبة متدرس الفتيات املرتاوحة أعمارهن ما بني  73.2%إىل  %69.4ابلوسط احلضري، ومن  99.8%
 ابلوسط القروي.   %33.6إىل  %32.0ابلوسط احلضري، ومن  %88.4 إىل %86.3املذكورين، من 

 من جمموع املتدربني. % 38، أي بنسبة 2017/2018برسم سنة متدربة  166.500ين املهين حوايل وابلنسبة للتكوين املهين، بلغ عدد الفتيات الاليت وجلن التكو 
 حامالت عدد ميثلو  .2018-2017يف العدد اإلمجايل للطلبة برسم السنة اجلامعية  %49وابلنسبة للولوج إىل التعليم العايل، مت حتقيق التكافؤ حيث بلغت نسبة الطالبات 

 2017-2016 اجلامعية السنة برسم الشهادات حلاملي اإلمجايل العدد من % 49,75 نسبة النساء من الشهادات
، حيث عرفت هذه األخرية حتسنا على مستوى املؤشرات الرئيسية للولوج إىل الرعاية الصحية كما تشري إىل ذلك معطيات البحث الوطين حول تعزيز الولوج إىل اخلدمات الصحية -5

غري أن هذه املؤشرات وإن عرفت حتسنا ملحوظا،  ن جمموع املستفيدين.م  %53. وشكلت نسبة النساء املستفيدات من نظام املساعدة الطبية2018 السكان وصحة األسرة لسنة
ى تتبع احلمل، تبلغ نسبة ي. فعلى مستو ضر فإهنا تعكس املتوسط الوطين للولوج إىل اخلدمات الصحية، إذ مازالت الفوارق اجملالية متيز هذه اخلدمات، خاصة بني الوسطني القروي واحل

فيما بلغ  نسبة   %74,2ابلوسط القروي. أما معدل الوالدة مبساعدة طبية ابلوسط احلضري فيقارب    %79,6ابلوسط احلضري مقابل %95,6اللجوء إىل الفحص ما قبل الوالدة 
 ابلوسط احلضري.96,6%

 ، حيث اختذت اململكة املغربية جمموعة من التدابري هتم: تعزيز الولوج للحق يف العمل -6
 ونصوصه  2016املتعلق بشروط الشغل والتشغيل املتعلقة ابلعامالت والعمال املنزليني خالل سنة  19-12اعتماد القانون رقم ، إذ مت تقوية اإلطار القانوين واملؤسسايت

 16علق بتتميم الئحة األشغال اليت مينع فيها تشغيل العامالت والعمال املنزليني املرتاوحة أعمارهم ما بني املت 2.17.356املرسوم رقم ) 2017خالل سنة  التطبيقية
  .. اخلاص بتحديد منوذج عقد العمل اخلاص ابلعاملة أو العامل املنزيل(2.17.355سنة واملرسوم رقم  18و

 ( مقاولة 110ائة وعشرة )م ترشيح عرفت العملية اليتلفائدة املقاوالت الوطنية والدولية املتواجدة داخل الرتاب الوطين، حيث عرفت هذه  تنظيم جائزة املساواة املهنية
ضاء اخل فبني اجلنسني د ، وذلك تتوجيا إلجنازات يف جمال املساواة وتكافؤ الفرص2018و 2017و 2016وطنية ودولية من جل القطاعات اإلنتاجية برسم سنوات 

 يف جمال التشغيل، وظروف العمل، والتكومي املستمر ابإلضافة إىل إشراك املرأة يف اهليئات التمثيلية ابملقاولة.  املقاولة
 ن منهم نساء، كما استفاد م %49، 2018شخصا يف سوق الشغل هناية دجنرب  102.773مكن برانمج إدماج من اندماج ما يقارب  ، حيثبرامج إنعاش التشغيل

حامل مشروع وإحداث  2.785منهم من النساء. ومتت كذلك مواكبة  %60ابحثا عن شغل  27.125حوايل  2018عمليات حتسني قابلية التشغيل لسنة 
 من املستفيدين من العنصر النسوي. %30منصب شغل  4.526مقاولة صغرية جدا أو نشاط مدر للدخل مكنت من توفري  1.351
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الدولية أبن تتناول أبعاد الوقاية واحلماية 
 ساعدة،............ )الربازيل(.وامل

تعديل قانون اإلجهاض اجلديد ملنح النساء  210.144
احلق يف اإلجهاض يف حاالت التعرض لزان احملارم 

 واالغتصاب بناًء على حمضر الشرطة فقط )سلوفينيا( 
 

 "الذي يرمي إىل تعزيز ودعم التمكني االقتصادي للنساء من خالل دعم املقاولة النسائية وقابلية التشغيل لدى النساء.  وإىل 2021- 2017برانمج "من أجلك ،"
جمال امرأة يف  271. كما مكن الربانمج من تكوين تعاونية 156ومقاولة  231اف التيي سطرها، حيث مت أمهها دمتكن هذا الربانمج من بلوغ األه 2018غاية 

 يف جمال تطوير القدرات املقاوالتية. 3138حتسني قابلية التشغيل و
  ،2018إىل متم سنة  2014زايرة تفتيش يف الفرتة املمتدة من سنة  85.065حيث قام جهاز تفتيش الشغل إبجناز ما يقارب  تعزيز املراقبة والرصد يف جمال الشغل ،

إمرأة يف حني بلغ عدد املسؤوالت  16.718مسؤولة داخل املقاولة. أما عدد مندوابت األجراء، فقد بلغ  77.490إمرأة عاملة منهن  1.274.839مت خالهلا إحصاء 
ختص  5.200تتعلق ابألجر و 78.910مالحظة تتعلق ابلتمييز ضد املرأة   يف العمل، منها  94.070وأسفرت هذه الزايرات عن تسجيل   .3.515النقابيات 
  .مالحظة تتعلق ابألمومة 3.158، فيما مت تسجيل 4.327قية. أما عدد املالحظات املتعلقة ابلعمل الليلي فقد بلغت هتم الرت  2.475التشغيل و

  دون احتساب  2018سنة  %40حوايل  إىل 2012سنة % 38.6إذ ارتفعت نسبة التأنيث يف الوظيفة العمومية منتقلة من املرأة يف الوظيفة العمومية، تعزيز مكانة(
 % 9.14مهاما لإلشراف، و تزاولن منهن  %14.62من املوظفات مهاما مرتبطة ابلتأطري و   %76.22املوظفني التابعني لألمن الوطين والوقاية املدنية(. وتزاول 

مناصب املسؤولية ابلوظيفة من جمموع  2018سنة  %23,27منهن تزاولن مهام التنفيذ. وتصل نسبة النساء يف مناصب املسؤولية )رئيسة قسم، رئيسة مصلحة( 
 .2012سنة  %16.21العمومية مقابل 

الية النفقات بشكل يضمن فع تماعيالجعزيز املساءلة املستجيبة للنوع اكإطار عملي لتالنوع االجتماعي  ، اعتمدت اململكة ميزانية 2015سنة  منذ: تطوير امليزانية املستجيبة للنوع  -7
لقانون املالية، القطاعات  130.13من القانون التنظيمي  39حيث ألزمت املادة  ية العمومية )النفقات واملداخيل(حتقيق العدالة يف املالاالجتماعي و ائمة على أساس النوع العمومية الق

 هذا الباب، عملت ويف نوع االجتماعي.، خاصة على مستوى الوفعالةاحلكومية واملؤسسات الوطنية بتسطري براجمها وفق أهداف واضحة ومعطيات دقيقة مقرونة مبؤشرات ملموسة 
قطاعا وزاراي. وأظهرت نتائج هذه املراحل التجريبية االخنراط الفعلي ملختلف األطراف املعنية من خالل  28مشلت  2018-2017-2016احلكومة على إجناز ثالث مراحل جتريبية 

، الذي أعطى انطالقة املرحلة 2019/4 وتعزز هذا املسار بصدور منشور السيد رئيس احلكومة رقمماعي. اعتماد مشاريع وأهداف ومؤشرات أتخذ بعني االعتبار معيار النوع االجت
جتماعي واختيار مؤشرات حتديد أهداف مستجيبة للنوع االعلى  وترتكز هذه املرحلة . قطاعات ومؤسسات جديدةستشمل اليت  للميزانية املستجيبة للنوع االجتماعي الرابعةالتجريبية 

 املستجيبة للنوع. جناعة األداء 
إنتاجية نيات تعاو  يف إطارة تضامنية لتمكني النساء يفالح عداد مشاريع، وذلك إبة النوع اليت يعتمدها هذا املخططقاربملإعماال  متكني املرأة القروية يف إطار خمطط املغرب األخضر -8

. وفيما خيص قطاع املنتوجات %18.7ونسبة عضوية الشباب  %9.4 2017لفالحة التضامنية برسم سنة لبلغت نسبة عضوية النساء داخل مكاتب التنظيمات املهنية  ، حيثنسائية
  .نساء جمموعة منتجة ترتأسها 26امرأة من برانمج أتهيل اجملموعات املنتجة للمنتوجات اجملالية و 6.000اجملالية، استفادت أكثر من 

انني التنظيمية و عملت اململكة املغربية على تعزيز التمثيلية السياسية للنساء على املستوى الوطين واحمللي وذلك إبدراج مقتضيات قانونية جديدة يف الق حيث، التمكني السياسي للمرأة -9
ن أذا االطار، جيدر التذكري ويف ه الرتابية وكذا ابلقانون التنظيمي املتعلق ابألحزاب السياسية.املتعلقة بكل من جملس النواب وجملس املستشارين وانتخاب أعضاء جمالس اجلماعات 

مقعدا للشباب، مما رفع من نسبة  30مقعدا للنساء و 60مقعدا، خصص منها  90أحدث دائرة انتخابية وطنية تتكون من  50املتعلق مبجلس النواب 27.11القانون التنظيمي رقم 
 .2011انئبة ( سنة  67) % 17إىل  2007انئبة( سنة  34) %10اء من متثيلية النس

                                                                 
 .2011أكتوبر  17بتاريخ  5987اجلريدة الرمسية عدد  -50 
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( مقعدا للشباب املرشحني 30ختصيص اجلزء الثاين من الالئحة الوطنية لثالثني ) 20.1651، مت مبوجب القانون التنظيمي رقم 2016أكتوبر  7ومبناسبة االنتخاابت التشريعية ليوم 
  انئبة (. 81)  % 21تقارب  مبجلس النواب متثيلية نسائية مشجعةمما ساهم يف حتقيق من اجلنسني 

، مما س املذكوربة املمثلة يف اجملللوائح الرتشيح املقدمة يف نطاق اهليئات الناخ يفمبدأ التناوب بني اجلنسني  52املتعلق مبجلس املستشارين 28-11ومن جهته، أحدث القانون التنظيمي رقم 
يف الرتكيبة السابقة  % 2.2، أي بنسبة 270نساء من أصل  6 ، مقابل% 12، أي بنسبة 2015أكتوبر2 برسم انتخاابت  120مقعدا من أصل  14ى مكن النساء من احلصول عل

 للمجلس.
لتعزير التمثيلية النسائية. تتعلق األوىل مبجالس  آليتني  53املتعلق ابنتخاب أعضاء جمالس اجلماعات الرتابية 59-11وخبصوص جمالس اجلماعات الرتابية، فقد وضع القانون التنظيمي رقم 

إدراج  2015( املقاعد على األقل يف كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات لفائدة النساء. وتتعلق اآللية الثانية ابجملالس اجلماعية، حيث مت سنة 1/3اجلهات، تتمثل يف ختصيص ثلث )
تتعلق بتعزيز متثيلية النساء داخل جمالس اجلماعات واملقاطعات ابعتماد ختصيص عدد أدىن  34.1554الذكر مبقتضى القانون التنظيمي رقم مقتضيات جديدة يف القانون التنظيمي السالف 

 مقاعد مع رفع هذا العدد حبسب العدد االمجايل لعدد املقاعد يف جملس كل مجاعة ومقاطعة. 4من املقاعد يف جملس كل مجاعة أو مقاطعة ال يقل عن 
  

 اجلماعات الرتابية كالتايل: سك، تطورت متثيلية النساء يف جمالوتبعا لذل
 امرأة منتخبة( سنة  3465) % 12.38إىل  2003امرأة منتخبة( سنة  127) % 0.55من  اجلماعية: انتقلت نسبة النساء املنتخبات يف اجملالس اجملالس اجلماعية

 . 2015منتخبة( سنة  6669) %21.17، لرتتفع هذه النسبة إىل 2009
 57) % 4.18منتخبة( إىل امرأة  29) % 2، حيث انتقلت من 2009: عرفت نسبة النساء هبذه اجملالس تطورا مقارنة مبا كانت عليه سنة جمالس العماالت واألقاليم 

 . 2015منتخبة( سنة 
 61.37أي بنسبة % 2015منتخبة سنة  255إىل  2009منتخبة سنة  27عدد املنتخبات مبجالس اجلهات من  : تطورجمالس اجلهات. 

نتخاابت العامة التشريعية اليت حتصل عليها املرتشحات املنتسبات هلا مبناسبة االكما مت يف نفس السياق، اختاذ إجراءات تنظيمية تروم منح حتفيزات مالية لفائدة األحزاب السياسية عن املقاعد 
 .اءري تلك املخصصة حصرا لرتشيحات النسواجلماعية واجلهوية برسم الدوائر أو املقاعد غ

 وبراجمها أنشطتها وضع عند االجتماعي النوع مقاربة االعتبار بعني خذاأل على  2015سنة صدرت ، اليت55الرتابية املتعلقة ابجلماعات الثالثة التنظيمية القوانني ومن جهة أخرى تنص
وكذا السعي للمناصفة خالل انتخاب مكاتب جمالس اجلماعات ، النوع االجتماعي ومقاربة الفرص وتكافؤ اإلنصاف املساواة بقضااي هتتم استشارية ترابية وعلى إحداث هيئات التنموية،
 الرتابية.

 وطنيا املسرية أجهزهتا داخل النساء لفائدة الثلث نسبة بلوغ هذه األخرية على 56املتعلق ابألحزاب السياسية  29.11رقم التنظيمي القانون حث فقد السياسية، األحزاب مستوى على أما
 .للبالد السياسية التنمية والشباب يف النساء مشاركة وتعميم توسيع على سياسي حزب كل يعمل أن على والرجال، النساء بني ملبدأ املناصفة التدرجيي التحقيق أفق يف وجهواي،

                                                                 
  51 - اجلريدة الرمسية عدد 6490 بتاريخ 11 أغسطس 2016.  

 2011 نوفمرب 22اتريخ مكرر  5997عدد اجلريدة الرمسية  - 49
 2011نوفمرب  22مكرر بتاريخ  5997اجلريدة الرمسية عدد  -50

 51- اجلريدة الرمسية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليو 2015.
 .2015يوليوز  23بتاريخ  6380املتعلق ابجلماعات املنشورة ابجلريدة الرمسية عدد  113-14، والقانون التنظيمي رقم واألقاليماملتعلق ابلعماالت  112-14املتعلق ابجلهات والقانون التنظيمي رقم  111-14القانون التنظيمي رقم  -55
 .2011كتوبر أ 24الصادرة بتاريخ  5989جلريدة الرمسية عدد ا -53
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ال تقوية القدرات اجملتمع املدين الناشطة يف جموابملوازاة مع ذلك، مت إحداث "صندوق الدعم لتشجيع متثيلية النساء" موجه لتمويل املشاريع املقدمة من طرف األحزاب السياسية ومجعيات 
ملدين. وخيصص عضويتها ممثلني من القطاعات احلكومية واألحزاب السياسية ومجعيات اجملتمع ا التمثيلية للنساء أو احلكامة احمللية. وتتوىل اإلشراف على عمل الصندوق جلنة مركزية تضم يف

مشروعا موزعة على خمتلف جهات اململكة مببلغ إمجايل يتحدد  354يف متويل ما جمموعه  2009ماليني درهم. وقد ساهم الصندوق منذ نشأته سنة  10سنواي للصندوق غالف مايل يبلغ 
 .مشاريع تستة طلبادرمها برسم مليون  52يف 

 ددصحيث يسهر يف هذا اإلطار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري على حماربة الصور النمطية احلاطة من كرامة املرأة، إذ أصدر يف هذا ال. ثقافة املساواة بني اجلنسني نشر -10
يارات الفكر وخدمات االتصال السمعي البصري خارج فرتة االنتخاابت وذلك لضمان اإلنصاف والتوازن بشأن ضمان التعبري التعددي لت 20.18، القرار رقم 2018يونيو  7بتاريخ 

 يف إطار ممارسة إعالمية تعددية مبا يرسخ مبادئ التمثيلية واملشاركة املواطنة واملناصفة.
ة ابلشأن ساء يف الربامج اإلخبارية وإشراك النساء يف تناول سائر املواضيع ذات العالقومن جهة أخرى حيرص متعهدو االتصال السمعي البصري على تفعيل املناصفة بني الرجال والن

 السالف الذكر. 20.18من قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم  10العام طبقا للمادة 
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 النهوض حبقوق الطفل ومحايتها
النظر يف إلغاء مجيع البياانت من واثئق اهلوية  135.144

اليت من شأهنا أن تؤدي إىل متييز يف حق األطفال املولودين 
 خارج إطار الزواج )بريو(

حتسني اإلجراءات املّتبعة يف تسجيل األطفال  136.144
من أجل ضمان املساواة بني األطفال واملعاملة القانونية 

 املتساوية هلم دومنا متييز )صربيا(
شهادات  إلغاء الرسوم املفروضة على إصدار 139.144

امليالد وتيسري إصدار شهادات امليالد جلميع األطفال 
 الالجئني الذين ال ميلكون شهادة ميالد بعد )تركيا(

مواصلة اجلهود احلميدة الرامية إىل تعزيز  2ج. 184.144
  محاية حقوق ...واألطفال )موريتانيا(

القضاء على املمارسة الضارة املتمثلة يف الزواج  217.144
وتوعية اجلمهور واآلابء واألمهات من أجل محاية املبكر 

 الفتيات القاصرات محايًة فعالة )كرواتيا(
تقوية التدابري الرامية إىل القضاء التام  1ج. 218.144

 على زواج األطفال ......)سرياليون(
اختاذ تدابري أكثر جنوعاً من أجل توفري  1. ج.222.144

ات ذلك من الفئ أفضل حلقوق الطفل....... وغريمحاية 
 الضعيفة )الصني(

مواصلة اجلهود من أجل كفالة حصول  223.144
األطفال واملراهقني الضعيفة حاهلم يف اجملتمعات الريفية 
على التعليم اجليد وخدمات الرعاية الصحية اجليدة 

 )مجهورية الو الدميقراطية الشعبية(
مواصلة تقوية السياسات العامة ذات  1ج. 224.144

لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وخباصة حقوق  الصلة
 رومانيا(الطفل....)

أهدافها ، الذي يروم تنزيل 2020-2015الطفولة  واصلت اململكة املغربية جهودها لتعزيز حقوق الطفل، خاصة من خالل تفعيل الربانمج الوطين التنفيذي للسياسة العمومية املندجمة حلماية
إحداث أجهزة ترابية مندجمة  ومتر لكافة أشكال اإلمهال واالعتداء واالستغالل والعنف ضد األطفال والوقاية منها وتوفري التكفل واإلدماج هلم. كما  التصدي تتوخىاليت  االسرتاتيجية اخلمسة،

 واصلت اململكة تعزيز حقوق الطفل من خالل برامج أخرى متعددة. كماحلماية الطفولة.  
 

 ، وذلك وفق األهداف االسرتاتيجية اخلمسة التالية:2020-2015من خالل تفعيل الربانمج الوطين التنفيذي للسياسة العمومية املندجمة حلماية الطفولة  الطفلحقوق  تعزيز .1
 

 أبريل    23ؤســســات الرعاية االجتماعية بتاريخ املتعلق مب 65.15اعتماد القانون خاصــة من خالل  ،تقوية اإلطار القانوين حلماية األطفال وتعزيز فعاليته: 1االســرتاتيجي  اهلدف
املتعلق حبماية  97.13والقانون اإلطار رقم  ؛ا يف ذلك األطفال يف وضــــــعية صــــــعبةعلى مؤســــــســــــات الرعاية االجتماعية اليت تتوىل التكفل ابلغري مب هأحكام الذي تطبق، 2018

مقتضــــــــيات هتم محاية حقوق األطفال يف وضــــــــعية إعاقة وتيســــــــري إدماجهم  والذي يتضــــــــمن، 2016أبريل  27حقوق األشــــــــخاص يف وضــــــــعية إعاقة والنهوض هبا الصــــــــادر يف 
 العقوبة يشــدد الذي  ،2018 فرباير يف النســاء ضــد العنف مبحاربة املتعلق 103.13 ونالقانو  ؛االجتماعي ومشــاركتهم يف مجيع مناحي احلياة وتتبع مســار متدرســهم وتكوينهم

 بتغيري 83.17 رقم والقانون ؛سنة 18 دون قاصر التهديد ضد أو العنف ابستعمال الزواج على اإلكراه أو العنف أو املعاملة سوء أو اجلنسي االستغالل أو االعتداء جرمية على
 خدمات من املستفيدين دائرة توسيع على ينص ، والذي 2018مارس  املعتمد يف العائلي صندوق التكافل من االستفادة ومساطر شروط بتحديد املتعلق 41.10 رقم القانون

 األم واألطفال وفاة بعد األوالد من األم ومســـــتحقي النفقة عوز ثبوت بعد وذلك منحلة، أو قائمة الزوجية العالقة كانت ســـــواء ابلنفقة هلم األوالد احملكوم لتشـــــمل الصـــــندوق
 ابلنفقة. هلا احملكوم املعوزة ابلنفقة والزوجة هلم احملكوم املكفولني

 قانون للطفل ومشروع الفضلى للمصلحة املكرسة املقتضيات من العديد الذي يتضمن اجلنائي القانون وسيتعزز هذا اإلطار القانوين ابعتماد مشاريع قوانني أخرى من يبنها مشروع
 رقم القانون صــــعبة، ومشــــروع وضــــعية يف املوجودين واألطفال جنح أو ضــــحااي جناايت األطفال ومحاية ابألحداث اخلاصــــة القواعد من جمموعة يتضــــمن اجلنائية الذي  املســــطرة

 األطفال على املمنوعة األشغال الئحة والذي يتضمن صرف، تقليدي بطابع تتميز القطاعات اليت يف الشغل شروط و واألجراء املشغلني بني العالقات بتحديد املتعلق  52.18
 منحه وشـــروط ابللجوء املتعلق 77 - 66 رقم القانون االجتماعيني؛ إضـــافة إىل مشـــروع ابلعاملني املتعلق 45.18 رقم القانون ســـنة ومشـــروع 18 و 16بني  أعمارهم املرتاوحة

 يتعلق 72 - 17 رقم قانون طلباهتم ومشروع مسطرة أثناء عنهم ينوب ومن وحمامي الرتمجة وتوفري القضائية املساعدة قبيل األطفال من من اللجوء لطاليب إجراءات يتضمن الذي
 ابهلجرة؛

مســــتوى  على للتنســــيق جهوية وجلان حملية جلان إحداث خالل من لألطفال القضــــائية احلماية ويف جمال العدالة، مكنت التدابري املربجمة ضــــمن هذا اهلدف االســــرتاتيجي من تعزيز
 العامة.  النيابة عليها تشرف ابألطفال للتكفل وجهوية حملية خطط عمل وتتبع إعداد على تسهر االستئنافية، القضائية والدائرة االبتدائية للمحاكم احمللية القضائية الدائرة

. وبرســـــم نفس الســـــنة، بلغ عدد 2018خلية إىل غاية ســـــنة  88تئنافية، حيث بلغ عددها واالســـــ االبتدائية احملاكم مســـــتوى على واألطفال ابلنســـــاء التكفل خالاي كما مت تعميم
طفال. أما احلاالت اليت مت إجناز حبث اجتماعي بشـــأهنا من طرف  2007حالة وبلغ عدد املســـتفيدين من املســـاعدة القضـــائية 12941احلاالت اليت مت اســـتقباهلا ابخلالاي املذكورة 

جلســــة يف قضــــااي العنف ضــــد األطفال.  وخالل ســــنة 2714ملؤســــســــات الرعاية ومراكز اإليواء وعقدت  زايرة 51ب حالة. وقامت هذه اخلالاي 120غ املســــاعدة االجتماعية فبل
اعتداء جنســـــي ضـــــد قاصـــــرين ابســـــتعمال العنف،  2500قضـــــية منها  6702، بلغ عدد القضـــــااي املرتبطة ابجلناايت واجلنح يف موضـــــوع العنف ضـــــد األطفال ما جمموعه 2018

 حالة اعتداء جسدي انتج عنه عجر مؤقت. 1511جنحة إمهال لألسرة، و 1104و
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مواصلة جهوده يف سبيل مكافحة عمالة  225.144
األطفال عن طريق التنفيذ الفعال لقانون العمال املنزليني 

 وظروف االستخدام )ملديف( 
 18حظر وجترمي جتنيد األطفال دون سن  226.144

ني حظرًا وجترميًا صرحيواستخدامهم يف األعمال العدائية 
 )أوكرانيا(

مواصلة جهوده من أجل محاية وتعزيز  2. ج.227.144
حقوق اإلنسان للفئات الضعيفة مبا فيها..... األطفال 

 )قربص(
زايدة تسريع اجلهود املبذولة ألجل تعزيز  2ج. 228.144

 حقوق... والطفل، وخاصة ذوي اإلعاقة منهم )جورجيا(
فوضة جزئيا( سحب أي إشارة )توصية مر  1ج. 138.144

يف واثئق اهلوية من شأهنا أن متّكن من حتديد األطفال 
 املولودين خارج إطار الزواج....... )تركيا(

)توصية مرفوضة جزئيا( اختاذ تدابري مناسبة، مع 191.144
 )مراعاة التزاماته الدولية، ملنع زواج القاصرين )ميامنار

انية، عن اجلولة الث . تنفيذ التوصيات املنبثقة90.144
، الفقراتن A/HRC/21/3الواردة يف الوثيقة 

، وحظر العقوبة البدنية حظراً ال 65-129و 129-62
يدع جماالً للشك، يف مجيع األماكن وحىت داخل املنزل ويف 
مؤسسات الرعاية البديلة ويف دور احلضانة النهارية ويف 

 املدارس )هاييت(
ءة قوبة البدنية وإسا. وضع تشريعات حتظر الع91.144

 معاملة البنني والبنات )ابراغواي(

موجهة إىل النياابت العامة إليالء موضوع محاية األطفال االهتمام  57اختذت عدة تدابري يف جمال محاية حقوق الطفل، حيث أصدرت دورايتالنيابة العامة  رائسةوجيدر التذكري أن 
 اصر، وتسجيل األطفال غري املسجلني ابحلالة املدنية ووضعية أطفال الشوارع.الالزم، وهي تتعلق ابإلجراءات القانونية املتعلقة بزواج الق

  شكل يف الواقع أرض على املندجمة حلماية الطفولالعمومية السياسة  خالهلا من تتجسد اليت اآللية ابعتبارها : إحداث أجهزة ترابية مندجمة حلماية الطفولة2اهلدف االسرتاتيجي 
الرتابية املندجمة حلماية الطفولة، إذ ســــيتم العمل إعداد برانمج إلحداث األجهزة  2018األطفال. ويف هذا الباب، مت خالل ســــنة  لفائدة ملموســــة محائية وقائية أو قرب خدمات

 من خالل: 3. كما يتم كذلك حتقيق هذا اهلدف االسرتاتيجي رقم أقاليم منوذجية 4أجهزة ترابية ب  4على إحداث  2019خالل سنة 
للنهوض برتبية وتكوين األطفال مبؤســــســــات الرعاية االجتماعية وتعزيز  برانمج مواكبة"م إطالق مت حيث، هشــــة وضــــعية يف لألطفال مالئمة خدمات ريتوف •

، مع مجعيتني متخصـــــصـــــتني للمســـــامهة يف توطني الربانمج مبؤســـــســـــات الرعاية 2018، وعقد اتفاقييت شـــــراكة، ســـــنة 18فرص إدماجهم بعد بلوغهم ســـــن 
وعة من األقاليم والعماالت أمهها الدار البيضاء، طنجة، مراكش، سال، مكناس ماليني درهم، تغطي جمم 4االجتماعية املستهدفة وذلك بقيمة مالية تتجاوز 

 االجتماعي اإلسعاف تسيري ودعم 2018 نونرب يف " الشارع وضعية يف أطفال بدون مدينة الرابط "مبادرة وإطالق، ايفع 2700وفاس، لفائدة أزيد من 
درمها. كما   845.977,24 درمها ومكناس مببلغ مليون 3,5  مببلغ مبدن الدار ارالبيضـــاء 2018يف وضـــعية الشـــارع برســـم ســـنة  األطفال لفائدة املتنقل

درمها، ومت رصـــد  3.571.528 يناهز مببلغ الشـــارع وضـــعية يف األطفال جمال يف العاملة للجمعيات مشـــروعا 15دعم  2017عرفت ســـنة 
 . 2018سنة  مليون درهم هلذا الدعم برسم5مبلغ 

 طفال 935خدماهتا  من ، يســـتفيد2018 ســـنة مؤســـســـة 94 املرخص هلا الســـتقبال األطفال بلغ االجتماعية الرعاية مؤســـســـات وجيدر التأكيد أن عدد
 ومستفيد.مستفيدة  67.100دار للطالب والطالبة يستفيد من خدماهتا أكثر من  845كما توجد   ،الشارع وضعية يف األطفال فيهم مبن وطفلة،

الف توفيما خيص تعزيز أنشــــــــطة القرب، مت وضــــــــع الربانمج الوطين "عطلة للجميع" الذي يهدف إىل تعميم االســــــــتفادة من العطلة لألطفال والشــــــــباب ابخ
اته الفئة ملوجهة هلوإحداث اجليل اجلديد منها" يهدف إىل ضـــــــــــــــمان خدمات الرتفيه امســـــــــــــــتواهم االجتماعي ومكان إقامتهم، وبرانمج "هتيئة مراكز التخييم 

 )طنجة، بركان، شفشاون، احملمدية، ورززات واتوانت(
 1.676.100زايرة تفتيش أســــــفرت عن توجيه  69.972 جهاز تفتيش الشــــــغل، أجنز 2018و 2017فربســــــم ســــــنيت  ،األطفال تشــــــغيل احلد من •

طفال عامال دون  212مكنت هذه الزايرات من إحصــــاء تنبيها خبصــــوص وضــــعية األطفال يف العمل. كما  80مالحظة و 2.903مالحظة وجهت منها 
  منهم من األعمال اخلطرة. 204سنة، مت سحب  18و 15طفال ترتاوح أعمارهم ما بني  628منهم من العمل، و 93سنة، مت سحب  15

مجعيات  9طفال، حيث مت انتقاء درهم لدعم مشـــاريع اجلمعيات العاملة يف جمال حماربة تشـــغيل األ 2.000.000كما مت ختصـــيص غالف مايل يقدر ب 
، وذلك على أساس جمموعة من املعايري املتضمنة يف دفرت التحمالت خاصة تلك املتعلقة ابلوقاية والتحسيس بظاهرة 2018مجعية برسم سنة  59من أصل 

اهرة تشـــــــغيل الفتيات يف ســـــــن مبكرة كخادمات وانتشـــــــاهلم من العمل وإعادة إدماجهم يف أســـــــالك التعليم أو مراكز التكوين، واحلد من ظتشـــــــغيل األطفال 
  . سنة 18-15البيوت وحتسني ظروف عمل األطفال من الفئة العمرية 

                                                                 
 2018مارس  29س/ر.ن.ع الصادرة بتاريخ 20دورية عدد  -57 

 2018مارس  14س/ر.ن.ع الصادرة بتاريخ 165دورية عدد  -    
 2019فرباير  11س/ر.ن.ع الصادرة بتاريخ 8دورية عدد  -    
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)توصية مرفوضة جزئيا( حتليل  3و ج. 1ج. 130.144
 التشريعات القائمة وإلغاء مجيع القواعد اليت تتناىف مع مبدأ

املساواة بني األطفال أو اليت تشكل متييزًا يف حق الطفل 
 )شيلي(

ح . السما )توصية مرفوضة جزئيا( .....  2ج. 134.144
ابالعرتاف القانوين التام ابألطفال املولودين خارج إطار 

 الزواج..... )أملانيا(
اعتماد مشروع قانون حيدد شروط عمل العمال  159.144

 املنزليني )تركيا(
مواصلة مواءمة تشريعاته وسياساته وبراجمه اليت  201.144

تكرس حقوق الطفل من أجل منع عمل األطفال يف 
ووقف حاالت الزواج املبكر وجترمي مجيع  ظروف مؤذية

 أشكال استغالل األطفال )كينيا(
......... اإلسراع بَسّن التشريع الذي  2ج. 218.144

 يلغي تزويج األطفال كرهاً )سرياليون(
اختاذ تدابري من أجل مقاومة امليل إىل  219.144

استصدار أذون قضائية حلاالت زواج هتمُّ قاصرين بوسائل 
 إجراء التعديالت الضرورية ملدونة األسرة )السويد(منها 

 

الطبية  املســــاعدة االجتماعي تعزيز اســــتفادة األطفال من نظام التماســــك حيث مت يف إطار صــــندوق، واألســــر األطفال هشــــاشــــة ملعاجلة الوقاية برامج تعزيز •
 هشـــــــة وضـــــــعية يف األرامل دعم وتعزيز برانمج 2018مليون طفل برســـــــم ســـــــنة  4.9إىل  2016مليون طفل ســـــــنة  3.9"، إذ انتقل عددهم من "راميد

 ما أي أرملة، 91.126 و ويتيمة يتيم 156.000 من أكثر ،2018إىل متم ســـــنة  ،اليتامى، الذي يصـــــل عدد املســـــتفيدين منه ألطفاهلن احلاضـــــنات
 إىل 2017-  2016املوســـم تلميذا خالل  734.000حوايل من 58املســـتفيدين من برانمج تيســـري أســـرة. كما انتقل عدد التالميذ  90.000يعادل
برســـم 1.200.000 خالل إىل أســـرة 441.000 من املســـتفيدة األســـر عدد وانتقل . 2019-2018 املوســـم تلميذا خالل 2.087.000 من أكثر

 الفرتتني املذكورتني.
تلميذا خالل   4.103.781إىل 2017-2016تلميذا خالل املوســـم الدراســـي    4.018.470، من 59"حمفظة مليونم مبادرة من املســـتفيدين التالميذ أخرى، انتقل عددومن جهة 

 .املستفيدين جمموع من %48 الفتيات . وتشكل2018-2017املوسم الدراسي 
اســــــــتفادة  2018من اإلانث.  يف حني عرفت ســــــــنة    15.198ضــــــــمنهم  2016/2017وين ابلتدرج املهين برســــــــم يف وضــــــــعية هشــــــــة من التك ومراهقا طفال 30.457كما اســــــــتفاد 

 من اإلانث. 18.246متدرجا، ضمنهم  36.878
منهم يف اجملال  %84.5، 2018طفال برســــم ســــنة  11.344 إعاقة فقد بلغ عدد املســــتفيدين منهم من الدعم املخصــــص لتحســــني ظروف التمدرس وضــــعية يف األطفال وخبصــــوص دعم

. ولإلشـــارة فإن الدعم املذكور يشـــمل اخلدمات الرتبوية والتأهيلية والتكوينية والعالجية 2015ابلنســـبة لســـنة  %139يف اجملال القروي، مما يشـــكل ارتفاعا بنســـبة  %15.5مقابل احلضـــري 
مركزا مرخصـــــا للرعاية  17فيها املؤســـــســـــات التعليمية العمومية.  أما األطفال يف وضـــــعية إعاقة املتخلى عنهم، فيتم التكفل هبم من طرف الوظيفية داخل خمتلف املؤســـــســـــات املتخصـــــصـــــة مبا 

 االجتماعية.
مليون درهم برسم  160يقدر حبوايل  ص مبلغوختصي، 2018مليون درهم إىل غاية هناية  74.220امرأة مما جمموعه  21.830أما فيما يتعلق بصندوق التكافل العائلي فقد استفادت منه 

  .2019سنة 
 .2018برسم سنة درهم وذلك  4.605.780مركزا يقدم الدعم واملشورة يف هذا اجملال مبيزانية  24ويف جمال الوساطة األسرية والرتبية الوالدية، مت دعم 

 

  وذلك لالســتجابة للمعايري الدولية يف جمال محاية األطفال ابلرفع من جودة البنيات واخلدمات. ومت يف هذا الباب  ،: وضــع معايري للمؤســســات واملمارســات3اهلدف االســرتاتيجي
 من صـــنف بكل اخلاصـــة للتحمالت دفاتر اعتماد من ســـتمكن التطبيقية اليت مراســـيمه إعداد يف والشـــروع االجتماعية، الرعاية مبؤســـســـات املتعلق 65.15 رقم اعتماد القانون

 1.128 يصــــل املرخصــــة االجتماعية الرعاية جودهتا. وجيدر التأكيد يف هذا الباب أن عدد مؤســــســــات وحتســــني خدماهتا معرية وذلك هبدف املؤســــســــة، ومشــــروع املؤســــســــات
 االجتماعية للرعاية مؤســســة 63 ريوتدب بفتح للجمعيات عرفت الرتخيص 2018فئاهتم. كما أن ســنة  جبميع مســتفيدا ومســتفيدة 100.296تناهز  اســتيعابية بطاقة مؤســســة
كما بلغت منح تسيري وجتهيز مؤسسات ،  صعبة وضعية يف واألطفال عنهم، واملتخلى املهملني األطفال ومراكز والطالبة الطالب دور تشمل أساسا للتحمالت، دفرت وفق لألطفال

 .2018برسم سنة مليون درهم  155ملؤسسات الرعاية االجتماعية ة املقدمة الرعاية االجتماعي

                                                                 
  سنة 15إىل  6اهلدر املدرسي وتفعيل إجبارية التعليم من هو برانمج للتحويالت النقدية املشروطة لفائدة األسر الفقرية يهدف إىل احلد من  58-

  .ميذواليت تعد جزءا من االسرتاتيجية الوطنية للدعم االجتماعي لألطفال املتمدرسني وأسرهم، إىل منح الكتب واللوازم املدرسية لفائدة التال 2008هتدف املبادرة اليت أطلقها صاحب اجلاللة سنة  -59 
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املتعلق ابلعاملني االجتماعيني، والذي يعترب آلية لتطوير العمل االجتماعي ومتكني املهنيني  45.18رقم القانون مت إعداد مشــــروع  وفيما خيص الرفع من جودة املمارســــات، مت إعداد
 اب، فقد مت تنظيم. ويف هذا البمن التمتع حبقوقهم وممارســــــة مهامهم يف أحســــــن الظروف، ومتكني املســــــتفيدين من خدمات للمســــــاعدة االجتماعية تســــــتجيب للمعايري املطلوبة

 للطفولة. االجتماعية للرعاية مؤسسة 516 ب العاملني لفائدة اتكويني يوما 14.838
 
 

  العقليات تراعي املصلحة الفضلى للطفل وتغيري اليت اجملتمعية والسلوكات واملمارسات القيم ترسيخ يتوخىوالذي ، احلمائية االجتماعية ابملعايري : النهوض4اهلدف االسرتاتيجي 
 ثالث تنظيم مت، 2019إىل غاية يوليوز و  2018 ســـنة وخالل «.ســـالمة-إ»هذا اإلطار، مت إطالق برانمج حلماية األطفال على األنرتنيت ابألطفال. ويف  واملمارســـات الضـــارة

. كما مت واجلمعيات الوطنية واملؤســـســـات الوزارية القطاعات ممثلي لفائدة أجل التنمية من التواصـــل وموضـــوع لألطفال احلامية االجتماعية املعايري موضـــوع حول تكوينية ورشـــات
مستفيد  92لفائدة األطر العاملة ابجلمعيات املدعمة يف جمال الرتبية الوالدية وكذلك ممثلي القطاعات واملؤسسات واملعاهد الوطنية ) تكوينيتني تنظيم ورشتني 2019خالل سنة 

 .2018متت بلورهتا سنة  اليت الوالدية الرتبية جمال يف للتكوين خطة ومستفيدة( وذلك يف إطار تفعيل
مؤســــســــة. كما مث أيضــــا إحداث املرصــــد الوطين  10000 ويف جمال حماربة العنف ابلوســــط املدرســــي، مت تعميم خالاي اإلنصــــات والوســــاطة داخل املدارس اليت يقدر عددها ب

 الاي اإلنصات املذكورة.ملناهضة العنف ابلوسط املدرسي الذي يرصد وضعية العنف ابستثمار املعطيات اليت ترد عليه من خ
 

  وتقييمها وإنتاج اإلقليم على مســــتوى احلماية منظومة يلجون الذين الفردية األطفال حاالت لتتبع واملراقبة والتقييم والتتبع للمعلومات منظومات : وضــــع5اهلدف االســــرتاتيجي 
 التقارير وإعداد الطفولة محاية وبرامج ســــياســــة لتتبع مؤشــــرات احلماية ووضــــع خدمات منظومة وتقييم وتتبع للحماية حاجة يف األطفال فئات وضــــعية بتحليل مرتبطة مؤشــــرات

 "مرصـــــــد " املعلوماتية البوابة القضـــــــائية وإحداث الســـــــلطات طرف من الطفولة محاية مبراكز املودعني األطفال بتتبع خاص معلومايت نظام الدورية. وقد مت يف هذا الباب إعداد
 األم صــحة بربامج املتعلقة املعلوماتية املنظومة ومراجعةمنظومة "مســار" للتتبع الفردي لكل التالميذ والتلميذات، و ، املدرســي ابلوســط العنف حاالت مجيع وتتبع ابلتبليغ اخلاصــة
 الطفل؛ صحة خيص فيما الصحة لوزارة اجلديدة األولوايت وفق األساسية وذلك والعالجات العائلي والتنظيم والطفل

 

حقوقه األســاســية كاحلق  ابعتبار ذلك مدخال رئيســيا للتمتع بباقيحق الطفل يف اهلوية من خالل التنظيم الدوري للحملة الوطنية لتســجيل األطفال يف ســجال احلالة املدنية،  تعزيز .2
احلملة الوطنية اليت ترتكز على آليات جهوية وحملية تنخرط فيها هذه  2017يف احلصـــــــــــــــول على التعليم والعالج والعناية الصـــــــــــــــحية، حيث أطلقت اململكة املغربية ابتداء من أكتوبر 

قد مكنت هذه احلملة  ثبوتية هلويتهم .والقطاعات احلكومية املعنية من أجل التكفل حباالت األطفال غري املســـــجلني يف ســـــجالت احلالة املدنية وبذويهم من أجل اســـــتصـــــدار الواثئق ال
 حكما تصــرحييا 44.124 جمموعه ما ابســتصــدار وذلك األطفال، فيهم مبن املدنية احلالة شــخصــا بســجالت 53.418 تســجيل من ، 2018دجنرب 31 حدود منذ إطالقها لغاية

  .2019أجنبيا. وقد مت إطالق املرحلة الثانية هلذه احلملة يف هناية أبريل  طفال 1574تسجيل  خالهلا مت كما على القضاء، معروض ملف 62.230 ضمن من ابلوالدة،
عززت ألول هلذا التقرير، ما ســـبقت اإلشـــارة إليه يف احملور افكتعزيز االنتصــاف يف جمال حقوق الطفل إبحداث اآللية الوطنية للتظلم لفائدة األطفال ضــحااي االنتهاكات احلقوقية.  .3

، انسجاما 2018فرباير  22بتاريخ  60ادة تنظيم اجمللس الوطين حلقوق اإلنساناملتعلق إبع 76.15ابعتماد القانون رقم  اململكة املغربية اختصاصات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان
ااي االنتهاكات اليت  حمن الدســـــتور،، ال ســـــيما عرب إحداث ثالث آليات وطنية ومتتيعها ابالســـــتقالل الوظيفي، من بينها اآللية الوطنية للتظلم اخلاصـــــة ابألطفال ضـــــ 171مع  الفصـــــل 

من ينوب عنهم أو يدافع عنهم، ومباشــــــــرة مجيع التحرايت املتعلقة ابلشــــــــكاايت املتوصــــــــل هبا ودراســــــــتها، من طرف األطفال ضــــــــحااي االنتهاكات أو  ختتص بتلقي الشــــــــكاايت املقدمة
ماع إليه. كما اهنا ى فائدة يف االســــــتومعاجلتها والبت فيها. وتقوم كذلك بتنظيم جلســــــات اســــــتماع ودعوة األطراف املعنية ابالنتهاك أو شــــــكاية وكذا الشــــــهود واخلرباء وكل شــــــخص تر 
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طيات والواثئق املتوافرة لديها يف حالة عتلقائيا لكل حاالت خرق أو انتهاك حقوق الطفل اليت تبلغ إىل علمها وتبليغ السلطات القضائية املختصة وموافاهتا جبميع املعلومات وامل تتصدى
 وقوع خرق أو انتهاك فعلي.

 املتعلقة بتطور املؤشرات ذات الصلة.    طياتوتقدمي املعفقد مت التفصيل فيها يف احملورين املخصصني هلذين احلقني حلق يف الصحة والتعليم، اب النهوض اجلهود املبذولة يف جمال وفيما خيص
 النهوض حبقوق األشخاص املعاقني

اختاذ تدابري أكثر جنوعاً من أجل توفري  2. ج.222.144
محاية أفضل حلقوق.... األشخاص ذوي اإلعاقة.... وغري 

  الضعيفة )الصني(ذلك من الفئات 
مواصلة تقوية السياسات العامة ذات  3ج. 224.144

الصلة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،.. وخباصة حقوق 
  األشخاص ذوي اإلعاقة )رومانيا(

مواصلة جهوده من أجل محاية وتعزيز  1. ج.227.144
حقوق اإلنسان للفئات الضعيفة مبا فيها األشخاص ذوي 

 اإلعاقة..... )قربص(
مواصلة اختاذ تدابري شاملة لتحسني اندماج  229.144

 األشخاص ذوي اإلعاقة يف اجملتمع )هنغاراي(
مواصلة تقوية تنفيذ السياسات العامة املتعلقة  230.144

  ابألشخاص ذوي اإلعاقة )ليبيا(
مواصلة اجلهود لتعزيز التعليم اجلامع عن طريق  167.144

ى التعليم تيسري حصول األشخاص ذوي اإلعاقة عل
 )إكوادور(
. إدماج لغة اإلشارة يف وسائط اإلعالم العامة 231.144

 وتوفري التدريب للمرتمجني يف هذا اجملال )مدغشقر(

، حيث ابشرت 61 وضعية إعاقةاملتعلق حبماية حقوق األشخاص يف 97.13واصلت اململكة املغربية تعزيز جهودها للنهوض حبقوق األشخاص يف وضعية إعاقة بعد اعتماد القانون اإلطار رقم 
منه أو ابلشروط واملسطرة واجلهة املخول هلا منح بطاقة "شخص يف وضعية إعاقة" أو إبحداث جلان  6اعتماد نصوصه التطبيقية كتلك املتعلقة بوضع نظام للدعم االجتماعي استنادا إىل املادة 

 ة ملفات األطفال يف وضعية إعاقة مبؤسسات التعليم والتكوين وتتبع مسار متدرسهم وتكوينهم. جهوية لدى األكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين، تكلف بدراس
، حيث مت 2017يوليوز  الذي مت اعتماده يفللسياسة العمومية املندجمة للنهوض حبقوق األشخاص يف وضعية إعاقة،  2021-2017الشروع يف تنفيذ خمطط العمل الوطين  .1

 إطالق وإجناز األوراش التالية:
 الذي يعرف متثيلية كل من القطاعات احلكومية والشبكات العاملة يف جمال اإلعاقة 2017يف جمال اإلعاقة يف دجنرب  إحداث املركز الوطين للرصد والدراسات والتوثيق ،

 واخلرباء.
 ترشيد العرض و ، حيث يتم العمل على إعداد نظام جديد لتقييم اإلعاقة، يهدف إىل تفادي املقاربة الطبية واالرتقاء إىل النموذج االجتماعي التفاعلي، تقييم اإلعاقة

من أجل االستجابة  لقطاعيةاالجتماعي للخدمات من خالل استهداف دقيق وفردي للمستفيدين، ورصد حاجيات األشخاص يف وضعية إعاقة وتعبئة السياسات والربامج ا
من القانون  23هذا التقييم بتحديد صفة اإلعاقة طبقا للتعريف اجلديد هلا الذي ورد يف املادة  وسيسمحهلا، والتوفر على قاعدة للمعطيات اإلحصائية من أجل التتبع. 

 املتعلق حبماية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة والنهوض هبا. 97.13اإلطار رقم 
 سنوات،  3وذلك من خالل تنفيذ برانمج وطين لتكوين مهنيني يف جمال التكفل ابألشخاص ذوي إعاقة التوحد، ميتد على  ابألشخاص ذوي إعاقة التوحد، التكفل

 . 2019يف اجملال. وقد أعطيت انطالقته الفعلية يف فرباير  ممارس 1200ومكوان  60سيستفيد منه سنواي 
 املتعلق ابالتصال السمعي البصري، الذي ينص على وجوب احرتام الشركات  77-03تفعيال ملقتضيات القانون  مية، وذلكاإلعالم العمو إلشارة يف وسائط إدماج لغة ا

 ذويمن لفئات االوطنية لالتصال السمعي البصري، للمقتضيات الواردة يف دفاتر التحمالت حيث تلتزم مبوجبها هذه الشركات ابالستجابة حلاجيات األشخاص و 
تصال السمعي نية لالاالحتياجات اخلاصة، بضمان ولوج األشخاص ضعيفي السمع و/أو البصر إىل الربامج اإلذاعية والتلفزية. ويف هذا الصدد، تعمل الشركات الوط

فورية إىل لغة الصم وضعيفي السمع توفري الرتمجة الالبصري العمومية على تطوير ولوج األشخاص ضعيفي السمع إىل الربامج التلفزية ابستعمال كافة الوسائل املتاحة، وتلتزم ب
 أو غريه. عند بث الربامج اإلخبارية والربامج املوجهة للجمهور الناشئ وكذا الربامج املتضمنة ملناقشة قضااي ذات بعد سياسي، اقتصادي، اجتماعي 

 

 من خالل:  قة والنهوضاألشخاص يف وضعية إعا تنفيذ التدابري التيسريية التالية لتعزيز حقوق مواصلة .2

                                                                 
 .2016ماي  19بتاريخ  6466اجلريدة الرمسية عدد   61
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 :إعداد والشــــــــــروع يف أجرأة برانمج وطين للرتبية الداجمة يهدف إىل أتمني احلق يف ولوج الرتبية والتكوين لألشــــــــــخاص يف وضــــــــــعية إعاقة أو يف حيث مت  تعزيز الرتبية الداجمة
 .وضعيات خاصة مبا يضمن حقهم يف تعليم منصف وذي جودة ويؤهلهم لالندماج يف سوق الشغل

   الدعمهذا  من املســــــــتفيدين إعاقة وضــــــــعية يف األطفال عدد بلغيف وضــــــــعية إعاقة، حيث  األطفالمتدرس  يدعملتماســــــــك االجتماعي وجيدر التأكيد ان صــــــــندوق ا
خالل  %139 بنسبة املستفيدين عددارتفع . وقد القروي اجملال يف %15.5و احلضري اجملال يفمنهم  %84.5درهم،  مليون 97 تناهز مالية بقيمة ،طفال11.344

  ؛2018و  2015بنيالفرتة ما بني 
 الذي يهدف حتســـــني التكفل ابألشـــــخاص يف وضـــــعية إعاقة  2021-2015وذلك يف إطار تفعيل املخطط الوطين للصـــــحة واإلعاقة  ،تعزيز الولوج إىل احلق يف الصـــــحة

لوظائف الســـــمعية والبصـــــرية اجبميع أشـــــكاهلا احلركية الســـــمعية والبصـــــرية والنفســـــية. ويف هذا اإلطار، بلغ عدد املســـــتفيدين من برانمج الكشـــــف املبكر والتكفل ابلعجز يف 
 2017مستفيدا سنة  15235و  2015مستفيدا سنة  15427

 وكيفية  %7، الذي مت مبوجبه تعديل حصـــــــــيص 2016يوليوز  12، بتاريخ 16.2 .145حيث ابدرت احلكومة إبصـــــــــدار املرســـــــــوم رقم  ،تعزيز التشـــــــــغيل ابلقطاع العام
 23بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مبارايت التوظيف يف املناصب العمومية. ومت عقب ذلك بتاريخ  2016يوليوز  18الصادر يف  2.16.146احتسابه واملرسوم رقم 

منصـــب مايل يف  200 علىالتباري  متصـــرفا ابلقطاعات احلكومية. وســـيتم50، مت تنظيم أول مباراة موحدة خاصـــة ابألشـــخاص يف وضـــعية إعاقة لتوظيف 2018دجنرب 
 .2019 قانون املالية لسنة برسمإطار املباراة املوحدة لألشخاص يف وضعية إعاقة 

 حيث مت إطالق مشـــــــــــــاورات مع الفاعلني يف القطاع اخلاص لوضـــــــــــــع اإلطار التعاقدي بني الدولة ومقاوالت القطاع اخلاص لتشـــــــــــــغيل  ،دعم التشـــــــــــــغيل يف القطاع اخلاص
املتعلق حبماية حقوق األشـــــخاص يف وضـــــعية إعاقة  97.13من القانون اإلطار  15، والذي نصـــــت عليه املادة ســـــنة 18البالغني أكثر من  األشـــــخاص يف وضـــــعية إعاقة

 وض هبا.والنه
 د د، حيث مت ختصيص برانمج لصندوق دعم التماسك االجتماعي يتعلق بتشجيع االندماج املهين واملشاريع املدرة للدخل، ومت وضع دليل مسطري حيدعم التشغيل الذايت

ســـنهم  لدعم مجيع األشـــخاص يف وضـــعية إعاقة، البالغشـــروط االســـتفادة من هذا الصـــندوق، ابإلضـــافة إىل االجراءات املســـطرية اليت متر منها الطلبات. ويســـتفيد من هذا ا
درهم ابلنسبة للمشاريع اجلماعية،  200.000درهم كحد أقصى، و 60.000سنة، وكيفما كانت مستوايهتم الدراسية حيث يتم متويل املشاريع الفردية ب  18أكثر من

 1207، أزيد من 2019إىل حدود فرباير  2015نونرب . وقد دعم الصــــــــندوق من شــــــــريطة أن تكون األنشــــــــطة صــــــــناعية أو جتارية أو حرفية أو فالحية تقدم خدمات
 مليون درهم. 42مشروعا بقيمة مالية جتاوزت 

ــــــــــــــــتذكري أن املبالغ املالية اليت رصدت لفائدة األشخاص يف وضعية إعاقة يف إطار صندوق دعم التماسك االجتماعي واملخصصة أساسا  ألجهزة اخلاصة القتناء اوجيدر الـ
تســيري مراكز للدخل وكذا املســامهة يف إحداث و  واملســاعدات التقنية األخرى، وحتســني ظروف متدرس األطفال يف وضــعية إعاقة، وتشــجيع االندماج املهين واملشــاريع املدرة

 مليون درهم. 508.36 بلغت 2018و 2015استقبال ومساعدة األشخاص يف وضعية إعاقة منذ برسم الفرتة ما بني 
 املهين مع األخذ دماجهم االجتماعي و مبادرات لتنمية التكوين املهين لفائدة األشـــخاص يف وضـــعية إعاقة وذلك من أجل تيســـري إ اختاذ عدة، حيث مت دعم التكوين املهين

كز الوطين حممد ملر ابمت إحداث مركز التكوين املهين املخصـــــــص لألشـــــــخاص ذوي اإلعاقة الذهنية ، إذ اء كانت حركية أو ذهنية أو بصـــــــريةبعني االعتبار نوعية اإلعاقة ســـــــو 
اخلزف وعامل طعمة و احللوايت وامل شـــخاص الذين يتوفرون على املؤهالت الالزمة يف شـــعبألفائدة ابتلقني التكوين لهذا املركز ويقوم  .(ســـال اجلديدة)الســـادس للمعاقني 

  اململكة. مت توسيع هذا النموذج من املراكز اليت حتتوي على ورشات للتكوين املهين على ابقي جهاتوقد   الطوابق وعامل اجملاالت اخلضراء.
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من  من املتدربني ةيقوم بتأهيل هذه الشــرحي( متارة)ومنحهم االســتقاللية، مت إحداث مركز التأهيل  ةالســوســيو مهنيمتكني ضــعاف البصــر من اإلدماج يف احلياة أما خبصــوص 
 ولوج التكوين يف الرتويض الطيب الذي تنظمه معاهد تكوين األطر يف مهن الصحة.أجل 

، )احملاسبةة وتلقن التكوين بشعب متنوع اململكة مراكز اجتماعية خمتلطة لتكوين األشخاص ذوي اإلعاقة احلركية. وتغطي هذه املراكز خمتلف جهات10كما مت إحداث    
 تقنيات البيع، التجارة، كهرابء البناء، احللي، الفصالة واخلياطة...(. 

 من اإلانث. % 38 متدراب، ضمنهم 384، 2017/2018 يتبرسم سن ،تفيدين من التكوين املهينوقد بلغ عدد األشخاص يف وضعية إعاقة املس
 

 ضـــــــــعية إعاقة، ، حيث مت إعداد دليل املعايري املتعلقة إبحداث املؤســـــــــســـــــــات الطبية للتكفل ابألشـــــــــخاص يف و تعزيز البنية التحتية املتعلقة ابلرتويض الطيب وتركيب األطراف
املتعلق ابملنظومة الصــــــحية وبعرض العالجات، كما مت الرفع من عدد  34-09ووضــــــع منظومة للرعاية الصــــــحية وإعادة التأهيل، وذلك تفعيال ملقتضــــــيات القانون اإلطار 

، ومت الشــــــــروع يف اجناز 2018مركزا ســــــــنة  18، إىل 2012مركزا قبل ســــــــنة  12اإلقليمية للرتويض الطيب وتركيب األطراف االصــــــــطناعية واملقومات من املراكز اجلهوية و 
 جبهة درعة اتفياللت. اعيةطنوجتهيز مراكز للرتويض الطيب وتركيب األطراف االصطناعية واملقومات بكل من مدن ورزازات، واترودانت   وبرجمة مركز تركيب األطراف االص

 عاقة لتبلغإحيث مت الرفع من عدد األطر الطبية والتقنية العاملة يف جمال التكفل ابألشـــــخاص يف وضـــــعية  ،تعزيز املوارد البشـــــرية املختصـــــة يف جمال التأهيل وتقوية القدرات 
ممرضــــــا  90ممرضــــــا خمتصــــــا يف ترويض النطق، و 104ممرضــــــا خمتصــــــا يف الرتويض احلركي، و 522طبيبا خمتصــــــا يف الطب الفيزايئي والتأهيل، و 21إطارا من بينهم  936

 ملقومات.تقنيا خمتصا يف تركيب األطراف االصطناعية وا 107ممرضا خمتصا يف الرتويض احلركي واحلسي، و 92خمتصا يف الرتويض البصري، و
  إعطاء انطالقة  ذ متإواصلت اململكة املغربية تنفيذ الربامج اخلاصة بدعم الولوجيات لفائدة األشخاص يف وضعية إعاقة،  حيث ،والنقلتعزيز الولوجيات العمرانية واملعمارية

مجاعة ترابية إلطالق مشـــــــــاريع تتعلق بتصـــــــــميمات مالئمة لالحتياجات مع مواكبة تقنية ودعم  13، عن طريق برجمة شـــــــــراكات مع 2018ســـــــــنة  برانمج "مدن ولوجة "
ير الداخلية رقم اســــــــــــة املدينة، ووز لقدرات املهنيني الرتابيني العاملني يف هذا اجملال. كما مت إصــــــــــــدار القرار املشــــــــــــرتك لوزير إعداد الرتاب الوطين والتعمري واإلســــــــــــكان وســــــــــــي

ومن جهة أخرى مت تنظيم العديد من احلمالت التحســــــــــيســــــــــة  العمرانية.احملدد للخاصـــــــــــيات التقنية وقياســـــــــــات خمتلف الولوجيات  2017جنرب د 5بتاريخ  2306.17
ال البناء والتعمري يف جم ملباشــــــــــــرينواللقاءات اجلهوية حول موضــــــــــــوع الولوجيات يف إطار جمال إذكاء الوعي، وتقوية القدرات املعرفية والتقنية يف جمال الولوجيات للفاعلني ا

 12ذا اإلطار، مت تنظيم هوللجمعيات العاملة يف جمال اإلعاقة وحتسيسهم أبمهيتها يف تعزيز مسلسل االندماج االقتصادي واالجتماعي لألشخاص يف وضعية إعاقة. ويف 
لجماعات الرتابية والوكاالت احلضرية، وكذا أطر اجلمعيات العاملة يف جمال مهندسا معماراي وتقنيا اتبعا ل 400دورة تكوينية يف جمال الولوجيات، استفاد خالهلا أكثر من 

 اإلعاقة.
جيات ييس املتعلقة ابلولو مت إحداث جلنة التقفقد ولتعزيز وإغناء اإلطار املعياري املغريب يف جمال الولوجيات ســواء من جانب البناء أو التعمري أو مرتبط ابلنقل أو التواصــل، 

 املعنيةاهليئات و . وتتضــــــــمن اللجنة يف عضــــــــويتها ممثلني عن القطاعات احلكومية ذات الصــــــــلةتتكلف إبعداد املواصــــــــفات القياســــــــية ، قرار حكوميمبوجب  2012ســــــــنة 
 الولوجيات.مشروعا معياراي مغربيا مرتبطا مبجال  80دراسة واملصادقة على ما يعادل على ال هذه اللجنة أشرفتاجلمعيات العاملة يف جمال اإلعاقة. وقد و 

  إيواءه والتكفل ابألطفال املهملني يف وضعية  مركزا للرعاية االجتماعية 17اصل حيث و  ،االجتماعيةالنهوض أبوضاع األشخاص يف وضعية إعاقة نزالء مؤسسات الرعاية
مراكز لتقدمي خدمات  4تماســك االجتماعي من دعم إعاقة. ويف هذا الباب، مكن برانمج حتســني ظروف متدرس األطفال يف وضــعية إعاقة الذي يدعمه صــندوق دعم ال

 .2018برسم سنة  149لفائدة  املطعمة
 من خالل:تعزيز احلقوق الثقافية لألشخاص يف وضعية إعاقة ، 
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   إعاقة؛ببنيات تراعي خصوصية الولوجيات لألشخاص يف وضعية تزويد   املؤسسات الثقافية  
  إعاقة؛لألشخاص يف وضعية  بناايت جديدة تراعي سهولة الولوجياتإحداث 
  الفئة؛ لفائدة هذهتصميم مرافق صحية بفضاءات العرض ومؤسسات التعليم الفين واملعاهد املوسيقية 
  تراعي خصوصية الولوجيات لألشخاص يف وضعية إعاقة؛ الفين ببنياتتزويد مؤسسات التعليم 
 ل اعتماد الوسائل التقنية احلديثة يف املكتبات واملركبات الثقافية؛تعميم ولوج األشخاص يف وضعية إعاقة إىل اخلدمات الثقافية من خال 
 ؛ال قصد إقامة التظاهرات الثقافيةاالتصألماكن التابعة لوزارة الثقافة و اإعاقة من واجبات كراء القاعات وأروقة املعارض و  عفاء األشخاص يف وضعيةإ 
 ؛2018شهر غشت  ابتداءاالتصال ملتاحف التابعة لوزارة الثقافة و ااملعامل واملواقع التارخيية و داء رسوم زايرة إعفاء األشخاص يف وضعية إعاقة من أ 
 الدراســــي  ابتداء من املوســــم، كوريغرايفإعفاء األشــــخاص يف وضــــعية إعاقة من فاقدي البصــــر من أداء واجبات التســــجيل و الدراســــة مبعاهد املوســــيقى و الفن ال

 ؛ 2018/2019
  املكتبات حول برجمة األنشطة الثقافية لفائدة األشخاص يف وضعية إعاقة؛لفائدة مسريي املراكز الثقافية و مواصلة برانمج التكوين املستمر 
 ابملكتبات الوسائطية؛ جتهيز فضاءات لضعاف البصر 
  تنظيم زايرات خاصة للمعارض التشكيلية من طرف مؤطرين متخصصني يف لغة اإلشارة؛ 
  رشات لفائدة األشخاص ذوي إعاقة يف فن اخلط والرسم والصباغة واملسرح؛تنظيم و 
 .تنظيم زايرات خاصة للمعارض التشكيلية من طرف مؤطرين متخصصني يف لغة اإلشارة 
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 النهوض حبقوق املهاجرين ومحايتها
اختاذ تدابري أكثر جنوعاً من أجل توفري  3. ج.222.144

املهاجرين وغري ذلك من الفئات الضعيفة محاية أفضل.... 
 )الصني(

مواصلة تقوية السياسات العامة ذات  2ج. 224.144
الصلة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وخباصة حقوق... 

 املهاجرين وملتمسي اللجوء ... )رومانيا(
مواصلة تنفيذ سياسة التعزيز واحلماية الفّعالني  237.144

 أفريقيا الوسطى( حلقوق املهاجرين )مجهورية
مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق  238.144

 املهاجرين )جيبويت(
.استعراض التشريعات الوطنية بشأن اهلجرة 239.144

 واللجوء استعراضاً مفصالً )هندوراس(
تسريع استعراض اإلطار القانوين  .240.144

ويل داملتعلق ابهلجرة واللجوء هبدف مواءمته مع العهد ال
 اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية )أوغندا(

النظر يف تبادل اخلربة املغربية مع بلدان أخرى  241.144
 فيما يتعلق حبماية وتعزيز حقوق املهاجرين )السنغال(

 

ان االستثنائيتان لسنيت من خمتلف احلقوق. ويف هذا الباب، أسفرت العمليت جهودها لتعزيز حقوق املهاجرين والالجئني، سواء عرب تسوية أوضاعهم القانونية أو متكينهم واصلت اململكة املغربية
عوض سنة  سنوات ثالثألف مهاجر. وقد مشلت اإلجراءات التحفيزية لتسوية أوضاع هاته الفئات متديد مدة صالحية بطاقات اإلقامة إىل  50تسوية وضع أكثر من  عن 2017و 2014

من طرف املكتب املغريب لالجئني وعدميي  2019يوليوز  فاتحفيما بلغ عدد األشخاص الذين مت منحهم صفة الجئ إىل حدود  ابملغرب. وضعهم ةواحدة وذلك بعد مرور سنة على تسوي
طالب جلوء سوري مشمول ابحلماية الدولية، والزال املكتب يواصل عملية االستماع وتقييم طلبات اللجوء اليت حييلها إليه  1313من خمتلف اجلنسيات، مقابل االستماع ل  803اجلنسية 

 الالجئني ابلرابط.مكتب املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 
التعليم والثقافة والشباب ملهين و عملت احلكومة على مواصلة تفعيل االسرتاتيجية الوطنية للهجرة واللجوء من خالل الربامج القطاعية ذات الصلة كالصحة والشغل والتكوين ا أخرىومن جهة  

انوين ج األفقية املتعلقة بتدبري تدفقات اهلجرة وحماربة االجتار ابلبشر والشراكات والتعاون الدويل وتعزيز اإلطار القإضافة على الربام، والرايضة، والسكن، واملساعدة االجتماعية واإلنسانية
   والتواصل. ومهت هذه الربامج اجملاالت التالية: واحلكامة
  ،صحة واطنني املغاربة، خاصة من خالل الربانمج الوطين املتعلق ابلنهوض بو دعم ولوج املهاجرين والالجئني إىل العالج، بنفس شروط ولوج املالولوج إىل اخلدمات الصحية

هوض ن، الذي يهم تقدمي خدمات عالجية والتشخيص والتكفل ابألمراض الوابئية جماان لفائدة املهاجرين و الشطر الثاين من الربانمج اجلهوي "ال2021-2017املهاجرين 
مساعدا اجتماعيا يعملون يف مستشفيات خمتلفة يف 75وليبيا وتونس واليمن" إبشراف من املنظمة الدولية للهجرة، إضافة إىل تعيني ابلصحة والرفاه للمهاجرين يف املغرب ومصر 

 مجيع أحناء اململكة لتقدمي املعلومات والتوجيه واملساعدة للمهاجرين والالجئني يف املستشفيات.  
  ما يناهز  2018املستفيدين من الكشف خالل سنة  عدد املهاجرين )بلغكما يستفيد املهاجرون والالجئون من أهم الربامج الصحية الوطنية كالربانمج الوطين حملاربة داء السل، 

مهاجرة  502منه  )استفادتمهاجرة( وبرامج تنظيم األسرة،  745 ما يناهز 2018عدد املستفيدات من الكشف خالل سنة  )بلغمهاجرا( وبرامج مراقبة احلمل والوالدة، 967
 (.2018طفال خالل سنة  751عدد األطفال املستفيدين  )بلغاملهاجرين،  ( والربانمج الوطين للتلقيح ابلنسبة ألطفال2018سنة مستفيدة من الكشف خالل 

بية، شاشة للخدمات الصحية، وذلك بدعم من السلطات العمومية، حيث يتم تنظيم محالت وقوافل الطويساهم اجملتمع املدين يف تسهيل ولوج املهاجرين والالجئني يف وضعية ه
من  مستفيدا 2000ومستفيدا من الكشف الطيب  600سجيل ، مت ت2018إىل غشت  2017الباب، وبرسم الفرتة من يناير  ويف هذايف املدن اليت تعرف توافدا مهما هلم. 

 من الكشف الطيب شامل لفائدة النساء املهاجرات. مستفيدة 50واملعدات الطبية واألدوية 
)كشوفات  خاصة النساء احلوامل، اللوايت لديهن أطفال أو ضحااي العنف من تتبع شامل حلالتهن الصحية ،مهاجرة 1274"، استفادت II متكني املهاجرين " ويف إطار برانمج

 .ووجدة( مبدينيت الرابط نفسية،طبية، رعاية 
من  2017مارس 28مني الصحي يف الوطنية للتأ ويف جمال التغطية الصحية، مت توقيع اتفاقية شراكة بني الوزارة املنتدبة املكلفة ابملغاربة املقيمني ابخلارج وشؤون اهلجرة والوكالة

 أجل إصدار بطائق التغطية الصحية بغية متتيع املهاجرين من تغطية مماثلة لنظام املساعدة الطبية.
 ا الباب مشلت تبسيط إجراءات أن التدابري املتخذة يف هذ وجيدر التذكريابعتباره ركيزة أساسية لإلدماج االقتصادي واالجتماعي هلته الفئة يف اجملتمع. ، تعزيز احلق يف التعليم

تتعلق  2013أكتوبر 09 بتاريخ487/13 خالل إصدار مذكرة وزارية عددتسجيل األطفال املهاجرين والالجئني ووضع إجراءات إلدماجهم يف التعليم والرتبية غري النظامية من 
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 2018اكتوبر 05 بتاريخ 139/18 الوضعية القانونية إلقامتهم. وكذا إصدار مذكرة تنظيمية رقم إبدماج أبناء املهاجرين والالجئني يف خمتلف أسالك الرتبية الوطنية، كيفما كانت
  .الوافدين من اخلارج يف التعليم املدرسي املغريبخبصوص إدماج التلميذات والتالميذ 

 

. 2018-2017طفال برسم املوسم الدراسي  5545وفتاة،  2980، من بينهم 2017-2016مستفيدا برسم املوسم الرتبوي  6284فبخصوص التعليم األساسي مت تسجيل 
أو  برامج املساعدة على التمدرس ومكافحة اهلدر املدرسي كتلك املتعلقة ابملطاعم املدرسية والداخليات، مواصلة العمل على إدماج أبناء املهاجرين والالجئني يفومتت يف هذا الباب 

 وطاليب والالجئني املهاجرين أبناء التالميذ لفائدة أتهيلية أقسام برانمج مليون حمفظة الذي استفاد منه أبناء املهاجرين على قدم املساواة مع األطفال املغاربة، إضافة على إحداث
 املغريب. ابلنظام الدراسي لاللتحاق اللجوء

طفال يف  150و 2018-2017طفال من أبناء املهاجرين والالجئني يف برامج الرتبية غري النظامية برسم املوسم الدراسي  300تسجيل وفيما يتعلق ابلرتبية غري النظامية، فقد مت 
ج مواصلة تفعيل الشراكة مع اجملتمع املدين الفاعلة يف جمال اإلدماج الرتبوي لضمان استفادة أبناء املهاجرين والالجئني من برانم التعليم األويل برسم نفس املوسم الدراسي. كما متت

ين والالجئني من دروس طفال من أبناء املهاجر  460 استفادة 2017-2016وسم الدراسي الرتبية غري النظامية واالستفادة من الربامج املتعلقة ابلدعم املدرسي. حيث عرف امل
 مستفيدا من املهاجرين والالجئني. 1063من دروس الدعم الرتبوي. كما مت تقدمي دروس لتعلم اللغات والثقافة املغربية لفائدة  تلميذا 301والرتبية غري النظامية 

الستفادة من برامج الشغل وقطاع الصناعة التقليدية ل التكوين املهين وإنعاش كتباملؤسسات التابعة ملاملهاجرين إىل  مت منح إمكانية ولوجأما على مستوى التكوين املهين، فقد 
 من أعداد املتدرجني املسجلني مبراكز التدرج املهين التابعة لقطاع الصناعة التقليدية ٪5 ةنسبمت ختصيص  االتكوين املهين وابلتايل الرفع من حظوظ املهاجرين يف إجياد فرص العمل. كم

 652، 2017/2018 بشهادة التكوين التأهيلي برسم سنيت املتوج بدبلوم أو التكوين املهينعدد املهاجرين املستفيدين من  وقد بلغ املنحدرين من الدول اإلفريقية. مهاجرينلل
 مهاجرا.

ختلف اجلامعات ذ يتابع عدد مهم من الطلبة األجانب تعليمهم العايل مبوعلى مستوى التعليم العايل، يعد التعاون األكادميي والتقين بني ركائز التعاون الدويل للملكة املغربية، إ
الطلبة األجانب،  راء نسبة هامة منالعمومية واخلاصة ومؤسسات التكوين يف إطار برامج التبادل والتعاون اليت مت وضعها. ويشكل الطلبة القادمون من دول إفريقيا جنوب الصح

طالبا. وبرسم املوسم اجلامعي املذكور، بلغ عدد الطلبة األجانب املستفيدين من منح مقدمة من اململكة  20410ما يناهز  2018-2017ية الذين بلغ عددهم برسم السنة اجلامع
 جانب ابلسنة األوىل يف خمتلفطالبة وطالبا. وجيدر الـاكيد ان نسبة استيعاب الطلبة األ 1614طالبة وطالبا. أما املستفيدون منهم   من السكن اجلامعي والداخليات فبلغ  8225

 . كما مت إدماجهم بنظام التغطية الصحية اجملانية املمنوحة للطلبة ابملغرب %5املؤسسات ذات االستقطاب احملدود مت متديدها إىل 
  دروس تعليم الثقافة حيث مهت اجلهود املبذولة يف هذا الباب تيسري اندماج هؤالء يف اجملتمع عرب تقدمي، لفائدة املهاجرين والالجئني والرتفيهية والرايضيةتعزيز األنشطة الثقافية 

. كما عمت اجلهود املذكورة إنعاش ثقافات البلدان 2018-2017برسم السنة  1615، و2017-2016شخصا برسم املوسم الدراسي  1063املغربية اليت استفاد منها 
ملغربية للمهاجرين والالجئني ا عزيز التالقح الثقايف، عرب تنظيم مسابقات تربوية يف جمال الرسم والكتابة. وابملوازاة مع ذلك، مت وضع برامج لتعليم اللغات والثقافةاألصلية للمهاجرين وت

سلس وواع ابجملتمع.  ية للمملكة املغربية، وذلك من أجل ضمان اندماجوأفراد أسرهم حىت يتمكنوا من اآلليات التواصلية مع اجملتمع املغريب ويستوعبوا اخلصوصيات الثقافية واحلضار 
دور الشباب ومالعب القرب.  ات القائمة كويستفيد الشباب املهاجرون والالجئون من تسهيالت للولوج ملختلف األنشطة الرتفيهية واخلدمات املقدمة من طرف املراكز الرايضية والبني

طفال من أبناء املهاجرين والالجئني من   500والالجئني يف جمموعة من امللتقيات املوضوعاتية واملخيمات الصيفية، يف خمتلف املناطق، حيث استفاد كما يتم إشراك أبناء املهاجرين 
دية النسوية مبختلف . وتستفيد املهاجرات والالجئات من خدمات مراكز تكوين الفتيات ابألن2018 طفال خالل صيف  600، و 2017املخيمات الصيفية خالل صيف 

 .التخصصات كاإلعالميات والفندقة ورايض األطفال
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  وكالة حملية. وقد  11فتح العرض اخلدمايت للوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات لصاحل هذه الفئة وجتربته على مستوى تعزيز اإلدماج يف سوق الشغل، خاصة من خالل
مسجال جديدا  604ابحثا عن شغل، من بينهم  1903، ما جمموعه 2018إىل حدود هناية  2015ة منذ انطالق هذه العملية هناية بلغ عدد املسجلني بقاعدة بياانت الوكال

مهاجرا يف سوق الشغل )منهم  50يف إطار ورشات البحث عن عمل وإدماج  775شخصا يف إطار الورشات التوجيهية و 609منهم نساء(. ومتت مواكبة  %28) 2018سنة 
 نشاطا مدرا للدخل. 16(، وكذا إحداث 2018رسم سنة ب 23

من خالل  2016و 2014 برسم سنيتومن جهة أخرى مشلت التدابري املدرجة يف هذا احملور تبسيط مسطرة التأشري على عقود عمل املهاجرين الذين متت تسوية وضعيتهم اإلدارية 
عقد عمل  131على ما جمموعه  2018من قبل الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات، حيث مت التأشري سنة إعفاء اجلهات املشغلة من اإلدالء بشهادة النشاط املسلمة 

. وبذلك وصل عدد 2017عقد عمل برسم سنة  55عقد عمل لفائدة النساء، مقابل  46يف إطار التجديد(، من بينهم  31عقد عمل مربم ألول مرة و 100أجري أجنيب )
 نساء(.  %38أتشرية ) 246ما جمموعه  2018إىل متم سنة  2015حة هلذه الشرحية من املهاجرين منذ سنة التأشريات املمنو 

يف إطار برانمج املقاول الذايت،  2017-2018مهاجرا من املواكبة املقدمة من طرف الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات ما بني   23وفيما خيص التشغيل الذايت، استفاد 
 .2017-2016لفرتة املمتدة ما بني تعاونية من طرف املهاجرين خالل ا 21 إحداث حيث مت

 علق ابملساعدة اإلنسانية إطار تفعيل الربانمج اخلاص لالسرتاتيجية الوطنية للهجرة واللجوء املت . ففيتعزيز املساعدة االجتماعية واإلنسانية واملواكبة القانونية والتوعية والتحسيس
من املساعدين االجتماعيني يف جمال اهلجرة واللجوء ومحاية حقوق املهاجرين والالجئني بكل من الرابط، طنجة، وجدة والدار  120تكوين  2017واالجتماعية مت خالل سنة 

مهاجرا والجئا خدمات التعاون الوطين،  1525بني مؤسسة التعاون الوطين واملنظمة الدولية للهجرة واملفوضية العليا لشؤون الالجئني. ويف هذا اإلطار، استفاد  البيضاء، وذلك
 خاصة مبراكز التكوين والرتبية ومراكز األشخاص يف وضعية إعاقة ومؤسسات احلماية االجتماعية.

 وتيسري الوصول ومرتمجني، حمامني يهدف إىل توفري العدالة، مت إعداد مشروع خاص ابملساعدة القانونية للمهاجرين والالجئني، الولوج إىل من والالجئني نمتكني املهاجري ومن أجل
 وجيدر التأكيد ان املهاجرين  .املهاجرين حقوق عن الدفاع جمال يف العاملة احلكومية غري اجلمعيات واملنظمات خمتلف مع تنفيذ هذا املشروع بشراكة ويتم .القنصلية السلطات إىل

  .62القانونية ابملساعدة املتعلق 1966نوفمرب   16يف الصادر املرسوم من 1القانونية كما تنص على ذلك املادة  والالجئني يستفيدون من املساعدة
 بشأن حتديد أتليف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة االجتار ابلبشر والوقاية منه  2.17.740اعتماد املرسوم رقم  2018، حيث مت   يف يوليوز تعزيز اإلطار القانوين

 .2019. وقد مت تنصيب أعضاءها يف ماي 2016املتعلق مبكافحة االجتار ابلبشر املعتمد سنة  27-14وكيفية سريها وهي اللجنة املنصوص عليها يف القانون رقم 
املتعلق ابللجوء وشروط منحه، والذي يرمي لتكريس العديد من الضماانت واحلقوق اخلاصة ابلالجئني وطاليب اللجوء، مبا فيها حتديد  66-17كما مت إعداد مشروع القانون رقم 

ة فيما يتعلق بفحص ضحطرة وامفهوم الالجئ وأصناف احلماية املختلفة وشروط االستحقاق وإهناء وفقدان صفة الجئ واآلاثر املرتتبة عن االعرتاف هبذه الصفة وحتديد مس
 ودراسة طلبات اللجوء، ابإلضافة إىل إقرار احلق يف الطعون يف طلبات اللجوء املرفوضة.

ربية املتعلق بدخول وإقامة األجانب ابململكة املغ 02-03املتعلق بدخول وإقامة األجانب ابململكة املغربية وابهلجرة الذي سيعوض القانون رقم  72-17أما مشروع القانون رقم 
ات الدستورية وااللتزامات ضار املقتضيوابهلجرة غري املشروعة، فيهدف إىل تكريس املقاربة احلقوقية يف جمال دخول وإقامة األجانب وكذا مغادرهتم الرتاب الوطين، حيث مت استح

 م للكرامة اإلنسانية دون متييز. م اتالدولية ذات الصلة، إذ تضمن املشروع خمتلف احلقوق األساسية للمهاجرين مبختلف أصنافهم يف احرتا

                                                                 
 .1966نونرب  16بتاريخ  2820مبثابة قانون يتعلق ابملساعدة القضائية، صادر يف اجلريدة الرمسية عدد  514.65مرسوم ملكي رقم 62 
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 ة سنة ، حيث تولت اململكة املغربية الرائسة املشرتكة مع أملانيا للمنتدى العاملي للهجرة والتنمية، حيث مت تنظيم قمدعم اجلهود الدولية املتعلقة حبقوق املهاجرين والالجئني
 شتنرب 29و 26، كما اخنرط املغرب يف بلورة "امليثاق العاملي هلجرات أمنة، منتظمة ومنظمة"، من خالل تنظيم املشاورات الوطنية بني 2018 دجنرب 7و 5ابململكة بني  2018
ألول حول اهلجرة ي ااحلكوم-، إبشراك خمتلف الفاعلني من مؤسسات حكومية وجامعيني وجمتمع مدين وقطاع خاص. واحتضنت اململكة املغربية االجتماع الدويل بني2017

 .2018 دجنرب 11و 10الذي مت خالله اعتماد "امليثاق العاملي هلجرات آمنة، منتظمة ومنظمة"، يف 
 أكتوبر إىل فاتح نونرب 30وعلى الصعيد القاري، ابدرت اململكة املغربية بتنسيق أشغال وضع خارطة طريق إفريقية حول اهلجرة، حيث نظمت خلوة جهوية حول اهلجرة من 

. كما قدمت اململكة املغربية خارطة طريق من أجل أجندة إفريقية للهجرة خالل القمة الثالثني 2018يناير  9ومؤمترا وزاراي من أجل أجندة إفريقية حول اهلجرة يف  2017
 .2018يناير  29لالحتاد اإلفريقي أبديس أاباب بتاريخ 

مة العودة الطوعية، خمتلف احملافل واللقاءات الدولية وتعزيز التعاون يف جمال تدبري اهلجرة واللجوء، حيث يتم العمل على تعزيز منظو وتقوم اململكة املغربية بتقاسم خربهتا وجتربتها يف 
، وذلك يف إطار 2018ريل عملية للعودة الطوعية إىل حدود أب 2094والتنسيق مع الدول األصلية وخمتلف الشركاء خاصة املنظمة الدولية للهجرات. ويف هذا الصدد، مت تنظيم 

وللتذكري، فإن عمليات العودة الطوعية تكتسي طابعا وقائيا لكوهنا   .2015ماي  04امللحق الثالث لالتفاقية اليت جتمع وزارة الداخلية ابملنظمة الدولية للهجرة، املوقع بتاريخ 
 شبكات اإلجرامية املرتبطة ابلتهريب واالجتار ابلبشر.حتاط بضماانت إجرائية جتنب املهاجرين يف وضعيات صعبة من الوقوع ضحااي لل

 بكات تنفيذ برانمج يهدف إىل التحكم يف تدفقات اهلجرة، حيث وضعت السلطات خطة أمنية وطنية يف جمال حماربة ش حيث شرعت اململكة املغربية يف، تدبري اهلجرة غري النظامية
يع العودة الطوعية للمهاجرين وتشج تسريب املهاجرينلحماوالت تشهد ال زالت  اليتو شط عرب احلدود الشرقية، صوصا اليت تنهتريب املهاجرين تروم احلد من أنشطة هذه الشبكات خ

. 2018 شتنربمستفيد من هذا الربانمج من يناير إىل  5608تسجيل يف وضعية غري قانونية، وذلك بتعاون مع املنظمة الدولية للهجرة واهليئات الدبلوماسية لبلداهنم، حيث مت 
ريني ومنتخبني ومكوانت اجملتمع ن مسؤولني إداولتأطري هذه املبادرات، مت الشروع يف تنفيذ برانمج عمل يروم تطوير قدرات اجلهات الفاعلة يف قضية اهلجرة واللجوء واالجتار ابلبشر م

 .املدين
 مكافحة االجتار ابلبشر واالستغالل اجلنسي لألطفال

آلياته الوطنية والتعاون الدويل على تقوية  108.144
 سيما سياحة اجلنس اليت مكافحة االجتار ابألشخاص وال
 يمستخدم فيها أطفال )هندوراس(

مواصلة اجلهود ملكافحة االجتار  109.144
ابلبشر وضمان إيالء عناية خاصة للفئات الضعيفة عند 

 تطبيق القانون املعتَمد يف هذا الشأن )قطر(

افحة ت مكاللجنة الوطنية لتنسيق إجراءااخلاص مبكافحة االجتار ابلبشر وتنصيب  14.27واصلت اململكة املغربية جهودها يف جمال مكافحة االجتار ابلبشر، خاصة من خالل تفعيل القانون 
وأجهزة الشرطة القضائية مكنت من  63ويف هذا الباب، جيدر التأكيد ان اجلهود اليت بذلتها النياابت العامة سبق اإلشارة إليه يف احملور السابق. كما  2019االجتار ابلبشر والوقاية منه يف ماي 

شخصا من أجلها. وبلغ عدد ضحااي جرائم االجتار ابلبشر  231أغلب ضحاايها من النساء واألطفال. ومتت متابعة  2018قضية برسم سنة  80ضبط عدة حاالت لالجتار ابلبشر، بلغت 
ضحية قاصرا. وخبصوص جنسية الضحااي، فإن االعتداءات وقعت على  75أنثى، من بينهم  161ذكرا و 119موزعني من حيث اجلنس بني  2018ضحية خالل سنة  280ما جمموعه 

  ضحية مغربية فيما الباقي من جنسيات أجنبية. 243
أخرى من االستغالل.  وقد استفاد حالة، فيما متثلت االحاالت األخرى يف التسول والعمل القسري وأشكال  131ويشكل االستغالل اجلنسي أكثر صور االجتار ابلبشر وقوعا، إذ بلغ 

من املساعدة القانونية  ضحية 85ومن خدمات اإليواء  ضحااي 3وضحااي من خدمات التوجيه  8وضحية استفادت من خدمات االستماع  18 احلماية منهمبعض الضحااي من تدابري 
 ضحية من خدمات أخرى. 17ا استفاد ومنع املشتبه، فيم

                                                                 

 ملراحل األوىل للبحثماية الالزمة منذ ا، تضمنت توجيها قصد التفاعل بطريقة سليمة مع قضااي االجتار ابلبشر وإيالء األمهية القصوى لتظلمات ضحااي هذه اجلرمية ومتتيعهم ابحل2018يوليوز  3س/ر.ن.ع بتاريخ 32أصدرت النيابة العامة دورية رقم  -63 
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ضع اسرتاتيجية وطنية للتصدي و  1.ج.110.144
للعبودية املعاصرة )اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 

 وآيرلندا الشمالية(

وء حيث مت تنفيذ جمموعة من جومة تفعيل الربانمج اخلاص املتعلق بتعزيز تدبري احلدود ومكافحة االجتار ابلبشر واملندرج يف إطار االسرتاتيجية الوطنية للهجرة واللومن جهة أخرى، تواصل احلك
ويف هذا اإلطار  النظامية. غري اهلجرةمن احلدود للحد  اجرين وتشديد مراقبةاألنشطة امليدانية، تتعلق أساسا بتعزيز قدرات املوارد البشرية وإجراء تدخالت خمتلفة لتفكيك شبكات هتريب امله

روع الربانمج العاملي حملاربة رمية واملخدرات يف إطار مشمت تنفيذ العديد من الدورات والورشات التكوينية لفائدة الفاعلني من اجملتمع املدين، وذلك بتنسيق مع مكتب األمم املتحدة ملكافحة اجل
 ورشة تكوينية متحورت أساسا حول محاية الضحااي والوقاية من اجلرمية. 16ملكة املغربية من أزيد من مناطق امل مجعية مبختلف 100االجتار ابلبشر، وقد استفادت أكثر من 

 ، كما مت تنظيم2018ابلرابط وفاس وأكادير خالل سنة  تكوينية مبدنمفتشا ومفتشة من ثالث دورات  91ويف إطار تقوية قدرات مفتشي الشغل يف جمال حماربة االجتار ابلبشر، استفاد 
لفائدة مفتشي الشغل حول اإلجراءات العملية لتحديد هوية ضحااي االجتار ابلبشر، وذلك بشراكة مع مكتب األمم املتحدة املعين  2019ماي  14و 13دورات تكوينية مبراكش يومي 

 ابملخدرات واجلرمية. 
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 احملور السابع: النهوض بثقافة حقوق اإلنسان من خالل الرتبية والتكوين
مواصلة تعميم منظور حقوق اإلنسان يف خمتلف اهليئات  38.144

 والقطاعات الوطنية )مصر(
بذل املزيد من اجلهود لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان  63.144

 والتثقيف يف ميدان حقوق اإلنسان )لبنان(
 

 مواصلة التجربة اإلجيابية املتمثلة يف تنظيم برامج لبناء 64.144
حقوق اإلنسان لفائدة وكاالت إنفاذ القانون القدرات يف ميدان 

 )أذربيجان(
مواصلة تدريب املسؤولني العموميني على حقوق  65.144

 اإلنسان )لبنان(
تعزيز التثقيف يف ميدان حقوق اإلنسان وتدريب  66.144

املوظفني العموميني، إىل جانب التزويد ابملوارد الضرورية على مجيع 
ر ت احمللية، الذين هلم األثر األكثاملستوايت. فموظفو احلكوما

مباشَرة على الناس، كثرياً ما يفتقرون إىل تدريب يف ميدان حقوق 
اإلنسان أو إىل املوارد لتلبية املعايري الدولية يف ميدان حقوق 

 اإلنسان )مجهورية كوراي(
 

و املؤسسات. وتنوعت الربامج أمرتكزا لتحقيق التغيري املنشود سواء لدى األفراد  ذلك سان ابعتبارنشر ثقافة حقوق اإلنو  التكوينالرتبية و واصلت اململكة املغربية جهودها يف جمال 
كلفني إبعمال مؤسسات التكوين اخلاصة ابألطر واملوظفني امل واصلت ، حيثاملدرسنييف مسار إعمال احلقوق كالصحفيني و لفئات أخرى مؤثرة و للمكلفني إبنفاذ القانون املوجهة 

ثقافة حقوق اإلنسان  هتدف الوحدات إىل جعل. و القانون جهودها يف جمال التكوين والتحسيس يف جمال حقوق اإلنسان، الذي يشغل حيزا كبريا يف برامج التكوين األساسي واملستمر
  .إلنسانا ، مع احلرص على حتسني اإلجراءات الوقائية الكفيلة ابحليلولة دون ارتكاب أية خروقات حلقوقملوظفنيؤالء امليداين هل ممارسة يومية والعمل على ترمجتها يف التدخل

تجدة ساسية، تضمن دورات وأنشطة للتكوين والتحسيس والتواصل بشأن القضااي الراهنة واملس جمال حقوق اإلنسان واحلرايت األويف هذا الصدد، مت وضع برانمج متكامل للتكوين يف
فظ حلصص التكوين املستمر لفائدة موظفي الشرطة العاملني بوحدات ح السنويحلقوق اإلنسان، وذلك من خالل ختصيص دروس يف ماديت القانون وحقوق اإلنسان ضمن الربانمج 

 كلفني بتلقني دروس التكوين املستمر بكل جمموعة أبقراص مدجمة تتضمن الدروس املتعلقة ابملادتني السالفيت الذكر.النظام، كما مت إمداد امل
أة اآللية الوطنية ( ودور قضاة النيابة العامة يف حسن أجر 2018كما عملت رائسة النيابة العامة على تنظيم عدد من الدورات التكوينية يف جمال حقوق اإلنسان هتم قانون اللجوء )ماي 

( واحملكمة 2019(. كما نظمت جمموعة من الندوات هتم القانون الدويل اإلنساين والقضاء اجلنائي )يوليوز 2019للتعذيب، ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب )أبريل 
اون بني رائسة النيابة العامة ومعهد جنيف حلقوق اإلنسان هتدف إىل تعزيز التعاون والشراكة يف ، مت توقيع اتفاقية تع2019(. وبرسم سنة 2019اجلنائية الدولية واختصاصاهتا )يونيو 

  قوق اإلنسان.جمال نشر ثقافة حقوق اإلنسان والنهوض هبا من خالل تبادل اخلربات يف جمال التعاون الفين والتقين، وتكوين وتدريب الفاعلني يف جمال ح
نسان يف جمال حقوق اإلحصص قارة  3 فاإلضافة إىل ختصيصاملوجهة ملوظفي إدارة السجون،  واملستمر  أساسيا قارا يف مجيع برامج التكوين األساسيوتعد مادة حقوق اإلنسان مكوان 

 اإلدماج، كما مت تنظيم دورتني تكوينيتنيرة السجون وإعادة موظفي املندوبية العامة إلدامستفيدا من  337دورة تكوينية لفائدة  17تنظيم  2018ساسي عرفت سنة خالل التكوين األ
 للتعاون القانوين الدويل ومركز حقوق الناس.  ةمنهم بشراكة مع املؤسسة األملانيمستفيدا  11لفائدة  جمال حقوق اإلنسان

املقاربة على التكوين  ان يف احلياة املهنية ملوظفيها. وترتكز هذهتضع إدارة الدرك امللكي يف اسرتاتيجيتها احرتام حقوق اإلنسان والنهوض هبا من خالل ترسيخ ثقافة حقوق اإلنس كما
 صدد، مت:عانة ابلوسائل التقنية والعلمية. ويف هذا الوالتكوين املستمر يف املدارس ومراكز التكوين التابعة هلا لفائدة الضباط وضباط الصف والتالميذ الدركيني واالست

  ترسيخ وتقوية مبادئ حقوق اإلنسان خالل املسار املهين للدركيني حتت إشراف مصاحل مركزية خمصصة هلذا الغرض 
  لى البيئة والسالمة ومحاية حقوق املرأة وتقنيات التواصل واحملافظة عمكافحة االجتار يف البشر  تيف جماالعرب التكوين والتكوين املستمر تقوية قدرات عناصر الدرك امللكي

 العمومية البيئية 
 اء يف هذا اجملال من رب وضع برانمج خاص للتكوين يف جمال حقوق اإلنسان يرتكز على مبادئ النزاهة وحماربة خروقات حقوق املواطنني، يعمل على تنشيطه عسكريون وخ

 حلقوق اإلنسان واهليئة الوطنية للنزاهة والوقاية وحماربة الرشوة وزارة العدل واجمللس الوطين
  تعزيز برامج تكوين املكلفني إبنفاذ القانون يف جمال استعمال القوة وتدبري فضاء االحتجاج 
  اعتماد التسجيل السمعي البصري لكل تدخالت عناصر الدرك امللكي 
 على التجارب الدولية كالتعاون مع الدول األعضاء يف مجعية القوات األورومتوسطية لقوات الشرطة ذات نظام  حالنفتا تعزيز مقاربة التخليق واحرتام حقوق اإلنسان عرب ا

 عسكري اليت اخنرط فيها الدرك امللكي. 
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  السالمة اجلسدية ام حقوق اإلنسان و الذي يركز يف فصوله على احرت  ميثاق األخالقيات والسلوكنشر مذكرات جلميع عناصر الدرك امللكي يف جمال حقوق اإلنسان خاصة
ي التحلي هبا، اليت حتدد الطريقة السليمة والقانونية اليت جيب على الدرك والبطاقة الفردية اخلاصة بتصرفات الدركيواحلفاظ على الكرامة وجتنب كل أشكال التمييز، 

 ات املهنة واحرتام حقوق اإلنساناملوكولة إليه وتذكريه مببادئ أخالقيوالذي يهدف إىل حتسيس رئيس املركز ابملهام  ودليل قائد مركز الدرك امللكي
تعليمية وجلانه اجلهوية تفعيل اتفاقية الشراكة والتعاون اليت أبرمها مع وزارة الرتبية الوطنية للنهوض بثقافة حقوق اإلنسان يف املؤسسات الواصل اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان من جهته، 

ضافة إىل تنظيم التشاركية لدى التالميذ، إ عرب املسامهة يف أتطري أنشطة أندية املواطنة وحقوق اإلنسان، من خالل تكريس قيم حقوق اإلنسان واملواطنة والدميقراطية 2013منذ سنة 
سة الوطنية وجماالت تدخلها ات هذه املؤسورشات لتكوين هيئة التدريس ومنسقي األندية املذكورة. ويستقبل اجمللس الوطين ابنتظام وفودا من التالميذ والطلبة لالطالع على اختصاص

 ا يف الوسط املدرسي. وعلى األوراش املفتوحة يف جماالت حقوق اإلنسان، والسيم
 

قوقية وأدوار خمتلف الفاعلني.  ل أهم القضااي احلأما خبصوص اجلامعات، فيقوم اجمللس الوطين ابملشاركة يف إلقاء دروس افتتاحية يف الوسط اجلامعي مبناسبة انطالق املوسم اجلامعي تتناو 
أبسالك  الوطين بصفة منتظمة الباحثني الذين ينجزون أحبااث أكادمييةويستقبل اجمللس  امعات املغربية.كما عمل على إطالق جمموعة ماسرت حقوق اإلنسان بشراكة مع عدد من اجل

 اإلجازة واملاسرت والدكتوراه يف إطار البحوث اليت ينجزوهنا يف شىت جماالت حقوق اإلنسان. 
 

ة للسجون ملؤسسات التكوينية التابعة للشرطة والدرك امللكي والقوات املسلحة امللكية واملندوبية العامكما أشرف اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان على أتطري دورات تكوينية لفائدة أطر ا
 وإعادة اإلدماج حول اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان وحول اجمللس الوطين وجماالت تدخله.

 

مع   ال حقوق اإلنسان، حظي ابهتمام شركاء دوليني، حيث مت توقيع أربع اتفاقيات لدعمهواجلدير ابلذكر أن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان أحدث معهدا متخصصا للتكوين يف جم
ليصبح فضاء للنقاش حول القضااي املتعلقة حبقوق اإلنسان،  2019كل من وكالة التعاون األملاين وسفارة فرنسا واملفوضية السامية لالجئني. وقد متت إعادة هيكلة هذا املعهد يف ماي 

 ن.ويحث ونشر اإلصدارات، خاصة من خالل استعمال التكنولوجيات احلديثة لالتصال وتركيز املعارف ذات الصلة حبقوق اإلنسان ابإلضافة إىل التكومركزا للب
اصة قيمة التسامح ومبدأ عدم التمييز خ مقررا مدرسيا لتتسق حمتوايهتا مع مبادئ وقيم حقوق اإلنسان واملواطنة، 390متت مراجعة  فقد مستوى منظومة الرتبية والتكوين، أما على

، 2016. ابإلضافة إىل املراجعة الشاملة ملنهاج الرتبية اإلسالمية سنة 2015كتااب مدرسيا ملختلف املواد املدرسة سنة   147واملساواة ومناهضة العنف والكراهية، مت على إثرها تنقيح 
كتب املدرسية اخلاصة كما متت مالءمة كل ال  ى التمييز بسبب النوع أو اللون أو الدين أو اللغة أو اإلعاقة أو االنتماء العرقي.وتنقية مجيع كتبها اجلديدة من كل ما من شأنه أن حييل عل

تكوين يف مضامينها ويف املمارسة الرتبوية ل للرتبية واابلسنوات األربعة األوىل للسلك االبتدائي على ضوء املناهج املنقحة، على قاعدة تعزيز الرتبية على القيم  املعتمدة يف امليثاق الوطين
ية والتعصب والعنصرية، مع الرابطة واة وحماربة الكراهوفق االختيارات الرتبوية اجلديدة، ابإلضافة إىل خمتلف املشاريع املشرتكة واليت ختص جمال الرتبية على قيم التسامح واملواطنة واملسا

تمع جملفة حبقوق اإلنسان ومع منظمات دولية كاليونيسف وصندوق األمم املتحدة للتنمية وغريمها، واللجن اجلهوية حلقوق اإلنسان ومنظمات ااحملمدية للعلماء ومع وزارة الدولة املكل
 املدين الوطنية واحمللية.
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 احملور الثامن: اإلطار املؤسسايت حلماية حقوق اإلنسان والنهوض هبا
املؤسسايت بغية تعزيز مواصلة توطيد اإلطار  2.ج. 33.144

 ومحاية حقوق اإلنسان )عمان(؛
.مواصلة وضع سياسيات وبرامج حول حقوق اإلنسان، 42.144

تشمل الدور الفعال الذي يلعبه الربملانيون يف تعزيز ومحاية حقوق 
 اإلنسان)الفليبني(.

مواصلة اإلصالحات بقصد توطيد واآلليات  2.ج.44.144
 )فييت انم( الوطنية حلماية حقوق اإلنسان

تسريع عملية إنشاء هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال  45.144
 التمييز )غابون(

مواصلة اجلهود لدعم دور اللجان اإلقليمية للمجلس  46.144
 ؛سيما يف األقاليم اجلنوبية )األردن( الوطين حلقوق اإلنسان، وال

. إنشاء هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز 47.144
 كويت()ال

إنشاء آلية وقائية وطنية مستقلة وفعالة ومزوَّدة بقدر  48.144
جيد من املوارد مبا يتفق مع متطلبات الربوتوكول االختياري 
التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة 

 القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )غاان(
 اليوانن(نية ملنع التعذيب )تسريع عملية إنشاء اآللية الوط 49.144
ترشيد عملية إنشاء اآللية الوطنية ملنع التعذيب عن طريق  50.144

 ضمان املشاركة الواسعة والشاملة يف تلك اآللية )غواتيماال(
تكثيف اجلهود ملكافحة حاالت التعذيب وغريه من  51.144

ضروب املعاملة السيئة على يد أعوان الدولة، وذلك إبنشاء آلية 
 طنية ملنع التعذيب تكون مستقلة وفعالة )إسبانيا(و 

ضمان اإلسراع يف إنشاء آلية وطنية ملنع التعذيب، وأن  52.144
ترتكز تلك اآللية على أساس قانوين وأن حتصل على املوارد البشرية 

 واملالية الالزمة ألداء وظيفتها على حنٍو مستقل وكفء )سويسرا(

 القانون على املصادقة خالل منالوطين حلقوق اإلنسان  للمجلس احلمائية الصالحيات تعزيز مت فقدالسلط، املتعلق بتعزيز حكم القانون وفصل  احملورذلك يف  إىل اإلشارة سبق كما
 جلوابا آجال حمددا ،معها العمومية السلطات وجتاوب الشكاايت معاجلة هتم مستجدات وتضمن، اإلنسان حقوق حلماية جديدة آليات إحداثالذي نص على  له، اجلديد املنظم

 .يوما تسعني يفالشكاية  مبوضوع املعنية اجلهات وكافة واهليئات السلطات من طرف اجمللس مراسالت على
حتت فصل  للدولة العامة امليزانية يف له املرصودة املالية االعتمادات تسجل إذ به،ابملهام املنوطة  قيامللة الوطين وللجانه اجلهوية ميزانية خاصللمجلس ختصص جيدر التأكيد أن الدولة و 

 .الربملان قبل من مناقشة موضوع يكون األقل على السنة يف واحدة أعماله مرة عن تقريرا اجمللس الربملان. ويقدمخاص به، ختضع للتصويت من طرف 
، نظم هذا 2018و 2017مواكبة االختصاصات اجلديدة للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان املتعلقة ابحتضانه لثالثة آليات وطنية حلماية حقوق اإلنسان، وخالل سنيت  ومن أجل

ع املدين املعين مبناهضة في السجون، إضافة إىل ممثلي اجملتماألخري دورات تدريبية لفائدة املسؤولني عن تنفيذ القانون التابعني للقوات املساعدة والدرك امللكي وعناصر الشرطة وموظ
 التعذيب. 

ني عام جديد وأعضاء مجعيته العامة مبن وأم 2018دجنرب  6من خالل تعيني رئيسة جديدة له بتاريخ اإلنسان الوطين حلقوق  اهلياكل التقريرية للمجلس جتديدوجيدر التأكيد على 
الث من لعامة األوىل اليت ستنعقد يف األسبوع الث. ومن املرتقب تعيني منسقي وأعضاء اآلليات الثالث للمجلس خالل مجعيته ا2019 يوليوز 19فيهم رؤساء اللجان اجلهوية بتاريخ 

     اقة.ب واآللية الوطنية للتظلم اخلاصة ابألطفال ضحااي االنتهاكات واآللية الوطنية اخلاصة حبماية األشخاص يف وضعية إع. ويتعلق األمر ابآللية الوطنية للوقاية من التعذي2019شتنرب 
 لآلليات تشاوري اجتماع يف أيضا وشارك ،2017دجنرب يف شهر إفريقيا مشال بدول التعذيب من للوقاية الوطنية اآلليات حول إقليميا لقاء اجمللس نظم التجارب، يتعلق بتبادلوفما 

 كما عقد .االخرى الدول جتارب من واالستفادة التعرف من اجمللس مكنت لقاءات وهي واملغرب تونس ابإلضافة إىل جملس أورواب يف ألعضاء ا للدول التعذيب من للوقاية الوطنية
 من الربيطانية اخلارجية ووزارة التعذيب، ملناهضة الدامناركي التعذيب، واملعهد منع ومجعية رواب،أو  جملس مثل اآللية، تفعيل ملواكبة دوليني فاعلني مع الشراكات من العديد اجمللس
 دليال اجمللس ذلك، أعد إىل إضافة .املعنيني والفاعلني اجمللس وموظفي أعضاء قدرات تعزيز إىل الشراكات هذه وهدفت .اإلنسان والدميقراطية حلقوق كارات ماجنا صندوق خالل
 .التعذيب منع ومجعية أورواب جمللس اتبعني خرباء مع ابلتعاون وذلك السجون زايرة حول
 اللجنة بينهم من املعنيني، الفاعلني مشاركة عرف الذي اللقاء، هذا وشكل .التعذيب من للوقاية الوطنية اآللية إحداث حول تواصليا لقاء ،2019 أبريل يف شهر أيضا اجمللس ونظم

 اجملال وأوصى هذا يف الفضلى املمارسات وتبادل هذه اآللية إحداث جمال يف احملرز التقدم على الضوء تسليط أجل من فرصة لألمم املتحدة، التابعة التعذيب من للوقاية الفرعية
  .2017 أكتوبر يف لبالدان امليدانية زايرهتا بعد أجنزته الذي التعذيب من للوقاية الفرعية اللجنة نشر تقرير على ابلعمل احلكومة اللقاء هذا خالل اجمللس

 تكوينية ورشة ،التابع للمجلس الوطين اإلنسان حلقوق بنزكري الرابط إدريس معهد احتضن ،)اليونيسيف(للطفولة  املتحدة األمم ومنظمة اجمللس بني والشراكة التعاون برانمج إطار ويف
 انتهاكات ضحااي اخلاصة ابألطفال للتظلم الوطنية اآللية واختصاصات عمل على الضوءخصصت لتسليط  ،2019 أبريل شهر يف وذلك الطفولة، محاية مراكز مديري لفائدة

حماور  ثالثة يتضمن 2019-2018 سنيت برسم اليونيسيف مع والشراكة التعاون برانمج أن إىل اإلشارة وجتدرالطفولة.  محاية ومراكز اآللية هذه بني التفاعل وأشكال حقوقهم
 إعمال لتبع آلية ووضع الطفل؛ حقوق على املؤسساتيني وتكوين الفاعلني ،حقوقهم انتهاكات ضحااي ابألطفال اخلاصة للتظلم الوطنية اآللية إحداث يف اجمللس مواكبة هي أساسية،

 .الطفل حقوق اتفاقية
 الضرر جرب إطار يف مت حيث هبا، تعمل اليت ابجلهات األنصاف واملصاحلة هيئة توصيات تنفيذ متابعة يف اللجان هذه سامهت اجلنوبية، ابألقاليم اجلهوية اللجان عمل وخبصوص

 من أبريل املمتدة الفرتة وخالل .واإلدارية املالية وضعيتهم وتسوية هلم الصحية التغطية وتوفري اجتماعيا وإدماجهم وذوي احلقوق الضحااي لفائدة مالية مستحقات منح الفردي،
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األشخاص ذوي اإلعاقة  إنشاء آلية حلماية حقوق 53.144
 )مدغشقر(

إنشاء آلية وطنية حلماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  54.144
 )البحرين(
مواصلة تعزيز دور املؤسسات الوطنية حلماية حقوق  55.144

اإلنسان عن طريق دعم أنشطة اللجان اجلهوية للمجلس الوطين 
لعيون اسيما يف مدينيت  حلقوق اإلنسان يف خمتلف املناطق، وال

 والداخلة يف األقاليم اجلنوبية )البحرين(
دعم العمل على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان الذي يقوم  56.144

به اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان بواسطة جلانه اجلهوية يف مجيع 
 أحناء البلد )مجهورية أفريقيا الوسطى(

. مواصلة اجلهود إلنشاء وتوطيد مؤسسات وآليات 57.144
 بغرض تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان )غابون( وطنية

تقوية العمل الذي يقوم به اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان  59.144
ه سيما عن طريق جلان من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وال

 املوجودة يف مجيع أحناء البلد )مدغشقر(
مواصلة ترسيخ دور املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان  60.144 

ا، وهي اليت حصلت جمدداً على املركز ألف يف آذار/مارس وقدرهت
يف امتثاٍل اتم للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية  2016

 لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان )مبادئ ابريس( )موريتانيا(
مواصلة احلكومة جهودها لتزويد املؤسسة الوطنية حلقوق  62.144

 اإلنسان ابملوارد الكافية )توغو(
ضمان ختصيص ما يكفي من املوارد البشرية واملالية  67.144

 لتنفيذ الربامج واألنشطة املتعلقة حبقوق اإلنسان )الفلبني(
..... إحراز مزيد من التقدم .... وبدء هيئة  2ج. 207.144

 املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز عملها )إسبانيا(

 املعنية السلطات مع والتواصل الوساطة، من خالل شكاية 200حوايل  وعاجلت احلرية، من احلرمان أماكن إىل زايرة 26 جمموعه مبا اللجان هذه قامت ،2019 أبريل إىل 2019
عرب تنظيم محالت  للمهاجرين، اإلدارية للوضعية االستثنائية مظاهرة، كما سامهت يف عملية التسوية 40 ابألقاليم اجلنوبية اجلهوية اللجان رصدت الفرتة، نفس وخالل .املشتكني وتوجيه

 .الفئة هلفائدة هات حتسيسية
 من وفودا أجنبية قبلت، حيث استومن جهة أخرى، واصلت هاته اللجان اجلهوية للمناطق اجلنوبية للمجلس الوطين تعاوهنا وانفتاحها على خمتلف الفاعلني، مبن فيهم الدوليني

 .املدين اجملتمع ومنظمات والصحفيني واحلكومات والربملاانت السفارات
يضا ملثارة ويعملون على مناقشتها أاحلقوقية ا القضاايالشفوية والكتابية اليت تنصب على كافة  األسئلةآلية ن الربملانيني ميارسون دورهم يف تعزيز احلقوق واحلرايت خاصة من خالل أ اكم

 رائهم ومالحظاهتم على جممل القضااي املطروحة، بل وال يرتددون يف إبداء معارضتهم ملا يقدرون انه يستحق املعارضة.خالل اجتماع اللجان، ويبدون آ
طة العمل الوطنية يف ، كما هو الشأن ابلنسبة خلنسان ابجمللسني، خاصة جلنيت العدل والتشريع وحقوق اإلن احلكومة ال ترتدد يف التشاور الالزم مع أعضاء الربملانإومن جانب آخر، ف

قبل ذلك  و  ؛املتعلق إبعمال االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع اشكال التمييز العنصري 21و  20و  19للتقارير وقت اإلعداد وكذا التقرير اجلامع  وحقوق اإلنسان الدميقراطيةجمال 
 املعرب عنها. بشان املواقف، حيث كانت حمل مناقشة مستفيضة من قبل أعضاء اللجنتني آلية االستعراض الدوري الشامل عمالتفاعل  مبناسبةاملثارة  ةالقضااي واألسئلكل 
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 احملور التاسع: التوصيات العامة
مواصلة توطيد اإلطار التشريعي بغية تعزيز ومحاية  1.ج. 33.144

 حقوق اإلنسان )عمان(
سريه على طريق توطيد مبدأي حقوق اإلنسان  مواصلة 37.144

 واحلرايت العامة )اليمن(
. مواصلة ختصيص التمويل املطلوب لتنفيذ مشاريع هبدف 39.144

 زايدة إدماج حقوق اإلنسان يف السياسات العامة )إثيوبيا(
تكريس جتربة اجلهوية ومواصلة مشاركة الشباب والنساء  40.144

 مبا فيها األقاليم اجلنوبية )غابون(؛يف مجيع مناطق اململكة، 
 تسريع تنفيذ اجلهوية املتقدمة ابعتبارها وسيلة من وسائل 41.144

زايدة تعزيز مشارکة املواطنني، وال سيما النساء والشباب، يف 
احلوكمة السياسية واالقتصادية يف البلد يف مناطق اململكة البالغ 

  منطقة )إندونيسيا( 12عددها 
د اإلجنازات اليت حتققت يف جمال ترسيخ حقوق توطي 43.144

 اإلنسان )السنغال(
مواصلة اجلهود وتسريعها بغرض تعزيز احلقوق  141.144

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية جلميع السكان )جيبويت(

خطة توصيات و ، انسجاما مع 2021-2018ل الدميقراطية وحقوق اإلنسان واصلت اململكة املغربية جهودها للنهوض حبقوق اإلنسان ومحايتها ابعتماد خطة العمل الوطنية يف جما
مسار تشاوري وطين موسع اخنرطت فيه مكوان اجملتمع املدين والقطاعات ولتوصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة، وذلك عقب  1933عمل مؤمتر فيينا حلقوق اإلنسان املنعقد سنة 

القضااي األساسية اليت ينبغي االنكباب عليها يف أفق  435معة والقطاع اخلاص والربملان. وتعد هذه اخلطة وثيقة مرجعية ترتجم تدابريها ال كومية واملؤسسات الوطنية واإلعالم واجلااحل
وقد مت إعداد املخطط   .كيةقراطية تشار تدعيم املبادرات املسامهة يف انبثاق دميو  ترسيخ مسلسل اإلصالح السياسيو  تعزيز دينامية الوعي احلقوقيو  قوق اإلنسانحل أعمق ملأسسة 2021

جملتمعي حول القضااي اوثيقة ذات طابع عملي، ترتجم مصفوفته اإلجرائية تدابري اخلطة مبحاورها األربعة، ابستحضار البعد الرتايب يف اإلعمال ومواصلة احلوار التنفيذي هلذه اخلطة وهو 
ة زمنية حمددة ونتائج ترتجم اخلطة إىل أنشطة عملية وفق جدول، بتنسيق مع القطاعات احلكومية واملؤسسات الوطنية، اليت مت إعدادها املصفوفة اإلجرائية وجيدر التـأكيد أن اخلالفية.

راطهم، وذلك يف إطار من التكامل والتنسيق ئتهم واخنمنتظرة ومبؤشرات قابلة للقياس من أجل تيسري عملية التتبع والتقييم. وجتسد املصفوفة اإلجرائية تعاقد األطراف املعنية ابإلعمال وتعب
 .وااللتقائية، ومبراعاة ملهام وأدوار كل طرف

در قيمتها مستفيدا، تق 624 فائدةمقررات حتكيمية جديدة لـتسليم  على 2019، أشرف اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف غشت هيئة اإلنصاف واملصاحلة ويف إطار تنفيذ توصيات
د من الضحااي الذين خرى هتم التقاعد التكميلي لعدص ملفات أدارية خبصو عملها الستنفاذ اإلجراءات التقنية واإلومن جهتها، تواصل جلنة متابعة التوصيات  .مهامليون در  87حبوايل 

   احلاالت العالقة واملتبقية.، كما تنكب على العمومية أو املؤسسات أدجموا ابلوظيفة
لرتابية، تعمل احلكومة ا ابلدور اهلام الذي تلعبه آليات الدميقراطية التشاركية املنصوص عليها يف دستور اململكة وكذا القوانني التنظيمية املتعلقة ابجلماعاتمن جهة أخرى، ووعيا منها و 

جتماعي على املستوى اال ملرجعية يف جمال إدماج مقاربة النوعمت االشراف على إجناز جمموعة من الدالئل احيث على مواكبة ودعم اجلماعات الرتابية يف إرساء وتفعيل هذه اآلليات، 
  .64 احملليةلحكامة التشاركية طار التشريعي والتنظيمي لدليل اإلو  مقاربة النوع ابجلماعات الرتابيةدليل مساطر إحداث وتفعيل واشتغال وتتبع هيئة املساواة وتكافؤ الفرص و ك  الرتايب

ماعات الرتابية هبدف مت تنظيم سلسلة من اللقاءات التواصلية والتحسيسية لفائدة اجل، تفعيل اإلطار القانوين ملمارسة احلق يف تقدمي العرائض على مستوى اجلماعات الرتابية وخبصوص
حملدثة لدى بعض جمالس اجلهات، متكنت بعض اهليئات االستشارية افقد اركية، آليات الدميقراطية التش . أما خبصوص تفعيلتقدمي مشروع الدليل املتعلق مبمارسة احلق يف تقدمي العرائض

جهوية تتعلق  اتبلورة سياسما خيص في تقدمي مقرتحاهتا من السيما اهليئة املعنية بقضااي النوع واملساواة وتكافؤ الفرص واهليئة املختصة بدراسة القضااي املتعلقة ابهتمامات الشباب،
 الشباب و بقضااي النوع واملساواة 

مواصلة اجلهود إلزالة األلغام األرضية وغريها من  88.144
 املتفجرات من خملفات احلرب )بريو(

 

التشريعات الدولية املتعلقة هبذا  فقو اجلهود الدولية اهلادفة إىل عامل خال من األلغام وخملفات احلرب من املتفجرات،  واملسامهة يفتواصل اململكة املغربية تنفيذ التزاماهتا الدولية املتعلقة 
الربوتوكول الثاين لالتفاقية ذاهتا بشأن و  ية بشأن املتفجرات وخملفات احلربالربوتوكول اخلامس التفاقية األسلحة التقليدو  اتفاقية الذخائر العنقوديةو  األلغام املضادة لألفراد اتفاقيةاجملال، 

 خاصة: ،ذا اجملالهاإلقليمية والدولية اليت يتم تنظيمها يف  واملؤمتراتاالجتماعات  جمموعة منيف شاركت اململكة ، حيث استخدام األلغام املضادة لألفراد والشراك اخلداعية
 ( 2019 ، فرباير2018 ، فرباير2017فرباير )جبنيف  األلغام ربامج نزعالوطنيني لمدراء لل 22و 21و 20 ةالدولي اتاالجتماع 
 (2019 ، ماي2018، يونيو 2017يونيو جبنيف ) املضادة لألفراد األلغاماستعمال وختزين وإنتاج ونقل تفاقية حظر اب املتعلقةبني الدورات  اتاالجتماع 
 ببلجيكا 2017يوليوز يف األلغام  ومكافحة واألسلحة الصغرية اجتماع حول األسلحة اخلفيفة 
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  2017زايرة وفد مغريب ملركز لبنان إلزالة األلغام يف نونرب  
  جبنيف  2018يف نونرب  لغامتلك األ ريوتدم لألفرادضادة ملاغـــــام لـــزين وإنتـــاج ونقـــــل األاتفاقيــة حظــر استعمــــال وخت يفطـراف ألااالجتماع السابع عشر للدول 
  جبنيف  2018نونرب  23إىل  19، من اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينةاجتماعات الدول األطراف يف 
  جبنيف  2018 يونيو يف امللحق ابتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينةاخلامس الربتوكول و  املعدل يف الربوتوكول الثاينفريق خرباء األطراف املتعاقدة اجتماعات 
  2018الذي مت ختليده أبديس أاباب يف أبريل  الدويل للتوعية ابأللغاماليوم 
 ببلجيكا 2018 شتنرب واملتفجرات يف الذخائراألسلحة وتدمري  صنع االجتماع التنسيقي حول 
  ابألردن 2018يف دجنرب واملواد املتفجرة  الذخائرورشة عمل حول معايري سالمة وتدبري 
  إبسبانيا 2018يونيو  06إىل  04دفاع من  5+5حول األجهزة املتفجرة املرجتلة يف إطار مبادرة ندوة 
  مبوريتانيا  2018ورشة عمل حول املعايري الدولية لألعمال املتعلقة ابأللغام يف أكتوبر 
 ( بليبيا2019، فرباير 2018 )أكتوبرض اإلنسانية االجتماع األول والثاين للجنة العلمية ملشروع مركز التدريب على إزالة األلغام لألغرا 
  (2019، مارس 2018أكتوبر ، ماي و 2017 )يونيواملنطقة اجلنوبية  إىلاهلالل األمحر املغريب للصليب األمحر و وفد من اللجنة الدولية زايرات 

 
قدمت  و . 2018و 2017و 2016سنوات ، وذلك برسم م وزايدة الوعي ومساعدة الضحاايإزالة األلغاتقارير الشفافية الطوعية اليت تربز التقدم احملرز يف اململكة املغربية  قدمتكما 

 . 2017منذ سنة  الصحراء الغربية يف استفتاء لتنظيم بعثة األمم املتحدةتقارير شهرية حول األنشطة املتعلقة ابلتطهري وإزالة األلغام لكذلك 
أللغام على نطاق تضع هذا املوضوع ضمن أولوايهتا، حيث تستمر عمليات التطهري وإزالة ا اململكة املغربيةفيما خيص اجلهود الفعلية إلزالة األلغام وخملفات احلرب من املتفجرات، فإن و 

تدمري ، و لغما مضادا لألفراد 49315يف ذلك ، مبا اأرضي الغم 96699بطال اكتشاف وإ ، إذ مت2019مارس  31، وإىل غاية 1975األقاليم اجلنوبية سنة  اسرتجاعواسع دون منذ 
 كيلو مرت مربع.   5404.39تطهري مساحة كما مت   من خملفات احلرب من املتفجرات 20117

ليني. وقد تدخالت خاصة بناء على طلب السلطات والسكان احملبالقيام و زالة األلغام من املناطق املشتبه هبا احملددة ها إلوحدات القوات املسلحة امللكية عملتواصل ويف هذا اإلطار، 
 31إىل غاية  1975حالة وفاة يف املنطقة اجلنوبية خالل الفرتة املمتدة من  812حالة من ضحااي األلغام األرضية وخملفات احلرب من املتفجرات مبا يف ذلك  2652مت تسجيل 
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