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 الدورة السادسة والثالثون

 ٢٠٠٦مايو / أيار١٩-١جنيف، 
 مال املؤقت من جدول األع٦البند 

 تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية
 واالجتماعية والثقافية

  من١٦النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف وفقاً للمادة 
 العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

اليت سيجري تناوهلا   ) E/C.12/Q/MAR/2 (الردود الثانية الواردة من حكومة املغرب على قائمة األسئلة         
 من العهد   ١٥ إىل   ١عـند النظر يف التقرير الدوري الثالث املقدم من املغرب بشأن احلقوق املشار إليها يف املواد                 

 .*)E/1994/104/Add.29(الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 ]بالعربية: األصل[ 
 ]٢٠٠٦مايو / أيار٢[ 

                                                      

وفقاً للمعلومات اليت أحيلت إىل الدول األطراف بشأن جتهيز تقاريرها، مل تنقح هذه الوثيقة تنقيحاً                 *
 .رمسياً قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة يف األمم املتحدة
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 اململكة املغربية

 وزارة العدل

 مناقشة التقرير الدوري الثالث املتعلق بإعمال املغرب للعهد
 الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 معطيات جوابية عن األسئلة اليت وجهها إىل املغرب فريق العمل
 التابع للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 )٢الصيغة (

  من العهد١٥ إىل ١احلقوق املتضمنة يف املواد من 

 E/1994/104/Add.29: الوثيقة
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  معطيات عامة-أوالً 

تقـدمي معطـيات حميـنة حـول العوامل والصعوبات اليت تعيق قدرة الدولة على االلتزام                 -١ 
 بالواجبات املنصوص عليها يف هذا العهد وخصوصاً باألقاليم الصحراوية

 باحلقوق  ص الفترة اليت تلت تقدمي التقرير الوطين الثالث اخلاص بإعمال املغرب للعهد الدويل اخلا             متيزت 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية باختاذ جمموعة من اخلطوات والشروع يف تنفيذ جمموعة من الربامج يف اجملاالت               

يزت بانطالق املبادرة الوطنية للتنمية البشرية اليت       االقتصادية واالجتماعية والثقافية أو استكمال تنفيذها، كما مت       
 وهي املبادرة اليت وضعت     ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٨أعلـن عنها صاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهللا يوم            

رهانـات كـربى تنبـثق من منظور شامل لبناء مغرب حديث يقوم على دعائم دولة حديثة قوامها الدميقراطية                   
نسان، مع فتح أوراش اإلصالحات واملشاريع اهليكلية اليت من شأهنا الدفع بعجلة النمو، وفق             والقانون وحقوق اإل  

 .استراتيجية للتنمية البشرية بأبعادها االقتصادية واالجتماعية والثقافية

امليثاق بتعاون مع خمتلف الشركاء من      /وقـد شرعت احلكومة املغربية يف بلورة خطة عمل هذه املبادرة           
لية وقطاع خاص وجمتمع مدين وهيئات إقليمية ووطنية لصاحل خمتلف جهات اململكة وباستهداف كل              مجاعات حم 

على أن الدفعة األوىل لتفعيلها واليت تتوخى اإلدماج        "الشـرائح االجتماعـية يف الشـمال واجلنوب مع التركيز           
اجة امللحة للمستهدفني بالتأهيل اجملـتمعي، ينبغي أن تقوم على معايري موضوعية تراعي مستوى االستعجال، واحل          

 من األحياء احلضرية األشد فقراً وهتميشاً،       ٢٥٠ من اجلماعات القروية، و    ٣٦٠ ل     ةاالجـتماعي بإعطاء األسبقي   
وهذه املبادرة اليت تأيت يف إطار      ". فضالً عن الفئات واألشخاص يف وضعية صعبة الذين يعانون اإلقصاء واإلعاقة          

ممية اليت ينخرط فيها املغرب، تستهدف كل جهاته، يف إطار مقاربة تعتمد سياسة القرب              تفعيل أهداف األلفية األ   
 .والتشارك والتضامن االجتماعي والتحديث االقتصادي واجلهوية يف إطار الوحدة الترابية

ا ويتواصـل تنفيذ هذه املبادرة وخمتلف املشاريع االجتماعية رغم الظروف االقتصادية الصعبة اليت متيز هب               
 :املغرب خالل السنوات القليلة األخرية

 ثقل املديونية؛  •

 ؛٢٠٠٥-٢٠٠٤جفاف املوسم الفالحي   •

 ارتفاع أسعار البترول؛  •

 زلزال احلسيمة؛  •

 ارتفاع نسبة منو الساكنة؛  •

 آفة اجلراد يف املناطق اجلنوبية؛  •
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 ٢٠٠٤ام لسنة ارتفاع نسبة أعداد الشباب الذين يلجون سوق الشغل سنوياً حسب اإلحصاء الع  •
 .بالنسبة للساكنة

ورغـم هذه الصعوبات والعوامل فإن املغرب دوماً ملتزم حبقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها عاملياً                 
 وكما عرب عن ذلك صاحب اجلاللة يف أكثر من مرة وخاصة يف خطابه              ١٩٩٦ و ١٩٩٢كما أكد ذلك دستورا     

 الذكرى اخلمسني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان حيث أكد  مبناسبة إحياء  ١٩٩٩ديسمرب  / كانون األول  ١٠يوم  
جاللته على ضرورة الدفاع عن حقوق اإلنسان والنهوض هبا ونشر ثقافتها ومتتيع اجلميع حبقوقه املدنية والسياسية  

 .واالقتصادية واالجتماعية والثقافية بدون أي شكل من أشكال التمييز

 متثلت يف برامج التنمية االجتماعية ١٩٧٦بية بعناية خاصة منذ سنة   وقد حظيت األقاليم الصحراوية املغر     
واالقتصـادية والثقافـية على صعيد العمران والصحة والتعليم والبنيات األساسية واإلدارة واالقتصاد واخلدمات              

صائصها وتتواصل جهود التنمية يف هذه املناطق بشكل تصاعدي رغم بيئتها املتميزة وخ           ... والرياضـة والثقافة    
 :اجلغرافية واملناخية والدميوغرافية املطبوعة ب  

 نذرة مصادر املياه العذبة؛ - 

 اجنراف التربة؛ - 

 التصحر وزحف الرمال؛ - 

 اجلفاف؛ - 

 اجلراد اجلوال؛ - 

 اهلجرات القروية املكثفة؛ - 

 ... .لنمو  أي إىل ضعف املعدل الوطين ليف املائة ٤ارتفاع نسبة منو الساكنة لتصل إىل  - 

وقـد عملت احلكومة املغربية، بتعاون مع خمتلف الشركاء، على جتاوز هذه العوامل واختاذ اإلجراءات                
الالزمة لضمان متتيع ساكنة هذه األقاليم بكافة حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية، كما أن هذه األقاليم               

 .نمية االجتماعيةحتظى بعناية خاصة ضمن برامج املبادرة الوطنية للت

ومـنذ إحداثهـا أعدت وكالة تنمية األقاليم اجلنوبية برناجماً للتنمية املندجمة تضمن جمموعة من الربامج                 
 مليارات من الدراهم، تستثمر الطاقات البشرية والطبيعية        ٨الطموحة اليت تستجيب آلمال الساكنة بقيمة حوايل        

حتية األساسية وتعميم شبكة الكهرباء واملاء الشروب والطرق وتقريب         هلذه األقاليم، وتستهدف تعزيز البنيات الت     
اإلدارة من املواطنني وتعميم التمدرس واالستفادة من السكن الالئق واخلدمات الطبية والرياضة واالهتمام بالثقافة        

شاريع على خدمة الصـحراوية واملهرجانات احمللية اليت تنهض باملوروث الثقايف هلذه املناطق، كما ركزت هذه امل        
اجلانب االقتصادي من خالل دعم قطاع الصيد ال سيما الصيد الساحلي والتقليدي والنشاط السياحي والصناعة               
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التقليدية، وإقامة مشاريع اقتصادية جتعل من هذه املناطق قطباً اقتصادياً يتميز خبصوصيته اجلهوية اليت تتكامل مع                
غريب حيثما كان يف الشمال أو اجلنوب بدون ميز وال فرق كما يؤكد على  بـاقي اجلهات ملا فيه صاحل املواطن امل       

 .ذلك الدستور

كما أن وكالة تنمية أقاليم اجلنوب أعدت مؤخراً جمموعة من الربامج واملبادرات دشنها صاحب اجلاللة                
متثلت على اخلصوص    ٢٠٠٦مارس  / آذار ٢٥ و ٢٠خالل زيارته األخرية إىل األقاليم اجلنوبية خالل الفترة ما بني           

 مليون درهم   ٥٦ مليون درهم وإجناز برنامج التطهري السائل هبذه املدينة بقيمة           ٢٥٠يف بناء ميناء ببجدور بقيمة      
 مليون درهم وبرنامج التطهري السائل مبدينيت العيون واملرسى بقيمة ٥٧وإجنـاز قناة للمياه اجلوفية بالعيون بقيمة       

ب اجلاللة باملناسبة كذلك انطالقة برنامج للتزويد باملاء الصاحل للشرب هبذه  مليون درهم، كما أعطى صاح١٤٠
 .  مليون درهم٤٨٠املنطقة بقيمة مليار و

 تقدمي معطيات حمينة حول نتائج املبادرات اليت اختذهتا الدولة ملواجهة ثقل املديونية -٢ 

 : ترتكز على عدة حماورانتهجت احلكومة املغربية سياسة خاصة لتدبري ملف الدين املغريب 

 ؛(PIB) من  يف املائة٣جعل عجز امليزانية ال يتجاوز  - 

 تأمني متويل اخلزينة؛ - 

وضع اإلصالحات الالزمة لتطوير وعصرنة السوق املايل الوطين، واختيار األسلوب األمثل لتأمني  - 
 .متويل الدولة من هذا السوق

ى امليزانية والتوازنات األساسية اختذت احلكومة عدة إجراءات يف ومن أجل معاجلة تأثري أعباء املديونية عل 
 :إطار سياسة التدبري النشيط للمديونية نذكر منها

 حتويل الدين إىل استثمارات )أ( 

نـص االتفاقان اخلامس والسادس مع نادي باريس، املتعلقان بإعادة جدولة الديون، على إمكانية حتويل                
 :مية أو خصوصيةالديون إىل استثمارات عمو

حتويل الدين إىل استثمارات عمومية، حبيث يقدم البلد الدائن على إلغاء جزء من الديون مقابل                - 
الـتزام املغرب بتمويل مشاريع اقتصادية واجتماعية يف قطاعات خمتلفة كالتعليم األويل والصحة   

؛ ويف هذا اإلطار مت عقد      واحملافظـة على البيئة وكذلك بتمويل عملية إعادة بناء مدينة احلسيمة          
 مليون ٤٥٠ب   اتفاقـيات عديدة مع فرنسا، إسبانيـا، إيطاليـا والكويت مببلغ إمجالـي يقدر        

 . دوالر أمريكي

 بعد قبول   -حتويـل الديـن إىل استثمارات خاصة، حبيث يشتري املستثمر غري املقيم باملغرب               - 
 الدين املغريب من الدولة الدائنة بثمن       -مشـروعه االستثماري من طرف جلنة الترخيص املغربية         
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أقـل مـن قيمته االمسية مث يبيعه للمغرب مع زيادة هامش صغري، وقد مت اعتماد هذه اآللية مع                   
 . مليون دوالر أمريكي من الديون القائمة٧٣٠فرنسا، إسبانيا، والكويت حيث مشلت 

 معاجلة الدين الباهظ التكلفة )ب( 

اجلة ديون قدمية كانت قد اقترضت بشروط أصبحت مكلفة نظراً للشروط يتم عرب هذه اآللية مع - 
 :احلالية للسوق، وهكذا مت تنفيذ إجراءين

استبدال الدين القائم الباهظ التكلفة بدين جديد بشروط أفضل، وقد مكن هذا اإلجراء  -  
يون  مليار دوالر أمريكي بالنسبة لد     ١,٥ مليار دوالر أمريكي مبا فيها       ٣مـن معاجلة    

  أمريكي بالنسبة لديون املؤسسات العمومية؛ر مليار دوال١,٥اخلزينة و

التفاوض مع بعض الدائنني قصد مراجعة نسب الفائدة األصلية لبعض القروض املكلفة             -  
وهكذا مت إجناز   . جلعـلها أكثر مالءمة مع نسب الفائدة املعمول هبا يف األسواق املالية           

 . مليون دوالر أمريكي١٥٧  بعمليتني مببلغ إمجايل يقدر 

 تدبري املخاطر املالية )ج( 

يهـدف هذا التدبري إىل تقليص أثر تقلبات سعر الفائدة على خدمة الدين عن طريق حتقيق تطابق هيكل                   
 ويف هذا السياق اختذت     Benchmarkاملديونـية من حيث سعر الفائدة والعمالت مع هيكل دين احملفظة املثالية             

 :ليةاإلجراءات التا

 مليار دوالر أمريكي مقترضـة بالني الياباين والدوالر األمريكي إىل          ١,٣حتويـل ديون بقيمة      - 
 ديون باليورو؛

 مع البنك الدويل، يسمح بإجراء Master Dirivatives Agreementالتوقـيع على اتفاق إطار   - 
 وض هذه املؤسسة؛ ولسعر الفائدة اخلاصة ببعض قرSwaps Devisesعمليات حتويطية للعمالت 

 ٦٥حتويـل عملة القرض املقدم من طرف البنك الدويل من الدوالر األمريكي إىل اليورو بقيمة            - 
 مليون دوالر أمريكي وتثبيت سعر الفائدة عليه؛

 . مليون دوالر أمريكي٢٤٣تثبيت سعر الفائدة لثالث قروض جتاه البنك الدويل مببلغ إمجايل  - 

اليت استهدفت ختفيف الدين، كان هلا مردود إجيايب على املستويني املايل           هـذا وإن معظـم األنشـطة         
 :واالقتصادي

 على املستوى املايل -١ 

 مت ربح رصيد مهم من العملة، على اعتبار أن شراء الدين احملول يتم بالعملة احمللية؛ - 
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 .تراجع حجم الدين العمومي بأكثر من مليار دوالر - 

 صاديعلى املستوى االقت -٢ 

مكنت عمليات حتويل الدين إىل استثمارات من القيام مبشاريع تنموية يف ميادين التربية والصحة، وكذا                
 . منصب شغل١ ٢٠٠ مليار دوالر، ووفر ما يزيد عن ٤يف امليدان الفالحي، حيث فاق حجم كلفة هذه املشاريع 

 اجلهود مع سياسة االقتراض احلذرة، متكن فنتـيجة هلذه االستراتيجية املعتمدة يف معاجلة الدين، وبتضافر       
 :املغرب من تسجيل إجنازات مهمة متثلت يف

 مليار دوالر بعدما كان يبلغ      ١٢,٤ إىل   ٢٠٠٥انـتقال رصـيد الدين اخلارجي العام يف هناية           - 
 ؛١٩٩٥ مليار دوالر يف أواخر سنة ٢٢,٦

  مليار دوالر خالل نفس الفترة؛٧,٤ مليار دوالر إىل ١٥,٧انتقال الدين اخلارجي للحكومة من  - 

 يف  ٢٥ ليستقر يف    PIB - نقطة من الناتج الداخلي اإلمجايل       ٤٣ ب  اخنفـاض نسيب لنسبة الدين       - 
 نقط على قياس املداخيل اجلارية مليزان األداءات لتستقر يف          ٥ ب   فيما اخنفضت هذه النسبة      ،املائة
 .٢٠٠٤ بالنسبة لسنة يف املائة ٥٩ مقابل يف املائة ٥٤

تقـدمي معطيات حول ما إذا كانت اختصاصات ومهام اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان              -٣ 
 تشمل احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 تنظيم اختصاصات اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان يف ٢٠٠١أبريل / نيسان١٠أعاد الظهري الشريف ل   
لوطنية، وقد نص السبب الثالث من األسباب املوجبة إلعادة تنظيم          ضـوء مـبادئ باريس اخلاصة باملؤسسات ا       

مبواصلة العمل على النهوض حبقوق اإلنسان وصيانة احلريات وترسيخ  "االختصاصـات على أن ذلك جاء التزاماً        
تكامل دولة احلق والقانون وتعزيز كرامة املواطن ضمن مفهوم مشويل حلقوق اإلنسان باعتبارها رافعة قوية لتنمية ت          

 ".فيها كل أبعادها احلقوقية من سياسية ومدنية واقتصادية واجتماعية وثقافية

واجمللس اعتباراً لطبيعته االستشارية جبانب جاللة امللك، واعتباراً لتركيبة أعضائه، وللمهام املوكولة إليه،           
رب يف جمال حقوق اإلنسان     يهـتم حبقوق اإلنسان مبعناها الواسع، أي بكل ما من شأنه أن يعزز مكتسبات املغ              

يف مجيع القضايا املتعلقة    ) جاللة امللك (مؤسسة متخصصة مهمتها مساعدة     "ويدافع عنها وينشر ثقافتها باعتباره      
بالدفاع عن حقوق اإلنسان ومحايتها وضمان ممارستها والنهوض هبا وصيانة كرامة وحريات املواطنني واجلماعات 

 . من الظهري١املادة " واهليئات

 إعادة التنظيم، فقد أحدث مخس      دواعتباراً لألولويات اليت سطرها اجمللس يف برنامج عمله لواليته ما بع           
 :جمموعات عمل يتوزع عليها األعضاء وهتم

 النهوض بثقافة حقوق اإلنسان؛ - 
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 محاية حقوق اإلنسان والتصدي لالنتهاكات؛ - 

 ؛)صادي والثقايفالسياسي واالقت(حقوق اإلنسان والتطور اجملتمعي  - 

 دراسة التشريعات والسياسة العمومية؛ - 

 .العالقات اخلارجية - 

وقد نظم اجمللس لقاءات دراسية حول موضوع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف انتظار إعداد             
اح من اجمللس، تصورات واقتراحات عمل يف إطار خطة عمل، كما أن هيئة اإلنصاف واملصاحلة، اليت جاءت باقتر

عملـت توصياهتا لتجاوز خملفات املاضي وطي صفحاهتا، على وضع تصور جلرب الضرر املادي واملعنوي لألفراد                
واجلماعات وخاصة للجماعات وللجهات اليت عانت خالل املاضي من احنصار يف املشاريع االقتصادية واالجتماعية 

شأهنا ختليد الذاكرة اجلماعية من قبيل إطالق أمساء بعض         والثقافـية، وهكذا أوصت مبجموعة من املبادرات من         
الضـحايا على مواقع أو شوارع أومرافق هبذه املناطق، وإحياء بعض األيام اجلهوية واحمللية ذات الرمزية اخلاصة،                 
وحتويـل بعـض املراكز األمنية إىل فضاءات لإلشعاع الثقايف والعمل االجتماعي، مع اقتراح مبادرات ومشاريع                

 .ساهم يف حتريك عجلة االقتصاد والتنمية يف هذه املناطقت

  اإلطار القانوين العام-ثانياً 

إبراز مكانة العهد داخل املنظومة القانونية الوطنية مع إعطاء معلومات حول حاالت تتضمن              -٤ 
 خروقاً للحقوق اليت ينص العهد على محايتها واليت مت عرضها أمام احملاكم

ستور املغريب على االلتزام حبقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها عاملياً، وقد اخنرط             تؤكـد ديباجة الد    
املغرب منذ استقالله يف املنظومة األممية، ووقع وصادق على أهم االتفاقيات واملعاهدات يف جمال حقوق اإلنسان،                

ته الوطنية معها وعلى رفع     وهـو مواضـب على تقدمي تقاريره الدورية املتعلقة هبا، ويسهر على مالءمة تشريعا             
حتفظاته بشأهنا، وحيترم مبدأ مسو االتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية عند التعارض، وقد أكدت جمموعة من 
االجـتهادات القضائية هذه القاعدة حيث تراعى يف األحكام مبادئ االتفاقيات الدولية مبجرد التوقيع واملصادقة               

. الرمسية كما هو احلال بالنسبة للعهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          عليها ونشرها يف اجلريدة     
وقد جعلت احلكومة . ويقوم املغرب حالياً مبجهود خاص ملالءمة كل تشريعاته الوطنية مع هذه االتفاقيات الدولية

سانة القانونية املغربية، كما أن املهام      املغربية مهمة مالءمة التشريعات الوطنية من أوراشها األساسية لتحديث التر         
اجلديـدة لـلمجلس االستشـاري حلقوق اإلنسان جعلت من صالحياته مسألة حبث مالءمة النصوص التشريعية       

   ١١والتنظيمـية الوطنية مع املعاهدات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، وستأيت ضمن اإلجابة على السؤالني رقم     
 .ت أمام القضاء ملخالفتها بعض مبادئ هذا العهد، إضافة إىل العديد من األحكام معلومات عن حاالت عرض١٧و
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 )٥ إىل ١املواد من ( قضايا تتعلق باملقتضيات العامة للعهد -ثالثاً 

 عدم التمييز: ٢املادة 

تقدمي معطيات حول اخلطوات امللموسة اليت اختذهتا الدولة لتنفيذ مقتضيات العهد ذات الصلة  -٥ 
 التمييز خصوصاً بالنسبة لسكان األقاليم الصحراويةبعدم 

يؤكـد الفصل اخلامس من الدستور على أن املغاربة مجيعاً سواسية يف احلقوق والواجبات، سواسية أمام              
القانون من دون متييز من أي نوع بسبب اجلنس أو اللغة أو الدين أو الثقافة الفرعية أو االنتماء السياسي أو الثقايف 

وقد اعترب تنوع أصول الساكنة بني عرب وأمازيغ دائماً مصدراً للتنوع والغىن الداعمني للوحدة،              . هـوي أو اجل 
وعاش املسلمون واملسيحيون واليهود جنباً إىل جنب منذ قرون، فتجاورت املساجد والكنائس والبيع يف تساكن               

واملغرب يعمل منذ سنوات على تبويئ      وتعـايش، ومتتعت املرأة والرجل بنفس احلقوق وحتملوا نفس الواجبات،           
 .املرأة املكانة الالئقة هبا كنصف اجملتمع وكفاعل أساسي يف التنمية

كمـا أن تـنوع الـثقافات الفرعية بني عادات وتقاليد وموروث الشمال واجلنوب والوسط واألطلس                 
بل عوامل وحدة، وهي القاعدة     والصحراء وبني العرب واألمازيغ واليهود واملسيحيني مل تكن يوماً عامل تفرق،            

العامة اليت خيضع هلا اجلميع وينعم هبا اجلميع مبا يف ذلك املغاربة سكان أقاليم الصحراء الذين يتقامسون مع إخواهنم 
هذا املبدأ فيحظون بنفس العناية من حيث التعامل أو املعاملة القانونية أو توجيه االستثمار أو فرص الشغل، حرصاً 

روف العيش واستثمار الطاقات وتقاسم الثروات، فاملقتضيات اجلديدة اليت جاء هبا القانون اجلنائي      على تساوي ظ  
كل تفرقة " املشرع تعريفاً واسعاً ينسجم مع التعريف الدويل، ليشمل هتكرس احلماية ضد التمييز الذي أعطى ل ـ

للون أو اجلنس أو الوضعية العائلية أو       بـني األشخاص الطبيعيني بسبب األصل الوطين أو األصل االجتماعي أو ا           
احلالـة الصـحية أو اإلعاقة أو الرأي السياسي أو االنتماء النقايب أو بسبب االنتماء أو عدم االنتماء احلقيقي أو                    

وباملعىن املذكور فإن التمييز يعاقب عليه      ) ٤٣١-١(الفصل  " املفـترض لعـرق أو ألمة أو لساللة أو لدين معني          
 .إىل سنتني وبالغرامة من ألف ومائتني إىل مخسني ألف درهمباحلبس من شهر 

إضافة إىل هذا فإن مؤسسة ديوان املظامل واحملاكم اإلدارية مؤسسات للتظلم الفردي واجلماعي ضد كل                
انتهاك قد يستهدف هذا املبدأ حبيث يلجأ إليها قصد اإلنصاف كل من استشعر أنه كان ضحية متييز من فرد أو                    

 .يئةمجاعة أو ه

 قبله، وإضافة إىل كل     ١واعتـباراً للعوامل اليت سبقت اإلشارة إليها يف معرض اجلواب عن السؤال رقم               
 أجل متتيع سكان األقاليم اجلنوبية املغربية بكافة حقوقهم االقتصادية          نتلـك اجلهود واملبادرات اليت مت اختاذها م       

ب اجلاللة خالل زيارته األخرية إىل هذه األقاليم شهر واالجتماعية والثقافية وضمان عيش كرمي هلم، أحدث صاح
 جملساً ملكياً استشارياً لشؤون الصحراويني، كما أحدث جاللته قبل ذلك وخالل زيارته إىل              ٢٠٠٦مارس  /آذار

 وكالة لإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية يف أقاليم اجلنوب باململكة ٢٠٠٢مارس / آذار٦مدينة العيون يوم 
ت إشراف السيد الوزير األول كآلية لتنفيذ سياسة القرب والتفرغ لدعم العمل احلكومي والسلطات احمللية يف                حت
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وتنفذ هذه الوكالة العديد من الربامج يف عني املكان . جمال تعزيز القدرات االقتصادية والكفاءات البشرية باملنطقة  
 .٢٠٠٦مارس /ىل األقاليم اجلنوبية شهر آذارآخرها ما دشنه صاحب اجلاللة خالل زيارته األخرية إ

 مليار درهم   ٨ مشروعاً بقيمة تقارب     ٢٢٦ على حوايل    ٢٠٠٨-٢٠٠٤ويشتمل برنامج الوكالة لفترة      
 : حماور٦موزعة على 

 مسكناً موزعة على جهيت وادي      ٩ ٨٢٤السكن غري الالئق وبناء السكن االقتصادي يف حدود          -١ 
 مسكن  ٥٠٠ الساقية احلمراء مع جتهيز بعض األحياء بكلميم السمارة وبناء           الذهـب لكويـرة ولعيون بوجدور     

 اقتصادي بأسا الزاك وأوسرد وطانطان؛

 قرى الصيد والصيد التقليدي والساحلي؛ -٢ 

املاء والبيئة، وهتم هذه العملية تزويد الساكنة باملاء الشروب من خالل بناء قنوات الربط وحفر                -٣ 
 ئية وحتلية مياه البحر؛اآلبار والثقوب املا

 شق الطرق وبناء املوانئ وتعميم الكهرباء؛  -٤ 

 االهتمام بالسياحة احمللية والصناعة التقليدية اجلهوية؛ -٥ 

 ... .خدمات أخرى وهتم بناء ثانوية تقنية بالعيون وقاعة مغطاة مع ناد لألطر بالسمارة  -٦ 

 ١,٢٦مليار درهم تتحمل منها الوكالة      ) ٣,٠٦ (٢٠٠٧-٢٠٠٦وتبلغ قيمة اجلزء املربمج إجنازه برسم        
 . يف املائة٤٠مليار درهم أي حوايل 

 : وميكن جتميع نتائج خمتلف املبادرات يف هذه املناطق يف احملاور التالية 

 حمور البنيات التحتية -١ 

 :تتوفر هذه املناطق على املرافق واخلدمات التالية 

 مطاران رئيسيان؛ )أ( 

  موانئ رئيسية؛ثالثة )ب( 

  كلم مرصفة؛٢ ٢٠٣ كلم منها ٥ ٨٨٣شبكة من الطرق الوطنية تصل إىل  )ج( 

 ؛ يف املائة٩٠ربط باملاء الشروب تصل خدماته إىل  )د( 

 . يف املائة٨٠ربط بالكهرباء تصل خدماته إىل     )ه( 
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 حمور التجهيزات السوسيو تعليمية وثقافية -٢ 

 : فق واخلدمات التاليةتتوفر هذه املناطق على املرا 

 مؤسسة تعليمية إضافة إىل مركز      ٧٨ موزعة على     يف املائة  ٨٢تبلغ نسبة متدرس األطفال حالياً       )أ( 
 .لتكوين املعلمني واملعلمات وعدة مراكز للتكوين والتأهيل املهين

٣كز ثقافية و   مرا ٤: تضم هذه املناطق يف جمال اخلدمات الثقافية والرياضية والشبابية والنسوية          )ب( 
 . ناد نسوي١٥ دار للشباب و١٣مركبات رياضية و

 حمور التجهيزات الصحية -٣ 

 مؤسسة عالجية، وتصل نسبة التأطري الطيب إىل        ١٥ و  صحياً  مركزاً ٢١ و مستشفيات ٨ اجلهة على    تتوفر 
 . الساكنةمن ٢ ٢٥٣ لكلطبيب واحد 

 حمور السكن -٤ 

 يف أقل   جديدة ظهرت مبوجبه مدن      ومتصاعداً  كبرياً املغربية تطوراً  العمراين بأقاليم الصحراء     اجملال عرف 
 من خالل برامج حملاربة السكن اجملال وتواصل احلكومة جهودها يف هذا ، سنة، كما حتسنت نوعية السكن٣٠من 

 . واملدناألحياءغري الالئق وبناء السكن االقتصادي وجتهيز 

 حمور اخلدمات -٥ 

 الدراساتدمات لساكنة هذه املناطق وتوسيعها وتنويعها من خالل إجراء           تقدمي اخل  احلكومـة  تواصـل  
 املاء وتقدمي القروض لدعم     مصادررة  ذوالقـيام بـالالزم ملواجهة ظاهرة التصحر وزحف الرمال وآفة اجلراد ون           

ستهالك، واملسامهة يف ، ودعم املواد الطاقية ومواد اال ومعنوياًمادياًاملشاريع الصغرى واملتوسطة ودعم اجملتمع املدين 
 خالل منابر   من ألبناء املنطقة وتعيينهم يف مناصب املسؤولية، ودعم اإلعالم اجلهوي املكتوب            الشغلتوفري فرص   

 القناة التلفزية اجلهوية بالعيون خالل واملرئي من ، واملسموع من خالل إذاعيت الداخلة والعيون   ،إعالمـية مستقلة  
 . من أبناء املنطقةالشواهداب محلة اليت تتم إدارهتا بواسطة الشب

 املساواة بني الرجال والنساء يف احلقوق: ٣املادة 

تقـدمي معلومـات حمينة حول تقدم مشروع إصالح مدونة األحوال الشخصية، املقترح من               -٦ 
 ) وما بعدها من التقرير٦٩الفقرة (طرف اللجنة امللكية 

امللكية املكلفة مبراجعة مدونة األحوال الشخصية، مت       عـلى إثـر استكمال املشروع الذي أعدته اللجنة           
 ٥، حيث مت اعتماده باإلمجاع وإصداره بتاريخ        ٢٠٠٣أكتوبر  /تشرين األول عرضـه عـلى الـربملان يف دورة         

 .٢٠٠٤فرباير /شباط
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فكمـا سـبقت اإلشـارة إىل ذلك يف التقرير الثالث حول إعمال اململكة املغربية للعهد الدويل اخلاص                   
وق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فإن مدونة األسرة قد أدخلت عدداً من اإلصالحات لتحسني وضعية              باحلق

وقد سبق أن مت    . املرأة، ودعم التوازن بني حقوق الزوجني، وصيانة حقوق األطفال، وتوطيد حلمة اخللية األسرية            
 .لف الذكر من التقرير السا٧١إبراز أهم مستجدات قانون األسرة يف الفقرة 

وقد رافقت هذا اإلصالح التشريعي سلسلة من التدابري الرامية إىل تفعيل املدونة اجلديدة، خاصة بإحداث  
املؤسسات واملساطر الالزمة، وتوفري البنيات األساسية والوسائل املادية والبشرية املطلوبة، فضالً عن تأمني التكوين 

 يف عملية تطبيق املدونة، ومواكبة كل هذه التدابري حبمالت تستهدف           الـالزم للقضاة واملوظفني وباقي املتدخلني     
 .التعريف مبقتضيات املدونة ونشرها على نطاق واسع

فعـلى الصـعيد املؤسسي واملسطري، واكب دخول مدونة األسرة حيز التنفيذ إحداث أقسام               -١ 
وقد عهد هلذه األقسام بالنظر يف مجيع       . ملكة حمكمة ابتدائية اليت تكون اخلريطة القضائية بامل       ٦٦ب    لقضاء األسرة   

كما مت إصدار النصوص التطبيقية للمدونة وإعداد الوثائق والسجالت         . القضـايا ذات الصـلة بقـانون األسرة       
 .واملطبوعات والدوريات التوجيهية الالزمة لوضعها موضع التطبيق

ة، وذلك قصد مالءمته مع ما تضمنته       ومبـوازاة مع ذلك، مت إدخال تعديالت على قانون املسطرة املدني           
وتضمنت التعديالت اعتماد املسطرة الشفهية يف القضايا املتعلقة بالنفقة         . مدونـة األسـرة من مقتضيات جديدة      

كما مت . والطالق، وذلك هبدف تبسيط اإلجراءات وتفادي تعقيدات املسطرة الكتابية وطول اآلجال اليت تستغرقها
 .إعطاء األحكام الصادرة يف هذه القضايا الطابع التنفيذي بقوة القانونختفيض اآلجال املسطرية و

وعالوة على ذلك، مت اختاذ التدابري الالزمة لتفعيل دور النيابة العامة ومتكينها من أن تلعب دورها على                  
 القضايا اليت تطبق الوجه األمثل، باعتبار املركز الذي منحته إياها املادة الثالثة من مدونة األسرة، كطرف أصلي يف

 .عليها املدونة

أما على صعيد البنيات األساسية والتجهيزات، فإن خمطط العمل، الذي أعد ملواكبة دخول مدونة  -٢ 
 مقراً  ٦٦األسـرة حـيز التنفيذ، قد ركز على توفري املقرات الالزمة إليواء أقسام قضاء األسرة، حيث مت إعداد                   

ألقسام مـن االضطالع باملهمـة القضائية واالجتماعية املوكولة إليها يف         وجتهـيزها بالشكل الذي ميكن تلك ا      
 .أحسن الظروف

ويف نفس السياق، مت توفري املوارد البشرية، اليت يتطلبها عمل هذه األقسام، من بني القضاة وموظفي كتابة  
 مركزاً، واليت   ١٨٠لبالغ عددها   وقد مت متديد هذا التدبري إىل مراكز القضاة املقيمني ا         . الضبط ذوو حنكة وجتربة   

كما مت متديده إىل عدد من الدوائر القنصلية لتغطية حاجيات اجلالية           . عـني هبـا قضاة لألسرة مكلفون بالزواج       
 . وأملانيا وإسبانياااملغربية املقيمة باخلارج يف هذا اجملال مثل فرنسا وهولندا وبلجيكا وإيطالي

ليل عملي ملدونة األسرة تضمن شروحاً مفصلة حوهلا هبدف  وباإلضـافة إىل ذلـك، مت إعداد د        -٣ 
كما مت التركيز على التكوين، وذلك من خالل . توحـيد قـراءهتا وإبراز مقاصد مقتضياهتا وبيان ما غمض منها      

تنظـيم جمموعة من الندوات واأليام الدراسية لفائدة املعنيني املباشرين بتطبيق املدونة من القضاة وموظفي كتابة                



E/C.12/MAR/Q/2/Add.2 
Page 13 

وكان من أبرز هذه اللقاءات األيام الدراسية اليت عقدت مبدينة إيفران           . ضـبط العـاملني بأقسام قضاء األسرة      ال
حبضـور القضاة املسؤولني عن األقسام املذكورة، الذين عرضوا خالل لقائهم عدداً من اإلشكاليات اليت طرحها                

 .تطبيق املدونة، وشاركوا يف إجياد احللول هلا

ل املدونة حيز التطبيق مع اإلصالح الذي عرفه جمال التكوين القضائي باملغرب، بتحويل             وقد تزامن دخو   
املعهد الوطين للدراسات القضائية إىل معهد عال للقضاء يتيح لـه نظامه القانوين واملايل تطوير مهامه التكوينية                

وكذا تكوينات مماثلة لفائدة أطر     الـيت اتسعت لتشمل باإلضافة إىل التكوين اإلعدادي للقضاة تكوينهم املستمر            
ومن املنتظر أن يتم استغالل إعادة تنظيم اإلطار القانوين للتكوين . كتابة الضبط واملهن القانونية واملساعدة للقضاء

 .القضائي يف اجتاه إحداث شعب ختصصية إلعداد قضاة متخصصني، يسامهون يف حتسني تطبيق مدونة األسرة

مبدونة األسرة، فتجدر اإلشارة إىل أن دخوهلا حيز التنفيذ قد واكبته محالت وفيما يعود للتعريف  -٤ 
لتقريب املواطنني من مقتضيات القانون اجلديد، وتعريف املهنيني مبستجداته وذلك يف إطار برامج إذاعية وتلفزية،          

 القانونية واملساعدة ونـدوات وأيـام دراسية لفائدة القضاة وموظفي كتابة الضبط وكذا املنتمني لعدد من املهن             
 .للقضاء، ذات الصلة مبدونة األسرة، مثل احملامني واملوثقني والعدول والترامجة

ولتوسـيع التعريف باملدونة مت طبع نصوصها على نطاق واسع كما مت إصدار ترمجتها الرمسية إىل اللغة                   
سرة، تعىن بنشر املواضيع املرتبطة باملدونة، الفرنسية، شأهنا شأن دليلها العملي، باإلضافة إىل إصدار جملة لقضاء األ

 .واالجتهاد القضائي املتعلق بتطبيقها

تقدمي معلومات تكميلية حول اإلجراءات امللموسة، املتخذة لضمان حقوق النساء، وخاصة            -٧ 
التدابري الرامية إىل النهوض باملشاركة الفعلية للنساء يف اختاذ القرارات اليت تؤثر يف التنمية              

 ملستدامة للبالدا

على املستويني القانوين واملؤسسي، ليس هناك ما مينع املرأة من املشاركة يف صناعة القرارات ذات األثر                 
فالنظام القانوين املغريب، يف أمسى مستوياته، يؤكد على . الكبري يف احلياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية باملغرب

، يف ولوج خمتلف املناصب مبا فيها تلك اليت يوكل ملن يتقلدها اختاذ قرارات كربى مساواة املواطنني، رجاالً ونساًء
فدسـتور اململكـة املغربية ينص يف فصله الثامن على أن الرجل واملرأة متساويان يف التمتع باحلقوق                 . ومؤثـرة 

بالغاً سن الرشد ومتمتعاً    السياسية، وعلى أن لكل مواطن، ذكراً كان أو أنثى، احلق يف أن يكون ناخباً إذا كان                 
كما ينص يف فصله الثاين عشر على أنه ميكن جلميع املواطنني أن يتقلدوا الوظائف              . حبقوقـه املدنـية والسياسية    

 .واملناصب العمومية، وعلى أهنم سواء فيما يرجع للشروط املطلوبة لنيلها

ة، تكرس مساواة الرجل واملرأة يف إدارة والنصوص القانونية والتنظيمية املتفرعة عن هذه املبادئ الدستوري 
 .الشؤون العامة ويف ولوج مجيع الوظائف وكذا يف حتمل املهام االنتخابية واالخنراط يف خمتلف أنواع املهن احلرة

وإعمـاالً ملـا تتضمنه تلك النصوص من مقتضيات تفتح اجملال للمرأة لشغل مواقع املسؤولية يف حظرية                  
كما أهنا  . فاملرأة حاضرة حالياً بصفة مستشارة جلاللة امللك      . يعية والتنفيذية والقضائية  السـلطات الثالث، التشر   
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شـاركت يف عدد من التشكيالت احلكومية، حيث تضم احلكومة املغربية احلالية سيدتان تشغالن منصيب وزيرة                
 . منتدبة وكاتبة دولة

دارية بالداخل واخلارج، كسفرية أو رئيسة      وعالوة على ذلك، تتقلد املرأة مناصب قيادية يف األجهزة اإل          
وقد تعززت مشاركة املرأة كمسؤولة إدارية يف       . مؤسسـة جامعية أو مديرة أو رئيسة قسم بالقطاعات الوزارية         

فقد أصبحت املسطرة . إطـار املشـروع امللكي الرامي إىل توطيد دعائم اجملتمع الدميقراطي، وحتديث املؤسسات       
 .ناصب املسؤولية تقضي بإدراج اسم امرأة ضمن قائمة املرشحني للتعيني بتلك املناصباملعتمدة يف الترشيح مل

ويف اجملال القضائي، كانت املرأة حاضرة منذ مطلع الستينات من القرن املاضي، حيث عينت أول قاضية                 
 يف ٢٠حوايل ومنذ تلك السنة، تطور عدد القاضيات بصفة ملحوظة، فأصبحن حالياً يشكلن . ١٩٦١مغربية سنة 

ويشغلن حالياً درجات سامية ).  قاضية٥٩٢( قاضية وقاض ٣ ١٥٣املائة من عدد القضاة باملغرب، البالغ عددهم 
 .أو كمسؤولة بعدد من احملاكم) حمكمة النقض(ومناصب قيادية يف السلك القضائي، كرئيسة غرفة باجمللس األعلى 

يف توسيع مشاركة املرأة يف املؤسسات املنتخبة، قد أبرزها         أمـا على صعيد املهام االنتخابية، فإن الرغبة          
 يف املائة من مقاعد جملس      ١٠اعتماد بعض التقنيات االنتخابية اليت تضمن هذه املشاركة، حيث مت ختصيص نسبة             

ي كما أن املرأة حظيت بثقة ناخبيها على الصعيد احمللي، وتؤد         .  نائبة ٣٥النواب، فأصبح هذا اجمللس يضم حالياً       
 .مهامها االنتخابية يف العديد من املؤسسات احمللية املنتخبة

وال شك أن تعرف هذه املشاركة توسعاً ملحوظاً، اعتباراً ملا عرب عنه اجملتمع املغريب من حرص شديد على  
لعشرين، ذلك، عندما اعتمد الربملان قانون األحزاب السياسية، الذي صدر مؤخراً، والذي يلزم، يف مادته الثانية وا

كـل حزب سياسي بأن ينص يف نظامه األساسي على نسبة النساء والشباب الواجب إشراكهم يف أجهزة تسيري                  
 .احلزب

تقـدمي معلومـات حميـنـة حول وضعية املرأة، خاصـة فيما يتعلق حبقوقها فـي اإلرث                -٨ 
 والطالق والتعدد

 فيما يتعلق باإلرث )أ( 

إلرث احملددة يف مدونة األسرة، ال ميكن مقاربتها يف إطار قاعدة عامة،            إن وضعية املرأة بالنظر ألحكام ا      
وإمنا برسم حاالت خمتلفة قد يتساوى فيها نصيب املرأة يف اإلرث مع نصيب الرجل، أو قد يزيد عنه أو يقل إىل                     

 .النصف أو ما دونه يف بعض احلاالت

ل قاعدة عامة، لكونه مقصوراً على بعض يشك" للذكر مثل حظ األنثيني"فمـن اخلطأ أن نعتقد أن مبدأ     
 .احلاالت، تطبق خارجها أحكام أخرى تتساوى فيها أنصبة الرجل واملرأة يف كثري من األحيان

ومـن أمـثلة ذلك، حالة األب واألم، اللذان يكون نصيبامها متساويان يف تركة موروثهما الذي خلف                  
 .دون متييز بني املرأة والرجلأوالداً أو أحفاداً، إذ يرث كل واحد منهما السدس 
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كما يتساوى نصيبا الرجل واملرأة يف حالة األخ واألخت لألم حيث يرث كل واحد منهما السدس، مع                  
توفـر بعض الشروط، وفـي حالة تعدد األخوة واألخوات لألم فيشتركون يف ثلث التركة دون متييز بني الرجل                  

 .واملرأة منهم

الرجل، كما يف حالة البنت اليت تتوىف والدهتا يف حياة والدها، حيث يرث وقد ترث املرأة ضعف ما يرثه     
وهناك حاالت متعددة ترث فيها املرأة مثل       . هـذا األخري بوصفه زوج اهلالكة الربع يف حني ترث البنت النصف           

 . أكثر أو أقلوالرجل أ

د تربيرها يف توزيع األدوار بني أمـا حالة البنت اليت تطبق عليها قاعدة للذكر مثل حظ األنثيني، فإهنا جت              
الرجل واملرأة يف إطار منظومة مندجمة تقوم على حتميل الرجل مسؤولية اإلنفاق، وجتعل نفقة املرأة، اليت ال تتوفر                  

 .على مصادر للكسب، على عاتق أبيها مث زوجها، ويندرج ذلك كله يف إطار رؤية خصوصية ملسألة اإلرث

ة األسرة قد تضمنت مقتضيات جديدة يف هذا اجملال، إذ سوت بني أبناء             وجتـدر اإلشـارة إىل أن مدون       
وقد مت ختويل هذا احلق يف إطار أحكام الوصية         . وبـنات البنت مع نظرائهم جلهة اإلبن يف احلق يف تركة جدهم           

 . من املدونة٣٦٩الواجبة املنصوص عليها يف املادة 

 الطالق )ب( 

ها يف الطالق تطوراً إجيابياً بالنظر ملستجدات مدونة األسرة يف هذا           عرفـت وضعية املرأة فيما يتعلق حبق       
فحـل ميثاق الزوجية يف ظل أحكام املدونة أصبح حقاً لكل من الزوج والزوجة، ميارسانه حتت مراقبة                 . اجملـال 

ة الطلب  القضاء الذي منحته املقتضيات اجلديدة سلطات واسعة حملاولة الصلح والتوفيق بني الزوجني وتقييم جدي             
املقدم بقصد إهناء احلياة الزوجية وتقدير مدى التعسف يف استعمال هذا احلق، وترتيب اآلثار القانونية على هذا                 

 .التعسف بفرض مقابل للطالق، يف شكل متعة للمرأة، أو تعويض جلرب الضرر الناجم وفق القواعد العامة

ا قواعد املدونة اخلاصة بالطالق، هي أوالً وقبل كل وجتدر اإلشارة إىل أن الفلسفة العامة اليت قامت عليه 
. شيء احلرص على تفادي إهناء العالقة الزوجية، واحلفاظ على اخللية األسرية، واعتبار املصلحة الفضلى لألطفال              

د فق. كما أن املدونة قد سعت إىل إجياد نوع من التوازن بني احلقوق املخولة لكل من الرجل واملرأة يف هذا اجملال           
أخضـعت مجيع أنواع الطالق إىل الرقابة القضائية، ونصت على إمكانية اتفاق الزوجني على الطالق، وخولت                

كما خولت  . للـرجل احلق يف الطالق وللمرأة احلق يف اخللع أو يف حق التمليك الذي ال ميكن سحبه بعد منحه                  
عقد الزواج ووسعت من مفهوم الضرر املـرأة احلق يف طلب التطليق للضرر أو إلخالل الزوج بشرط من شروط     

املـربر لطلب التطليق ومن وسائل إثباته، وفتحت اجملال للمرأة يف حالة العجز عن اإلثبات لكي تسلك مسطرة                  
التطليق للشقاق، وذلك فضالً عن ما خولته املدونة للمرأة من حق يف طلب الطالق ألسباب أخرى قد تكون عيباً 

 . اإلنفاق عليها أو غيبته أو هجره هلايف الزوج أو إمساكاً منه عن

وبالرغم من صعوبة الوصول إىل خالصات ذات داللة على نتائج تطبيق املدونة اجلديدة بعد مدة ال تزيد                  
عن سنتني من بداية العمل هبا، فإن اإلحصائيات األولية، املسجلة يف أقسام قضاء األسرة تشري إىل بعض التحول يف 

، بينما سجل الطالق ٢٠٠٥ و٢٠٠٤ يف املائة ما بني سنة ٦,٣٤ض الطالق اخللعي حبوايل سلوك األزواج إذ اخنف
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 يف املائة، وارتفعت حاالت التطليق للشقاق باعتباره مسطرة جديدة تتالىف سلبيات ١٦٦االتفاقي ارتفاعاً يتجاوز 
وهكذا، على اعتبار أن    . ه املادية املسـاطر األخرى التقليدية للتطليق، سواء يف جمال اإلثبات أو فيما يرجع لتبعات            

الطالق االتفاقي والتطليق للشقاق يشكالن صورة من صور ممارسة املرأة حلقها يف الطالق، فإن املعطيات السالفة                
إال أن ذلك جيب أال جيعلنا نغفل خالصة أهم،         . الذكـر تدل على تطور ال بأس به يف وضعية املرأة يف هذا اجملال             

 املدونة يف احلفاظ على األسرة، أال وهي االخنفاض الذي سجله عدد حاالت الطالق تنسـجم مـع ما تسعى إىل   
 .باملقارنة مع السنوات السابقة على دخول املدونة

 : تتعلق مبسطرة الطالق فيما يلياليت أهم املبادئ وتتلخص 

   للغيبة  حماولـة الصلح عند مسطرة الطالق أو التطليق، باستثناء حالة التطليق       إجـراء ضـرورة    - 
 وإمكانية تعيني حكمني وجملس العائلة؛) ١١٣املادة (

  كان مسنداً  احلاليةقبل املدونة   ) (قضاء األسرة (إسـناد اإلذن بالطالق أمام العدول للمحكمة         - 
 ؛)لقاضي التوثيق

 ؛)١١٣املادة (حتديد أجل البت يف دعاوى التطليق يف ستة أشهر ما مل تكن هناك ظروف خاصة  - 

 ؛)١٢٨/١املادة ( قابلية األحكام الصادرة بالتطليق ألي طعن عدم - 

 يف الرتاع بني الزوجني النظرسلطة احملكمة يف اختاذ التدابري املناسبة لفائدة الزوجة واألطفال أثناء  - 
 ؛)١٢١املادة (

) ٧٩ادة امل ( حاالت أربعحتديد احملكمة املختصة باإلذن بالطالق وميتد هذا االختصاص املكاين إىل            - 
 ؛)رباعية االختصاص(أو أربع حماكم 

  الزوج املطلق   مواجهةحتديـد الـتدابري الرامية إىل ضمان أداء مستحقات املطلقة واألطفال يف              - 
 ؛) بالصندوقإيداع مبلغ مسبقاً) (٨٣املادة (

د  عن مستحقاهتماحتديد احملكمة مستحقات الزوجة واألوالد فور توصلها بنسخة الطالق وكذا            - 
 ؛)٨٨ و٨٧ و٨٥املادة (احلكم بالتطليق 

 ؛)٨٩املادة (حتديد صالحية الزوجة يف حالة الطالق اململك  - 

 )الزواج اإلخالل بشرط يف عقد      - االتفاق   -لشقاق  ا(الـنص عـلى أسباب جديدة للتطبيق         - 
 ؛)١١٤و ٩٩ و٩٧-٩٤املادة (باإلضافة إىل األسباب الواردة صراحة يف املدونة السابقة 

 ؛)١٢٠ املادة(  بعض االختالفات حول اخللعيف على حلول واضحة النص - 
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 أو بالفسخ باخللع معايري واضحة لتذييل األحكام األجنبية الصادرة بالطالق أو بالتطليق أو وضع - 
 ).١٢٨/٢( بالصيغة التنفيذية -

 التعدد )ج( 

اجملتمع املغريب قد ساهم بشكل كبري يف احلد بداية ال بد من اإلشارة إىل أن التطور االجتماعي الذي يعرفه  
مـن ظاهـرة تعدد الزوجات وهو الواقع الذي عكسته أحكام مدونة األسرة، إذ أخضعت ممارسة التعدد ملراقبة                  
القضـاء الذي ال يأذن به إال بعد التأكد من توافر الظروف املوضوعية االستثنائية اليت تربره، ومن قدرة من يريد              

ومن الواضح أن هذين الشرطني جيعالن ممارسة       . ري املعاملة املنصفة بني الزوجتني والعدل بينهما      الـتعدد على توف   
 .احلق يف تعدد الزوجات صعب املنال

فاملنهجية اليت سار عليها القضاء يف اإلذن بالتعدد، تقوم على التأكد من املربرات املوضوعية واالستثنائية                
جهة أخرى، على مدى التوفر على املوارد الكافية إلعالة أسرتني ومتكينهما           لإلقدام على التعدد، من جهة، ومن       

وحىت وإن توافر الشرطان السابقان، فإن اإلذن بالتعدد ال . من مجيع احلقوق يف السكن والرعاية على قدم املساواة
 .تطليق للشقاقمينح إال بعد إخبار الزوجة األوىل اليت هلا أن تعترض فتطبق احملكمة تلقائياً مسطرة ال

       ٢٠٠٤ يف املائة ما بني سنة       ٧وقـد أدت هـذه املقتضيات اجلديدة إىل تراجع الظاهرة، بنسبة حوايل              
 . حالة٨٤١ يف حني مل تسجل يف السنة املوالية إال ٢٠٠٤ حالة تعدد سنة ٩٠٤، حيث سجلت ٢٠٠٥و

 )١٥ىل  إ٦املواد من ( قضايا تتعلق حبقوق خاصة يضمنها العهد -رابعاً 

 احلق يف الشغل: ٦املادة 

تقدمي إحصائيات مفصلة حول وضعية البطالة يف البلد بعد تبين مدونة الشغل اجلديدة وتقدمي     -٩ 
  وما بعدها من التقرير٩٠معطيات حول نتائج اإلجراءات الواردة يف الفقرة 

 شكل صدورها إجنازاً هاماً  وقد٢٠٠٣أكتوبر /دخلت مدونة الشغل اجلديدة حيز التنفيذ يف تشرين األول 
لفائدة الطبقة الشغيلة مبا جاءت به من تدقيقات وما عززته من حقوق، واعتباراً للظروف االقتصادية واالجتماعية 

، وهكذا فقد عرفت األشهر الثالثة      ٢٠٠٤للـبلد، فـإن ظاهرة البطالة ال زالت متثل عبئاً رغم تراجعها يف سنة               
  يف املائة١٢,٤، حيث اخنفضت من ٢٠٠٣ ملحوظاً بالنسبة لنفس الفترة من سنة  تراجعا٢٠٠٤ًاألخرية من سنة 

 نقطة على املستوى ١,٩ سنة، مما ميثل نقصاً بقيمة ١٥ بالنسبة للنشيطني الذين تفوق أعمارهم يف املائة ١٠,٤ إىل
لفترتني، وهكذا  الوطـين، كما مت تسجيل اخنفاض مماثل سواء يف الوسط احلضري أو الوسط القروي بني نفس ا                

 واخنفضت يف الوسط القروي من  يف املائة١٨ إىل يف املائة ٢٠,٤اخنفضـت نسبة البطالة يف الوسط احلضري من   
 ٢٠٠٥ وقد هم اخنفاض نسبة البطالة تقريباً كل فئات النشيطني، وخالل سنة             يف املائة  ٢,٥ إىل   يف املائـة   ٤,١

 مست الفئة النشيطة يف العامل القروي على وجه يف املائة ١١حوايل عادت نسبة البطالة لالرتفاع النسيب لتصل إىل 
 سنة، يف حني عرفت نفس السنة       ٤٤ و ٣٥اخلصـوص كما مست يف اجملال احلضري فئة النساء والرجال ما بني             

حتسـن وضـعية التشغيل فـي اجملال احلضري عموماً وخاصـة فـي قطاع اخلدمات الذي عرف زيادة فـي                 
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اجملال الذي عرف أكرب نسبة من زيادة       " البناء والتجهيز العمومي  "، ويعترب جمال    يف املائة  ٢لغت  نسبـة التشغيل ب  
 منصب يف جمال الفالحة والغابة والصيد البحري        ١٣ ٠٠٠ منصب مقابل زائد     ٣٨ ٠٠٠التشـغيل بلغت زائد     

 . منصب يف القطاع الصناعي٢٦ ٠٠٠وناقص 

 يف املائة ١,١ بزيادة تبلغ ٢٠٠٥ برسم سنة ١١ ١٤٠ ٠٠٠سنة  ١٥وتبلغ نسبة الفئة النشيطة ألكثر من  
 .٢٠٠٤مقارنة مع سنة 

 مناظرة وطنية حول التشغيل مجعت كل الفرقاء كان من          ٢٠٠٥سبتمرب  /أيلولوقد انعقدت خالل شهر      
نـتائجها املصـادقة على توصيات ومبادرات من شأهنا أن ختفف مـن البطالة وتفتح أمام الشباب فرص خلق                  

 .اوالت صغريةمق

 ٦٩ ٣١٦ بتسجيل ما يفوق ٢٠٠٥ سنة أما الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات فقد قامت خالل 
، أي  ٢٠٠٥ باحث عن شغل خالل سنة       ٢٤ ٠٠٠باحـث عن شغل، وباملقابل قامت الوكالة بإدماج ما يفوق           

 باحث عن شغل يف إطار ١ ٢٠٠ثر من ، كما مت إدماج أك٢٠٠٤ مقارنة مع سنة يف املائة ٢٠بزيادة وصلت إىل 
 ويرجع ذلك إىل تكثيف الزيارات امليدانية للبحث        ٢٠٠٤ مقارنة مع     يف املائة  ٥٠عقود عمل باخلارج أي بزيادة      

 .عن عروض الشغل باإلضافة إىل توفري اإلمكانيات الالزمة لذلك

دم مع الوكالة على هامش أيام وقـد قامـت الدولـة ممثلة بوزارة التشغيل ووزارة املالية بإبرام عقد تق            
مبادرات التشغيل اهلدف منه حتديد التزامات الطرفني من أجل حتديث وتطوير نشاط هذه الوكالة حىت تلعب دوراً 

 باحث عن عمل    ٢٠٠ ٠٠٠حمورياً يف جمال إنعاش التشغيل ميكنها من مواكبة اهلدف احلكومي الرامي إىل إدماج              
 .٢٠٠٨إىل حدود سنة 

 احلق يف ظروف عمل عادلة ومالئمة -٧املادة 

اإلشـارة إىل اإلجـراءات امللموسة اليت مت اختاذها لتنفيذ مقتضيات العهد فيما خيص ضمان          -١٠
 املساواة يف األجور عن نفس العمل كما مت التنصيص عليها يف الدستور

 تكافؤ الفرص، نصت مدونة الشغل على منع كل أشكال التمييز بني األجراء، يكون من شأنه خرق مبدأ
كمـا منعـت كل متييز يف األجر بني اجلنسني إذا تساوت قيمة الشغل الذي يؤديانه، وذلك انسجاماً مع أحكام     

، ١٩٧٩ حول املساواة يف األجر اليت صادق عليها املغرب سنة           ١٩٥١ لسنة   ١٠٠اتفاقـية العمـل الدولية رقم       
مينع كل متييز بني األجراء من حيث       "املدونة على أنه     من   ٩تنص املادة   . وانسـجاماً أيضـاً مع أحكام الدستور      

الساللة، أو اللون، أو اجلنس، أو اإلعاقة، أو احلالة الزوجية، أو العقيدة، أو الرأي السياسي، أو االنتماء النقايب، أو 
ة باملثل  األصل الوطين، أو األصل االجتماعي، يكون من شأنه خرق أو حتريف مبدأ تكافؤ الفرص، أو عدم املعامل                

يف جمـال التشـغيل أو تعاطي مهنة، ال سيما فيما يتعلق باملستخدمني وإدارة الشغل وتوزيعه، والتكوين املهين،                  
 ". واألجر، والترقية، واالستفادة من االمتيازات االجتماعية والتدابري التأديبية والفصل من الشغل
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دأ التمييز بني اجلنسني املنصوص عليه يف  من املدونة عقوبة مالية على خمالفة مب١٢وقـد رتـب الفصل      
 . درهم وتضاعف الغرامة يف حالة العود٣٠ ٠٠٠ إىل ١٥ ٠٠٠ قبله تتراوح ما بني ٩الفصل 

مينع كل متييز يف األجور بني اجلنسني إذا تساوت قيمة          " من املدونة تنص على أنه       ٣٤٦كمـا أن املادة     
  درهم إىل ٢٥ ٠٠٠ غرامة مالية تتراوح ما بني ٣٦١هتا وقـد أقرت املدونة يف ماد   ". الشـغل الـذي يؤديانـه     

 . درهم يف حالة وجود أي متييز يف األجر بني اجلنسني وتضاعف العقوبة املالية يف حالة العود٣٠ ٠٠٠

ويسهر مفتشو الشغل أثناء زيارات التفتيش اليت يقومون هبا للمؤسسات الصناعية والتجارية واخلدماتية             
 .بة املقتضيات التشريعية اليت تضمن املساواة الفعلية يف األجروالفالحية على مراق

حتديـد عدد حاالت العنف أو التحرش اجلنسي يف جمال العمل واليت مت عرضها أمام احملاكم                 -١١
 بعد تبين مدونة الشغل اجلديدة واليت جترم مثل هذه املمارسات

ل جمال العمل اليت مت رفعها إىل احملاكم بعد         بالنسـبة حلاالت العنف أو التحرش أو االعتداء اجلنسي داخ         
 : هي٢٠٠٥ و٢٠٠٤دخول مدونة الشغل حيز التطبيق فاألرقام املسجلة عن سنيت 

 نوع اجلرائم السنة السنة
٢٠٠٤ ٢٠٠٥  
 االغتصاب ٣٨ ٢٨
 االغتصاب الناتج عنه افتضاض ١٧ ١٥
  يوما٢٠العنف الناتج عنه عجز يقل عن  ٥٢ ٧٧
  يوما٢٠اتج عنه عجز أكثر من العنف الن ٦ ١٢

 اجملموع ١١٣ ١٣٢

 احلقوق النقابية -٨املادة 

 ٨٧ تقدمي معطيات حمينة حول اخلطوات اليت مت قطعها من أجل انضمام املغرب إىل االتفاقية رقم               -١٢
 املتعلقة حبرية التجمع ومحاية حق التنظيم املوقعة حتت إشراف منظمة العمل الدولية

ساسي املنوط باملنظمات النقابية لألجراء، لكوهنا أطرافاً فاعلة يف تطوير االقتصاد الوطين            نظراً للدور األ  
تساهم بإجيابية يف العالقات االجتماعية داخل املقاولة ويف عامل الشغل حيث تعمل على تعزيز القدرات التعاقدية                

 ملبدأ املقاولة الفاعلة والنقابة املواطنة لألطراف االجتماعية وذلك للنهوض باالتفاقيات اجلماعية للشغل، وترسيخاً       
مبا يكفل النهوض بظروف العمل وحتسني بيئته، واحتراماً للحقوق واحلريات اليت يضمنها الدستور لعامل الشغل،               
عالوة على مبادئ حقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها عاملياً، واالتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، 

 اخلاصة باحلق يف التنظيم النقايب ٩٨علقة باملمارسة النقابية، فقد صادق املغرب على االتفاقية رقم        وخاصـة املـت   
 املتعلقة حبرية التجمع ومحاية حق      ٨٧واملفاوضـة اجلماعية، ورغم أنه ما زال مل يصادق بعد على االتفاقية رقم              

أخذها بعني االعتبار عند إعداد مدونة الشغل اليت        التنظيم، فما جتدر اإلشارة إليه أن مبادئ هذه االتفاقية قد مت            
 وما يليها، هذا اإلعداد الذي ساهم فيه كل الفاعلني االقتصاديني واالجتماعيني، ٣٩٦عملت على استيعاهبا املواد 
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حيث إن املغرب سعى من خالل املدونة إىل فتح أوراش التأهيل االقتصادي واالجتماعي استجابة لرهانات التنمية 
احلرية النقابية حق من احلقوق     "فـري املـناخ اجلـيد للعالقات الشغلية، حيث جاء يف ديباجة هذا القانون               وتو

األساسية يف العمل، تندرج ممارستها يف إطار الوسائل املعترف هبا للعمال واملشغلني للدفاع عن حقوقهم املادية 
قرت املدونة بتوفري احلماية للممثلني النقابيني وتوفري  كما أ"واملعنوية ومصاحلهم االقتصادية واالجتماعية واملهنية

الشـروط املالئمة لتمكينهم من االضطالع بدورهم التمثيلي داخل املقاولة واملسامهة يف عملية التنمية االقتصادية       
 . واالجتماعية ويف بناء عالقات مهنية سليمة ختدم مصلحة العمال وأرباب العمل على حد سواء

 إىل أن مدونة الشغل قـد أدرجت عدداً من مقتضيات اتفاقيـة العمـل املذكورة خنص              وجتدر اإلشارة 
 :بالذكر منها

مـنع الـتدخل ما بني النقابات فيما بينها أو من طرف املشغل فيما خيص تكوين النقابات أو                    •
 تسيريها أو إدارهتا؛

 إقرار حرية االخنراط واالنسحاب من النقابات؛  •

 ا بني النقابات؛إقرار حرية التكتل م  •

 إقرار حق النقابات يف امتالك منقوالت أو عقارات بعَوض أو بغريه؛  •

 إقرار حق النقابات يف تأسيس مجعيات تعاضدية؛  •

اعتبار النقابة قائمة مبجرد إرسال القانون األساسي برسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل لدى               •
 مكاتب السلطة احمللية؛ 

 من طرف الدولة حتت إشراف جلنة يرأسها قاض؛تقدمي إعانات للنقابات   •

 منع حل النقابة إال من قبل القضاء؛  •

 .حتديد معيار النقابة األكثر متثيلية إن على مستوى املقاولة أو على املستوى الوطين  •

علماً بأن املغرب يتوفر حالياً على تعددية نقابية هامة، حبيث يصل عـدد املنظمات النقابية للعمال إىل                
 . نقابة٢١

" مينع كل مس باحلريات واحلقوق النقابية داخل املقاولة" من مدونة الشغل تنص على أنه ٩كما أن املادة 
 درهم تضاعف يف ٣٠ ٠٠٠ إىل ١٥ ٠٠٠وقد رتبت عقوبة مالية على خمالفة هذا املقتضى يتراوح مبلغها ما بني 

 .حالة العود
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 احلوار والتشاور مع النقابات الشيء الذي أدى إىل إبرام          ويسعى املغرب يف نفس اإلطار دائماً إىل إجراء       
 كانون ٢٤ (١٤٢١ حمرم  ١٩، اتفاق   ١٩٩٦أغسطس  / أساسـية وهـي تصـريح أول آب        تثـالث اتفاقـيا   

 . ٢٠٠٣أبريل / نيسان٣٠واتفاق ) ٢٠٠٠ديسمرب /األول

قطاع اخلاص، أما يف     ال تثري أي إشكال يف ال      ٨٧وعلى العموم فإن مقتضيات اتفاقية العمل الدولية رقم         
القطـاع العام فهناك بعض القطاعات احلكومية اليت تبدي حتفظاً بشأهنا نظرا لتعارض بعض مقتضياهتا مع بعض                 

 . األنظمة األساسية لبعض فئات موظفيها الشيء الذي حيول دون التصديق عليها من قبل املغرب حلد اآلن

 ١٧٠ و١٦٩الفقرتان ( من القانون اجلنائي  ٢٨٨إبـراز التقدم احلاصل بشأن تعديل املادة         -١٣
 )من التقرير

 من القانون اجلنائي فإنه مل يطرأ عليه بعد أي تعديل، علماً بأن هذا الفصل ال ميس              ٢٨٨بالنسبة للفصل   
مبدأ حق اإلضراب وال يتعارض معه وال ميس حق التفاوض ملا فيه صاحل األجراء، ولكنه يتضمن حق الطرف اآلخر 

اله وعمله وجيرم العنف والتهديد واإليذاء، فهو بالتايل يدفع يف اجتاه احلوار والتفاوض واحلفاظ على               يف محايـة م   
األجواء الطبيعية ملواصلة العمل واإلنتاج مع حفظ مبدأ الدفاع السلمي عن احلقوق رعاية ملا فيه صاحل الطرفني،                 

 برمته وإعادة النظر يف أي فصل يطرح إشكاالً يف          وقد فتحت وزارة العدل ورشاً ملراجعة القانون اجلنائي املغريب        
 .التطبيق أو أنه يف حاجة إىل التعديل انسجاماً مع املواثيق الدولية اليت صادق عليها املغرب يف جمال حقوق اإلنسان

اإلشـارة إىل الوضـع احلايل ملشروع القانون املنظم للحق يف اإلضراب الذي أحيل، حسب      -١٤
رير على الفرقاء االجتماعيني وعلى منظمة العمل الدولية من أجل إبداء  من التق١٧١الفقرة 

 الرأي فيه

، على أن اإلضراب ١٩٩٦ إىل دستور ١٩٦٢ من خمتلف دساتري اململكة، منذ دستور        ١٤نـص الفصل    
 . حق مضمون وسيصدر قانون تنظيمي حيدد كيفيات ممارسته

نني هذا احلق إال أن املركزيات النقابية كانت دائماً وقد قامت احلكومة منذ صدور أول دستور مبحاولة تق
 مشل  ١٩٩٤وكان آخر ما مت إعداده مشروع قانون تنظيمي خالل سنة           . ترفض املقترحات اليت تقدم بشأن ذلك     

وبرغبة من الشركاء االجتماعيني مت فصل القطاع اخلاص عن القطاع العام وإدخال عدد        . القطاعني العام واخلاص  
وهكذا عقدت عدة اجتماعات مع ممثلي الشركاء االجتماعيني بقصد دراسة املوضوع وتعميق .ت عليهمن التعديال

، وقد متت عملية إعداد هذا      ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ١٨الـنقاش فـيه كان آخرها االجتماع املنعقد بتاريخ          
 .املشروع باستشارة مع منظمة العمل الدولية

تعلق حبق اإلضراب، إىل حتديد وتوضيح الشروط والشكليات        ويهـدف مشـروع القانون التنظيمي امل      
 . املذكور١٤والضمانات اليت ميارس يف إطارها هذا احلق طبقاً ملقتضيات الفصل 
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ويعتـرب مشـروع القانون التنظيمي، إىل جانب املقتضيات التشريعية الواردة يف مدونة الشغل ال سيما                
ألجهزة التشاورية وحبل الرتاعات اجلماعية، اإلطار األنسب لتنظيم        املـتعلقة باملؤسسـات التمثيلية لألجراء وبا      

 . العالقات املهنية

ويـؤدي الفراغ املتمثل يف غياب املشروع التنظيمي لإلضراب إىل هشاشة هذه العالقات وما يتبعها من                
دات االقتصادية  نـزاعات وأحداث، مما شكل أحياناً سبباً يف بعض التوترات االجتماعية اليت تعرفها بعض الوح              

 .وأسفر عن انعكاسات سلبية على االقتصاد الوطين وعلى عالقات الشغل

ومـن أجل تقومي هذا الوضع وسد الثغرات النامجة عن هذا الفراغ التنظيمي، سعى املشروع إىل حتقيق                 
 .أكرب قدر من التوازن يف عالقات الشغل من خالل حتديد شروط وشكليات ممارسة حق اإلضراب

اً هلذا الغرض وضع مشروع القانون التنظيمي لإلضراب، تعريفاً واضحاً لإلضراب وحدد املبادئ             وحتقيق
األساسـية الـيت تضـبط ممارسته مبا يضمن احترام حقوق املضربني وغري املضربني وحافظ على سالمة املؤسسة        

الل هبذه االلتزامات ونص على  األطراف واإلجراءات املمكن اختاذها يف حالة اإلختوممتلكاهتا، كما حدد التزاما
 .العقوبات املترتبة على خمالفة مقتضياته

غـري أن املركـزيات النقابية للعمال يف الفترة األخرية عربت عن عدم رغبتها يف االستمرار يف مناقشة                  
 وال زالت اجلهود متواصلة لتحقيق توافق بني خمتلف       . املشـروع على اعتبار أنه سيحد من ممارسة حق اإلضراب         

 .املتدخلني على صيغة تستجيب ملطالب كل األطراف

وعـلى كل حال فإن اإلضراب حق مضمون وممارسة حق اإلضراب تعترب واقعاً فعلياً يف احلياة اليومية                 
ميارسـه القطـاع العام والقطاع اخلاص مبقتضى تأكيد الدستور على هذا احلق وتعامل كل األطراف على هذا                  

 أجري يف   ١٤ ٠٢١ إضراباً فعلياً شارك فيها      ١٤٠،  ٢٠٠٤ املسجلة برسم سنة     األسـاس، وقد بلغت اإلضرابات    
 أجري، يف حني بلغ عدد هذه اإلضرابات برسم سنة ٦٧ ٠٩٧ إضراباً مت جتنبها باحلوار وكانت ستهم ٦٧٠مقابل 
 تهم  إضراباً مت جتنبها باحلوار وكانت س      ٨٣٢ أجري مقابل    ٢٣ ٣٥٧ إضـراباً فعلـياً شارك فيها        ١٥٤،  ٢٠٠٥
 . أجري٨١ ٩٠١

 احلق يف الضمان االجتماعي -٩املادة 

 تقدمي معطيات حول اآلليات املعتمدة من طرف احلكومة ملراقبة أنظمة الضمان االجتماعي اخلاص -١٥

مفتشية الشغل ومفتشية   : تـتم مراقـبة تطبيق تشريع الضمان االجتماعي بواسطة آليتني أساسيتني مها           
يوليه / متوز ٢٧ املؤرخ يف    ١٨٤-٧٢-١ من الظهري مبثابة قانون رقم       ١٤٦ للفصل   الضـمان االجتماعي، وطبقاً   

 املـنظم للضـمان االجتماعي كما مت تعديله وتغيريه، فإن مندويب ومفتشي ومراقيب الضمان االجتماعي                ١٩٧٢
اقبة عدد  واألعـوان املكلفني بتفتيش الشغل يسهرون على مراقبة الضمان االجتماعي، وميكن ملختلف األعوان مر             

املستخدمني واالطالع على وثائق التصرحيات للضمان االجتماعي وسجالت األداء، وقد مكنهم املشروع من عدة 
 .آليات قانونية لضمان التطبيق الفعلي لقانون الضمان االجتماعي أمهها حترير احملاضر، وتوجيه اإلنذارات، واحلجز
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وطين للضامن االجتماعي، فيقوم األعوان املوكول هلم       أمـا خبصوص نظام املراقبة والتفتيش بالصندوق ال       
مبهام املراقبة بتتبع ومراقبة مطابقة التصرحيات باألجور املنجزة من قبل املشغلني مع وكالء االشتراك بالصندوق،               
ت ومراقبة مسألة اخنراط املقاوالت وتسجيل األجراء والتصريح بأجورهم، وقد مت رفع قيمة الغرامات ومدة العقوبا

يف حـق املشـغلني الذين ال يطبقون قانون الضمان االجتماعي جلعلها أكثر ردعاً، واختذ الصندوق يف السنوات                  
األخرية عدة إجراءات هتدف إىل حتسني جودة اخلدمات املرتبطة باملنخرطني والكفيلة بالتحكم يف احترافية عمليات 

 : املراقبة والتفتيش وذلك ب   

 خى الشفافية والوضوح ومحاية املقاوالت من أي شطط كيفما كان نوعه؛ وضع نظام للربجمة يتو -

 .إحداث مسطرة لتدبري الطعون املتعلقة بنتائج املراقبة والتفتيش -

ويف نفـس االجتاه بادر الصندوق، هبدف حتديث وتطوير هذا النظام، إىل إخضاع عائداته إىل التحصيل                
 .يب واضح حبيث إن التحصيل أصبح ميارس بكيفية دقيقة وسريعةاملباشر وهي إجراءات كان هلا انعكاس إجيا

وإىل جانب هذه اإلجراءات، مت إحداث نظام لتوظيف وتأهيل اهليئة املوكول هلا مهام املراقبة والتفتيش،               
 .إضافة إىل التدبري املعلومايت واعتماد املراقبة املضادة درءاً لكل احنراف أو تأويل خاطئ

 :٢٠٠٥ و٢٠٠٤م عن سنيت وهذه حصيلة باألرقا

 املراقبة )أ(

 املؤشرات ٢٠٠٤سنة  ٢٠٠٥سنة  )٪(نسبة التطور
 املهام املنجزة ٣٣ ٧٦٢ ٤٥ ٣٨٠ ٣٤,٤١
 عدد األجراء الذين متت تسوية وضعيتهم ٢٧٢ ٠٩٦ ٢٨٤ ١٩١ ٤,٤٥
 عدد األجراء املسجلني ١٠٠ ٤٢٤ ١١٤ ٩٧٧ ١٤,٤٩
 ة مبليون درهمكتلة األجور املسوا ١ ٢٦٤,٢ ١ ٨١٦,١ ٤٣,٦٥
 االشتراكات احملصلة مبليون درهم ٢,٢٩٥ ٢,٣٦٥ ٢٣,٧٠

 التفتيش )ب(

 املؤشرات ٢٠٠٤سنة  ٢٠٠٥سنة  )٪(نسبة التطور
 املهام املنجزة ٢ ٤٦٤ ٢ ٣١٨ ١٤,٨٩
 عدد األجراء الذين متت تسوية وضعيتهم ١٤ ٠٦٥ ٢٥ ٢٧٩ ٧٩,٧٣
 عدد األجراء املسجلني ٢ ٢٢٥ ١ ٥٩٥ ٢٨,٣١
 كتلة األجور املسواة مبليون درهم ١ ٣٢٥,٤ ١ ٦٥٩,٦ ٢٢,٢٥
 االشتراكات احملصلة مبليون درهم ٣١٣,١ ٢٩٦,٥ ٥,٢٩



E/C.12/MAR/Q/2/Add.2 
Page 24 

 

تقـدمي معطيات حول التغطية املضمونة من خالل التعويضات بسبب فقدان العمل ألسباب              -١٦
اقتصـادية يف الدولـة الطـرف، باإلضافة إىل تقدمي إحصائيات حول املستفيدين من هذه               

 لتعويضات حبسب جماالت نشاطاهتما

املشغل يف املقاوالت    من مدونة الشغل، فحسب مقتضياهتا ف      ٧١ إىل   ٦٦تطرقـت هلذه املسألة املواد من       
الصـناعية أو التجارية أو الفالحية أو يف مقاوالت الصناعة التقليدية الذي يشغل عشرة أجراء أو أكثر، والذي                  

ألسباب هيكلية أو اقتصادية، جيب عليه أن يبلغ ذلك ملندويب األجراء واملمثلني يعتزم فصل األجراء، كالً أو بعضاً، 
النقابيني باملقاولة قبل شهر واحد على األقل من تاريخ الشروع يف مسطرة الفصل، وأن يزودهم يف نفس الوقت                  

ء املعنيني، كما جيب باملعلومـات الضرورية اليت هلا عالقة باملوضوع، مبا فيها أسباب الفصل وعدد وفئات األجرا    
عليه استشارهتم، والتفاوض معهم من أجل تدارس اإلجراءات اليت من شأهنا أن حتول دون الفصل، أو ختفف من                  
آثاره السلبية، مبا فيها إمكانية إعادة اإلدماج يف مناصب شغل أخرى، ويتوقف هذا الفصل على إذن السلطات،                 

ان من تاريخ تقدمي الطلب من طرف املشغل إىل املندوب اإلقليمي           الـيت تكون ملزمة بتقدميه يف أجل أقصاه شهر        
 :املكلف بالشغل، الذي جيب أن يكون مرفقاً يف حالة الفصل ألسباب اقتصادية، باإلثباتات التالية

 تقرير يتضمن األسباب االقتصادية اليت تستدعي تطبيق مسطرة الفصل؛ -

 اولة؛بيان حول الوضعية االقتصادية واملالية للمق -

 .تقرير يضعه خبري يف احملاسبة أو املراقب يف احلسابات -

فال يسمح بإغالق هذه املقاوالت كلياً أو جزئياً، إذا كان سيؤدي إىل فصل األجراء، إال يف احلاالت اليت 
حملددة يف يستحيل معها مواصلة نشاط املقاولة، وبناء على إذن يسلمه عامل العمالة أو اإلقليم طبقاً لنفس املسطرة ا

 من مدونة الشغل، ويستفيد األجراء عند فصلهم يف حالة حصول املشغل على اإلذن من تعويض ٦٧ و٦٦املادتني 
 من نفس القانون، أما يف حالة       ٥٢ و ٥١عن أجل اإلخطار وعن الفصل املنصوص عليهما على التوايل يف املادتني            

املفصولني ال يستفيدون من التعويض عن الضرر إال بناء       الفصل، ودون احلصول على اإلذن املذكور، فإن األجراء         
على حكم قضائي ما مل يتم إرجاعهم إىل شغلهم مع احتفاظهم حبقوقهم، ويتمتع هؤالء األجراء باألولوية يف إعادة 

 من املدونة، وقد حكم القضاء املغريب يف العديد من قضايا  ٥٠٨تشغيلهم، وفق الشروط املنصوص عليها يف املادة        
 .الشغل ذات الصلة هبذه احلالة

 محاية األسرة واألمهات واألطفال -١٠املادة 

تقـدمي لوائـح بقضايا أدانت احملاكم خالهلا أفعال االجتار أو دعارة األطفال أو االستغالل                -١٧
 اجلنسي هلم

ل اجلنسي بالنسـبة لعدد القضايا اليت سجلت باحملاكم بشأن أفعال االجتار أو دعارة األطفال أو االستغال         
 : األرقام التالية٢٠٠٥ و٢٠٠٤هلم، فقد بلغت اإلحصائيات برسم سنيت 
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 أنواع اجلرائم السنوات
٢٠٠٤ ٢٠٠٥  
 االغتصاب ١٥٣ ١٨٦
 هتك عرض قاصر بالعنف ٧٢٩ ٨١٢
 هتك عرض قاصر بدون عنف ٢١٥ ٢٥٣
 تسهيل الدعارة للقاصرين ٤٩ ١٢٦
 اجملموع العام  ١ ١٤٦ ١ ٣٧٧

عـض الـتدابري الـيت مت اختاذها للرد على االنشغاالت اليت عربت عنها اللجنة يف             تقـدمي ب   -١٨
الفقرتان (مالحظاهتا السابقة، املتعلقة بالتمييز ضد األطفال املولودين خارج مؤسسة الزواج           

 )Add/12/11.C/E.55 من ٤٧ و٢٣

 مع االتفاقيات الدولية اليت قـام املغرب خالل السنوات األخرية مبجهود كبري ملالءمة التشريعات الوطنية        
وقد حرصت اإلصالحات التشريعية اليت مت إقرارها يف هذا اجملال على . صادق عليها، وخاصة تلك املتعلقة بالطفل

 .كفئة جديرة باحلماية القانونية اليت تراعي طبيعته استحضار املصلحة الفضلى للطفل، ومتكينه من احلماية

البنوة لألم تستوي يف اآلثار املترتبة عنها سواء كانت نامجة عن عالقة            فقد نصت مدونة األسرة على أن       
شرعية أو غري شرعية كما أنه ميكن للرجل أن يقر ببنوة طفل دون حاجة إىل إثبات العالقة الزوجية، نفس الشيء 

 .فإنه إذا ثبت أن نطفة الطفل هي لرجل معني فإنه حيمل على أنه ابنه ولو مل تثبت عالقة الزوجية

كما أن املغرب قد أصبح يتوفر على إطار قانوين ينظم الرعاية الالزم توفريها لألطفال املولودين خارج                
 . مؤسسة الزواج

فعـلى صعيد احلق يف اجلنسية، يكفل قانون اجلنسية املغربية للطفل اجملهول األبوين أو املولود ألم مغربية           
 .ةوأب جمهول، احلق يف احلصول على اجلنسية املغربي

وفـيما يعود للحق يف التوفر على اسم شخصي وعائلي، يعطي قانون احلالة املدنية، احلق للطفل املولود                 
خارج مؤسسة الزواج احلق يف التسجيل يف سجالت احلالة املدنية ويف التوفر على اسم عائلي واسم أب مشتق من 

 .أمساء العبودية هللا تعاىل

 ينص على عدد من املقتضيات الرامية إىل توفري الرعاية إىل هؤالء            كما أن قانون كفالة األطفال املهملني     
 . األطفال دون متييز بني من الولد املهمل املعروف األبوين أو الطفل املولود خارج مؤسسة الزواج

وعـلى صعيد مؤسسات الرعاية، فإن خمتلف أجهزة الدولة تدعم نزالء هذه املؤسسات بغض النظر عن                
 عـيات اجملتمع املدين الناشطة يف جمال رعاية األطفال املتخلى عنهم أو األمهات اللوايت              ظـروفهم، كمـا أن مج     

 . إثبات أبوة للولد أو األمهات العازبات بأوالدهن حتظى بدعم يساهم يف العناية هبذه الفئة من األطفالنال يستطع
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 من التقرير واليت ٢١٣ة تقدمي معطيات حول إعداد خطة العمل املقترحة املشار إليها يف الفقر -١٩
هتـدف إىل تعزيـز محايـة األطفال العاملني يف الصناعة التقليدية والصناعات اخلفيفة وكذا       

 الفتيات الصغريات اللوايت يعملن يف البيوت

فـيما خيـص الشطر األول من هذه النقطة املتعلقة بتقدمي معطيات حول التقدم احلاصل يف جمال محاية                  
 املتعلق مبدون الشغل العديد ٦٥-٩٩احلرف اليدوية والصناعات اخلفيفة، تضمن القانون رقم األطفال العاملني يف 

من املستجدات يف جمال تشغيل األحداث حيث أضفى مزيداً من احلماية بالنسبة لألحداث، وهكذا مت منع تشغيل                 
 من مدونة الشغل ١٤٣ملادة تنص ا. ١٣٨ سنة تطبيقاً لالتفاقية الدولية رقم ١٢ سنة عوضاً عن ١٥األطفال دون 

ال ميكن تشغيل األحداث وال قبوهلم فـي املقاوالت أو لدى املشغلني قبـل بلوغهم سن مخسة عشرة                "على أنه   
 ".سنة كاملة

 درهم لكل   ٣٠ ٠٠٠ درهم إىل    ٢٥ ٠٠٠ من هذا القانون عقوبة مالية تتراوح بني         ١٥١وقـد حـدد الفصل      
 . أشهر أو بإحدى هاتني العقوبتني٣ أيام و٦د مع احلكم حببس تتراوح مدته بني خمالفة، وتضاعف الغرامة يف حال العو

 سنة يف األشغال اخلطرية، وذلك توافقاً مع مقتضيات اتفاقية العمل           ١٨كما مت منع تشغيل األطفال دون       
 . حول أسوأ أشكال عمل األطفال١٨٢الدولية رقم 

ة املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية، محاية خاصة       وقـد أقـرت مدونة الشغل إىل جانب املقتضيات العام         
 سنة وذلك يف البابني الرابع واخلامس من القسم الثاين من الكتاب            ١٨ وأقل من    ١٦لألحداث البالغني من العمر     

 ).١٨٣ إىل ١٧٢املواد من (الثاين 

اء على هذه الظاهرة    أما على مستوى اإلجراءات املتخذة عملياً فقد مت اختاذ جمموعة من اإلجراءات للقض            
 :يف قطاع التشغيل تتمثل على اخلصوص فيما يلي

متديد العمل باملشروع النموذجي املتعلق بالقضاء على تشغيل األطفال يف احلرف اليدوية ليشمل               •
 .كل مدينة فاس

وبالـنظر لألمهـية اليت يكتسيها املشروع املذكور مت تطبيق نفس التجربة بالنسبة ملدن مراكش، آسفي                
)  طفالً ٣٠(مكناس، وبالفعل انطلق العمل هبذا الربنامج يف مدينة آسفي حيث استفاد منه جمموعة من األطفال                و

 .تتابع دروساً يف التربية غري النظامية يف أفق إدماجهم يف التربية النظامية

ن إجنـاز مشاريع حملية للقضاء على ظاهرة تشغيل األطفال يف قطاع الصناعة التقليدية يف كل م                 •
مديـنيت مراكش ومكناس، ويهدف هذا املخطط إىل انتشال األطفال من االشتغال هبذا القطاع              

 .املغرب/IPECوإحلاقهم بالتعليم، وذلك بتمويل من برنامج 
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يونيه /وقـد عرف الربنامج الدويل حملاربة تشغيل األطفال انطالقته الرمسية باملغرب خالل شهر حزيران              
 مـن طرف ٢٠٠٤لبداية مـن طرف كل مـن فرنسا وبلجيكا ومنـذ سنـة          حبيث كان مموالً فـي ا     ٢٠٠١
 ).USDOL(برنامج 

 :ويهدف هذا الربنامج الدويل حملاربة تشغيل األطفال إىل مجلة من األهداف خنص بالذكر منها

 حتسني ظروف عمل األطفال كمرحلة أوىل متهيداً للقضاء على تشغيلهم؛  •

 نشاطات اخلطرية ومنح بدائل ناجعة هلم ولذويهم؛القضاء على تشغيل األطفال يف ال  •

 .حتسيس الفاعلني املباشرين وتقوية طرق تدخلهم  •

 من ٢٠٠٥ديسمرب من سنة /وقـد متكـن املغرب مبساعدة الربنامج املذكور إىل غاية شهر كانون األول   
 :حتقيق ما يلي

 يف إطار التمويل من طرف فرنسا وبلجيكا

 ملستفيدوناألطفال ا ذكور إناث اجملموع

 األطفال الذين مت إخراجهم من العمل ٢ ١٣٠ ٢ ١٢٧ ٤ ٢٥٧

 األطفال الذين مت تداركهم قبل التشغيل ٢ ٢٩٧ ٣ ١٩٨ ٥ ٤٩٥

 اجملموع ٥ ٣٢٥ ٤ ٤٢٧ ٩ ٧٥٢

 U.S.D.O.Lيف إطار التمويل من طرف 

 األطفال املستفيدون ذكور إناث اجملموع

  من العملاألطفال الذين مت إخراجهم ٥٠١ ٦٧٣ ١ ١٧٤

 األطفال الذين مت تداركهم قبل التشغيل ١ ٣٠٢ ١ ٣٤٢ ٢ ٦٤٤

 اجملموع ١ ٨٠٣ ٢ ٠١٥ ٣ ٨١٨

وال زالت اجلهود مستمرة من أجل العمل على التخفيف من هذه الظاهرة االجتماعية وآثارها إىل أدىن                
 .حد ممكن يف أفق القضاء عليها

جدر اإلشارة إىل أن فئة خدم البيوت مل تكن خاضعة          أمـا فـيما خيص الشطر الثاين من هذه النقطة فت          
 .للتشريع اخلاص بالشغل، بل ظلت خاضعة للقواعد العامة اليت تضمنها قانون االلتزامات والعقود

وكانت الرتاعات اليت تقع بني خادم البيت وصاحب البيت غالباً ما حتل بطريقة حبية عن طريق تدخل                  
 .مفتشية الشغل
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 ٦٥-٩٩ من القانون رقم     ٤املشرع يف محاية هذه الفئة من الشغالني، نصت املادة          وتعـبرياً عـن رغبة      
حيدد قانون خاص شروط التشغيل والشغل املتعلقة خبدم البيوت الذين تربطهم   "املـتعلق مبدونـة الشغل على أنه        

 ".عالقة شغل بصاحب البيت

د أرضية ملشروع قانون حيدد شروط      ويف هـذا اإلطار، بادرت وزارة التشغيل والتكوين املهين إىل إعدا          
 .التشغيل والشغل بالنسبة هلذه الفئة من األجراء

وقد مت إرسال هذا املشروع إىل بعض الوزارات بقصد دراسته وإبداء املالحظات بشأنه، وهكذا توصلت  
هي منكبة وزارة التشغيل والتكوين املهين مبالحظات واقتراحات بعض الوزارات حول مشروع القانون املذكور و           

على دراسة هذه املالحظات وكذا املالحظات املتوصل هبا من اجلمعيات املهتمة حبقوق هذه الفئة، وستنظم قريباً                
لقـاءات تشاورية تساعد على بلورة األفكار املطروحة يف مشروع القانون املقترح ليعرض على اجلهات املختصة         

 .قصد املصادقة عليه

 ق من العيشاحلق يف مستوى الئ -١١ املادة

 اإلجراءات املتخذة لتوفري سكن بديل لألسر اليت مشلها برنامج حماربة         حولتقـدمي تدقيقات     -٢٠
  والسكن غري الالئقالصفيحيالسكن 

 إعادة النظر يف املناهج     املغرب أوضاع السكن غري الالئق والعشوائي يف        اختذهتا األبعـاد اليت     اسـتلزمت 
 امللكية السامية ومن التوجيهاتواعتماد مقاربة جديدة تستمد مشروعيتها من       العمـل املتبعة حملاربته      وأسـاليب 

 العمراين ببالدنا، خاصة على الصعيد احمللي، وكذلك من         الشأناملرجعـيات التشريعية والتنظيمية اليت هتم تدبري        
 السكنة ملختلف فصائل  على امتداد عدة عقود يف ميدان التعامل مع اجملاالت احملتضناملغربالتجارب اليت راكمها 
 .غري الالئق والعشوائي

 تشكل أهم فصائل السكن غري الالئق ما يقارب         اليت التقديرات احلالية يقطن باألحياء الصفيحية       فحسب
 باألقاليم  ٢٠ ٠٠٠ بالوسط احلضري، منها     ٢٣٢ ٠٠٠وبالوسط القروي    ٣٨ ٠٠٠ أسـرة، منها     ٢٧٠ ٠٠٠

 ٦ تتركز يف    منها يف املائة  ٦٤ مدينة ومركز حضري،     ٧٠ يف أسرة   ٢١٢ ٠٠٠ويتواجد ما يقرب من     . اجلنوبية
 . القنيطرة، باإلضافة إىل مراكش وأكادير-  على الشريط الساحلي البيضاءتتوزعمدن، 

 فتح كل األوراش اإلصالحية املندرجة يف الربنامج        ٢٠٠٥ و ٢٠٠٣ بني   املمتدة عرفـت املرحلة     وقـد 
 حيث،  ٢٠٠٥ إنتاج السكن االجتماعي خالل سنة       وترية مما ضاعف من      اإلسكان والتعمري،  لقطاعاحلكومـي   

 جمهزة وسكن أرضية وحدة سكنية اجتماعية على شكل قطع ١١٣ ٠٠٠سجل خالل نفس السنة إنتاج ما يفوق    
 .  ألف أسرة٣١,٥جاهز، باإلضافة إىل إهناء أوراش إعادة اهليكلة لفائدة أكثر من 
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 اجلديدة املقاربة -١

 املرجعي اراإلط )أ( 

 اإلطار إعداد" إىل   ٢٠٠١أغسطس  /آب ٢٠ اجلاللة نصره اهللا خالل اخلطاب الذي ألقاه يف          صاحب دعا
قال و" ئق املوجود الالالتشـريعي والتنظـيمي ملشروع برنامج وطين مضبوط يستهدف القضاء على السكن غري              

" رة وفعالة داد مصادر متويل جديدة قا     يف إجي  االجتهاد برامج السكن االجتماعي فإنه ينبغي       لـتمويل و "جاللـته 
 .٢٠٠٢أكتوبر /تشرين األول ١١ل   امللكي السامي اخلطاب

 ذلك، حظي قطاع اإلسكان باهتمام خاص، حيث وضعه صاحب اجلاللة نصره اهللا، خالل              إىل باإلضافة
، من ٢٠٠٢ السابعة لسنة الربملانية افتتاح السنة األوىل من الدورة التشريعية مبناسبة السامي الذي ألقاه   اخلطـاب 

 صيانة كرامة املواطن    من أننا لن نتمكن     كما" حيث قال    اجلهودضمن األولويات الوطنية اليت ستتركز حوهلا كل        
 ." البناء العشوائي والقضاء على أحياء الصفيححملاربةإال بتوفري السكن الالئق والتعجيل بتنفيذ الربنامج الوطين 

، ٢٠٠٣ لسنةمي الذي ألقاه صاحب اجلاللة مبناسبة االحتفال بعيد العرش  اخلطاب امللكي الساركز كما
 على جتانس النسيج احلضري     السكن لألخطار اليت يشكلها هذا النوع من        على إشكالية السكن غري الالئق منبهاً     

اقبة  أشكال املر  كل: " حث صاحب اجلاللة على تبين     كما. واالخـتالالت الـيت يعـرفها التدبري احلضري احمللي        
 ". تدبري الشأن العاميف احلازمةالصارمة، واحملاسبة 

 قرر  الذي اجلديدة على جمموعة من املرجعيات األخرى كالتصريح احلكومي          املقاربة هذه   اعتمدت كما
 .إعادة النظر يف طرق وأساليب إنتاج السكن وحماربة السكن غري الالئق

  : الدويل يندرج هذا الربنامج يف إطاراملستوى وعلى

 مليون نسمة تقطن    ١٠٠ لألمم املتحدة اهلادف إىل حتسني ظروف عيش أكثر من           األلفية إعالن -
 ؛٢٠٢٠ اهلشة، وذلك يف أفق املساكن

 باألمم املتحدة يف سنة     به مـدن بدون صفيح والذي أعده احتاد املدن وانطلق العمل            بـرنامج  -
 ،USAIDو  املتحدة للسكن،  ألمما كما عربت اهليئات الدولية كالبنك الدويل، ومنظمة         ١٩٩٩
 يف املشاركة يف إجناز برنامج      رغبتها عن األورويب   لالحتاد MEDA وبرنامج   الفرنسي، والتعاون

 يف   التجربة املغربية لكي تستفيد منها دول أخرى       نشر طموحها يف    وعن"  بدون صفيح  مـدن "
 . مماثلةظروف

  اجلديدةاملقاربة مرتكزات )ب( 

  : ركائز أساسيةثالث على ديدةاجل هذه املقاربة تركز

 : من انتشار السكن غري الالئق عرباحلد  •
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  يف جمال اإلسكان والتعمري؛ ٠٤-٠٤ قانون مشروع إعداد -

  والتقليص من اآلجال املتعلقة مبنح الرخص؛املساطر تبسيط -

  بوثائق التعمري؛املدن تغطية -

 . احلضريةالوكاالت تعميم -

 :عاش السكن االجتماعي الوقائية وإنالسياسةهنج   •

 ؛) هكتار من األراضي العمومية كشطر أويل٣ ٤٠٠(  العموميالعقار تعبئة -

  ؛ األولية من طرف صندوق التضامن للسكنالشبكات متويل -

  مع القطاع اخلاص بواسطة اإلعالن عن إبداء االهتمام؛شراكة إبرام -

 )Fogaloge_public)، Fogarim  للضمان،صناديق إحداث -

 . االستفادة من السلفات الصغرى ليشمل السكن االجتماعيقاعدة توسيع -

 : القائمةاألوضاعمعاجلة   •

 التدخل االستعجايل بالنسبة للسكن املهدد باالهنيار وأحياء السكن الالقانوين          عمليات اعـتماد  -
 دنم"ار برنامج   ـي إط ـإعطـاء األسبقية للقضاء على األحياء الصفيحية بالوسط احلضري ف         و

 ".بدون صفيح

 :وقد مهت األوراش اليت أطلقتها احلكومة عدة ميادين أمهها

 تكثيف العرض وتأهيل الطلب -١

  العموميالعقارتعبئة  )أ(

 هكتار من أراضي ملك الدولة،      ٣ ٤٠٠ الذكر   سلف املرحلة األوىل لتعبئة العقار العمومي كما        مشلـت 
 .لإلسكانوضعت رهن إشارة املؤسسات العمومية 

ـ  تامنصورت ( مت إحداثهما بتوجيهات ملكية      اللتني شـكل انطـالق األشغال باملدينتني اجلديدتني         دوق
 .املذكورة والرباط أوىل كربيات األوراش املفتوحة خالل الفترة مراكشاملتواجدتني بالقرب من ) تامسناو

ض املدن وتطوير    جديدة للتعمري بضواحي بع    مناطق مكن الشطر األول من العقار العمومي من فتح          وقد
 االجتماعي، وسيمكن الشطر الثاين من العقار العمومي الذي ستتم          السكنالشـراكة مع القطاع اخلاص إلنعاش       
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تاكديرت قرب مدينة أكادير، وملوسة قرب طنجة، (، من إحداث ثالث مدن جديدة      ٢٠٠٦ سنةتعبئـته خالل    
 .ع القطاع اخلاصومتابعة تدعيم سياسة الشراكة م)  قرب حد السواملواخلياطية

 هكتار تتشكل من أراضي     ٤ ٨٠٠ الدراسة من    قيد الوعاء العقاري للمدن اجلديدة اليت توجد        ويتكون
 .الدولة واجلموع وامللك الغابوى

  املالية املخصصة للقطاعاملواردتعزيز  )ب( 

لتضامين  االجتماعي للسكن بالصندوق االصندوق، مت استبدال ٢٠٠٢ إطـار القـانون املـايل لسنة         يف
)  درهم للكيلوغرام  ٠,٠٥الذي حدد يف    ( اخلاص باإلمسنت    الرسمللسـكن، الذي أحدث بغية حتصيل مداخيل        

 املايل، وكذا للتمكني من احتساب عمليات مشاريع السكن االجتماعي وبرامج           القانوناحملـدث مبوجـب نفس      
 . على السكن غري الالئقالقضاء

 ٠,١٠ اخلاص باإلمسنت وذلك برفع قيمته إىل        الرسم مراجعة   ، متت ٢٠٠٤ القانون املايل لسنة     وبرسـم 
 ٤٠٠ تسجيل زيادة هامة يف موارد هذا الصندوق، حبيث انتقلت من مندرهـم للكـيلوغرام، األمر الذي مكن    

 .٢٠٠٥ مليار درهم سنة ١,٠٥ و٢٠٠٤ إىل مليار درهم سنة ٢٠٠٣مليون درهم سنة 

 برجمة متتد على عدة سنوات للتمكن من مواجهة وضعقد مت  يف ما خيص استعماالت هذا الصندوق، فأما
"  بدن صفيح  مدن" للسكن االجتماعي، وعلى اخلصوص الربنامج الوطين        العموميةاحلاجيات املالية لدعم الربامج     

 . اجلديد اخلاص مبعاجلة أوضاع السكن يف املناطق اجلنوبيةوالربنامج

 جديدة للتمويل اخلارجي املوجه لدعم برامج       اتفاقيات، مت التوقيع على     ٢٠٠٥ - ٢٠٠٣ الفترة   وخالل
 ٥٠:  العمران لفائدة AFD -قرض الوكالة الفرنسية للتنمية     " ( صفيح بدونمدن   "وبرنامج"  العمران جمموعـة "

 مليون أورو، هبة من االحتاد    ٧٠:  العمران لفائدة BEI -رويب لالستثمار   وملـيون أورو، وقـرض من البنك األ       
 ). مليون أورو٩٠: MEDA - األورويب

 إحداث صندوق الضمان -٢ 

 االتفاقيات املربمة بني الدولة والصندوق املركزي للضمان، حتت رئاسة          مبوجب صناديق الضمان    أحدثت
 مليون ٢٠٠ حتويل مبلغ ٢٠٠٤، كما مت خالل سنة    ٢٠٠٣ديسمرب  /كانون األول  ٢٦السـيد الوزير األول يوم      

للسكن إىل الصندوق املركزي للضمان، ويتعلق األمر بصندوق الضمان          التضاميندرهـم من حساب الصندوق      
ـ اخلـاص     اخلاص باملوظفني وأعوان الدولة الضمانوصندوق ) FOGARIM( الدخـل احملدود وغري القار      ويذب

 .)FOGALOGE(واجلماعات احمللية ومستخدمي القطاع العام 
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 مليون ٢٨٨,٤ب   ر ملنح قرض إمجايل يقداً ملف٢ ٩٥١ ، عاجل الصندوق املركزي للضمان٢٠٠٥ متم وإىل 
 مببلغ   ملفاً ٥٤و FOGARIM ل   مليون درهم بالنسبة     ٢٨٢ مببلغ    ملفاً ٢ ٨٩٧: درهم، موزعة على الشكل التايل    

 .FOGALOGEل   مليون درهم بالنسبة ٥,٨

ذ شهر   الواردة على الصندوق املركزي للضمان واليت بلغ متوسطها من         للطلبات لوحظ ارتفاع مهم     كما
، ومن املرجح أن يستمر هذا       ملف شهرياً  ٥٠٠ التعديالت األخرية حيز التطبيق،      دخولتـاريخ   أغسـطس   /آب

 . الوطنيةاألبناك لباقي التصاعدي لإلقبال على خدمات صندوق الضمان فوكارمي بعد االخنراط املرتقب املنحى

 عن اإلجراءات املتخذة من ، فضال٢٠٠٥ً خالل األشهر األخرية من سنة اإلجيايب يعزى هذا التحول  كما
 األقساط الشهرية   قيمة، إىل قرار الرفع من      األبناك العمومية لتحسني أداء هذا الصندوق واخنراط        السلطاتطرف  

 احمللية بتصريح بالشرف السلطات درهـم وتعويض شهادة الدخل املصادق عليها من طرف           ١ ٥٠٠لتصـل إىل    
 . للتعريف بأهداف وأمهية هذا الصندوقوالتواصلياإلعالمي للمعين باألمر، إضافة إىل اجملهود 

  والتنظيميوالقانويناإلطار املؤسسايت  -٣ 

  للمؤسسات العمومية يف اإلسكانواهليكليبرنامج التقومي املايل  )أ( 

 : هذا الربنامج حتقيق األهداف التاليةيهم

تمتع بقدرة هامة على مستوى      موحد للتهيئة، ي   قطب املؤسسات العمومية لإلسكان يف      جتمـيع  -
 يف  اجلديدة مصاحبة إجناز التوجهات احلكومية      أجلن  ـالـتدخل يف قطاع اإلسكان والتعمري م      

 هذا القطاع؛

 الربامج اخلاصة بالتهيئة وذلك للرفع من مستوى        على مهام املؤسسات العمومية لإلسكان      تركيز -
ذلك الشراكة بني القطاع العام      األسر من السكن وك    حلاجياتالعـرض العقـاري لالستجابة      
 ؛االجتماعيواخلاص من أجل إنتاج السكن 

 واإلسراع يف إجنازها؛ الالئق غري أفضل يف برامج القضاء على السكن حتكم -

 لإلسكان، جتدر اإلشارة إىل أنه مت إحداث        العمومية خيص مشروع إعادة هيكلة املؤسسات       فيما -
 جمموع األرصدة العقارية واملالية واخلربات والقدرات       حظريتهقطـب العمران، الذي التأمت يف       

 منتسبة إىل الوكالة الوطنية حملاربة السكن غري الالئق، والشركة          كانتالبشـرية والتقنية، اليت     
 مع التدابري   مبوازاةأوىل، وذلك    والبناء، وشركة التشارك، وذلك كمرحلة       للتجهـيز الوطنـية   

له بالغ    األمر الذي كان   ورمسلتها،الية هلذه املؤسسات    الضرورية من أجل تصحيح األوضاع امل     
 بالفعالية املطلوبة عالوة على رد االعتبار هلا،      عملهااألثر يف الرفع من قدراهتا للتدخل، وملباشرة        

 وكافة املتعاملني معها، والرفع من قوهتا التفاوضية مع النظام         الزبناءواسترجاعها ملصداقيتها إزاء    
 .الدويل والوطينالبنكي 
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 درهم،  مليون ٨٠٠ بالذكر أن كل الديون املستحقة للبنك العقاري والسياحي والبالغ حجمها            وجدير
 .٢٠٠٤ خالل سنةقد مت سدادها 

 السيد  سه والذي يترأ  والعمران، مبجموعة التهيئة    اخلاص"  املراقبة جملس" تأسيس   ٢٠٠٥ عرفت سنة    وقد 
 .الوزير األول

 : عرفت نفس السنة كذلكوقد 

 املؤسسات اجلهوية للتجهيز والبناء إىل      بتحويل جملـس احلكومة على مشروع قانون        مصـادقة  -
 شركات جمهولة االسم؛

 ناالعمر" لألقاليم اجلنوبية و   بالنسبة"  اجلنوب العمران" شـركتني جملموعة العمران ومها       خلـق  -
  تطوان؛- جلهة طنجة بالنسبة" البوغاز

البيضاء الكربى من أجل القضاء على أحياء        توى الدار  مس على"  سكن إدماج" شركة   إحـداث  -
 . جمموعة التهيئة العمرانرأمساهلاالصفيح هبا، وتساهم يف 

 تأهيل التعمري وتطوير آلياته )ب( 

 كقطاع أفقي يتوىل على املستوى احمللي واجلهوي مسؤولية         املعمارية واهلندسة   التعمري ألمهية قطاع    نظراً
 ومضاعفة القيام بالدراسات الالزمة يف ميدان التعمري        ٢٠٠٥-٢٠٠٣ عرفت الفترة    يل،اجملاالتخطـيط والتأطري    

 . تطبيقهاومتابعةاجلهود من أجل تغطية أوسع للتراب الوطين بوثائق التعمري وكذا تقييمهما 

 وإعداد"  املدينة مشروع" بأدوارها اجلديدة من خالل إعداد       االضطالع شرعت جل الوكاالت يف      وقـد 
 بتوافق واخنراط كل حيظىرابية تغطي نفوذها الترايب، مما يسمح بتجديد أساليب التدخل، يف إطار تصور  تمشاريع

 .الفاعلني احملليني

 والتنظيميةاإلصالحات القانونية  )ج( 

 الصلة بقطاع   ذات ليشمل اجلوانب القانونية     احلكومة عـلى التدابري السالفة الذكر امتد عمل         عـالوة 
 متعلقة بامللكية املشتركة وبيع الوحدات تطبيقية حيث سجل يف هذا اجملال صدور ثالث مراسيم اإلسكان والتعمري،

 . املتعلق باإلجيار املفضي لتملك عقارالقانونالسكنية يف طور اإلجناز وصدور 

 واإلسراع باستصدار املرسوم املتعلق مبراجعة مقاييس ومواصفات        التوافق تتواصل اجلهود من أجل      كمـا 
 . الذي يعول عليه يف التحكم يف ختفيض تكلفة إنتاج السكناالجتماعي،السكن 

، مت استصدار املرسوم املغري للمرسوم املتعلق باملصادقة على الضابطة ٢٠٠٤ سنة اإلشارة أنه خالل وجتدر
 . للبناء املضاد للزالزلالعامة
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إعداد مدونة التعمري واليت     يتمثل يف     جديداً  ورشاً ٢٠٠٥ الوصية سنة    الوزارة صعيد آخر فتحت     وعلى
أكتوبر /تشرين األول  ٣ توجيهات ملكية محلتها الرسالة املوجهة إىل امللتقى الوطين املنعقد يف            موضـوع كانـت   
 مضبوطة اآلليات واضحة    ، حديثة، حمكمة  مدونة" حيـث مت التأكـيد فـيها أن هـذه املدونة ستكون              ٢٠٠٥
 منفتحة على االستثمار والعوملة، وستأيت بتصورات التعمري، جمال  على إعادة النظر الشمويل يفستعمل..." املقاصد

 . احلالية املنظمة للتعمري، وذلك بتوحيد املساطر املختلفةالقواننيجديدة تتجاوز هفوات 

 التعمري  ميدان خبصـوص اإلجـراءات القانونية الواجب اختاذها للحد من التجاوزات اليت يعرفها              أمـا 
 القروي واحلضري، فإن احلكومة     بالوسطنيت باحلزم املطلوب وتأمني سالمة البناء       واإلسـكان وزجـر املخالفا    

 . أحكام تتعلق بالسكىن والتعمرييتضمن مجلة ٠٤ - ٠٤اعتمدت مشروع قانون هلذا الغرض حيمل رقم 

  للسكن وتنميتهواهليكليالتدخل اإلصالحي  )د( 

 : هذا التدخل يف ما يليمتثل

 باالهنيارهدد  معاجلة السكن املبرنامج  •

٩٠ ٠٠٠ هتم ما يناهز     باالهنيار تقديرات الوزارة املكلفة باإلسكان والتعمري فإن البنايات املهددة          حسب 
 . السكن غري القانوين واحلظرية السكنية القدميةوأحياء البنايات داخل املدن العتيقة هذهأسرة، وتتواجد 

قاربة حملية تتوخى حتديد البنايات املهددة والتشخيص  على مالسكن برنامج معاجلة هذا النوع من ويعتمد 
 النامجة عن   الكوارث هلـا ووضع آلية حملية تضطلع مبهمة الرصد واملراقبة املستمرة للوقاية من              الدقـيق الـتقين   

 .االهنيارات املفاجئة

ن  مليو٣٣٦ب   أسرة استفادت من دعم مايل يقدر ١٧ ٠٠٠ مت التدخل لفائدة ٢٠٠٥  سـنة  مـتم  وإىل 
ديسمرب /كانون األول  توقيعها يف    مت العمليات يف طور اإلجناز تلك اليت مشلتها أربع اتفاقيات           بنيدرهـم، ومـن     

 هتم إعادة  و االستعجايل ملدينة فاسالربنامجوتدخل هذه االتفاقيات يف إطار .  حتت رئاسة صاحب اجلاللة٢٠٠٤
 مليون درهم، يساهم فيه صندوق      ٢٢٨,١٤ قدره   مايل مرتل بغالف    ٣ ٦٠٠ أسـرة وتدعيم     ١ ١٦٧إسـكان   

 .درهم مليون ١٩٠,١٤ب  التضامن للسكن 

  أحياء السكن الناقص التجهيزهيكلة إعادة برامج  •

 عدد األسر القاطنة باألحياء غري القانونية يف ٢٠٠٢ سنة الوصية الوزارة هبا اليت قامت حددت التقديرات
 يقطن الربع الباقي منها يف      فيماحياء حضرية وشبه حضرية،      بأ منها  يف املائة  ٧٤,٥ يتواجد أسـرة،    ٥٤٠ ٠٠٠

 .مراكز قروية خاضعة للترخيص

 أسرة ٢٩١ ٠٠٠ب     يأوي ساكنة تقدر      حياً ١٩١،  ٢٠٠٥ الربنامج املتعاقد بشأنه إىل هناية سنة        ويهـم 
 . كمسامهة من الدولةدرهم مليار ١,٨ مليار درهم منها ٣,٨ب   إمجالية تقدر بكلفة
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 أسرة  ٦٣ ٠٠٠ب     وساكنة تقدر     حياً ٦٢، مشل   ٢٠٠٥ الذي مت إهناء األشغال به إىل هناية سنة          الربنامج 
 . مليون درهم كمسامهة من الدولة٥٥٠ ضمنه درهم مليار ١ب  وذلك بكلفة إمجالية تقدر 

  باألقاليم اجلنوبيةاالجتماعي السكن برنامج  •

 يف امتصاص العجز السكين، متكنت      املسامهةو أجل حتسني ظروف عيش السكان باألقاليم اجلنوبية         مـن 
 وذلك  سكنية وحدة   ٢٠ ٠٠٠ يشتمالن على    اللذين" "الوحدة"و" العودة"الـوزارة من إهناء األشغال بربناجمي       

 . مليار درهم١,٢بغالف مايل قدره 

 بقعة أرضية   ١٥ ٠٠٠ مسكن،   ١ ٠٠٠( وحدة سكنية    ٤٠ ٠٠٠ مت وضع برنامج جديد يهم إجناز        كما
ـ     مليار درهم وذلك يف إطار ١,٤ب   مايل يقدر بغالف)  وحدة إلعادة اهليكلة٢٤ ٠٠٠وع مواد البناء    مـع توزي

 . اجلنوبيةاألقاليم مع وكالة إنعاش وتنمية  الوزارة الوصيةشراكة

 ٥٠٠ بقعة و  ٥ ٨٣٧ ويهم إجناز    ٢٠٠٥ األول مـن هذا الربنامج عرف انطالقته خالل سنة           الشـطر 
 ٤٩٥ا ـة قدرهـ أسرة بكلفة إمجالي٢١ ٨٠٠ لفائدةاء ناقصة التجهيز ـل األحيـأهي عن إعادة تمسكن، فضالً
 .مليون درهم

  مدن بدون صفيحبرنامج

، ٢٠٠٤يوليه  /متوز يف أعطى انطالقته صاحب اجلاللة      الذي"  بدون صفيح  مدن " الربنامج الوطين  يرتكز
 صاحب اجلاللة، والتصريح احلكومي     خطبها  التوجيهات امللكية السامية اليت تضمنت    : على عدة مرجعيات أمهها   

 جاءت املبادرة   ولقد، عيش الساكنة  ظروفوإعالن األلفية الذي يتوخى حتسني      ) ٢٠٠٢نوفمرب  /تشـرين الثاين  (
 . احلضريواإلقصاءالوطنية للتنمية البشرية لتأكيد أمهية هذا الربنامج الذي يساهم يف حماربة الفقر 

 أسرة  ٢٥٠ ٠٠٠ب     ويهم ساكنة تقدر     ٢٠١٠ و ٢٠٠٤ذا الربنامج ما بني      التوزيع الزمين إلجناز ه    وميتد
 . حي صفيحي١ ٠٠٠ حوايلتقطن 

 مليار درهم، يساهم فيه صندوق التضامن       ١٩ب     هذا الربنامج سيتم تعبئة استثمار إمجايل يقدر         وإلجنـاز  
 . مليار درهم٦للسكن حبوايل 

 وعمالالطموح، واليت متت يف إطار تشاوري مع الوالة          الربنامج    هذا  املعتمدة إلعداد  املقاربة ترتكـز و
 :األقاليم والعماالت ورؤساء اجلماعات املعنية، على

  للربجمة؛كوحدة املدينة -

 املعنية يعتمد على توزيع املسؤوليات بني السلطات واجلماعات احمللية والساكنة           تعاقدي إطـار  -
 والوزارة املكلفة باإلسكان؛

  الربامج؛بتوقيتتوقيت موحد باألطراف املعنية  فيه تلتزم اتفاق -
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  على احلد من انتشار هذا النوع من السكن؛بالعمل االلتزام -

 . الوحدات املخصصة للسكن الوقائيإنتاج من الرفع -

 :وقد صاحبت اجلهات املعنية هذا الربنامج جبملة من اإلجراءات واخلطوات أمهها

 عقد مدن بدون صفيح؛  •

 ويل واإلجناز؛اتفاقيات التم  •

 املتابعة والتقييم؛  •

 املصاحبة االجتماعية لألسر؛  •

 .تدعيم اإلطار التشاركي الوطين والدويل  •

 احلق يف الصحة البدنية والعقلية -١٢املادة 

تقـدمي معطيات حول برامج املساعدة الطبية للفئات املعوزة من اجملتمع طبقاً ملا نصت عليه                -٢١
 تقدمي بيانات إحصائية مفصلة حول املستفيدين من برامج          مـن التقرير، مع    ٢٧٥الفقـرة   

 املساعدة الصحية وكذا أنواع األمراض اليت تشملها هذه املساعدة

انسجاماً مع توجهاهتا   ) ٠٠-٦٥قانون  ( الصحية األساسية    ةاختـذ املغرب يف هذا السياق مبادرة التغطي       
 الوطنية الكربى، وأداة إلشاعة ثقافة املواطنة والرقي        القائمة على جعل النهوض باحلقوق االجتماعية من األوراش       

اجملتمعي، حيث يعترب هذا القانون من القرارات واملبادرات الكربى واهلامة، الذي جاء استجابة حلاجات اجملتمع،               
شكل  للحق يف التطبيب وولوج العالجات األساسية يف املرافق العمومية باًفإعداد مدونة التغطية الصحية يعد ضمان

 يستند إىل   (AMO)يـراعي احلق يف التطبيب ويتجاوب مع إكراهات الواقع،فإذا كان التأمني الصحي اإلجباري              
مـبدأ املسامهة واملشاركة يف حتمل املخاطر، فإن املساعدة الطبية تتأسس على مبدأ التكافل الوطين لصاحل الفئات                 

لذين ينتمون إىل هذه الطبقة، ستتم حصرياً داخل        الفقـرية، فالتغطـية الصـحية اليت سيستفيد منها األشخاص ا          
 سيمول أساساً من    RAMEDاملؤسسات واملصاحل التابعة للدولة، وهو ما يتناسب مع كون نظام املساعدة الطبية             

ميزانية الدولة وميزانية اجلماعات احمللية، فالتمويل املرصود لنظام هذه املساعدة ستقوم على تسيريه الوكالة الوطنية 
حيث سيتم يف هذا النظام حتديد الشرحية البشرية املستهدفة، وستشرف عليه ست جلان  ) ANAM(تأمني الصحي لل

، وسوف هتتم بالقضايا التقنية واملالية املتعلقة بنظام املساعدة الصحية ٢٠٠٥يوليه / متوز١٢أنشئت هلذه الغاية منذ 
 :املدرجة يف إطار التوجهات العامة للحكومة، وتتفرع إىل

 جلنة اإلجراءات واملساطر اإلدارية )أ(

 وزير الداخلية: املنسق -

 :املهام -

 إقرار منوذج استبيان طلب املساعدة؛  •
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 حتديد املتدخلني ومهام كل واحد منهم؛  •

حتديد تشكيلة اللجنة الدائمة اإلقليمية اخلاصة بإقرار ملفات املساعدة وحتديد جمال اختصاصها              •
 وآليات عملها؛

 .طر النقض واآلجال اخلاصة بذلكحتديد مسا  •

 جلنة أشكال التسيري )ب(

 الوكالة الوطنية للتأمني عن املرض: املنسق -

 :املهام -

 حتديد نظام لتسجيل املستفيدين وإصدار البطاقات اخلاصة؛  •

 تسليم املستفيدين بطاقات املساعدة الصحية؛  •

 اقتناء وتثبيت نظام معلومايت لتسيري هذا النظام؛  •

 .اءات للتدبري املايلوضع إجر  •

 جلنة التحمل والتغطية )ج(

 وزير الصحة: املنسق -

 :املهام -

 اقتراح اخلدمات الصحية، متاشياً مع اخلدمات الصحية املتوفرة واليت ال تشمل تقومي النظر؛ -

 ؛٢٠٠٤تقييم حجم اخلدمات الصحية املقترحة، واليت سبق استهالكها خالل سنة   •

 ت املغطاة، وآليات أداء التعويضات؛اقتراح أمثنة مرجعية للخدما  •

 .حتديد اآلليات املرافقة اخلاصة بتنظيم شعب العالج  •

 جلنة التمويل )د( 

 وزير املالية واخلوصصة: املنسق -

 :املهام -

 وضع تقديرات حلجم الشرحية املستهدفة؛  •
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 وضع معايري لتحديد مستوى الدخل؛  •

 عتها على أرض الواقع؛املصادقة على معايري االستحقاق، ومراقبة مدى جنا  •

 تقييم كلفة التغطية اخلاصة بنظام املساعدة الصحية، بناء على أساس اخلدمات الصحية املقترحة؛  •

 .وضع آليات لتمويل النظام  •

 جلنة األدوية واملعدات الطبية  )ه(

 وزارة الصحة: املنسق -

 :املهام -

 .شفيات لتطبيق املساعدة الصحيةوضع لوائح باألدوية واملعدات الطبية الواجب توفرها يف املست  •

 اللجنة القانونية )و(

 األمانة العامة للحكومة: املنسق -

 :املهام  -

على خلفية   RAMED املتعلق بنظام التغطية الصحية      ٠٠-٦٥صياغة النصوص التطبيقية لقانون       •
 .االستنتاجات اليت خلصت إليها جمموعة العمل التقنية

نوعية يف اجتاه تكريس احلق يف الصحة من خالل حتسني اخلدمات فمدونـة التغطـية الصحية تعترب قفزة     
الطبـية، وتعميم استفادة مجيع شرائح املواطنني منها على أساس مبادئ التضامن والتكافل واملساواة، ومن أجل                
حتقـيق هـذا اهلدف وضعت املدونة نظامني، يتعلق األول بالتأمني اإلجباري عن املرض لفائدة األشخاص الذين                 

اولون نشاطاً مرحباً، واألشخاص املستفيدين من املعاشات والطلبة، ويتعلق النظام الثاين باملساعدة الطبية لذوي              يز
 .الدخل احملدود

ويف إطـار احلوار والتنسيق بني الوزير األول والشركاء االقتصاديني واالجتماعيني مت التوقيع على وثيقة               
 ويهم هذا االتفاق مساطر     ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ٤ادس يوم   اتفـاق حبضرة صاحب اجلاللة امللك حممد الس       

 .تطبيق قانون التغطية الصحية األساسية وباخلصوص التأمني اإلجباري على الصحة بالنسبة للقطاعني العام واخلاص

 :تفعيل التغطية الصحية األساسية يف القطاع العام

 املؤمنني اجلدد ٢١٦ ٠٠٠ة يف هذا القطاع يهم     إن خمطـط التمويل املتخذ للتأمني اإلجباري على الصح         
 . جدد٧٠٠ ٠٠٠ مليون مستفيد منهم ٣,٢:  متقاعدين ليصل اجملموع اإلمجايل إىل٧٨ ٠٠٠منهم 
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 :ويعتمد خمطط متويل املشروع على

 .موزعة بالتساوي بني املشغل واألجري يف املائة   إىل ٤الزيادة يف املسامهة اإلمجالية من  -

 . درهم٧٠ إىل ٥٠ احلد األدىن للمسامهة الشهرية للمنخرطني من الزيادة يف -

 . درهم٤٠٠ إىل ٢٠٠الزيادة يف سقف املسامهة الشهرية للمنخرطني من  -

 : وبالنسبة لوعاء العالجات املشمولة جند

 املزمنة والطويلة األمد ذات الكلفة املرتفعة؛) Chroniques( من عالج األمراض  يف املائة١٠٠ -

  من مصاريف االستشفاء يف املصحات اخلاصة؛يف املائة ٩٠ -

 . من مصاريف العالجات املتنقلة مع حتسني التعريفات باملسؤولية اجلاري هبا العمليف املائة ٨٠ -

 . من مصاريف األدوية على أساس الثمن العمومي املطبق يف املغربيف املائة ٧٠ -

 :اخلاصتفعيل التغطية الصحية األساسية يف القطاع 

نظراً خلاصيات العمل بالقطاع اخلاص، فقد تقرر تفعيل التأمني اإلجباري على الصحة بكيفية تدرجيية يف               
 .اجتاه توسيع جمال العالجات واملستفيدين

 :يف البداية سيشمل نظام املساعدة الطبية

 املعنيني بالضمان االجتماعي وذوي حقوقهم؛ -

 : من األجر األدىن وذلك كالتايليف املائة ٧٠املتقاعدين الذين تساوي حقوقهم  -

  من املؤمنني؛١ ٣٠٠ ٠٠٠  •

  من األجر األدىن أو تعادله؛ يف املائة٧٠ من الذين تفوق حقوقهم ٢ ٩٠٠ ٠٠٠  •

 . من ذوي احلقوق٢٤٠ ٠٠٠ متقاعد و١٠٨ ٠٠٠  •

 . مليون مستفيد يف القطاع اخلاص٤,٦وهكذا يصل اجملموع إىل 

 .مل تتوفر فيهم الشروط املذكورة، االستفادة من نظام املساعدة الطبيةوميكن للمتقاعدين الذين 

 : ويضم خمطط التمويل املتخذ

  بالتساوي بني األجري واملشغل؛يف املائة ٤املسامهة اإلمجالية بقدر  -
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 على عاتق جمموع املقاوالت املنخرطة بالصندوق الوطين        يف املائة  ١املسـامهة التكميلـية بقدر       -
 .الجتماعيللضمان ا

االستشفاء، األمراض املزمنة أو املعيقة، تتبع احلالة الصحية    : وفـيما يتعلق بوعاء العالجات املشمولة جند      
 . سنة وكذا اخلدمات املتعلقة باحلمل والوالدة١٢للطفل إىل غاية 

 .مية يف املائة لالستشفاء يف مؤسسات عمو٩٠وقد حدد إرجاع مصاريف العالج يف نسبة موحدة تصل إىل 

ومن جهة أخرى فإن التوجهات االستراتيجية وأهداف السياسة املتعلقة مبجال الصحة وخاصة عرب خطة              
، تستهدف اتبـاع سياسـة فعالة لألدويـة قصد توفري مواد ذات جـودة ومتوفرة ٢٠٠٧-٢٠٠٥عمل ما بني 
 . بتكلفة معقولة

مثنة مناسبة لتيسري وجود أشكال متعددة من لضمان أ) Génériques(وإنه من املقرر تدعيم سياسة األدوية 
األدويـة األساسية على مجيع مستويات شبكة مراكز الصحة باملناطق القروية واحلضرية احملتاجة وكذا لتحسني                

 .وسائل التزويد باألدوية

ني وخبصوص تدعيم الشبكة االستشفائية، فإن هناك برناجماً استعجالياً لتأهيل املستشفيات العمومية وحتس            
 : االستقبال والتكفل بالفئات املعوزة هتم على اخلصوص

شراء الدواء (حتسـني االسـتقبال والـتكفل بالفـئـات املعوزة يهم املستشفيات العموميـة            -
 ؛)ومستلزمات الوالدة

  مستشفيات؛ ٩توسيع جمال اإلصالح االستشفائي إىل  -

 .اسيةاالستجابة للحاجيات األولية يف ميدان التجهيزات األس -

تقـدمي معطـيات إضـافية حول انتشار مرض فقدان املناعة املكتسبة داخل البلد من جهة،                -٢٢
 الداء من جهة ثانية، وكذا املساعدات اليت تقدمها اواإلجراءات املتخذة للحد من انتشار هذ    

 الدولة لألشخاص املصابني به

، ويتم تسيري الربنامج    ١٩٨٦ب منذ سنة    بـدأت بـرامج حماربة السيدا واألمراض املنقولة جنسياً باملغر          
الوطـين ملكافحـة هـذه األمراض على الصعيد املركزي من طرف مديرية علم األوبئة وحماربة األمراض بوزارة              

 .الصحة، وعلى الصعيد اإلقليمي من طرف الوحدات اإلقليمية ملكافحة األمراض املنقولة جنسياً

 الوضعية الوبائية -١ 

  ما يناهز   ٢٠٠٥ديسمرب  /كانون األول  ٣١ لإلصـابة بالسـيدا حىت حدود        يالـتراكم  العـدد    بلـغ  
 . حالة١ ٨٧٨
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 من  يف املائة  ٢٤ نسبة    وتبلغ  سنة ٤٠ األكثر إصابة هي فئة الراشدين الشباب أقل من          العمـرية  الفـئة و 
 . سنة٣٩ و٣٠ بني ما  يف املائة٤٣ سنة ونسبة ٢٩ و١٥ بني ماوتتراوح أعمارهم املصابني 

بان أ ١٩٩٣ البشري الذي مت وضعه ابتداء من سنة         املناعي املراقبة الرصدية لإلصابة بفريوس العوز       فنظام 
  للسجناء  بالنسبة يف املائة    ٠,٨٩ بالفريوس ضعيفة، حيث بينت آخر النتائج نسبة         املغربيةأن نسبة إصابة الساكنة     

 . اجلنسحملترفات يف املائة ٢,٢٧و

 املنظمة العاملية للصحة وبرنامج األمم املتحدة       مستوى على    املعتمدة دولياً   إىل طرائق احلساب   وباالستناد 
 ١٦ ٠٠٠ فريوس العوز املناعي البشري ما بني ي الصحة املغربية تقدر عدد حاملوزارةاملشترك حملاربة السيدا، فإن 

 . شخص٢٠ ٠٠٠و

 االستراتيجية الوطنية حملاربة التعفنات املنقولة جنسياً والسيدا -٢ 

بفضل اخلربة الوطنية اليت تطورت ومنت مبوازاة إشكالية هذا الداء، أمكن ملختلف املخططات االستراتيجية  
أن حتقق مكتسبات هامة على املستوى الوبائي والطيب والسوسيولوجي، حيث يعترب املخطط االستراتيجي الوطين              

ة متدخلني وطنيني وجهويني متخصصني يف       مثرة سريورة ختطيط استراتيجي، مبسامه     ٢٠٠٤-٢٠٠٢حملاربة السيدا   
موضوع السيدا منتمني لقطاعات حكومية وملنظمات غري حكومية ذات توجه اجتماعي، وقد تضمن هذا املخطط    
مـرحلة حتليلية للوضعية ومرحلة لتحليل االستجابة، أعقبتهما مرحلة ثالثة لصياغة االستراتيجيات وإعداد وثيقة              

وقد ركز هذا املخطط يف االرتكاز على األشخاص األكثر عرضة لإلصابة وعلى البؤر           املخطط واملصادقة عليهما،    
األكثر تفاقماً على املستوى الوطين، ويف نفس الوقت مت دعم التنسيق بني خمتلف القطاعات على املستويني املركزي 

دد هذا املخطط جمموعة واجلهـوي بقصد تغطية جمموع التراب الوطين بأنشطة الوقاية واإلعالم والتكفل، كما ح  
مـن األنشـطة األساسية يف جمال الوقاية وكذا التكفل باملتعايشني مع فريوس السيدا، وما جتدر اإلشارة إليه أن                   

 .٢٠٠٥املخطط االستراتيجي مت متديده إىل غاية سنة 

 املراقبة الوبائية والتكفل مبرضى السيدا وحاملي الفريوس -٣ 

 موقع باململكة وإدماج مراقبة اجليل      ٢٤مت توسيع شبكة املراقبة الرصدية على       يف إطـار املراقبة الوبائية       
الـثاين لفـريوس العوز املناعي البشري وتأسيس نظام ملراقبة التعفنات املنقولة جنسياً، حيث يتم بانتظام إعداد                 

 ت مقاومة  دراسـات وبائـية متكـن مـن تتـبع وتـرية انتشار التعفنات املنقولة جنسياً ومتابعة ظهور حاال                  
 .املضادات احليوية

 إجنازاً هاماً يف هذا امليدان والذي يتجلى يف تعميم العالج الثالثي            ٢٠٠٤ويف إطار التكفل، عرفت سنة       
مريضاً حتت العالج،   ) ١ ١٢٠ (٢٠٠٥يوليه  /باجملان لكل مرضى السيدا، والذين بلغ عددهم يف هناية شهر متوز          

 :اسية التاليةوقد مر هذا اإلجناز باملراحل األس

 تقوية اخلدمات وتعبئة املوارد املالية بوزارة الصحة؛ -
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 :اخنفاض أمثنة األدوية الناتج عن -

 إعفاءات املضادات القهرية من جمموع الرسوم اجلمركية؛  •

 إدماج املغرب ضمن مبادرة برنامج األمم املتحدة ملكافحة السيدا من أجل ختفيض األدوية؛  •

 عم الصندوق الدويل ملكافحة السيدا وداء السل واملالريا؛استفادة املغرب من د  •

إنشـاء مخس مراكز استشفائية جهوية للتكفل مبرضى السيدا، عالوة على مركزين استشفائيني               •
 .جامعيني بالرباط والدار البيضاء

 اإلعالم والتربية والتواصل -٤ 

ا، استجابة لالستراتيجية الوطنية، حيث مت      جاءت احلملة الوطنية للتواصل االجتماعي كآلية حملاربة السيد        
تناولت على التوايل التحسيس : إعدادهـا بدعـم من خرباء يف التواصل، وقد مرت هذه احلملة عرب أربع مراحل              

بوجـود مـرض وخطورة اإلصابة بفريوس العوز املناعي البشري، والتعريف بطرق ووسائل الوقاية، واالرتقاء                
 .  استعمال التلفزة واإلذاعة وإعالنات الصحف وامللصقات الثابتة واملتحركةخبدمات الوقاية والتشخيص، مت

ومبـوازاة مع احلملة الوطنية للتواصل االجتماعي، مت اعتماد مقاربة التربية والتثقيف وذلك بشراكة مع                
املنظمات غرب  القطاعات احلكومية خاصة وزارة التربية الوطنية وكتابة الدولة املكلفة بالشباب وكذلك مع بعض              

 .احلكومية ذات الطابع االجتماعي

 اآلفاق املستقبلية -٥ 

، ٢٠٠٤-٢٠٠٢يقـوم الربنامج الوطين حملاربة السيدا يف اآلونة الراهنة بتقييم ومراجعة املخطط الوطين               
 :ويهدف هذا التقييم إىل

 حتديد ما مت حتقيقه من جناح؛ -

 شطة؛ضبط العوائق اليت حالت دون إجناز بعض األن -

 حتليل الوضعية فيما خيص قابلية مستعملي املخدرات لفريوس العوز املناعي البشري؛ -

 حتليل الوضعية فيما خيص قابلية مهاجري جنوب الصحراء لفريوس العوز املناعي؛  -

 . ٢٠١٠-٢٠٠٦وستمكن نتائج التقييم هذه من بلورة املخطط االستراتيجي الوطين املقبل لسنوات  
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 احلق يف التعليم: ١٤ و١٣املادتني 

تقدمي معطيات حمينة حول التقدم احلاصل يف تنفيذ امليثاق الوطين للتربية والتكوين الذي حيدد  -٢٣
 )٢٠٠٩-٢٠٠٠(السياسة التعليمية للعشرية الوطنية 

كمشروع ) ٢٠٠٩-٢٠٠٠(حيـدد امليثاق الوطين للتربية والتكوين، السياسة التعليمية للعشرية الوطنية            
كبري للتربية والتكوين يندرج يف أفق استراتيجي يروم باألساس الربط بني التكوين واملعرفة وترسيخ قيم               إصالحي  

املواطنة احلقة والسعي إىل إدماج األجيال الصاعدة يف منظومة التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وقد أكد               
 وتعميم قيم حقوق اإلنسان واملواطنة بأبعادها الوطنية        امليـثاق على أمهية املدرسة كقناة أساسية إلشاعة وتداول        

 .وامتداداهتا العاملية وانفتاحاهتا على التراث العاملي املشترك يف نبل مبادئه وقيمه

وقد عرفت الفترة األوىل من العشرية اختاذ جمموعة من اإلجراءات اليت هتم اإلصالح املؤسسي والقانوين                
 .وى خمتلف أسالك التعليم وفروعه، وعلى صعيد تكوين األطر والبحث العلميوالتنظيمي والتربوي، على مست

إلزامية التعليم، وتنظيم التعليم األويل، وإقرار النظام األساسي : وقد استهدفت هذه اإلصالحات باألساس 
إلدارة املركزية للتعليم املدرسي اخلصوصي، وإحداث األكادمييات اجلهوية للتعليم والتكوين، وإعادة هيكلة بنيات ا

ملالءمـتها مع التنظيمات احملدثة، وتفعيل النصوص اخلاصة بتدبري نظام التربية والتكوين مركزياً وجهوياً وإقليمياً               
وحملياً، وإحداث مؤسسة حممد السادس لألعمال االجتماعية لرجال التعليم وتفعليها، وإصدار القانون األساسي             

مراجعة الكتب املدرسية من منظور ثقافة حقوق اإلنسان مبقاربة متجددة يف           ملوظفـي التربية الوطنية، كما متت       
وضع الكتب اجلديدة، واعتمد إصالح الربامج واملناهج كأحد املداخل الرئيسية إلصالح املنظومة التربوية، هبدف              

هدف التلميذ من   الـرفع من جودة التعليم، كما مت توسيع استعمال التكنولوجيا احلديثة لإلعالم والتواصل، واست             
خالل تنمية مهاراته وكفاياته، كما استهدف املدرس من خالل حلقات التكوين والتكوين املستمر، وأعاد النظر               

 .يف االمتحانات وتبىن نظاماً جديداً

 حلظة للتوقف التأملي مبناسبة مضي نصف العشرية من أجل التقييم والتقومي            ٢٠٠٤وقـد شكلت سنة      
، ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين األول  ١٠ما جاء به خطاب صاحب اجلاللة حممد السادس يوم          وإعـادة النظر يف ضوء      

وإذا كنا قد قطعنا تقريباً نصف الطريق يف تفعيل العشرية الوطنية للتربية والتكوين وفتحنا أوراشاً               "حيـث قال    
س املتبقية لتدارك التعثر هامة، وسجلنا تقدماً ال يستهان به يف هذا اجملال الصعب، فإنه جيب تكريس السنوات اخلم

يف هذا اإلصالح احليوي بتعبئة كل اجلهود، الستكمال اإلصالح الكيفي ال الكمي فقط ملنظومتنا التربوية، وتبوئ 
 ". املدرسة املكانة اليت تستحقها يف اجملتمع

تعميم فـبادر املغرب إىل عقد منتديات اإلصالح من أجل اجلودة، وعمل على رفع وثرية التكوين وعلى                
  مؤسسة  ٨ ٦٠٠املعلومـيات حيـث اعـتمدت احلكومـة بـرناجماً ميتد على ثالث سنوات، ستستفيد خالله                 

  ألف حاسوب، كما أن     ١٠٠ ملـيون تلمـيذ مـن هـذه العملية بقيمة مليار درهم، خصصت لشراء                ٥,٥و
حكامة جديدة من    أستاذاً سيستفيدون من تكوين خاص هلذا الغرض، كما مت أيضاً اعتماد مرتكزات              ٢٢٣ ٠٠٠

خـالل إقرار فعلي لنهج الالمركزية والالمتركز، كما دشن تدريس األمازيغية يف بعض مؤسسات التعليم األويل،                
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 ماليني، مع ٦وقد ركز يف السنوات األخرية على الرفع من نسبة التمدرس، ليبلغ عدد التالميذ باملدارس أزيد من        
 يف ٢٥مقابل أقل من  يف املائة ٨٢,٢( يف صفوف الفتيات القرويات التركيز على التعليم بالوسط القروي، خاصة

 والعمـل على حماربة ظاهرة التسرب وعلى تعليم من فاتتهم السن القانونية            ) املائـة يف منتصـف السـبعينات      
لوضعية يف إطار التربية غري النظامية، وتدشني مسرية النور حملو األمية، ورفع أعداد املدارس، وتسوية ا)  سنوات٦(

 .اإلدارية واملادية لألطر التربوية واإلدارية

وال زالـت مبادرات تفعيل امليثاق تتواصل وتزداد بسرعة مع اقتراب هناية العشرية، اعتباراً لكون قطاع                 
 .التربية والتكوين إحدى القاطرات الكربى ملشاريع التنمية وتأهيل االقتصاد الوطين

 التزايد الذي انطلق يف العقد      حالل السنوات اخلمس األوىل لإلصال    أمـا التعلـيم العايل، فقد واصل خ        
املاضي، إن على مستوى أعداد الطلبة أو على مستوى الطاقة االستيعابية أو من حيث حجم اهليئة التعليمية، وقد                  

 واعتماد تنظيم  بتطبيق اهلندسة البيداغوجية، واليت تنبين على نظام اإلجازة واملاستر والدكتوراه،٢٠٠٣بدأ يف سنة 
بـيداغوجي يقـوم على الوحدات واملسالك، كما عمل على تعزيز البحث العلمي وتكوين األطر وإحداث مثان                 
كليات متعددة التخصصات يف مدن وأقاليم مل تكن تتوفر على مؤسسات جامعية، وحرص على حتسني الوضعية                

 يتعلق بتكوين األطر على إعادة تنظيم أجهزته وتوحيد       املادية للفاعلني يف احلقل اجلامعي، مع تركيز االهتمام فيما        
 .أساليب تدبري مؤسساته يف انسجام مع املؤسسات اجلامعية انطالقاً من القانون اخلاص بتنظيم التعليم العايل

 . وبذلك فالعناية بتفعيل نظام التربية والتعليم تفعيل لثاين أولوية مغربية بإمجاع كل مكونات اجملتمع املغريب 

 .معطيات رقمية وإحصائية عن واقع املنجزات ذات الصلة بالتربية والتعليم

 :نسبة التمدرس العامة  •

سجلت جل مؤشرات تعميم التمدرس يف الفترة األخرية قفزة هامة نتيجة للجهود املتضافرة، يف إطار تعبئة  
 واجملتمع املدين، مما جعل نسبة      نتخبنياجتماعـية إرادية، بني الوزارة والقطاعات احلكومية واجلماعات احمللية وامل         

متـدرس أطفـال خمتلف الفئات العمرية حتقق ارتفاعاً ملموساً يتجلى فيما يلي من خالل مقارنة تطور مؤشرات              
 : املوسم الدراسي

  يف املائة؛٥٥ يف املائة إىل ٥١,٣ سنوات من ٥-٤انتقال نسبة متدرس أطفال الفئة العمرية  -

  يف املائة؛٩٠ يف املائة عوضاً عن ٩١ سنوات إىل ٦س أطفال ارتفاع نسبة متدر -

  يف املائة؛٩٤ يف املائة إىل ٩٣ سنة من ١١-٦ارتفاع نسبة متدرس أطفال الفئة العمرية  -

   يف املائة مقابل   ٧٣ سنة إىل    ١٤-١٢انـتقال النسـبة اخلاصـة بتمدرس أطفال الفئة العمرية            -
  يف املائة؛٧٠,٦٠

  . يف املائة٤٤,٣ يف املائة مقابل ٤٦ سنة ١٧-١٥س الفئة العمرية بلوغ نسبة متدر -
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 :نسبة التمدرس يف الوسط القروي  •

وعـلى املسـتوى القروي، سجلت خمتلف مؤشرات التمدرس تزايداً هاماً يربز من خالل التطور الذي                 
 :٢٠٠٥ و١٩٩٩عرفته نسب متدرس الفئات العمرية التالية خالل الفترة ما بني 

  يف املائة؛ ٨٦,٩ يف املائة إىل ٤٦,٥ارتفاع النسبة من : ات سنو٦ 

  يف املائة؛ ٨٩ يف املائة إىل ٦٢,٥انتقال النسبة من :  سنة١١-٦ 

 . يف املائة٥١,٦ يف املائة إىل ٣١,٥ارتفاع النسبة من :  سنة١٤-١٢ 

 :أرقام إمجالية  •

 : عرفت حتسناً ملموسا٢٠٠٦ً-٢٠٠٥األعداد اإلمجالية للتالميذ خالل املوسم الدراسي  

  تلميذ جديد بالسنة األوىل من التعليم االبتدائي؛٦٤٥ ٧٠٠تسجيل  -

 تلميذ جديد بالسنة األوىل من التعليم الثانوي اإلعدادي العمومي، بزيادة           ٤٣٥ ٥٠٠استقبال   -
  يف املائة مقارنة مع السنة الدراسية املنصرمة؛ ٢١

 املشتركة للتعليم الثانوي التأهيلي العمومي، منهم       عو تلميذ موجه إىل اجلذ    ١٨٦ ٦٠٠تسجيل   -
 . يف املائة باجلذوع املشتركة العلمية والتقنية٥٣,٥

  مليون تلميذ   ٦,٣وهكـذا، فـإن األعـداد اإلمجالـية للمدرسني بالتعليم االبتدائي والثانوي تقارب               
 : موزعة كالتايل

  املائة مقارنة مع املوسم الدراسي املنصرم؛ يف٣,٤ تلميذ بزيادة ٤ ١٦٢ ٤٠٠: التعليم االبتدائي -

  يف املائة؛١٢,٣ تلميذ بزيادة ١ ٣٨٣ ٦٠٠: التعليم الثانوي اإلعدادي -

 . يف املائة٦,٣ تلميذ بزيادة ٦٧٣ ٣٠٠: التعليم الثانوي التأهيلي -

 :أما بالوسط القروي، فيبلغ عدد التالميذ املمدرسني 

  يف املائة منهم؛٤٦ يف املائة، متثل اإلناث ٥,٢دائي بزيادة  تلميذ بالتعليم االبت٢ ٠٥٤ ٦٠٠ -

  يف املائة؛١٦,٣ بالتعليم الثانوي اإلعدادي بزيادة ٢٩٦ ١٠٠ -

 . يف املائة٤,٥ بالتعليم الثانوي التأهيلي بزيادة ٤٩ ٣٠٠ -
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 :الطاقة االستيعابية اإلمجالية  •

 حجرة دراسية بزيادة ما ال يقل عن        ١٣٧ ٠٤٥وايل  أما الطاقة االستيعابية لألسالك الثالثة فقد بلغت ح        
 . حجرة دراسية عن املوسم الدراسي املنصرم٥ ٣٨٠

 :وتتوزع احلجرات املستعملة حسب األسالك كالتايل 

  يف املائة؛٤,٢ حجرة بالتعليم االبتدائي بزيادة نسبتها ٩٣ ٨٧٥ -

  يف املائة؛٢,٥ حجرة بالتعليم الثانوي اإلعدادي بزيادة نسبتها ٢٧ ٤٠٠ -

 . يف املائة٥,٨ حجرة بالتعليم الثانوي التأهيلي بزيادة نسبتها ١٥ ٧٧٠ -

 :توسيع البنية التحتية وآليات الصحة املدرسية وخدماهتا  •

 :سيتم العمل على، ٢٠٠٦-٢٠٠٥الدراسي اً من املوسم اعتباريف هذا اجملال، و 

 اجلدد يف السنة األوىل     التالميذمجيع   فحصاستمرار العمل باملذكرة اخلاصة بالفحوصات الطبية ل       -
   السماح هلم   وقبل همتسجيل بعد ؛وتعبـئة امللفـات الصحية بالنسبة هلم       االبـتدائي للتعلـيم   

 ؛االلتحاق باألقسامب

 تفعيل اتفاقية الشراكة مع وزاريت الصحة والداخلية والدورية املشتركة مع وزارة الصحة؛ -

 بالتربـية الصحية والتربية على الصحة اإلجنابية بتعاون        مواصـلة تنظـيم األنشـطة اخلاصـة          -
 مع الشركاء؛

مواصلة إحداث النوادي الصحية يف إطار برامج التعاون مع الشركاء وإدخال مقاربيت التثقيف              -
 بالنظري واملهارات احلياتية يف أنشطتها؛

دادية يف إطار الشراكة مع إحداث مراكز للدعم النفسي واالجتماعي يف الثانويات التأهيلية واإلع -
 قطاعي الصحة والشباب وصندوق األمم املتحدة للسكان؛

طبيبة الصحة  /تنظيم العمل يف جمال الصحة املدرسية على املستوى اجلهوي باالعتماد على طبيب            -
 املعينة باألكادميية؛/املدرسية املعني

باللوازم الصيدلية  ركزية  املدارس امل إحداث وجتهيز مصحات مدرسية جديدة وتزويد       مواصـلة    -
 ، وبرجمة لألكادميياتباحلقائب الطبية يف إطار امليزانية احلالية        الفرعياتاملسـموح هبا، وأساتذة     

 ؛٢٠٠٦توسيعها يف ميزانية 
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تنفـيذ بـرنامج العمل السنوي يف إطار اتفاقية الشراكة مع املندوبية السامية للمياه والغابات                -
 وحماربة التصحر؛

يف تنفيذ التوصيات الصادرة عن امللتقى التالميذي الثالث الذي نظم لفائدة التالميذ            الشـروع    -
يونيه / حزيران٢٢ و٢١ و٢٠أعضاء جمالس التدبري يف الثانوي التأهيلي الذي نظمته الوزارة أيام 

 . باملركز الدويل موالي رشيد للشباب ببوزنيقة٢٠٠٥

 :قطاع التعليم العايل  •

  لالستقبالالبنية التحتية )أ( 

 :تضم البنية التحتية لالستقبال 

  جامعة موزعة على جمموع التراب الوطين؛١٤ مؤسسة تابعة ل  ٨٣  •

  مؤسسة للعلوم اإلنسانية، واآلداب والفنون؛٢٠  •

  مؤسسة للعلوم القانونية واالقتصادية والتدبري؛١٨  •

  مؤسسة للعلوم والتقنيات؛٤٠  •

  كليات متعددة التخصصات؛٥  •

 ؛)تكوين األطر(سة غري تابعة للجامعات  مؤس٦١  •

  مؤسسة للتعليم العلمي والتقين؛٢٤  •

  مؤسسة للتكوينات االقتصادية والقانونية واإلدارية واالجتماعية؛١٤  •

  مؤسسة للتكوينات البيداغوجية؛٢٣  •

  مركزاً لتكوين املعلمني؛٣٥  •

  مؤسسة تابعة للتكوين املهين يتم ولوجها بالبكالوريا؛٧٣  •

 . مؤسسة للتعليم العايل اخلاص تعمل حاليا١٢٩ً  •

إن توسيع التعليم العايل وربطه باحمليط االقتصادي، وما يتطلبه رفع اجلودة، يستلزم إجناز استثمارات مهمة  
 يف بنـيات االسـتقبال اإلضـافية املالئمـة لشروط اإلصالح ويف تأهيل املؤسسات اجلامعية القدمية لتستجيب                 

  .ملستلزمات اإلصالح
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، بفتح أربع مؤسسات جديدة للتعليم العايل       ٢٠٠٥-٢٠٠٤فـبعد تقوية القدرة االستيعابية خالل سنة         
الكلية املتعددة التخصصات بتطوان، الكلية املتعددة التخصصات باجلديدة، املدرسة الوطنية للتجارة : اجلامعي وهي

  خيص  ٢٠٠٦-٢٠٠٥ برنامج العمل لسنة     والتسـيري بوجـدة، املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري مبراكش، فإن         
 : مؤسسة جديدة تتوزع كما يلي١٢

  ، مؤسسات جديدة٥ فتح -

  مؤسسات جامعية جديدة، ٨انطالق أشغال البناء والصيانة هتم  -

 الشروع يف الدراسة اخلاصة بثالث مؤسسات جامعية جديدة؛ -

 :حتسني ظروف التكوين والبحث باملؤسسات القدمية من خالل -

 التوسيع والتهيئة؛  •

 جتديد التجهيزات العلمية؛   •

 تدعيم الرصيد الوثائقي للجامعات؛  •

  متابعة عمليات الصيانة بالنسبة لسبع جامعات؛ -

، ويهدف إىل وضع نظام حديث لتدبري صيانة        ٢٠٠٣وقـد انطلق العمل بنظام الصيانة يف سنة           •
 التأهيل الذي سيهم خالل سنة     بـنايات اجلامعـات وإجنـاز بـرنامج متعدد السنوات إلعادة            

 . ثالث جامعات٢٠٠٦-٢٠٠٥

 العدد اإلمجايل لطلبة التعليم العايل )ب( 

 ، إىل  ٢٠٠٤ سنة   ٩١ ٠٧٩ يف املائة، حيث انتقل من       ٨,٤ارتفـع عـدد حاملي البكالوريا ب            •
نة  طالباً س  ٣٦٤ ٠٠٠كما ارتفع العدد اإلمجايل لطلبة التعليم العايل إىل         . ٢٠٠٥ سـنة    ٩٨ ٧٢٠
 . ٢٠٠٤-٢٠٠٣ يف املائة مقارنة مع سنة ٥ مسجالً بذلك زيادة قدرها ٢٠٠٥-٢٠٠٤

 ).تكوين األطر( طالباً يف املؤسسات غري التابعة للجامعات ١٥ ٢٥٦ 

 . طالباً يف مؤسسات التعليم العايل اخلاص١٩ ٢١٥ 

 .التحضريية طالب يف مراكز تكوين املعلمني وتكوين التقنيني املتخصصني واألقسام ٥ ٠٠٠ 

 . طالباً يف املؤسسات التابعة للتكوين املهين، يتم ولوجها بالبكالوريا٣١ ٦٦٣ 
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توضـيح مـا إذا كان األطفال غري املسجلني يف أقرب مدرسة من سكناهم يفقدون حقهم يف        -٢٤
 )٠٤-٠٠وفقاً للقانون رقم (االستفادة من التعليم اجملاين 

انيته بني التالميذ ألي سبب من األسباب عند بلوغ سن التمدرس           ال يفـرق قـانون إلزامية التعليم وجم        
القانوين احملدد يف ست سنوات، وتغيري مدرسة إىل أخرى ألي سبب من األسباب أو االنتقال من املدرسة األقرب                 

 وزارةإىل أخرى أبعد ال يفقد مبدأ جمانية التعليم سواء داخل نفس املدينة أو من مدينة إىل أخرى، وقد اختذت ال                   
تشجيع متدرس األطفال ذوي احلاجات اخلاصة وأطفال الرحل واملناطق اجلبلية والنائية، الوصية سلسلة تساعد على 

 :وهذه أرقام عن نسب التمدرس بالتعليم األويل والتعليم األساسي

 التعليم األويل

 سي  طفـالً خـالل املوسم الدرا      ٧٥٠ ٠٠٠وخبصـوص التعلـيم األويل، يصـل عـدد املمدرسـني             
 يف  ٥١,٣ يف املائة مقابل     ٥٥ سنوات إىل    ٥-٤، لتنتقل بذلك نسبة متدرس أطفال الفئة العمرية         ٢٠٠٦-٢٠٠٥

 يف املائة باملقارنة مع ١٤ طفالً بالوسط القروي، أي بزيادة ٢٧٥ ٠٠٠يف حني مت تسجيل . املائة يف السنة الفارطة
 .املوسم املنصرم

 األوىل ابتدائي

 سنوات بالسنة األوىل من التعليم االبتدائي العمومي واخلصوصي ٦ اجلدد يف سن سجلت أعداد املسجلني 
  وتسجيل  ٢٠٠٥ تلميذاً سنة    ٥١٥ ٣٥٦ إىل   ٢٠٠١ تلميذاً سنة    ٤٥٤ ٤١٥تـزايداً ملموسـاً إذ انتقلت من        

 .٢٠٠٦ يف سنة ٥٣٠ ٠٠٠

ومي واخلصوصي تصل   وبغـض الـنظر عن السن عند التسجيل بالسنة األوىل من التعليم االبتدائي العم              
 .٢٠٠٥-٢٠٠٤ سنة ٢ ٢٧٥ ٠٠٠ خالل هذا املوسم مقابل ٦٤٥ ٠٠٠أعدادهم إىل حوايل 

 إجراءات منع التسرب املدرسي

ومن اإلجراءات اليت مت اختاذها على صعيد الوزارة الوصية من أجل حماربة االنقطاع عن التعليم بالسلكني  
 :در املدرسياالبتدائي واإلعدادي والتخفيف من ظاهرة اهل

إحداث جلان على املستوى احمللي تتكون من مديري املؤسسات التعليمية ومجعيات اآلباء وأولياء      •
التالمـيذ وممثـلي السـلطات واجلماعات احمللية تتوىل ضبط حاالت التسرب واهلدر املدرسي              

 وأسباهبا، مث معاجلتها على املستوى احمللي واإلقليمي؛

 ئدة اآلباء والتالميذ لتوعيتهم بأمهية التعليم؛تنظيم محالت حتسيسية لفا  •

 تزويد التالميذ املعوزين بالكتب واألدوات املدرسية خاصة بالعامل القروي؛  •

 تقدمي وجبة غذائية للتالميذ الوافدين على املؤسسات من القرى والدواوير البعيدة؛  •
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 زيادة يف أعداد   توسـيع شـبكات داخلـيات التعلـيم الـثانوي اإلعـدادي والتأهيلي مع ال                •
 املستفيدين منها؛

إنشـاء دور للطالب والطالبة بعدد من اجلماعات القروية املتوفرة على إعدادية الستقبال تالمذة التعليم                 •
 ؛الثانوي اإلعدادي املتعذر إيوائهم بالداخليات

  ؛درسنيإحداث أنوية للتعليم اإلعدادي باجلماعات القروية لتقريب املؤسسة اإلعدادية من املتم  •

وانطالقـاً مـن إلزامية التعليم، فإن تشجيع التمدرس يقتضي باألساس متتيع فئات متعددة من األطفال              -
باألسبقية يف إطار مقاربة التمييز اإلجيايب اليت تعتمدها الوزارة لتحقيق تكافؤ الفرص بني مجيع األطفال               

 :ءات التاليةلذا تعمل خمتلف مكونات الوزارة على اختاذ اإلجرا. املغاربة

سعياً إىل تشجيع التمدرس واحلد من ظاهرة التسرب املدرسي، وال سيما بالوسط القروي، اختذت الوزارة  
 .  جمموعة من اإلجراءات الداعمة على مستوى التعليم العمومي٢٠٠٥-٢٠٠٤خالل املوسم الدراسي 

ة والداخليات وختصيص منح    وهكـذا، واصلت الوزارة جهودها يف جمال توسيع شبكة املطاعم املدرسي           
ونتيجة لذلك، بلغ عدد التالميذ املستفيدين من اإلطعام املدرسي بالتعليم االبتدائي برسم الدخول . جديدة للتالميذ

 تلميذاً ٩٣٨ ٦٥٠ من اإلناث مقابل ٤٦٨ ٢٠٠ مستفيداً منهم ٩٩١ ٠٠٠ ما يقارب ٢٠٠٦-٢٠٠٥الدراسي 
 وميثل عدد املستفيدين بالوسط القروي نسبة      . م الدراسي املنصرم   فـتاة املسجلة خالل املوس     ٤٤٣ ٤٥٠مـنهم   

 يف املائة ٤٧ يف املائة من جمموع املستفيدين، كما تبلغ نسبة التغطية خبدمات اإلطعام املدرسي بالوسط القروي٩٠
 . من املمدرسني هبذا الوسط، نصفهم إناث

  تلميذاً مقابل   ٢٩ ٣٠٠وي اإلعدادي   ويسـتفيد كذلـك مـن خدمات اإلطعام املدرسي بالتعليم الثان           
 . خالل املوسم الدراسي املنصرم٢٠ ٩١٥

  إىل  ٢٠٠٦-٢٠٠٥كمـا انـتقل عـدد التالميذ املستفيدين من املنح الدراسية خالل املوسم الدراسي                
 مستفيداً خالل املوسم املنصرم، أما بالتعليم       ٤٠ ٢١١ بالتعليم الثانوي اإلعدادي مقابل      ٤٦ ٠٠٠مـا يفـوق     

 . ٢٠٠٥-٢٠٠٤ خالل السنة الدراسية ٤٥ ٥٠٠ مقابل ٥٦ ٧٠٠لثانوي التأهيلي فقد بلغ عدد املستفيدين ا

  داخلية بالتعليم الثانوي اإلعدادي     ١٣وقـد تعـززت شـبكة األقسـام الداخلية بفتح أو إعادة فتح               
 ٢١١ و١٩٨ن التعليم إىل  داخلـيات بالتعليم الثانوي التأهيلي حبيث انتقل عدد الداخليات هبذين السلكني م        ٧و

 . على التوايل

ويف إطـار دعـم هـذه اجلهود، قامت بعض مجعيات اجملتمع املدين بتوزيع عدد من املنح وتوفري مأوى                    
 .للتالميذ، خصوصاً لفائدة التلميذات القرويات املمدرسات خارج مجاعاهتن

ووفق املواصفات التقنية املتعارف     ،عنهامن احلاجات املعرب      انطالقاًاملدجمة   األقساممزيد من    فتح -
والتجهيزات  البيداغوجية، وتوفري الظروف )حوايل عشرة تالميذ يف كل قسم مدمج (عليها دولياً
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 ، واعتماد تنظيم تربوي لإلدماج املدرسي هلذه الفئة        الوزارةهلـا بتنسـيق مع شركاء        الالزمـة 
 من التالميذ؛

املدرسي، وإدخال جمزوءات خاصة به يف التكوين       مواصـلة تكويـن األطر املكلفني باإلدماج         -
األساسـي ألساتذة التعليم االبتدائي، يف ضوء نتائج ملتقى األطلس الذي نظمته الوزارة مبدينة              

 أزيالل وتطبيق املخطط الذي متت املصادقة عليه يف هذه املناظرة؛

 .الرحل طفالوأاجلبلية املعزولة  املناطقأطفال  متدرس لتنمية جديدة حلول إجياد -

 ومحلة التضامن من أجل      التجربة أن محلة التعبئة االجتماعية وخدمات اإلطعام املدرسي واإليواء         بينـت  
 على التمدرس واالحتفاظ    اإلقبالتساهم بشكل فعال يف     تشـجيع التمدرس اليت متثلت يف توزيع احملافظ والكتب          

 التقليص من اهلدر، خاصة     يفوبالتايل   عدادي والتأهيلي،  اإل نيولوج السلك يف   و ،التعليميةبالتالميذ يف املؤسسات    
 .شبه احلضريو القروي نيبالوسط

 :ويف هذا اإلطار، يتم احلرص على 

جعـل احلياة املدرسية للداخليني حتظى بعناية خاصة، والعمل على تطوير أساليب تسيري وتدبري               -
إلنابة عن األسرة يف توفري الشروط شؤون األقسام الداخلية للرفع من أدائها وجعلها يف مستوى ا  

الضـرورية حلياة مدرسية تستجيب ملتطلبات األداء اجليد للواجبات املدرسية وتكرس انضباط            
التالميذ واستثمارهم للفضاءات الزمانية واملكانية االستثمار اجليد وتفسح اجملال ملمارسة األنشطة 

 الثقافية والفنية والرياضية؛

، وترسيخ روح   "اإلشراك واملسؤولية واالنفتاح  "إىل ثقافة   " احلراسة والعقاب "االنتقال من ثقافة     -
التضامن والتآزر واالستمرار يف العناية باملرافق والتجهيزات، وترسيخ املبادئ األساسية للوقاية           

 الصحية والقواعد اخلاصة باحلياة اجلماعية يف مجيع الفضاءات املشتركة كاملطاعم واملراقد؛

 األول للدخول املدرسي إىل آخر يوم من مفتوحة من اليوم ملطاعم املدرسية والداخليات    إبقـاء ا   -
 وآخر يوم الجتياز الدورة االستدراكية المتحان شهادة البكالوريا، وحتسني          الدراسـية  السـنة 

الوجـبات الغذائية بشكل جيعلها متوازنة، واعتبار التالميذ املوجهني إىل الشعب التقنية وشعبة             
 .م الرياضية ممنوحني بصفة تلقائيةالعلو

 توسيع خدمات النقل املدرسي

النقل املدرسي بالوسط   جمال   يف   ، بعض نيابات الوزارة يف املواسم الدراسية األخرية جتارب رائدة         عرفت 
ذه  جيدر التنويه هب   وإذ .بصفة خاصة القروية   الفتاة مكنت من تشجيع التمدرس بصفة عامة، ومتدرس         ،القـروي 
كافة السيدات والسادة مديرة ومديري األكادمييات اجلهوية للتربية والتكوين    فقـد دعـت الوزارة      ب،  الـتجار 

 النقل املدرسي يف الوسط القروي لدعم وتوسيع خدمات  لقيام باإلجراءات الالزمة    ، ل الوزارةونائـبات ونـواب     
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 والقطاعات  واجلماعات احملليةوالسلطات التالميذالشركاء وخاصة مع مجعيات آباء وأولياء      كافة  بتنسـيق مـع     
 .املنتجة واملنظمات غري احلكومية املهتمة بالتربية يف الوسط القروي

وإلجناح جتربة تعميم النقل املدرسي بالوسط القروي وتعزيز أسطوله يف إطار العمليات املنظمة حتت شعار  
  نيابات ١٠ حافلة لفائدة ٢٠ من  ، قامت الوزارة باقتناء دفعة ثانية     "الـنقل املدرسـي دعامـة لتعلـيم جـيد         "

 .إقليمية أخرى

 الذين يتابعون دراستهم يف مدارس التعليم اخلاص جبميع اإلشارة إىل نسبة األطفال املمدرسني -٢٥
 مسـتويات التعلـيم، مـع تقـدمي مقارنـة ملستوى التعليم املتوفر يف املؤسسات التعليمية             

 اخلصوصية والعمومية

سي اخلصوصي أن يلعب دوراً فعاالً إىل جانب التعليم العمومي يف حتقيق هدف             ينـتظر من التعليم املدر     
 يف املائة من التالميذ املمدرسني يف هناية العشرية احلالية، وهلذه الغاية، أعدت ٢٠تعميم التمدرس وذلك بتغطيته ل  

 واملرسوم املطبق لـه    ٠٦-٠٠الـوزارة تصوراً لآلفاق املستقبلية هلذا القطاع على أساس مقتضيات القانون رقم             
 . واعتماداً على نتائج خمتلف الدراسات املنجزة والتوصيات املنبثقة عن أشغال اللجنة الوطنية للتعليم اخلصوصي

األخرية إذ   وفـيما يـتعلق بأعداد املمدرسني هبذا القطاع، فقد شهدت تطوراً ملحوظاً خالل السنوات              
 بزيادة حنو   ٢٠٠٥-٢٠٠٤ تلميذاً سنة    ٣٣٢ ١٣٩ إىل   ٢٠٠٤-٢٠٠٣ تلميذاً سنة    ٢٨٠ ١٤٨انتقلـت مـن     

 يف املائة، غري أهنا ال تزال جد بعيدة من اهلدف املطلوب حتقيقه يف هناية هذه العشرية إذ ال متثل هذه األعداد ١٨,٥
 . يف املائة من جمموع التالميذ املمدرسني باألسالك التعليمية الثالثة٥,٦سوى 

، يصل عدد التالميذ بالتعليم املدرسي اخلصوصي مبختلف ٢٠٠٦-٢٠٠٥وبرسـم املوسـم الدراسـي       
 يف املائة ٥,٩، ليمثل بذلك ٢٠٠٥-٢٠٠٤ يف املائة عن السنة الدراسية ١٠,٧ تلميذ بزيادة ٣٦٧ ٥٠٠األسالك 

 .من جمموع التالميذ

ى أساس نفس وخيضع املدرسون يف التعليمني العام واخلاص لنفس التكوين ويتخرجون من نفس املعاهد عل 
الشواهد، وهم مجيعا يتمتعون بنفس املستوى املهين، وخيضعون لنفس املراقبة التربوية من قبل مفتشي املواد على                

 .مستوى كل مقاطعة من مقاطعات وزارة التربية الوطنية

 عدد مؤسسات التعليم العايل اخلاص -١ 

 ١١٧ : ٢٠٠٤-٢٠٠٣عدد املؤسسات برسم السنة اجلامعية  -

 ١٢٩ : ٢٠٠٥-٢٠٠٤ املؤسسات برسم السنة اجلامعية عدد -

 ١٢ :املؤسسات اجلديدة -

  يف املائة١٠,٢٥ :نسبة الزيادة -
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 عدد الطلبة املسجلني مبؤسسات التعليم العايل اخلاص -٢ 

 ١٧ ٥٥٨ : ٢٠٠٤-٢٠٠٣عدد الطلبة املسجلني برسم السنة اجلامعية  -

  ١٩ ٢١٥ : ٢٠٠٥-٢٠٠٤ عدد الطلبة املسجلني برسم السنة اجلامعية -

  ١ ٦٥٧ :الطلبة اجلدد -

  يف املائة٩,٤٣ :نسبة الزيادة -

 احلقوق الثقافية: ١٥املادة 

إبراز ما إذا كانت بنيات النهوض باللغة والثقافة األمازيغية كما حيددها امليثاق الوطين للتربية  -٢٦
هذا النوع من البنيات ونسبة والتكوين قد أنشئت فعلياً، وبيان أعداد اجلامعات اليت حتتضن          

 الطلبة األمازيغيني الذين يستفيدون منها

إىل جانب اجملهودات اليت بذلتها الدولة لتحسني جودة التعليم، سواء من حيث مراجعة املناهج، أو تنمية                 
اسـتعمال التقنـيات احلديـثة لإلعالم والتواصل، فإن جهات حكومية عديدة عملت يف اجتاه تكريس احلق يف                  
املشـاركة الثقافية واحترام اهلوية الثقافية مبعناها العام، فعلى مستوى وزارة التعليم، تواصل العمل يف اجتاه وضع                 

 يف املائة من جمموع املناهج، وذلك بالتوسع يف تدريس اللغات األجنبية            ٣٠مناهج تعليم حملية وجهوية متثل نسبة       
 يف املناهج والربامج الدراسية من جهة ثانية، وهي التجربة اليت   واإلعالميات من جهة، وبإدماج تدريس األمازيغية     

سـيتم تعميمها تدرجيياً بتنسيق بني وزارة التربية الوطنية واملعهد امللكي للثقافة األمازيغية، الذي أحدث جبانب                
و مبثابة  ، وه ٢٠٠١أكتوبر  / تشرين األول  ١٧جاللة امللك وحتت رعايته مبقتضى الظهري الشريف الصادر بتاريخ          

جامعـة تتكون من مديريات تشتغل يف جمال الدفاع عن الثقافة األمازيغية، ونشر الثقافة، وإحياء الثرات ودراسة     
النحو والبالغة والعروض الشعري األمازيغي واملصطلح وحرف تيفيناغ، وتتمثل فيه اللهجات األمازيغية املركزية             

و ينظم تظاهرات علمية ودورات تكوينية ويترجم الكتب، وقد         الـثالث وينشط فيه ممثلو اجلمعيات املهتمة، وه       
عكـف مـنذ مومسني دراسيني على إصدار كتب مدرسية للمدرسني والتالميذ بتعاون مع وزارة التربية الوطنية،     
وينسـق بعض أنشطته مع وزارة الثقافة، خاصة خالل املهرجانات واملعارض، كما ينسق مع وزارة االتصال اليت             

 .هتا وإذاعتها األخبار وبعض الربامج باألمازيغيةتقدم تلفز

ومعلوم أن من بني املهام املسندة إىل هذا املعهد، جتميع وتدوين خمتلف تعابري الثقافة األمازيغية واحلفاظ                 
عليها ومحايتها وضمان انتشارها ودراسة التعابري اخلطية الكفيلة بتسهيل تعليم األمازيغية عن طريق إنتاج األدوات 
الديداكتيكية الالزمة لتحقيق هذه الغاية وإعداد معاجم عامة وقواميس متخصصة، كل ذلك بانسجام مع السياسة 
 العامـة الـيت تـنهجها الدولة يف ميدان التربية والتعليم، طبقاً للمادة الثالثة من الظهري املؤسس للمعهد امللكي                   

 .للثقافة األمازيغية
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املنظومة التعليمية، الفضاء اإلعالمي، التواصل     : ه على أربعة حماور هي    هذا وقد اشتغل املعهد منذ تأسيس      
 .مع اجملتمع املدين، النشر واإلشعاع الثقايف

 إدماج األمازيغية يف املنظومة التعليمية: احملور األول
 الشروع يف اإلدماج -١ 

ة التربية الوطنية والتعليم العايل      وقع املعهد امللكي للثقافة األمازيغية ووزار      ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢٦بـتاريخ    
والبحـث العلمي اتفاقية شراكة هتدف إىل وضع إطار عام للتعاون بني املؤسستني من أجل بلورة برنامج عام مشترك                   
إلدمـاج اللغـة والثقافة األمازيغيتني يف الربامج واملناهج الدراسية والعمل على تنفيذ هذا الربنامج وتطويره وفق املهام            

قد أعلن عن الشروع يف . وقد نصت االتفاقية على إحداث جلنة مشتركة للتنسيق والتتبع والتقومي.  بكل مؤسسةاملنوطة
 يف املائة من املؤسسات ٥ يف حدود   ٢٠٠٤-٢٠٠٣تدريس األمازيغية مبوجب هذه االتفاقية مع بداية املوسم الدراسي          

سري اإلدماج وفق وترية متدرجة تتوخى التعميم بصيغتيه األفقية         التعليمية التابعة لقطاع التربية الوطنية، على أساس أن ي        
 . يف املائة من املؤسسات التعليمية٣٠وحنن اليوم يف السنة الثالثة خبريطة مدرسية تغطي . والعمودية املسطرة سلفاً

 تبين وتنميط األجبدية والتهيئة اللغوية -٢ 

غية سيتم تبين حرف تيفيناغ، الذي قام املعهد بتقعيده         مباشـرة بعد تأسيس املعهد امللكي للثقافة األمازي        
وهبذا العمل يكون املغرب أول دولة حسمت " تيفيناغ ايركام"وتنميطه ليصبح امسه بعد ذلك مقروناً هبذه املؤسسة 

حيث بكيفـية عملية يف مسألة كتابة األمازيغية حبرفها الطبيعي الذي دخل اليوم اجملال املعلومايت من بابه الواسع                  
 . باإلمجاع على تبين رموز تيفيناغ ضمن النظام الدويل لألجبديات املقننةISOوافقت املنظمة الدولية للتنميط 

أمـا عـلى مستوى التهيئة اللغوية فإن املركز املكلف هبذه املهمة باملعهد امللكي للثقافة األمازيغية يعمل         
قواميس اللغوية وكتب النحو على االستجابة الفورية       مـوازاة مـع السـهر على تقعيد اللغة وإعداد املعاجم وال           

 .للحاجيات اللغوية واملعجمية اليت يتطلبها إعداد احلموالت الديداكتيكية

 الربامج واملناهج الدراسية -٣ 

قـبل الشروع يف عملية اإلدماج مت إعداد االختيارات والتوجهات التربوية ومناهج اللغة األمازيغية اليت                
 شامالً للغايات واملبادئ اليت يرتكز عليها هذا النوع من التعليم إضافة إىل االختيارات والتوجهات تضمنت تصوراً

العامة املؤطرة ملنهاج اللغة األمازيغية، كما صيغ برنامج اللغة األمازيغية يف الطور األساسي من التعليم االبتدائي                
 ١٤٢٤ رجب ٤ الصادرة بتاريخ ١٠٨الوزارية رقم وسيكون هذا العمل موضوع املذكرة      . بكيفية تربوية حديثة  

وبعد ذلك يقوم املعهد تباعاً بإعداد املناهج الدراسية حسب الكفايات التربوية   . ٢٠٠٤سبتمرب  /املوافـق أيلـول   
 .واللغوية املقترحة لكل مستوى دراسي على حدة

 األدوات واحلموالت الديداكتيكية -٤ 

 يف إجناز األدوات البيداغوجية     ٢٠٠٣غية منذ منتصف خريف سنة      شـرع املعهد امللكي للثقافة األمازي      
وهي عبارة عن   " أوال اينو "اخلاصة بتدريس اللغة األمازيغية يف السنة األوىل من التعليم االبتدائي بإعداده لكراسة             
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 شهر جذاذات تربوية معززة بشريط صويت حيتوي على مجيع النصوص املدرجة يف الكراسة املذكورة، ويف منتصف
وهبذا .  صدر أول كتاب مدرسي لألمازيغية باملؤسسات العمومية٢٠٠٤-٢٠٠٣أبريل من السنة الدراسية /نيسان

تتضمن كتاب التلميذ والدليل    " تامازيغت. تيفاوين أ "العمـل دشـن املعهـد أول جمموعة تربوية رمسية حتت اسم             
 " ٢تامازيغت  . تيفاوين أ " "١تامازيغت  . تيفاوين أ "الـتربوي لألسـتاذ صـدر مـنها حلد اآلن ثالث مستويات             

" ٤تامازيغت . تيفاوين أ"وخبصوص . وكلها للسنوات الثالث األوىل من التعليم األساسي " ٣تامازيغت  . تيفاوين أ "
 املدرسي  اخلاص باملستوى الرابع فاملعهد يف املرحلة النهائية من إعداده ليكون رهن إشارة املعنيِّني باألمر يف الدخول               

قـبل، وباملوازاة مع الكتاب املدرسي أصدر املعهد جمموعة مهمة من املعينات الديداكتيكية الضرورية لضمان               امل
 .استغالل ناجع هلذه اجملموعة التربوية

 تكوين أطر وأساتذة اللغة األمازيغية -٥ 

ة التربية الوطنية والتعليم    تبعاً التفاقية الشراكة السالفة الذكر، قام املعهد امللكي للثقافة األمازيغية ووزار           
العـايل والبحث العلمي بتنظيم عدد من الدورات التكوينية لفائدة مفتشي وأساتذة اللغة األمازيغية، يف املرحلة                

يوليه / متوز ٧ومن  .  بالنسبة للمفتشني  ٢٠٠٣يوليه  /يونيه ومتوز / حزيران ٣٠األوىل خالل الفترات املمتدة ما بني       
إعداد  لألساتذة يف موضوع اللغة والتاريخ واحلضارة والثقافة ويف جمموعات عمل حول  منه بالنسبة١١ إىل ٢٠٠٣

 ٩٠وبعد صدور املذكرة الوزارية رقم      . جـذاذات الدرس اللغوي األمازيغي والتدريب على الكتابة حبرف تيفيناغ         
ديدة، شرع يف تكوين     املتضمنة ألجندة الدورات التكوينية وللخريطة املدرسية اجل       ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١٩بتاريخ  

 . دورات يف السنة الدراسية غطت حلد اآلن عشر أكادمييات جهوية للتربية والتكوين٣مستمر ومنتظم مبعدل 

 إدماج األمازيغية يف الفضاء اإلعالمي: احملور الثاين
زيغية على أن   تنص الفقرة السابعة من املادة الثالثة من الظهري احملدث واملنظم للمعهد امللكي للثقافة األما              

وبناء ". عن املناهج الكفيلة بتعزيز وتشجيع مكانة األمازيغية يف جمايل التواصل واإلعالم          "يتوىل املعهد البحث    
عليه، قام املعهد ببلورة استراتيجيته يف مواكبة إدماج األمازيغية يف النسيج اإلعالمي، وخاصة يف الفضاء السمعي                

 .وزارة االتصالالبصري، يف إطار اتفاقية شراكة مع 

 .يف اإلعالم السمعي البصري العمومي الذي عرف حتقيق مكتسبات مهمة ساهم املعهد امللكي يف صيانتها 

ونتيجة هلذا العمل وتنفيذاً لنتائج اللقاءات مع خمتلف األطراف املعنية بامليدان اإلعالمي، أسفرت املرحلة               
 : كمن يفالراهنة على تدشني عدد من املشاريع، لعل أمهها ي

 حيث شكل هذا اإلجراء قفزة      ٢٠٠٥متديد فترات البث بالنسبة للقناة األمازيغية خالل موسم          -
نوعـية يف املسامهة يف توسيع رقعة املستمعني إىل هذه القناة اإلذاعية، حبيث انتقل عدد ساعات                

 ؛٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١٥ ساعة ابتداًء من ١٦ ساعة يف اليوم إىل ١٢البث من 

ختصيص الغالف الزمين اجلديد ملعاجلة مواضيع حيوية كالتعليم والشباب واملرأة والثقافة والصحة  -
 ؛...ومدونة األسرة وحقوق اإلنسان 
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 تبين مقاربة جديدة لتكرمي رموز الثقافة األمازيغية واالهتمام بعامل الطفل؛ -

ن نشرة األخبار بالقناة التلفزية األوىل إىل       انتقال جتربة البث املوحد باألوجه األمازيغية الثالثة م        -
 العديـد مـن احلصـص اإلذاعـية الصـباحية خاصـة فيما يتعلق مبواكبة وتغطية املناسبات                 

 .الوطنية والدولية

أمـا بالنسبة لباقي القنوات فيمكن تسجيل حتوالت مهمة يف جمال الربامج الناطقة أو املهتمة باألمازيغية                 
 برامج ناطقة باألمازيغية ٧ ما يناهز ٢٠٠٦وهكذا قدمت القناة الثانية منذ بداية . ذاعي احلايلابتداًء من املوسم اإل

يف جمال الرياضة والطب والثقافة إضافة إىل برناجمي حلظة شعر ومناذج عن األمازيغية وتغطية جمموعة من األنشطة                 
 .الفنية واإلشعاعية

تسجيل وثائقي خاص عن املعهد امللكي للثقافة األمازيغية        وبالنسـبة للقـناة الرابعة فإهنا قامت مؤخراً ب         
 .وكذلك عن األنشطة املوازية هلذه املؤسسة اليت تقوم هبا لصاحل األطفال

 التواصل مع اجملتمع املدين: احملور الثالث

اظ على  يف إطار استراتيجية املعهد امللكي للثقافة األمازيغية يف االنفتاح على احمليط، ومن منطلق أن احلف               
 األمازيغـية يسـتلزم تظافر جهود اجلميع، بادر املعهد إىل وضع إطار مرجعي للتعاون والشراكة مع اجلميعات                 

 .الثقافية األمازيغية

 ٥ و٤وقد توجهت سلسة اللقاءات واالتصاالت اليت أجراها املعهد مع هذه اجلمعيات بلقاء بوزنيقة أيام   
مجعية من خمتلف أحناء املغرب، والذي انتهت أشغاله باخلروج          ٧٥ الـذي مجـع أزيد من        ٢٠٠٥مـارس   /آذار

بتوصـيات مهمة يف جمال اإلعالم والتعليم واالنفتاح على احمليط مما أضفى ديناميكية على هذه العالقات توجت                 
م بعدة اتفاقيات شراكة مهت اإلبداع جبميع أصنافه والتعليم وكذلك األنشطة ذات الطابع اإلشعاعي وبلغة األرقا              

 . اتفاقية شراكة مع فعاليات اجملتمع املدين العاملة يف الفضاء األمازيغي٣٦ مت إبرام ٢٠٠٥فإنه برسم سنة 

 النشر واإلشعاع الثقايف: احملور الرابع

 :للنشر واإلشعاع الثقايف مكانة متميزة يف استراتيجية املعهد، بالنظر إىل املهام واملرامي اليت تتلخص يف 

سسـة عرب إصدار أعمال باحثيها وتكريس انفتاحها على حميطها عرب نشر كتب    الـتعريف باملؤ   -
 ودورية إخبارية ومنتوجات التواصل؛

املسـامهة يف نشـر املعارف واملعلومات املرتبطة باللغة والثقافة األمازيغيتني عن طريق التأليف               -
 والترمجة والتحقيق؛

 املكتوب؛املسامهة يف انتقال األمازيغية من الشفهي إىل  -
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تشجيع ودعم اإلنتاج العلمي واألديب والفين واملوسيقي عن األمازيغية وباألمازيغية من قبيل نشر  -
 أطروحات الدكتوراه املتميزة، دواوين الشعر، القصص والروايات واملسرحيات إخل؛

 غيتني؛إعادة طبع املؤلفات القدمية اليت تعاجل مواضيع هلا ارتباط باللغة والثقافة األمازي -

نشـر املعـرفة ودمقرطتها ومتكني املواطنني املغاربة وغريهم، بواسطة الكتب والوثائق األخرى              -
 .املنشورة، من التعرف على جزء مهم من ثقافتنا وتارخينا وذاكرتنا اجلماعية الوطنية

للغة وقـد جتـاوز عـدد اإلصـدارات أربعـني مؤلفاً مشل جماالت األدب والتاريخ واألنتروبولوجيا وا             
 ... .والديداكتيك والتعابري الفنية 

أما بالنسبة لإلشعاع الثقايف والعلمي فقد متكن املعهد من تنظيم عدد مهم من الندوات العلمية يف جماالت  
 .متعددة تدخل ضمن اختصاصاته

  قبله، أن الشعب   ٥وممـا ينبغي التذكري به يف هذا الباب، كما جاء يف معرض اجلواب عن السؤال رقم                  
العربية واألمازيغية واألندلسية   : املغـريب شـعب واحد هبوية واحدة غنية بروافدها ومكوناهتا الثقافية واحلضارية           

واألفريقية، اإلسالمية واملسيحية واليهودية، فهو بلد يعيش الوحدة يف إطار التعدد الذي يغين اخلصوصية، واملغاربة 
ازيغية منذ قرون، فهم شعب واحد متداخل األواصر، والتالميذ         ختـتلط يف دمائهم األصول العربية واألصول األم       

داخل نفس البنايات ومع نفس الطاقم التربوي واإلداري، والطلبة يف املدارس واجلامعات واملعاهد هم طلبة مغاربة 
لوطنية، يدرسون نفس املواد الدراسية بنفس املناهج والربامج والكتب املدرسية يف إطار نفس السياسة التعليمية ا              

فال وجود لطلبة عرب وطلبة أمازيغ، بل هناك حصص لتدريس األمازيغية وحماضرات عن احلضارة والثقافة املغربية 
بكـل مكوناهتا، وهذا املبدأ العام واألصيل ال مينع مستقبالً من إحداث شعب لألمازيغية يلتحق هبا من يشاء من                   

ومن يتحدث هبما معا أو يتحدث هبما ويتحدث غريمها، أو من الطلبة من يتحدث العربية ومن يتحدث األمازيغية 
إحـداث وحـدات ختصص جامعية يف جمال األمازيغية واآلداب والفنون املرتبطة هبا، علما بأن دراسات جامعية                 
وأطروحات أجنزها طلبة مغاربة يف هذه اجملاالت، فاألمازيغية مكون أساسي من مكونات اهلوية املغربية ومصدر               

وقد جعل الظهري احملدث واملنظم للمعهد امللكي للثقافة األمازيغية . ذه اهلوية حبضارهتا وثقافتها وخصوصيتهالغىن ه
 :من مهام هذا املعهد

مسـاعدة اجلامعـات إن اقتضـى احلال على تنظيم املراكز اليت تعىن بالبحث والتطوير اللغوي        -١ 
 . والثقايف األمازيغي وعلى تكوين املكونني

 :سة التعابري اخلطية الكفيلة بتسهيل تعليم األمازيغية عن طريقدرا -٢ 

 إنتاج األدوات الديداكتيكية الالزمة لتحقيق هذه الغاية وإعداد معاجم هامة وقواميس متخصصة؛ -

إعـداد خطـط عمل بيداغوجية يف التعليم العام ويف جزء الربامج املتعلق بالشأن احمللي واحلياة                 -
 .انسجام مع السياسة العامة اليت تنهجها الدولة يف ميدان التربية الوطنيةاجلهوية، وكل ذلك ب
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اإلسـهام يف إعـداد برامج للتكوين األساسي واملستمر لفائدة األطر التربوية املكلفة بتدريس               -٣ 
 .األمازيغية واملوظفني واملستخدمني الذين تقتضي مهنتهم استعماهلا وبوجه عام كل من يرغب يف تعلمها

 :ذه جداول تتعلق بتدريس األمازيغية يف املدرسة املغربيةوه 

 نسب املدارس املعنية بتدريس اللغة األمازيغية

٢٠٠٤-٢٠٠٣ ٢٠٠٥-٢٠٠٤ ٢٠٠٦-٢٠٠٥ ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ٢٠٠٨-٢٠٠٧ ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ٢٠١٠-٢٠٠٩ 

  املوسم الدراسي
 

 املستوى

 السنة األوىل ٪٥ ٪٢٠ ٪٤٠ ٪٦٠ ٪٨٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠
 السنة الثانية - ٪٥ ٪٢٠ ٪٤٠ ٪٦٠ ٪٨٠ ٪١٠٠
 السنة الثالثة - - ٪٥ ٪٢٠ ٪٤٠ ٪٦٠ ٪٨٠
 السنة الرابعة - - - ٪٥ ٪٢٠ ٪٤٠ ٪٦٠
 السنة اخلامسة - - - - ٪٥ ٪٢٠ ٪٤٠
 السنة السادسة - - - - - ٪٥ ٪٢٠

 . مدرسة٣٣٠ من جمموع املدارس االبتدائية متثل حالياً حوايل  يف املائة٥ :ملحوظة

 ملعنية بتدريس اللغة األمازيغية يف أفق املواسم الدراسية نسب اإلعداديات ا
 ٢٠١٠-٢٠٠٩ و٢٠٠٦-٢٠٠٥ما بني 

٢٠٠٤-٢٠٠٣ ٢٠٠٥-٢٠٠٤ ٢٠٠٦-٢٠٠٥ ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ٢٠٠٨-٢٠٠٧ ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ٢٠١٠-٢٠٠٩ 

  املوسم الدراسي
 

 املستوى

 السنة األوىل - - ٪٢٥ ٪٥٠ ٪٧٥ ٪١٠٠ ٪١٠٠

 ةالسنة الثاني - - - ٪٢٥ ٪٥٠ ٪٧٥ ٪١٠٠

 السنة الثالثة - - - - ٪٢٥ ٪٥٠ ٪٧٥

 .٢٠٠٦-٢٠٠٥ إعدادية يف أفق املوسم الدراسي ٤٠٠ من اإلعداديات  يف املائة٢٥من املتوقع أن متثل نسبة  :ملحوظة

 نسب الثانويات املعنية بتدريس اللغة األمازيغية يف أفق املواسم الدراسية 
 ٢٠١٠-٢٠٠٩ و٢٠٠٦-٢٠٠٥ما بني 

٢٠٠٤-٢٠٠٣ ٢٠٠٥-٢٠٠٤ ٢٠٠٦-٢٠٠٥ ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ٢٠٠٨-٢٠٠٧ ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ٢٠١٠-٢٠٠٩ 

  املوسم الدراسي
 

 املستوى

 ١واألسدس . م.ج - - ٪٢٥ ٪٥٠ ٪٧٥ ٪١٠٠ ٪١٠٠

 ٤ و٣األسدسني  - - - ٪٢٥ ٪٥٠ ٪٧٥ ٪١٠٠

 األسدسني - - - - ٪٢٥ ٪٥٠ ٪٧٥

 .٢٠٠٦-٢٠٠٥نوية يف أفق املوسم الدراسي  ثا٢٠٠ يف املائة من الثانويات ٢٥من املتوقع أن متثل نسبة  :ملحوظة

 ـ ـ ـ ـ ـ


