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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

ق االقتصادية  متـيزت الفـترة اليت تلت تقدمي التقرير الوطين الثالث اخلاص بالعهد الدويل اخلاص باحلقو               
واالجتماعية والثقافية بانطالق املبادرة الوطنية للتنمية البشرية اليت أعلن عنها صاحب اجلاللة امللك حممد السادس            

 وهي املبادرة اليت وضعت رهانات كربى تنبثق من منظور شامل لبناء مغرب             ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٨نصره اهللا يوم    
قوامها الدميقراطية والقانون وحقوق اإلنسان مع فتح أوراش اإلصالحات حديث يقوم على بناء دعائم دولة حديثة 

واملشـاريع اهليكلـية الـيت مـن شأهنا الدفع بعجلة النمو، وفق استراتيجية للتنمية البشرية بأبعادها االقتصادية                  
 املتوسط، وإجناز   - إهنا مللحمة شاملة، تتكامل فيها املشاريع االستراتيجية الكربى كطنجة        "واالجتماعية والثقافية   

التجهـيزات األساسـية، وتأهـيل املوارد البشرية، مع الربامج اجلهوية، وعمليات التنمية احمللية اهلادفة إىل حتفيز       
 ٢٠كما أكد صاحب اجلاللة يف خطاب " املـبادرات احلـرة والتشـغيل الـذايت وتعزيـز التضامن االجتماعي           

شرعت احلكومة املغربية يف بلورة خطة عملها بتعاون مع خمتلف          وهي املبادرة امليثاق اليت     . ٢٠٠٥أغسطس  /آب
الشـركاء مـن مجاعات حملية وقطاع خاص وجمتمع مدين وهيئات إقليمية ووطنية لصاحل خمتلف جهات اململكة                 

) املبادرة(على أن الدفعة األوىل لتفعيلها "وباسـتهداف كل الشرائح االجتماعية يف الشمال واجلنوب مع التركيز       
 تتوخى اإلدماج اجملتمعي، ينبغي أن تقوم على معايري موضوعية تراعي مستوى االستعجال، واحلاجة امللحة               الـيت 

 من األحياء احلضرية    ٢٥٠ من اجلماعات القروية، و    ٣٦٠ ل     ةللمسـتهدفني بالتأهيل االجتماعي بإعطاء األسبقي     
وهذه ". الذين يعانون اإلقصاء واإلعاقة   األشـد فقـراً وهتميشاً، فضالً عن الفئات واألشخاص يف وضعية صعبة             

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

نفيذ هذه املبادرة وخمتلف املشاريع االجتماعية رغم الظروف االقتصادية الصعبة اليت متيز هبا             ويتواصـل ت   
 .املغرب خالل السنوات القليلة األخرية

 ثقل املديونية؛ �

 ؛٢٠٠٥-٢٠٠٤جفاف املوسم الفالحي  �

 ارتفاع أسعار البترول؛ �

 زلزال احلسيمة؛ �

 آفة اجلراد يف املناطق اجلنوبية؛ �

 ٢٠٠٤اع نسبة أعداد الشباب الذين يلجون سوق الشغل سنوياً حسب اإلحصاء العام لسنة ارتف �
 .بالنسبة للساكنة
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فاملغـرب يف كل األحوال ملتزم حبقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها عاملياً، وقد أكد ذلك دستور                  
 كانون ١٠وم  وكمـا عـرب عـن ذلـك صاحب اجلاللة يف أكثر من مرة وخاصة يف خطابه ي      ١٩٩٦ و ١٩٩٢
 مبناسبة إحياء الذكرى اخلمسني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان حيث أكد جاللته على             ١٩٩٩ديسـمرب   /األول

 .ضرورة الدفاع عن حقوق اإلنسان والنهوض هبا ونشر ثقافتها

 متثلت يف برامج التنمية االجتماعية ١٩٧٦قـد حظيـت األقالـيم الصـحراوية بعناية خاصة منذ سنة         
صـادية والثقافـية على صعيد العمران والصحة والتعليم والبنيات األساسية واإلدارة واالقتصاد واخلدمات              واالقت

والرياضـة والـثقافة، كما حظيت بنفس العناية يف املبادرة الوطنية للتنمية االجتماعية، وقد أعدت وكالة تنمية                 
ن جمموعة من الربامج الطموحة اليت تستجيب آلمال        األقالـيم اجلنوبـية بعد إحداثها برناجماً للتنمية املندجمة تضم         

 ماليري درهم، تستثمر الطاقات البشرية والطبيعية هلذه األقاليم وتستهدف تعزيز البنيات التحتية             ٨الساكنة بقيمة   
األساسـية وتعمـيم شـبكة الكهـرباء واملاء الشروب والطرق وتقريب اإلدارة من املواطنني وتعميم التمدرس                 

 من السكن الالئق واخلدمات الطبية والرياضية واالهتمام بالثقافة الصحراوية واملهرجانات احمللية اليت              واالستفادة
تـنهض باملوروث الثقايف هلذه املناطق، كما ركزت هذه املشاريع على خدمة اجلانب االقتصادي من خالل دعم                 

يدية، وإقامة مشاريع اقتصادية جتعل من قطـاع الصيد ال سيما الصيد الساحلي والنشاط السياحي والصناعة التقل  
هـذه املـناطق قطباً اقتصادياً يتميز خبصوصيته اجلهوية اليت تتكامل مع باقي اجلهات ملا فيه صاحل املواطن املغريب             

 .حيثما كان يف الشمال أو اجلنوب بدون ميز وال فرق كما يؤكد على ذلك الدستور

 رات اليت اختذهتا الدولة ملواجهة ثقل املديونيةتقدمي معطيات حمينة حول نتائج املباد -٢ 

 سياسي أضحى أحسن، مما دفع      -بالـرغم مـن أن الدين اخلارجي ما زال مهماً، إال أن املناخ املاكرو                
 :باملغرب النتهاج سياسة استراتيجية خاصة بتسيري الدين ترتكز على عدة حماور

 ؛)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 

وملواجهة ثقل املديونية فقد اختذت عدة مبادرات، يف إطار سياسة التدبري النشيط للمديونية اليت انتهجتها        
 :نهااحلكومة، وم

 :حتويل الدين إىل استثمارات )أ(

ركـزت هذه االستراتيجية على حتويل الدين اخلارجي إىل استثمارات، حيث تعترب هذه اآللية من نتائج                 
االتفاق اخلامس والسادس مع نادي باريس، املتعلقان بإعادة جدولة ديون املغرب، كما سعى املغرب إىل توسيع                

 : دائنني آخرين من خارج نادي باريس، وهلذا الغرض مت استحداث آليتنينطاق استعمال هذه اآللية ليشمل
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فيما خيص حتويل الدين العام، فاألمر يقتضي بأن يتخلى الدائن عن دينه مقابل أن يستعمل املدين  -
 هذا الدين يف مشاريع اقتصادية واجتماعية؛

يب، الذي مت قبول مشروعه،     فـيما خيص الدين اخلاص، يقتضي األمر بأن يشتري املستثمر األجن           -
 .الدين املغريب من الدولة الدائنة، ويسلمه إىل املغرب يف مقابل التخفيض من قيمة هذا الدين

 :معاجلة الدين الباهظ التكلفة )ب(

 :مت انتهاج طريقتني 

 استبدال الدين القدمي بدين جديد، بشروط أفضل؛ -

 .لفائدة األصليةإعادة التفاوض مع بعض الدائنني لتخفيض نسبة ا -

 :معاجلة املخاطر املالية )ج(

هتدف هذه املعاجلة إىل جعل هذه املخاطر الناجتة عن أحوال الصرف ونسبة الفائدة يف أدىن مستوى، حيث 
 :يتم يف هذا السياق اختاذ اإلجراءات التالية

 حتويل ديون بعملة الني والدوالر إىل عملة اليورو؛ -

 مع البنك الدويل، (MASTER DERIVATIVES ARGEEMENT)التوقـيع على اتفاق إطار   -
 اخلاصة  ونسب الفائدةSWAPS DEVISES -الذي يسمح بإجراء عمليات حتويل خاصة بالعمالت 

 ببعض قروض هذه املؤسسة؛

 .حتويل القرض املمنوح من البنك الدويل إىل عملة اليورو وتثبيت سعر الفائدة عليه -

م األنشطة اليت استهدفت ختفيف الدين، كان هلا مردود إجيايب على املستويني            وجتدر اإلشارة إليه أن معظ     
 :املايل واالقتصادي

 :على املستوى املايل -١

 مت ربح رصيد مهم من العملة، على اعتبار أن شراء الدين احملول يتم بالعملة احمللية؛ -

 تراجع حجم الدين العمومي بأكثر من مليار دوالر؛ -

 :ى االقتصاديعلى املستو -٢

مكّنت عمليات حتويل الدين إىل استثمارات، القيام مبشاريع تنموية يف ميادين التربية والصحة، وكذا يف                
 . منصب شغل١ ٢٠٠ مليار دوالر، ووفر ما يزيد عن ٤امليدان الفالحي، حيث فاق حجم كلفة هذه املشاريع 
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وبتضافر اجلهود مع سياسة االقتراض احلذرة، متكن فنتـيجة هلذه االستراتيجية املعتمدة يف معاجلة الدين،        
 :املغرب من تسجيل إجنازات مهمة متثلت يف

 مليار ٢٢,٦ مليار دوالر، بعدما كان ١٤ إىل ٢٠٠٤انتقال رصيد الدين اخلارجي العام يف هناية  -
 ؛١٩٩٥دوالر يف أواخر سنة 

  مليار دوالر، خالل نفس الفترة؛٨,٥ مليار دوالر، إىل ١٥,٧انتقال الدين اخلارجي للحكومة من  -

 ٢٦ ليستقر يف PIB - نقطة من الناتج الداخلي اإلمجايل ٤٢ ب اخنفضت بشكل نسيب نسبة الدين  -
 نقطة على قياس املداخيل اجلارية مليزان األداءات لتستقر ١٨ ب ، فيما اخنفضت هذه السنة يف املائة

 .يف املائة ١٢يف 

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

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

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

 ". سياسية ومدنية واقتصادية واجتماعية وثقافيةفيها كل أبعادها احلقوقية من

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

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

 . من الظهري١املادة " واهليئات

جمللس يف برنامج عمله لواليته ما بعد إعادة التنظيم، فقد أحدث مخس            واعتباراً لألولويات اليت سطرها ا     
 :جمموعات عمل يتوزع عليها األعضاء وهتم

 النهوض بثقافة حقوق اإلنسان؛ -

 محاية حقوق اإلنسان والتصدي لالنتهاكات؛ -

 ؛)السياسي واالقتصادي والثقايف(حقوق اإلنسان والتطور اجملتمعي  -

 لسياسة العمومية؛دراسة التشريعات وا -

 .العالقات اخلارجية -
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وقد نظم اجمللس لقاءات دراسية حول موضوع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف انتظار إعداد             
 .تصورات واقتراحات عمل

  اإلطار القانوين العام-ثانياً 

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

تؤكـد ديباجة الدستور املغريب على االلتزام حبقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها عاملياً، وقد اخنرط                 
عاهدات يف جمال حقوق اإلنسان،     املغرب منذ استقالله يف املنظومة األممية، ووقّع وصادق على أهم االتفاقيات وامل           

وهو مواظب على تقدمي تقاريره الدورية املتعلقة هبا، ويسهر على مالءمة تشريعاته الوطنية معها وعلى رفع حتفظاته 
بشـأهنا، وحيـترم مبدأ مسو االتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية عند التعارض، وقد أكدت جمموعة من                  

 القاعدة حيث تراعى يف األحكام مبادئ االتفاقيات الدولية مبجرد التوقيع واملصادقة            االجـتهادات القضائية هذه   
. عليها ونشرها يف اجلريدة الرمسية كما هو احلال بالنسبة للعهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية              

فاقيات الدولية، وستأيت ضمن اإلجابة ويقوم املغرب حالياً مبجهود خاص ملالءمة كل تشريعاته الوطنية مع هذه االت
 . معلومات عن حاالت عرضت أمام القضاء ملخالفتها بعض مبادئ هذا العهد١٧ و١١على السؤالني رقم 

 )٥ إىل ١املواد من ( قضايا تتعلق باملقتضيات العامة للعهد -ثالثاً 

 عدم التمييز: ٢املادة 

ذهتا الدولة لتنفيذ مقتضيات العهد ذات      تقـدمي معطـيات حول اخلطوات امللموسة اليت اخت         -٥
 الصلة بعدم التمييز خصوصاً بالنسبة لسكان األقاليم الصحراوية

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

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

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

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

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

على تساوي ظروف العيش واستثمار الطاقات وتقاسم الثروات، فاملقتضيات اجلديدة اليت جاء هبا القانون اجلنائي، 
كل " املشرع تعريفاً واسعاً ينسجم مع التعريف الدويل، إذ يشمل هفهي تكرس احلماية ضد التمييز الذي أعطى لـ
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خاص الطبيعيني بسبب األصل الوطين أو األصل االجتماعي أو اللون أو اجلنس أو الوضعية العائلية               تفرقة بني األش  
أو احلالة الصحية 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 لعرق أو ألمة أو لساللة أو لدين معني         
 .باحلبس من شهر إىل سنتني وبالغرامة من ألف ومائتني إىل مخسني ألف درهم

إضـافة إىل هذا فإن مؤسسة ديوان املظامل واحملاكم اإلدارية مؤسسات للتظلم الفردي واجلماعي ضد كل انتهاك     
 .صاف كل من استشعر أنه كان ضحية متييز من فرد أو مجاعة أو هيئةقد يستهدف هذا املبدأ حبيث يلجأ إليها قصد اإلن

 املساواة بني الرجال والنساء يف احلقوق: ٣املادة 

تقـدمي معطـيات حميـنة حول التقدم احلاصل فيما خيص مشروع إصالح مدونة األحوال                -٦
 الشخصية املقترح من طرف اللجنة امللكية

النهوض بأوضاعها يعترب من أولويات االختيارات السياسية الكربى يف         إن تطوير النظام القانوين لألسرة و      
املغرب، فاحلديث عن تطبيق مدونة األسرة والنظام القضائي الذي أحدث للسهر على تطبيقها وجمهودات وزارة               

 ٣العـدل واحلكومـة كل ذلك يرمي إىل إجناح هذا التطبيق، فبعد أن استمع جاللة امللك حممد السادس بتاريخ              
 إىل امللتمسات اليت تقدمت هبا الفعاليات النسائية بشأن تعديل مدونة األحوال الشخصية، بادر ٢٠٠١مارس /آذار

حفظـه اهللا إىل تعيني اللجنة االستشارية امللكية إلصالح املدونة وقد اشتغلت اللجنة على مدى عدة اجتماعات،                 
ك الذي أحاله على الربملان من أجل املصادقة عليه وبعـد توافقات عدة، استوى املشروع، فعرض على جاللة املل        

والنظر يف كيفية تفعيل مدونة األسرة، وتبسيطاً لإلجراءات والسرعة يف تصريف القضايا مبا يتالءم مع ما مت توخيه 
مـن هذه املدونة اجلديدة فقد مت تقدمي مشاريع تعديالت تتعلق ببعض املواد من قانون املسطرة املدنية استهدفت                  

اخلصوص إقرار املسطرة الشفوية ال سيما يف القضايا املتعلقة بالنفقة والطالق والتطليق بدالً من املسطرة الكتابية                ب
اليت تتسم ببطئها وتعقيدها، وتقليص آجال البث مع إعطاء أوامر وأحكام يف هذه القضايا ذات الطابع التنفيذي                 

 . هلا القيام بدورها الرقايب وكطرف رئيسي وفق ما جاءت به املدونةبقوة القانون، وتعزيز مركز النيابة العامة ليتأتى

 :وحبثاً عن توفري فضاء الئق بأقسام األسرة فقد مت إعداد 

  قسماً جاهزاً توجد يف بنايات مستقلة والئقة؛٢٠ -

  قسماً خصصت هلا أجنحة مستقلة ببنايات احملاكم االبتدائية؛٣٨ -

 .احملاكم االبتدائية أقسام توجد مقرها ببنايات ٨ -

 مركزاً، وقد خصصت هلذه األقسام ١٨٠كما وقع تعيني قضاة األسرة يف مراكز القضاة املقيمني وعددها  
مكاتب اإلرشاد تستعمل الطرق احلديثة من أجل تسهيل توجيه املتقاضني، ولضمان االنطالقة يف أحسن الظروف               

رئاسة أقسام القضاء األسري إىل قضاة متمرسني مع تعيني         واألحـوال وعـلى الوجه األمثل، فقد مت إسناد مهام           
هيـئات قارة خمتصة بالبث يف القضايا اليت تدخل يف اختصاص هذه األقسام وتكليف قضاة النيابة العامة هبا، وما      

 د احللول  ميكـن اإلشارة إليه إىل أن مدونة األسرة متيزت باهتمامها الكبري باجلالية املغربية املقيمة باخلارج، وبإجيا               
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ملـا قد تعرفه وضعيتهم األسرية من تغيري، وقد مت تعيني قضاة مغاربة مكلفني بالتوثيق ملحقني ببعض السفارات                  
كقضاة لألسرة وذلك يف كل من فرنسا وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وأملانيا وإسبانيا، كما جتدر اإلشارة كذلك إىل 

 النفقة، وذلك لعسر احملكوم عليه، حيث أدى ذلك إىل التفكري يف            أنه يف بعض احلاالت يتعذر تنفيذ أحكام بأداء       
الوزير األول، فقد مت تكليف خلية وزارية بتعميق التفكري السيد وضع مشروع صندوق التكافل العائلي، وبأمر من 

 .يف كيفية إحداث هذه املؤسسة

الئل والشروحات وبإصدار   كمـا متـيزت السنة اليت تلت دخول مدونة األسرة حيز التنفيذ بإصدار الد              
 .املراسيم واملذكرات اليت تسهل تطبيقها ميدانياً

تقـدمي معطـيات إضـافية حـول اإلجراءات املتخذة لضمان حقوق النساء، وباخلصوص               -٧
اإلجـراءات املتعلقة بتعزيز املشاركة الفعلية للنساء يف صناعة القرار الذي يساهم يف التنمية         

 املستدامة للبلد

ميكن جلميع املواطنني أن يتقلدوا الوظائف واملناصب احلكومية وهم         "ستور يف فصله الثامن أنه      يضمن الد  
فكل شخص لـه احلق يف املشاركة يف إدارة الشؤون العامة للبلد، وقد         " سواء فيما يرجع للشروط املطلوبة لنيلها     

امة، وعمل على تطويره وحتيينه حيث      وضع املغرب إطاراً قانونياً يهدف إىل تكريس حق املشاركة يف الشؤون الع           
أدخـل عـدة إصالحات تشريعية وذلك عرب تكريس حقوق منصوص عليها أو من خالل ابتكار أوضاع قانونية     
جديـدة لصاحل املرأة، وهو ما أعطى دفعة قوية يف اجتاه املساواة بني اجلنسني يف احلقوق السياسية، لتصبح املرأة                   

 النساء إىل السياسي بشكل أكثر، فمثالً مت توظيف بعض التقنيات االنتخابية من أجل مرور           مشاركة فاعلة يف اختاذ القرار      
 يف املائة من عدد مقاعد ١٠الربملان يف إطار نوع من التمييز اإلجيايب القانوين لصاحل املرأة، حيث مت ختصيص نسبة 

من خالل   مت البدء فيه منذ سنوات خاصة        لفائدة النساء، وهذا النهج   ) كوطاً( مقعداً   ٣٢٥الـربملان البالغ عددها     
متكـني املـرأة من ولوج مناصب ومسؤوليات هامة على مستوى السلطات الثالث يف الدولة، وهو اختيار يتعزز تدرجيياً      

 .بوصول املرأة إىل أعلى مناصب املسؤولية يف خمتلف األجهزة وداخل خمتلف املواقع ومن خمتلف التيارات واملشارب

 طيات حمينة حول الوضعية احلالية للنساء خاصة فيما يتعلق باملرياث والطالق والتعددتقدمي مع -٨

 :التعدد )أ( 

إذا كانـت مدونـة األسرة قد علقت التعدد على اإلذن به من طرف القاضي مىت كانت هناك ظروف                    
لسادة القضاة معها، أدى إىل استثنائية تربر السماح به، فإن الشروط اليت مت وضعها يف هذه املدونة وكيفية تعامل ا

 ذلك أنه خالل الشهور الثالثة األوىل من التطبيق يف املائة ١٠اخنفاض هذه الظاهرة إذ لوحظ تراجع ملموس بنسبة 
 حالة، وهكذا فقد مت تقييد التعدد فعلياً فال يأذن القاضي به إال إذا تأكد من قدرة الزوج على توفري ١٨٦مل يتعد 

 الزوجة األوىل يف مجيع جوانب احلياة، وإذا ثبت لديه املربر املوضوعي االستثنائي للتعدد،         العـدل واملسـاواة مع    
وجب استدعاء املرأة األوىل ألخذ موافقتها وإخبار ورضا الزوجة الثانية بأن الزوج متزوج بغريها، كما أن للمرأة املتزوج                  

 .املسألة وحدت من إمكانيتها على أرض الواقععليها احلق يف طلب التطليق للضرر، وهي إجراءات وضوابط قننت 

 :الطالق )ب( 

اعتباراً لكون الطالق حالً مليثاق الزوجية، فإنه ميارس من قبل الزوج والزوجة يف ضوء املستجدات اليت                 
جـاءت هبا املدونة، كل حسب شروطه الشرعية ومبراقبة القضاء مع تقييد املمارسة التعسفية للرجل يف الطالق                 
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 حمددة، وتعزيز آليات التوفيق والوساطة بتدخل األسرة والقاضي، وحىت عند وقوعه فإن هذا األخري يراعي بضوابط
حـق املـرأة املطلقـة يف احلصول على كافة حقوقها قبل اإلذن بالطالق، وقد مت إقرار مسطرة جديدة للطالق                    

غ املستحقة للزوجة واألطفال على     تسـتوجب اإلذن املسـبق من طرف احملكمة وعدم تسجيله إال بعد دفع املبال             
الزوج، وعدم إقرار جواز الطالق الشفوي يف احلاالت غري العادية، وخبصوص التطليق فقد مت توسيع حق املرأة يف               
طلب التطليق يف حال إخالل الزوج بشرط من شروط عقد الزواج، أو اإلضرار بالزوجة بعدم اإلنفاق أو اهلجر أو 

 . الضرر من مظاهراالعنف أو غريه

ديسمرب / كانون األول  ٣١وقـد سجلت خمتلف احملاكم خالل الفترة املمتدة بني تاريخ صدور املدونة و             
 قضية، وإذا ما قورن هذا الرقم بعدد حاالت الطالق اليت سجلت خالل نفس الفترة ١٠ ٤٤٩ ما جمموعه ٢٠٠٤

 يف املائة علماً أن نسبة الطالق الذي        ٧٢   يف املائة إىل   ٢٧تبني أن نسبة االخنفاض تراوحت حسب املناطق ما بني          
 يف املائة وهذا االخنفاض يؤكد وجاهة االختيار الذي سارت فيه املدونة نتيجة             ٩,١٩يوقعه الزوج تراجع بنسبة     

تفعيل مسطرة الصلح بني الزوجني والعمل على تذويب اخلالفات اليت كانت تعكر أجواء استقرار األسرة، ومن                 
 يف املائة فبعدما كان حيتل صدارة       ٧٥ اإلشارة إىل أن نسبة الطالق اخللعي اخنفض مبعدل          جهـة أخرى ال بد من     

 . يف املائة من جمموع أنواع الطالق٢٤أنواع الطالق تراجع بشكل ملحوظ ليصل فقط إىل 

 :املرياث )ج( 

 األم على غرار اجلديد الذي جاءت به مدونة األسرة يف هذا اجملال، أهنا خولت للحفيد واحلفيدة من جهة   
عمالً باالجتهاد والعدل يف الوصية الواجبة وذلك النعدام األساس الشرعي          . أبـناء االبن حقهم يف تركة جدهم      

 .حلرماهنم من هذا احلق

هذا وقد أمجعت مكونات احلركة احلقوقية والنسائية وكل القوى السياسية على اعتبار هذه اإلصالحات               
ق املرأة والنهوض بأوضاع األسرة وتعزيز محايتها مبا يضمن شروطاً أوفر للتماسك نقلة نوعية يف مسار إعمال حقو

 .واالستقرار داخل اجملتمع

 )١٥ إىل ٦املواد من ( قضايا تتعلق حبقوق خاصة يضمنها العهد -رابعاً 

 احلق يف الشغل: ٦املادة 

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

 وقد شكل صدورها إجنازاً هاماً ٢٠٠٣أكتوبر /دخلت مدونة الشغل اجلديدة حيز التنفيذ يف تشرين األول 
 للظروف االقتصادية واالجتماعية لفائدة الطبقة الشغيلة مبا جاءت به من تدقيقات وما عززته من حقوق، واعتباراً

، وهكذا فقد عرفت األشهر الثالثة      ٢٠٠٤للـبلد، فـإن ظاهرة البطالة ال زالت متثل عبئاً رغم تراجعها يف سنة               
  يف املائة١٢,٣، حيث اخنفضت من ٢٠٠٣ تراجعاً ملحوظاً بالنسبة لنفس الفترة من سنة ٢٠٠٤األخرية من سنة 

 نقطة على املستوى ١,٩ سنة، مما ميثل نقصاً بقيمة ١٥للنشيطني الذين تفوق أعمارهم  بالنسبة  يف املائة١٠,٤إىل 
الوطـين، كما مت تسجيل اخنفاض مماثل سواء يف الوسط احلضري أو الوسط القروي بني نفس الفترتني، وهكذا                  
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لوسط القروي من  واخنفضت يف ايف املائة ١٨ إىل  يف املائة٢٠,٤اخنفضـت نسبة البطالة يف الوسط احلضري من   
 يف املائـة وقد هم اخنفاض نسبة البطالة تقريباً كل فئات النشيطني، وقد انعقدت شهر                ٢,٥ إىل   يف املائـة   ٤,١

 مناظرة وطنية حول التشغيل مجعت كل الفرقاء كان من نتائجها املصادقة على توصيات              ٢٠٠٥سبتمرب  /أيلـول 
 .خلق مقاوالت صغريةومبادرات ختفف من البطالة وتفتح أمام الشباب فرص 

 احلق يف ظروف عمل عادلة ومالئمة: ٧املادة 

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

األجراء، يكون من شأنه خرق مبدأ تكافؤ الفرص، نصت مدونة الشغل على منع كل أشكال التمييز بني  
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 الساللة، أو اللون، : " من املدونة٩تقول املادة . دستوروانسجاماً مع أحكام ال

أو اجلنس، أو اإلعاقة، أو احلالة الزوجية، أو العقيدة، أو الرأي السياسي، أو االنتماء النقايب، أو األصل الوطين، أو 
ص، أو عدم املعاملة باملثل يف جمال التشغيل أو األصل االجتماعي، يكون من شأنه خرق أو حتريف مبدأ تكافؤ الفر

تعـاطي مهـنة، ال سـيما فيما يتعلق باملستخدمني وإدارة الشغل وتوزيعه، والتكوين املهين، واألجر، والترقية،                 
 ".واالستفادة من االمتيازات االجتماعية، والتدابري التأديبية، والفصل من الشغل

مالية على خمالفة مبدأ منع التمييز بني اجلنسني يف األجر مبلغها            من املدونة عقوبة     ١٢وقد رتب الفصل     
 . درهم، تضاعف يف حالة العود١ ٥٠٠

ويسـهر مفتشـو الشغل أثناء زيارات تفتيش املؤسسات الصناعية والتجارية واخلدماتية والفالحية على               
 .مراقبة املقتضيات التشريعية اليت تضمن املساواة الفعلية يف األجر

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

بالنسـبة حلاالت العنف أو التحرش أو االعتداء اجلنسي داخل جمال العمل اليت مت رفعها إىل احملاكم بعد                   
 : هي٢٠٠٤لتطبيق فاألرقام املسجلة عن سنة دخول مدونة الشغل حيز ا

  حالة؛٣٨: االغتصاب -

  حالة؛١٧: االغتصاب الناتج عنه افتضاض -

  حالة؛٥٢:  يوما٢٠ًالعنف الناتج عنه عجز يقل عن  -

 . حاالت٦:  يوما٢٠ًالعنف الناتج عنه عجز يفوق  -
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 احلقوق النقابية: ٨املادة 

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

نظراً للدور األساسي املنوط باملنظمات النقابية لألجراء، لكوهنا أطرافاً فاعلة يف تطوير االقتصاد الوطين،               
ابية على العالقات االجتماعية داخل املقاولة ويف عامل الشغل، حيث تعمل على تعزيز القدرات              واليت تساهم بإجي  

التعاقدية لألطراف االجتماعية وذلك للنهوض باالتفاقيات اجلماعية للشغل، ترسيخاً ملبدأ املقاولة الفاعلة والنقابة             
 للحقوق واحلريات اليت يضمنها الدستور لعامل       املواطنة مبا يكفل النهوض بظروف العمل وحتسني بيئته، واحتراماً        

الشغل، عالوة على مبادئ حقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها عاملياً، واالتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل       
اخلاصة باحلق يف التنظيم    ) ٩٨(الدولية، وخاصة املتعلقة باملمارسة النقابية، فقد صادق املغرب على االتفاقية رقم            

املتعلقة حبرية التجمع ومحاية ) ٨٧( واملفاوضة اجلماعية، ورغم أنه ما زال مل يصادق بعد على االتفاقية رقم النقايب
حق التنظيم، فما جتدر اإلشارة إليه أن مبادئ هذه االتفاقية قد مت أخذها بعني االعتبار عند إعداد مدونة الشغل                   

هذا اإلعداد الذي ساهم فيه كل الفاعلني االقتصاديني        ،  ) وما يليها  ٣٩٦املواد  (الـيت عملـت عـلى استيعاهبا        
واالجتماعـيني، حيث إن املغرب سعى من خالل هذه املدونة إىل فتح أوراش التأهيل االقتصادي واالجتماعي،                

احلرية النقابية "استجابة لرهانات التنمية، وتوفري املناخ اجليد للعالقات الشغلية، حيث جاء يف ديباجة هذا القانون 
حق من احلقوق األساسية يف العمل، تندرج ممارستها يف إطار الوسائل املعترف هبا للعمال واملشغلني للدفاع عن                 

كما أقرت املدونة بتوفري احلماية للممثلني " حقوقهـم املادية واملعنوية ومصاحلهم االقتصادية واالجتماعية واملهنية   
الضطالع بدورهم التمثيلي داخل املقاولة واملسامهة يف عملية        النقابـيني وتوفـري الشروط املالئمة لتمكينهم من ا        

 .التنمية االقتصادية واالجتماعية ويف بناء عالقات مهنية سليمة ختدم مصلحة العمال وأرباب العمل على حد سواء

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

 من القانون اجلنائي فإنه مل يطرأ عليه بعد أي تعديل، علماً بأن وزارة العدل قد                ٢٨٨بالنسـبة للفصل     
فتحت ورشاً ملراجعة القانون اجلنائي املغريب برمته وإعادة النظر يف أي فصل يطرح إشكاالً يف التطبيق أو أنه يف                   

 .دق عليها املغرب يف جمال حقوق اإلنسانحاجة إىل التعديل انسجاماً مع املواثيق الدولية اليت صا

اإلشـارة إىل الوضع احلايل ملشروع القانون املنظم للحق يف اإلضراب الذي أحيل، حسب               -١٤
 من التقرير على الفرقاء االجتماعيني وعلى منظمة العمل الدولية من أجل إبداء ١٧١الفقرة 

 الرأي فيه

ما نص عليه الدستور، فإن وزارة التشغيل أعدت منذ سنة فيما خيص القانون املنظم للحق يف اإلضراب ك 
 مشروع قانون تنظيمي يتعلق مبمارسة هذا احلق، غري أنه وتلبية لرغبات أطراف اإلنتاج املعرب عنها خالل                 ١٩٩٤

 مت إعداد صيغة معدلة ملشروع هذا القانون اقتصر فيها على تنظيم حق             ٢٠٠٣جولـة احلـوار االجتماعي لسنة       
 القطاع اخلاص، وهكذا عقدت عدة اجتماعات مع ممثلي الفرقاء االقتصاديني واالجتماعيني بقصد             اإلضـراب يف  
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، وال ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٨دراسة هذا املوضوع وتعميق النقاش فيه كان آخرها االجتماع املنعقد بتاريخ 
 .ألطرافزالت اجلهود مستمرة لتجميع خمتلف املتدخلني على نص يستجيب ملطالب كل ا

 احلق يف الضمان االجتماعي: ٩املادة 

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

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

 املـنظم للضـمان االجتماعي كما مت تعديله وتغيريه، فإن مندويب ومفتشي ومراقيب الضمان االجتماعي                ١٩٧٢
 .واألعوان املكلفني بتفتيش الشغل يسهرون على مراقبة الضمان االجتماعي

املستخدمني واالطالع على وثائق التصرحيات للضمان االجتماعي       وميكـن ملختلف األعوان مراقبة عدد        
 .وسجالت األداء

وقد مكنهم املشروع من عدة آليات قانونية لضمان التطبيق الفعلي لقانون الضمان االجتماعي أمهها حترير  
 .احملاضر، وتوجيه اإلنذارات، واحلجز

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

 التعويضات حبسب جماالت نشاطاهتم

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

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

باملعلومـات الضرورية اليت هلا عالقة باملوضوع، مبا فيها أسباب الفصل وعدد وفئات األجراء املعنيني، كما جيب                
عليه استشارهتم، والتفاوض معهم من أجل تدارس اإلجراءات اليت من شأهنا أن حتول دون الفصل، أو ختفف من                  

إعادة اإلدماج يف مناصب شغل أخرى، ويتوقف هذا الفصل على إذن السلطات،            آثاره السلبية، مبا فيها إمكانية      
الـيت تكون ملزمة بتقدميه يف أجل أقصاه شهران من تاريخ تقدمي الطلب من طرف املشغل إىل املندوب اإلقليمي                   

 :املكلف بالشغل، الذي جيب أن يكون مرفقاً يف حالة الفصل األسباب اقتصادية، باإلثباتات التالية

 تقرير يتضمن األسباب االقتصادية اليت تستدعي تطبيق مسطرة الفصل؛ - 

 بيان حول الوضعية االقتصادية واملالية للمقاولة؛ -

 .تقرير يضعه خبري يف احملاسبة أو املراقب يف احلسابات - 



E/C.12/MAR/Q/2/Add.1 
Page 13 

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

 من مدونة الشغل، ويستفيد األجراء عند فصلهم يف حالة حصول املشغل على اإلذن من تعويض ٦٧ و٦٦املادتني 
 من نفس القانون، أما يف حالة ٥٢ و٥١ما على التوايل يف املادتني عن أجل اإلخطار، وعن الفصل املنصوص عليه

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

 . من املدونة٥٠٨تشغيلهم، وفق الشروط املنصوص عليها يف املادة 

 محاية األسرة واألمهات واألطفال: ١٠املادة 

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

 أفعال االجتار أو دعارة األطفال أو االستغالل اجلنسي   بالنسـبة لعدد القضايا اليت سجلت باحملاكم بشأن        
 : األرقام التالية٢٠٠٤هم، فقد بلغت اإلحصائيات برسم سنة 

  حالة؛١٥٣: االغتصاب �

  حالة؛٧٢٩: هتك عرض قاصر بالعنف �

  حالة؛٢١٥: هتك عرض قاصر بدون عنف �

 . حالة٤٩: تسهيل الدعارة للقاصرين �

ذة ملواجهة االنشغال الذي عربت عنه اللجنة يف مالحظاهتا السابقة يف ما            حتديد التدابري املتخ   -١٨
 خيص التمييز ضد األطفال املولودين خارج إطار الزواج

خبصوص هذه الفئة من األطفال، باإلضافة إىل منحهم اجلنسية املغربية، فالتصريح هبم تتواله األم أو من                 
اسم أب مشتقاً من أمساء العبودية هللا تعاىل وامساً عائلياً خاصاً به،            يقـوم مقامها، كما ختتار لـه امساً شخصياً و        

وجيب أن يكتسي كل من االسم العائلي والشخصي طابعاًَ مغربياً وأن ال ميس باألخالق احلميدة أو النظام العام                  
رين  تش٩ املتعلق باحلالة املدنية، وأكد ذلك مرسوم ٢٠٠٢أكـتوبر  / تشـرين األول   ٣ لظهـري وذلـك طـبقاً     

 املتعلق بتطبيق الظهري السالف الذكر حيث تنظر جلنة عليا تتكون من مؤرخ اململكة كرئيس ٢٠٠٢أكتوبر /األول
وقاض ممثل لوزير العدل وممثل عن وزير الداخلية، يف مدى صالحية األمساء العائلية املختارة ألول مرة، كما تنظر           

املدنية اليت يصر املصرحون هبا على اختيارها، وقرار اللجنة         يف األمساء الشخصية املرفوضة من طرف ضابط احلالة         
 .سواء كان بالقبول أو بالرفض إلزامي التطبيق
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 من التقرير   ٢١٣تقـدمي معطيات حول إعداد خطة العمل املقترحة املشار إليها يف الفقرة              -١٩
ات اخلفيفة وكذا واليت هتدف إىل تعزيز محاية األطفال العاملني يف الصناعة التقليدية والصناع       

 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   ٦٥/٩٩األطفال العاملني يف احلرف اليدوية والصناعات اخلفيفة، تضمن القانون رقم           

ستجدات يف جمال تشغيل األحداث حيث أضفى مزيداً من احلماية بالنسبة لألحداث، وهكذا مت منع تشغيل                من امل 
 سنة  ١٨ كما مت منع تشغيل األطفال دون     . ١٣٨ سنة تطبيقاً لالتفاقية الدولية رقم       ١٢ سنة عوضاً عن     ١٥األطفال دون   

 . حول أسوأ أشكال عمل األطفال١٨٢ الدولية رقم يف األشغال اخلطرية، وذلك توافقاً مع مقتضيات اتفاقية العمل

على مستوى اإلجراءات املتخذة عملياً مت اختاذ جمموعة من اإلجراءات للقضاء على هذه الظاهرة يف قطاع  
 :التشغيل تتمثل على اخلصوص فيما يلي

ية ليشمل  متديد العمل باملشروع النموذجي املتعلق بالقضاء على تشغيل األطفال يف احلرف اليدو            �
 .كل مدينة فاس

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

 : أفق إدماجهم يف التربية النظاميةتتابع دروساً يف التربية الغري النظامية يف

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

 .املغرب/IPECوإحلاقهم بالتعليم، وذلك بتمويل من برنامج 

أمـا فيما خيص الشطر الثاين من هذه النقطة فقد مت إجياد إطار قانوين ينظم عالقة الشغل بالنسبة للبنات                 
 من مدونة الشغل، حيث أعدت هذه       ٤الصغريات اللوايت يعملن كخادمات يف البيوت تطبيقاً ملا تنص عليه املادة            

 .علقة خبدم البيوتالوزارة مشروع قانون يتعلق بتحديد شروط التشغيل والشغل املت

 .وقد مت توجيه نسخ من مشروع القانون املذكور إىل الوزارات املعنية بقصد تسجيل مالحظاهتا واقتراحاهتا بشأنه 

 احلق يف مستوى الئق من العيش: ١١املادة 

تقدمي تدقيقات حول اإلجراءات املتخذة لتوفري سكن بديل لألسر اليت مشلها برنامج حماربة              -٢٠
 قصفيحي والسكن غري الالئالسكن ال

اسـتلزمت األبعـاد اليت اختذهتا أوضاع السكن غري الالئق والعشوائي يف بالدنا إعادة النظر يف املناهج                  
وأسـاليب العمل املتبعة حملاربته واعتماد مقاربة جديدة تستمد مشروعيتها من التوجيهات امللكية السامية، ومن               

 هتم تدبري الشأن العمراين ببالدنا، خاصة على الصعيد احمللي، وكذلك من            املرجعـيات التشريعية والتنظيمية اليت    
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التجارب اليت راكمها املغرب على امتداد عدة عقود يف ميدان التعامل مع اجملاالت احملتضنة ملختلف فصائل السكن 
 .غري الالئق والعشوائي

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

 ٦ يف املائة منها تتركز يف       ٦٤.  مدينة ومركز حضري   ٧٠  ب    أسرة ٢١٢ ٠٠٠ويتواجد ما يقرب من     . اجلنوبـية 
 .نيطرة، باإلضافة إىل مراكش وأكادير الق-مدن، تتوزع على الشريط الساحلي البيضاء 

 :املقاربة اجلديدة -١ 

 :اإلطار املرجعي -  

إعداد اإلطار  " إىل   ٢٠٠١أغسطس  / آب ٢٠دعا صاحب اجلاللة نصره اهللا خالل اخلطاب الذي ألقاه يف            
لتمويل "و" التشريعي والتنظيمي، ملشروع برنامج وطين مضبوط يستهدف القضاء على السكن غري الالئق املوجود      

 اخلطاب امللكي السامي   " برامج السكن االجتماعي فإنه ينبغي االجتهاد يف إجياد مصادر متويل جديدة قارة وفعالة            
 .٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١١ل  

ولتطبـيق التوجهات امللكية السامية مت استبدال الصندوق االجتماعي للسكن يف إطار قانون املالية لسنة                
لب مداخيل الرسم اخلاص على اإلمسنت والذي مت إحداثه مبوجب نفس قانون املالية،             ، وذلـك هبدف ج    ٢٠٠٢

 .٢٠٠٤كيلو مبوجب قانون املالية لسنة / درهم٠,١٠كيلو ومت رفعه على / درهم٠,٥٠حيث حدد يف 

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

كما أننا لن نتمكن من صيانة كرامة املواطن، "ضمن األولويات الوطنية اليت ستتركز حوهلا كل اجلهود حيث قال 
 ".اربة البناء العشوائي، والقضاء على أحياء الصفيحإال بتوفري السكن الالئق والتعجيل بتنفيذ الربنامج الوطين حمل

، ٢٠٠٣كما ركز اخلطاب امللكي السامي الذي ألقاه صاحب اجلاللة مبناسبة االحتفال بعيد العرش لسنة  
على إشكالية السكن غري الالئق منبها لألخطار اليت يشكلها هذا النوع من السكن على جتانس النسيج احلضري،                 

ـ    كل أشكال املراقبة   : "كما حث صاحب اجلاللة على تبين     . يت يعـرفها التدبري احلضري احمللي     واالخـتالالت ال
 ".الصارمة، واحملاسبة احلازمة يف تدبري الشأن العام

كمـا اعتمدت هذه املراقبة اجلديدة على جمموعة من املرجعيات األخرى كالتصريح احلكومي الذي قرر                
 .لسكن وحماربة السكن غري الالئقإعادة النظر يف طرق وأساليب إنتاج ا

 :وعلى املستوى الدويل يندرج هذا الربنامج يف إطار 

 مليون نسمة تقطن    ١٠٠إعالن األلفية لألمم املتحدة اهلادف إىل حتسني ظروف عيش أكثر من             -
 ؛٢٠٢٠املساكن اهلشة، وذلك يف أفق 
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 ١٩٩٩به باألمم املتحدة يف سنة برنامج مدن بدون صفيح والذي أعده احتاد املدن وانطلق العمل  -
 والتعاون  USAIDكمـا عـربت اهليـئات الدولية كالبنك الدويل، ومنظمة األمم املتحدة للسكن،              

مدن بدون   " لالحتاد األورويب عن رغبتها يف املشاركة يف إجناز برنامج         MEDAالفرنسـي، وبرنامج    
 . دول أخرى مماثلةوعن طموحها يف نشر التجربة املغربية لكي تستفيد منها" صفيح

 :مرتكزات املراقبة اجلديدة -٢

 :تركز هذه املقاربة اجلديدة على ثالثة ركائز أساسية 

 :احلد من انتشار السكن الغري الالئق عرب )أ( 

  يف جمال اإلسكان والتعمري؛٠٤-٠٤إعداد مشروع قانون  -

 تبسيط املساطر والتقليص من اآلجال املتعلقة مبنح الرخص؛ -

 ة املدن بوثائق التعمري؛تغطي -

 .تعميم الوكاالت احلضرية -

 :هنج السياسة الوقائية وإنعاش السكن االجتماعي )ب( 

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

 متويل الشبكات األولية من طرف صندوق التضامن للسكن؛ -

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

 ؛ Fogaloge_public) -(Fogarinإحداث صناديق للضمان  -

 .توسيع قاعدة االستفادة من السلفات الصغرى ليشمل السكن االجتماعي -

 :معاجلة األوضاع القائمة )ج( 

انوين اعـتماد عمليات التدخل االستعجايل بالنسبة للسكن املهدد باالهنيار وأحياء السكن الالق            -
 ".مدن بدون صفيح" للقضاء على األحياء الصفيحية بالوسط احلضري يف إطار برنامج ةإعطاء األسبقي

 :برنامج مدن بدون صفيح -٣ 

ترتكز املقاربة املعتمدة إلعداد الربنامج الطموح، واليت متت يف إطار تشاوري مع الوالة وعمال األقاليم                
 :لىوالعماالت ورؤساء اجلماعات املعنية، ع

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

 اتفاق تلتزم فيه األطراف املعنية على توقيت موحد إلهناء الربامج؛ -

 من السكن؛االلتزام بالعمل على احلد من انتشار هذا النوع  -

 .الرفع من إنتاج الوحدات املخصصة للسكن الوقائي -

 التطبيقية الضرورية إلجناز وتفعيل     كمـا عمـدت الوزارة إىل اختاذ جمموعة من اإلجراءات واملقتضيات           
 :ميكن تلخيصها فيما يلي" بدون صفيح"برنامج 

جلماعات احمللية، يتم يف  وهو وثيقة تعاقدية ما بني الدولة والسلطات وا     :عقد مدن بدون صفيح    -
إطاره حتديد التزامات وأدوار ومؤسسات خمتلف األطراف املعنية بإجناز مشاريع معاجلة األحياء            
الصـفيحية داخل نفس املدينة، وتتميز هذه الوثيقة بكوهنا بادرة حملية، يتم إعدادها من طرف               

عنيني، وخصوصاً السلطات   ممثـلي وزارة اإلسـكان والـتعمري بتعاون مع الفاعلني احملليني امل           
 .واجلماعات احمللية

 يتم إعداد هذه االتفاقية من طرف وزارة املالية واخلوصصة ووزارة           :اتفاقيات التمويل واإلجناز   -
اإلسكان والتعمري واملنعش الذي سيتكلف بإجناز الربنامج احمللي املتعلق مبعاجلة األحياء الصفيحية، 

وتوضح هذه االتفاقية مهام " مدن بدون صفيح  "د برنامج   وذلـك يف إطار يتفق مع مضامني عق       
املـنعش الذي مت اختياره، على مستوى طريقة التعيني واإلنتاج وتدبري العمليات اخلاصة مبعاجلة              

الذي يهم املدينة املعنية،    " مدن بدون صفيح  "السكن الصفيحي، كما هو حمدد يف عقد برنامج         
 .يمية للتعيني واإلجنازكما تتضمن أيضاً تركيبة اللجنة اإلقل

أحدثت " مدن بدون صفيح" من أجل متابعة برامج      ":مدن بدون صفيح  "متابعة وتقييم برنامج     -
 :عدة جلان على املستوى الوطين واجلهوي واإلقليمي

 اللجنة الوطنية للمتابعة؛ -

 اللجنة اجلهوية للتنسيق؛ -

 .اللجنة اإلقليمية للتعيني واإلجناز -

 :ة املنعشني العقاريني العموميني لإلسكانإعادة هيكل -٤ 

لقد اختذت عدة إجراءات لتسوية الوضعية املالية للمؤسسات العمومية ورأمساهلا، الشيء الذي ساهم يف               
 .حتسني قدراهتا التدخلية واستعادة ثقة الشركاء الوطنيني والدوليني هبا
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يث مت جتميع كل من الوكالة الوطنية حملاربة        وهكذا مت كمرحلة أولية، إحداث جمموعة التهيئة العمران ح         
السكن غري الالئق والشركة الوطنية للتجهيز والبناء وشركة التشارك يف مؤسسة واحدة، وحتديد هدفها االجتماعي 
وتوجيه أنشطتها وأنشطة املؤسسات اجلهوية للتجهيز والبناء حنو مهام تتكامل مع مهام القطاع اخلاص، واهلادفة               

 . إجناز أشغال التهيئة العقارية وحماربة السكن غري الالئقباألساس إىل

 :برامج التهيئة العقارية والوقائية -٥ 

يدخـل اعـتماد هـذا الربنامج ضمن استراتيجية وزارة اإلسكان اهلادفة إىل إنعاش السكن االجتماعي                 
مي للدولة، وتصل املساحة اليت    والوقائي، وذلك بتعبئة أراضي من بنيات عقارية متعددة خصوصاً من امللك العمو           

  هكتار، مت ذلك يف إطار اتفاقيات مت التوقيع عليها حبضور الوزير األول يف       ٣ ٤٠٠مت تعبئـتها إىل حـدود اآلن        
 ١٠، وقد خصص العقار العمومي الذي مت تعبئته إلحداث مدينتني جديدتني و           ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٦

 .أقطاب حضرية

ميكن القول بصفة عامة إن إجناز هذا       " مدن بدون صفيح  "وىل على انطالق برنامج   وبعـد مرور السنة األ     
الربنامج، مت بشكل يبعث على االرتياح، حيث حصل على مكتسبات مهمة على عدة مستويات، متثلت يف تفعيل                 

ما حظي هذا الربنامج الطاقات بني كل القطاعات الوزارية املعنية، ويف اخنراط الوالة والعمال واملنتخبني احملليني، ك
 .مبساندة اهليئات واملنظمات الدولية سواء احلكومية أو غري احلكومية، ومجعيات اجملتمع املدين الوطنية

 عليها يف امللتقى   نولترسـيخ مزيد من توفري السكن باملغرب، فقد مت اإلقرار مبدونة التعمري اليت مت اإلعال               
، والذي متيز بالرسالة اليت وجهها جاللة امللك حممد ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول ٣الوطـين األول املـنعقد يوم       

مدونة حديثة، حمكمة، مضبوطة اآلليات،     "السـادس إىل هذا امللتقى، حيث أكد فيها أن مدونة التعمري ستكون             
تثمار االس ، حيث ستعمل على إعادة النظر الشمويل يف جمايل التعمري، وستكون مدونة متفتحة على"وواضـحة املقاصـد   

 .والعوملة، وستأيت بتصورات جديدة تتجاوز هفوات القوانني احلالية املنظمة للتعمري، وذلك بتوحيد املساطر املختلفة

 احلق يف الصحة البدنية والعقلية: ١٢املادة 

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

 .املساعدة الصحية وكذا أنواع األمراض اليت تشملها هذه املساعدة

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

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

 يـراعي احلـق يف التطبيـب ويـتجاوب مـع إكـراهات الواقـع، فـإذا كـان التأمني الصحي اإلجباري                      
)AMO (                يسـتند إىل مبدأ املسامهة واملشاركة يف حتمل املخاطر، فإن املساعدة الطبية تتأسس على مبدأ التكافل

تفيد منها األشخاص الذين ينتمون إىل هذه الطبقة، ستتم الوطين لصاحل الفئات الفقرية، فالتغطية الصحية اليت سيس
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) RAMED(حصـرياً داخل املؤسسات واملصاحل التابعة للدولة، وهو ما يتناسب مع كون نظام املساعدة الطبية                
سـيمول أساساً من ميزانية الدولة وميزانية اجلماعات احمللية، فالتمويل املرصود لنظام هذه املساعدة ستقوم على                

 حيث سيتم يف هذا النظام حتديد الشرحية البشرية املستهدفة،          (ANAM)ه الوكالة الوطنية للتأمني الصحي      تسـيري 
، وسوف هتتم بالقضايا التقنية واملالية      ٢٠٠٥يوليه  / متوز ١٢وستشـرف عليه ست جلان أنشئت هلذه الغاية منذ          

 : للحكومة، وتتفرع إىلاملتعلقة بنظام املساعدة الصحية املدرجة يف إطار التوجهات العامة

 :جلنة اإلجراءات واملساطر اإلدارية )أ( 

 وزير الداخلية؛: املنسق - 

 :املهام - 

 إقرار منوذج استبيان طلب املساعدة؛ �  

 حتديد املتدخلني ومهام كل واحد منهم؛ �  

ل حتديـد تشـكيلة اللجنة الدائمة اإلقليمية اخلاصة بإقرار ملفات املساعدة وحتديد جما             � 
 اختصاصها وآليات عملها؛

 .حتديد مساطر النقض واآلجال اخلاصة بذلك � 

 :جلنة أشكال التسيري )ب( 

  الوكالة الوطنية للتأمني عن املرض؛:املنسق - 

 :املهام - 

 حتديد نظام لتسجيل املستفيدين وإصدار البطاقات اخلاصة؛ �

 تسليم املستفيدين بطاقات املساعدة الصحية؛ �

 تثبيت نظام معلومايت لتسيري هذا النظام؛اقتناء و �

 .وضع إجراءات للتدبري املايل �

 :جلنة التحمل والتغطية )ج(

 وزير الصحة؛: املنسق -

 :املهام -
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اقـتراح اخلدمات الصحية، متاشياً مع اخلدمات الصحية املتوفرة واليت ال تشمل تقومي              �
 النظر؛ 

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

 اقتراح أمثنة مرجعية للخدمات املغطاة، وآليات أداء التعويضات؛ �

 .حتديد اآلليات املرافقة اخلاصة بتنظيم شعب العالج �

 :جلنة التمويل )د(

 وزير املالية واخلوصصة؛: املنسق -

 :املهام -

 وضع تقديرات حلجم الشرحية املستهدفة؛ �

 لتحديد مستوى الدخل؛وضع معايري  �

 املصادقة على معايري االستحقاق، ومراقبة مدى جناعتها على أرض الواقع؛ �

تقيـيم كلفـة التغطـية اخلاصة بنظام املساعدة الصحية، بناء على أساس اخلدمات الصحية                �
 املقترحة؛ 

 .وضع آليات لتمويل النظام �

 :جلنة األدوية واملعدات الطبية )ه (

 ة الصحة؛وزار: املنسق -

 :املهام -

وضـع لوائـح باألدويـة واملعدات الطبية الواجب توفرها يف املستشفيات لتطبيق املساعدة               �
 .الصحية 

 :اللجنة القانونية )و(

 األمانة العامة للحكومة؛: املنسق -

 :املهام -

 )RAMED( املتعلق بنظام التغطية الصحية      ٦٥/٠٠صـياغة النصوص التطبيقية لقانون       �
 .فية االستنتاجات اليت خلصت إليها جمموعة العمل التقنيةعلى خل
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فمدونـة التغطـية الصحية تعترب قفزة نوعية يف اجتاه تكريس احلق يف الصحة من خالل حتسني اخلدمات      
الطبية، وتعميم استفادة مجيع شرائح املواطنني منها على أساس مبادئ التضامن والتكافل واملساواة، ومن أجل حتقيق هذا                 

هلدف وضعت املدونة نظامني، يتعلق األول بالتأمني اإلجباري عن املرض لفائدة األشخاص الذين يزاولون نشاطاً مرحباً،                ا
 .واألشخاص املستفيدين من املعاشات والطلبة، ويتعلق النظام الثاين باملساعدة الطبية لذوي الدخل احملدود

ناعة املكتسبة داخل البلد من جهة، واإلجراءات       تقدمي معطيات إضافية حول انتشار مرض فقدان امل        -٢٢
 الداء من جهة ثانية، وكذا املساعدات اليت تقدمها الدولة لألشخاص           ااملتخذة للحد من انتشار هذ    

 املصابني به

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

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

 :الوضعية الوبائية -١

  حالة؛١ ٦٩٧  ما يناهز٢٠٠٥يوليه / متوز٣١بلغ العدد التراكمي لإلصابة بالسيدا حىت حدود  

 من املصابني    يف املائة  ٢٥نسبة  :  سنة ٤٠الفـئة العمرية األكثر إصابة هي فئة الراشدين الشباب أقل من             
 . سنة٣٩ و٣٠ ما بني  يف املائة٤٣ سنة ونسبة ٢٩ و١٥وتتراوح أعمارهم ما بني 

 أبان  ١٩٩٣تداء من سنة    فنظام املراقبة الرصدية لإلصابة بفريوس العوز املناعي البشري الذي مت وضعه اب            
عند النساء   يف املائة    ٠,١٣أن نسـبة إصـابة الساكنة املغربية بالفريوس ضعيفة، حيث بينت آخر النتائج نسبة               

 ٢,٢٧ بالنسبة للسجناء، و يف املائة٠,٨٩عند املرضى املصابني بالتعفنات املنقولة جنسياً،  يف املائة ٠,٢٣احلوامل، 
 .حملترفات اجلنسيف املائة 

وباالستناد إىل طرائق احلساب املعتمدة دولياً على مستوى املنظمة العاملية للصحة وبرنامج األمم املتحدة               
 ١٣ ٠٠٠املشترك حملاربة السيدا، فإن وزارة الصحة املغربية تقدر عدد حاملي فريوس العوز املناعي البشري ما بني 

 . شخص١٦ ٠٠٠و

 :ات املنقولة جنسياً والسيدااالستراتيجية الوطنية حملاربة التعفن -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              

ورة ختطيط استراتيجي، مبسامهة متدخلني وطنيني وجهويني متخصصني يف          مثرة سري  ٢٠٠٤-٢٠٠٢حملاربة السيدا   
موضوع السيدا منتمني لقطاعات حكومية وملنظمات غري حكومية ذات توجه اجتماعي، وقد تضمن هذا املخطط    

قة مـرحلة حتليلية للوضعية ومرحلة لتحليل االستجابة، أعقبتهما مرحلة ثالثة لصياغة االستراتيجيات وإعداد وثي             
املخطط واملصادقة عليهما، وقد ركز هذا املخطط يف االرتكاز على األشخاص األكثر عرضة لإلصابة وعلى البؤر              
األكثر تفاقماً على املستوى الوطين، ويف نفس الوقت مت دعم التنسيق بني خمتلف القطاعات على املستويني املركزي 

قاية واإلعالم والتكفل، كما حدد هذا املخطط جمموعة واجلهـوي بقصد تغطية جمموع التراب الوطين بأنشطة الو  
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مـن األنشـطة األساسية يف جمال الوقاية وكذا التكفل باملتعايشني مع فريوس السيدا، وما جتدر اإلشارة إليه أن                   
 .٢٠٠٥املخطط االستراتيجي مت متديده إىل غاية سنة 

 :التكفل مبرضى السيدا وحاملي الفريوس -٣

ازاً هاماً يف هذا امليدان والذي يتجلى يف تعميم العالج الثالثي باجملان لكل مرضى               إجن ٢٠٠٤عرفت سنة    
 مريض حتت العالج، وقد مر هذا اإلجناز ١ ١٢٠ إىل ٢٠٠٥يوليه /السيدا، والذين بلغ عددهم يف هناية شهر متوز       

 :باملراحل األساسية التالية

 ة؛تقوية اخلدمات وتعبئة املوارد املالية بوزارة الصح -

 :اخنفاض أمثنة األدوية الناتج عن -

 إعفاءات املضادات القهرية من جمموع الرسوم اجلمركية؛ �

إدمـاج املغـرب ضمن مبادرة برنامج األمم املتحدة ملكافحة السيدا من أجل ختفيض               �
 األدوية؛ 

 استفادة املغرب من دعم الصندوق الدويل ملكافحة السيدا وداء السل واملالريا؛ �

ء مخـس مراكز استشفائية جهوية للتكفل مبرضى السيدا، عالوة على مركزين            إنشـا  �
 .استشفائيني جامعيني بالرباط والدار البيضاء 

 :اإلعالم والتربية والتواصل -٤

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

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

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

 .احلكومية ذات الطابع االجتماعي

 :قبليةاآلفاق املست -٥

، ٢٠٠٤-٢٠٠٢يقـوم الربنامج الوطين حملاربة السيدا يف اآلونة الراهنة بتقييم ومراجعة املخطط الوطين               
 :ويهدف هذا التقييم إىل
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 حتديد ما مت حتقيقه من جناح؛ -

 ضبط العوائق اليت حالت دون إجناز بعض األنشطة؛ -

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

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

 .٢٠١٠-٢٠٠٦وستمكن نتائج التقييم هذه من بلورة املخطط االستراتيجي الوطين املقبل لسنوات  

 احلق يف التعليم: ١٤ و١٣املادتني 

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

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

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

 .داهتا العاملية وانفتاحاهتا على التراث العاملي املشترك يف نبل مبادئه وقيمهوامتدا

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

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

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

متجددة يف  ملوظفـي التربية الوطنية، كما متت مراجعة الكتب املدرسية من منظور ثقافة حقوق اإلنسان مبقاربة                
وضع الكتب اجلديدة، واعتمد إصالح الربامج واملناهج كأحد املداخل الرئيسية إلصالح املنظومة التربوية، هبدف              
الـرفع من جودة التعليم، كما مت توسيع استعمال التكنولوجيا احلديثة لإلعالم والتواصل، واستهدف التلميذ من                

درس من خالل حلقات التكوين والتكوين املستمر، وأعاد النظر         خالل تنمية مهاراته وكفاياته، كما استهدف امل      
 .يف االمتحانات وتبىن نظاماً جديداً

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

وإذا كنا قد قطعنا تقريباً نصف الطريق يف تفعيل العشرية الوطنية للتربية والتكوين وفتحنا أوراشاً               "حيـث قال    
هامة، وسجلنا تقدماً ال يستهان به يف هذا اجملال الصعب، فإنه جيب تكريس السنوات اخلمس املتبقية لتدارك التعثر 
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جلهود، الستكمال اإلصالح الكيفي ال الكمي فقط ملنظومتنا التربوية، وتبويئ يف هذا اإلصالح احليوي بتعبئة كل ا
 ".املدرسة املكانة اليت تستحقها يف اجملتمع

فـبادر املغرب إىل عقد منتديات اإلصالح من أجل اجلودة، وعمل على رفع وثرية التكوين وعلى تعميم                
 مليون ٥,٥ مؤسسة و٨ ٦٠٠ سنوات، ستستفيد خالله املعلوميات حيث اعتمدت احلكومة برناجماً ميتد على ثالث

 أستاذاًَ  ٢٢٣ ٠٠٠ ألف حاسوب، كما أن      ١٠٠تلمـيذ مـن هذه العملية بقيمة مليار درهم، خصصت لشراء            
سيستفيدون من تكوين خاص هلذا الغرض، كما مت أيضاً اعتماد مرتكزات حكامة جديدة من خالل إقرار فعلي                 

كما دشن تدريس األمازيغية يف بعض مؤسسات التعليم األويل، وقد ركز يف            لـنهج الالمركـزية والالمتركـز،       
 ماليني، مع التركيز على ٦السنوات األخرية على الرفع من نسبة التمدرس، ليبلغ عدد التالميذ باملدارس أزيد من       

 يف  املائة يف٢٥ مقابل أقل من يف املائة ٨٢,٢(التعلـيم بالوسـط القروي، خاصة يف صفوف الفتيات القرويات    
يف )  سنوات ٦(والعمل على حماربة ظاهرة التسرب وعلى تعليم من فاتتهم السن القانونية            ) منتصـف السبعينات  

إطار التربية غري النظامية، وتدشني مسرية النور حملو األمية، ورفع أعداد املدارس، وتسوية الوضعية اإلدارية واملادية 
 .لألطر التربوية واإلدارية

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

املاضي،  التزايد الذي انطلق يف العقد حأما التعليم العايل، فقد واصل خالل السنوات اخلمس األوىل إلصال 
إن عـلى مستوى أعداد الطلبة أو على مستوى الطاقة االستيعابية أو من حيث حجم اهليئة التعليمية، وقد بدأ يف                 

 بتطبـيق اهلندسة البيداغوجية، واليت تنبين على نظام اإلجازة واملاستر والدكتوراه، واعتماد تنظيم              ٢٠٠٣سـنة   
ى تعزيز البحث العلمي وتكوين األطر وإحداث مثان        بـيداغوجي يقـوم على الوحدات واملسالك، كما عمل عل         

كليات متعددة التخصصات يف مدن وأقاليم مل تكن تتوفر على مؤسسات جامعية، وحرص على حتسني الوضعية                
املادية للفاعلني يف احلقل اجلامعي، مع تركيز االهتمام فيما يتعلق بتكوين األطر على إعادة تنظيم أجهزته وتوحيد               

 . مؤسساته يف انسجام مع املؤسسات اجلامعية انطالقاً من القانون اخلاص بتنظيم التعليم العايلأساليب تدبري

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

ناهم يفقدون حقهم يف  توضـيح ما إذا كان األطفال غري املسجلني يف أقرب مدرسة من سك             -٢٤
 )٠٤٠-٠٠وفقاً للقانون رقم (االستفادة من التعليم اجملاين 

ال يفـرق قـانون إلزامية التعليم وجمانيته بني التالميذ ألي سبب من األسباب عند بلوغ سن التمدرس                   
رسة األقرب  القانوين احملدد يف ست سنوات وتغيري مدرسة إىل أخرى ألي سبب من األسباب أو االنتقال من املد                

 .إىل أخرى أبعد ال يفقد مبدأ جمانية التعليم سواء نفس املدينة أو من مدينة أخرى
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 الذين يتابعون دراستهم يف مدارس التعليم اخلاص جبميع اإلشارة إىل نسبة األطفال املمدرسني -٢٥
 اخلصوصية  مسـتويات التعلـيم، مع تقدمي مقارنة ملستوى التعليم املتوفر يف املؤسسات التعليمية            

 والعمومية

 املتمدرسني على املستوى الوطين وذلك       يف املائة  ٢٠تأمل الدولة يف أن يتحمل قطاع التعليم اخلصوصي          
 من جمموع    يف املائة  ٦، وتشـكل نسبة التالميذ الذين يتابعون دراستهم مبؤسسات هذا التعليم            ٢٠١٠يف أفـق    

ني العام واخلاص لنفس التكوين ويتخرجون من نفس املعاهد على التالميذ املتمدرسني، وخيضع املدرسون يف التعليم
أساس نفس الشواهد، وهم مجيعاً يتمتعون بنفس املستوى املهين، وخيضعون لنفس املراقبة التربوية من قبل مفتشي                

 .املواد على مستوى كل مقاطعة من مقاطعات وزارة التربية الوطنية

 احلقوق الثقافية: ٥املادة 

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

 ونسبة الطلبة األمازيغيني الذين يستفيدون منها

جودة التعليم، سواء من حيث مراجعة املناهج، أو تنمية         إىل جانب اجملهودات اليت بذلتها الدولة لتحسني         
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                 

 من جمموع املناهج، وذلك بالتوسع يف تدريس اللغات األجنبية           يف املائة  ٣٠ج تعليم حملية وجهوية متثل نسبة       مناه
واإلعالمـيات مـن جهة، وبإدماج تدريس األمازيغية بالسنة األوىل ابتدائي من جهة ثانية، وهذه التجربة سيتم                 

 امللكي للثقافة األمازيغية، الذي أحدث جبانب جاللة        تعمـيمها تدرجيياً بتنسيق بني وزارة التربية الوطنية واملعهد        
، وهو مبثابة جامعة    ٢٠٠١أكتوبر  / تشرين األول  ١٧ الشريف الصادر بتاريخ     الظهريامللك وحتت رعايته مبقتضى     

تـتكون من مديريات تشتغل يف جمال الدفاع عن الثقافة األمازيغية، ونشر الثقافة، وإحياء التراث ودراسة النحو                 
غة والعروض الشعري األمازيغي واملصطلح وحرف تيفيناغ، وتتمثل فيه اللهجات األمازيغية املركزية الثالث والبال

وينشط فيه ممثلو اجلمعيات املهتمة، وهو ينظم تظاهرات علمية ودورات تكوينية ويترجم الكتب، وقد عكف منذ  
 مع وزارة التربية الوطنية، وينسق بعض مومسـني دراسيني على إصدار كتب مدرسية للمدرسني والتالميذ بتعاون       

أنشـطته مع وزارة الثقافة، خاصة خالل املهرجانات واملعارض، كما ينسق مع وزارة االتصال اليت تقدم تلفزهتا                 
وإذاعتها األخبار وبعض الربامج باألمازيغية، وقد شرع يف تدريس األمازيغية يف القسم األول من التعليم االبتدائي 

 جتريبية عرب اململكة، وينتظر تعميم التجربة قريباً بعد إعداد الوسائل واملعينات البيداغوجية، كما               مدرسة ٣٦٠ ب  
 .ينتظر خلق بنيات أخرى للثقافة األمازيغية

ومعلوم أن من بني املهام املسندة إىل هذا املعهد، جتميع وتدوين خمتلف تعابري الثقافة األمازيغية واحلفاظ                 
ان انتشارها ودراسة التعابري اخلطية الكفيلة بتسهيل تعليم األمازيغية عن طريق إنتاج األدوات عليها ومحايتها وضم

الديداكتيكية الالزمة لتحقيق هذه الغاية وإعداد معاجم عامة وقواميس متخصصة، كل ذلك بانسجام مع السياسة 
 .ثالثة من الظهري املؤسس للمعهد امللكي للثقافة األمازيغيةالعامة اليت تنهجها الدولة يف ميدان التربية والتعليم، طبقاً للمادة ال
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