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مقدمة

()1

 -1تق ددد اململك ددة املغربي ددة إىل جمل ددس حق ددو اإلنس ددان تقريره ددا ال ددو ي ال ددذي أ ُِع ددد مبوج د
الدورة الثالثة لالستعراض الدوري الشامل ،بقا للتعليمات العامة جمللس حقو اإلنسان.

أوال -المنهجية وعملية التشاور المتبعتان إلعداد التقرير
 -2أ ُِعدد هددذا التقريددر وفقددا لعمليدة تشدداركية نسددقتها املندوبيددة الوزاريدة املكلفددة حبقددو اإلنسددان
وعقددت هلدذا الغدرض سدبعة اجتماعدات تشداورية مد ممثلد اإلدارات
(مندوبيدة حقدو اإلنسدان)ُ .
احلكوميددة ،واملسؤسسددات الو نيددة ،والربملددان ،وسددبقتها دورة تدريبيددة لفائدددة مددويف اجلهددات املعنيددة
املذكورة بشدنن االسدتعراض الددوري الشدامل وبشدنن املنهييدة املتبعدة إلعدداد التقدارير مبوجد هدذه
اآلليددة .وأثددرت هددذا التقريددر املشدداورات اإلقليميددة املوسددعة الددي نُظمددت يف مدددن العيددون ،ومدراك ،
والدار البيضاء يف  16متوز/يوليه و 26تشرين الثاين/نوفمرب و 15كانون األول/ديسدمرب 2016
على التوايل .ونظمت مندوبية حقو اإلنسان يف  21أيار/مايو  2016يومدا دراسديا بشدنن دور
الربملان ددات يف آلي ددات حق ددو اإلنس ددان ،وال س دديما االس ددتعراض ال دددوري الش ددامل ،لفائ دددة الن دوا
الربملدداني  ،ومبشدداركة خ درباء مددن املكت د اإلقليم د للمفوضددية السددامية حلقددو اإلنسددان يف لبنددان
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائ  .وشارك ممثلو وسائط اإلعال أيضا يف يو دراس نظمته مندوبية
حقد ددو اإلنسد ددان يف مديند ددة م د دراك يف  26تش د درين الثد دداين/نوفمرب  2016بشد ددنن دور وسد ددائط
اإلعددال يف تعزيددز التزامددات املغددر الدوليددة يف جمددال حقددو اإلنسددان .ونظم دت مندوبيددة حقددو
اإلنسان يف  3و 4كانون األول/ديسمرب  ،2013يف سيا إعداد تقرير منتصف املدة املقد يف
أيار/مايو  ،2014حلقة دراسية دولية بشنن "رصد تنفيذ توصديات االسدتعراض الددوري الشدامل
والتخطيط االسرتاتيي يف جمال حقو اإلنسان :مقارنة التيار واملمارسات الفضلى".
 -3وعشية تقدمي التقريرُ ،عرضت العملية واملنهيية املتبعتدان إلعدداده وكدذل حمتوياتده علدى
وعددرض التقريددر أيض دا علددى برملددان
أعضدداء مددن الربملددان يف  17و 26كددانون الثدداين/يندداير ُ .2017
الطفل ونوقِ يف اجتماع تشاوري ُع ِقد يف  20كانون الثاين/يناير .2017

 -4وكددان االسددتعراض الدددوري الشددامل وتوصددياته موضددوع مشددروع مشددرتك أُبددر يف أيلددول/
سبتمرب  2013ب مندوبية حقو اإلنسان ومكتد برندامج األمدم املتحددة يف املغدر ووكداالت
األمدم املتحددة املعتمدددة يف املغدر هدفده دعددم إدمدا حقدو اإلنسددان يف السياسدات العامدة ،مددن
خالل متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن آليات األمم املتحدة الدثال املعنيدة حبقدو اإلنسدان:
االستعراض الدوري الشامل ،وهيئات املعاهدات ،واإلجراءات اخلاصة.
 -5وأنش ددنت مندوبي ددة حق ددو اإلنس ددان نظ ددا معلوم ددات وعيَّن ددت ،بالتع دداون مد د ش ددركائها،
جهدات تنسددي لددد الشدركاء املعنيد ملتابعددة تنفيدذ التوصدديات املددذكورة .ويتدي هددذا العمددل حتقيد
األهدددا الثالثددة التاليددة :تيسددر وحتس د تقدددمي التقددارير يف جمددال حقددو اإلنسددان ،ودعددم إدمددا
حقو اإلنسان يف السياسات العامة ،وضمان تعميم التزامات املغر .
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ثانيا -المستجدات التي طرأت منذ االستعراض السابق
ألف -تعزيز التفاعل مع آليات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان
 -6ش ددهدت الف ددرتة املش ددمولة ب ددالتقرير زي ددارة أربع ددة إج دراءات خاص ددة للمغ ددر ( )2واس ددتعراض
هيئددات املعاهدددات خلمسددة تقددارير و نيددة( .)3وعددزز املغددر أيضدا انضددمامه إىل االتفاقيددات الدوليددة
حلق ددو اإلنس ددان باالنض ددما إىل الربوتوكد دول االختي دداري التفاقي ددة مناهض ددة التع ددذي واتفاقي ددة
القضاء على مجي أشكال التمييز ضد املرأة ،والربوتوكول االختياري األول امللحد بالعهدد الددويل
اخلاص باحلقو املدنية والسياسية.
 -7وباإلض د د د ددافة إىل ذلد د د د د  ،نظ د د د ددم املغ د د د ددر  ،يف الف د د د ددرتة م د د د ددن  27إىل  30تشد د د د درين الث د د د دداين/
نوفمرب  ،2014الدورة الثانية للمنتد العامل حلقو اإلنسان ،الي شكلت منربا للنقدا وتبدادل
اآلراء ب د مجي د اجلهددات الفاعلددة الو نيددة واإلقليميددة والدوليددة حددول مواضددي وش دوا ل رئيسددية يف
جمال حقو اإلنسان.

باء -إنشاء وتعزيز المؤسسات المنصوص عليها في الدستور
 -٨كانت صيا ة القوان املتعلقة بإنشاء اهليئات الدستورية لتعزيز ومحاية حقدو اإلنسدان،
واحلك ددم الرش دديد ،ووض د د الل د دوائ  ،والتنمي ددة البش د درية املس ددتدامة ،والدميقرا ي ددة التش دداركية ،ض ددمن
أولويات احلكومة وشدهدت عقدد مشداورات مد اجملتمد املددين ،وإشدراك املسؤسسدات الو نيدة .وقدد
اعتُمدت من مث القوان التالية:
الق ددانون التنظيمد د املتعل د ب دداجمللس االقتص ددادي واالجتم دداع والبيئد د ( ،)4ال ددذي

يتي هلذه املسؤسسة اإلدالء برأيها يف التوجهات العامدة لالقتصداد الدو ي والتنميدة
املس د ددتدامة ويف القض د ددايا ذات الط د دداب االجتم د دداع والبيئ د د د املتعلق د ددة باجلهوي د ددة
املتقدمددة .وقددد سدداعد هددذا القددانون علددى توسددي عضددوية اجمللددس ،وكفددل مددن مث
متثيله يف اهليئات األخر ؛




القانون املتعل باهليئة الو نية للنزاهة والوقايدة مدن الرشدوة وحماربتهدا( )5الدذي أتدا
هلذه اهليئة توسي نطا سلطاهتا ،وتعزيز جهودها ومواردهدا بغيدة تنسدي ومتابعدة
تنفيذ السياسات الرامية إىل من ومكافحة الفساد؛
القدانون املتعلد بدداجمللس األعلددى للرتبيددة والتكددوين والبحد العلمد ( )6الددذي أتددا
توس ددي اختصاص ددات ه ددذا اجملل ددس لتش ددمل جم دداالت الرتبي ددة والتك ددوين والبحد د
العلم  ،وتعزيز استقالليته ،وتنوي عضويته.

 -٩وأدخ د ددل املغ د ددر إص د ددالحات عل د ددى إ د دداره الق د ددانوين ال د ددو ي املتعل د د د حبري د ددة األس د ددعار
()٨
()7
وخولدت هلدذه املسؤسسدة سدلطة
واملنافسة  ،وعزز اختصاصات وجماالت عمدل جملدس املنافسدة ُ .
اخت دداذ الق د درارات ،والتحقي د د يف القض ددايا ،ومعاقب ددة املخ ددالف يف جم ددال رص ددد املمارس ددات املخل ددة
باملنافسة ،واملمارسات التيارية ر العادلة ،وعمليات الرتكيز االقتصادي واالحتكار.
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 -10واعتُم دددت يف اآلون ددة األخ ددرة الق د دوان التاليد ددة املتعلق ددة باملسؤسس ددات ال ددي ي ددن عليهد ددا
الدسددتور :القددانون املتعل د بدداجمللس االستشدداري لألسددرة والطفولددة( )٩الددذي تتمثددل مهمتدده يف تتب د
وضعية األسرة والطفولة ،وإبداء رأيه يف هذين اجملال  ،والسهر على متابعدة تنفيدذ الدربامج الو نيدة
ال ددي ب دددأهتا خمتل ددف اإلدارات واألجه ددزة املختص ددة؛ والق ددانون املتعلد د بإع ددادة تنظ دديم اهليئ ددة العلي ددا
لالتصدال السددمع  -البصددري( )10الرامد إىل تعزيدز مهددا هددذه اهليئددة يف جمدال رصددد احدرتا قواعددد
التعب ددر ذات الص ددلة بتعددي ددة الفك ددر وال درأي ،وذل د بتزوي دددها بآلي ددات تس ددم هل ددا برتس ددي تن ددوع
اجملتم املغريب ومن أي احتكار لوسائط اإلعال السمعية  -البصرية.
 -11ويع ددرت مش ددروع الق ددانون اجلدي ددد املتعلد د ب دداجمللس ال ددو ي حلق ددو اإلنس ددان ب ددنن هل ددذه
املسؤسسددة صددالحية ممارسددة االختصاصددات املرتبطددة باآلليددة الو نيددة للوقائيددة مددن التعددذي ( ،)11الددي
ين عليها الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذي و ره من ضرو املعاملة أو العقوبة
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،واآلليات األخدر املنصدوص عليهدا يف الصدكوك الدوليدة حلقدو
اإلنسددان .ويف آذار/مددار  ،2016اعتُمددد اجمللددس الددو ي حلقددو اإلنسددان مددن جديددد يف املركددز
"ألف" بوصفه مسؤسسة متتثل متاما ملباد باريس.
 -12واعتمددد جملددس الندوا يف  10أيار/مددايو  2016مشددروع القددانون املتعلد هبيئددة املناصددفة
ومكافحة كل أشكال التمييز ،وه هيئة دستورية منشنة مبوج املادة  1٩من الدستور.
 -13ومددن جهددة أخددر  ،جيددري العمددل عل ددى اعتمدداد ق دوان تتعل د مبسؤسسددات أم د املظ ددا ،
وجملس اجلالية املغربية باخلار  ،واجمللس االستشاري للشبا والعمل اجلمعوي.

جيم -ترسيخ التزامات المغرب في مجال حقوق اإلنسان في سياساته العامة
 -1إصالح القضاء
 -14أدخددل املغددر إصددالحا رئيسدديا علددى نظددا القضدداء ،وفق دا ألحكددا الدسددتور واملعدداير الدوليددة
مددن أجددل إنشدداء نظددا قضددائ مسددتقل ،ونزيدده ،ويضددمن احدرتا حقددو اإلنسددان وسدديادة القددانون .وقددد
أفضددى هددذا اإلصددال إىل اعتمدداد "ميثددا إصددال منظومددة العدالددة" يف عددا  ،2013الددذي يرم د إىل
حتقي ستة أهدا  ،وذل يف أعقا عملية تشاورية و نية م مجي أصحا املصلحة.
 -15وم ددن مث اعتُم ددد ،يف إ ددار تنفي ددذ مب دددأ اس ددتقالل الس ددلطة القض ددائية ،الق ددانون التنظيمد د
للميلس األعلى للسلطة القضائية( ،)12والقانون التنظيم املتعل بالنظا األساس للقضداة .
هددذا القددانون األخددر القضدداة الضددمانات املتصددلة باسددتقالليتهم ،وتعييددنهم ،وتددرقيتهم ،وتقاعدددهم،
وبدداإلجراءات التنديبيددة .وهددو حيدددد ،باإلضددافة إىل ذلد  ،شددرو متثيددل القضدداة يف اجمللددس األعلددى
للسددلطة القضددائية ،ويتددي الطعددن يف سددوء اسددتخدا السددلطة .ويتضددمن مشددروع القددانون املتعل د
بالتنظيم القضائ للمملكة ،الذي اعتمدده جملدس الندوا يف حزيران/يونيده  ،2016عددة أحكدا
تُعددزز سددبل الطعددن الفعالددة والسدريعة ،ال سدديما يف جمددال الوصددول إىل العدالددة .وجيددري حاليددا العمددل
على اعتماد مشروع قانون تنظيم بشنن شرو وإجراءات الطعن يف دستورية القوان .
()13

 -16ويف س دديا تنفي ددذ توص دديات امليث ددا امل ددذكور ،ص ددي مش ددروعان لق ددانون املس ددطرة اجلنائي ددة
والقددانون اجلنددائ يتضددمنان أحكام دا ترسد حقددو اإلنسددان ،ال سدديما مددن خددالل مراعدداة حقددو
األ را املعرت هبا يف الدستور ويف الصكوك الدولية.
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 -17وتسؤكددد املددادة  1مددن مشددروع قددانون املسددطرة اجلنائيددة مددن جديددد مبدداد املعدداير الدوليددة
املتعلقددة باملسدداواة أمددا القددانون ،واحل د يف احملاكمددة يف أجددل معقددول ،فضددال عددن اح درتا حقددو
الدفاع وضمان حقو الضحايا واملتهم  .ند هدذه املدادة أيضدا علدى مبددأ االنتصدا لضدحايا
انتهاكددات حقددو اإلنسددان .وتكددر املددادة  3اح درتا مبدداد احليدداد ونزاهددة وسددالمة اإلج دراءات
املسطرية ،واحلرص على حقو األ را .
 -1٨وتتعل هذه الضمانات خصوصا مبا يل  :إجدراءات الوضد يف احلراسدة النظريدة؛ وترشديد
الليوء إىل االعتقال االحتيا باعتباره تدبرا استثنائيا؛ وتعزيز آليات الوقاية من التعدذي بدإلزا
دي بعدد
ضابط الشر ة القضائية بإخضاع األشخاص املوضدوع حتدت احلراسدة النظريدة لفحد
إشددعار النيابددة العام دة إذا الح د عليدده مرضددا أو عالمددات أو آثددارا تسددتدع ذل د ؛ وتعزيددز املراقبددة
القضددائية علددى عمددل الشددر ة القضددائية .ويددن مشددروع قددانون املسددطرة اجلنائيددة هددذا أيضددا علددى
إسناد رئاسة النيابة العامة للوكيل العا للمل لد حمكمة النقض ونقل سلطات وزير العددل يف
الدعو العمومية إليه (املادة .)1-51
 -1٩وفيمددا يتعلد بضددمانات الدددفاع ،يددن مشددروع القددانون علددى حضددور حمددا يف أثندداء جلسددة
االستماع إىل مشتبه فيه بارتكا جناية أو جنحة ،و يكن حتت احلراسة النظرية (املادة .)3-67
وحي للمشتبه فيهم املوضوع حتت احلراسة النظرية إذا كانون مصاب بإحد العاهدات املشدار
إليهددا يف املددادة  316مددن قددانون املسددطرة اجلنائيددة ل د حضددور حمددا يف أثندداء جلسددة االسددتماع
إليهم (املادة .)2-66
 -20ويتضمن مشروع القانون أيضا أحكاما تعدزز محايدة األحددا املخدالف القدانون .ومدن مث،
فإن املادة  473ال ُُتيز إيداع حد يقل عمره عن  15عامدا يف السدين ،ولدو مسؤقتدا ،مهمدا كدان
نددوع اجلرميددة الددي ارتكبهددا .وعندددما يتعل د األمددر بارتكددا جنايددة ،يطل د قاض د األحدددا إج دراء
حتقي لتحديد التدابر املناسبة الدي جيد اختاذهدا ضدمانا حلمدايتهم .وختدول املدادة  474للمرشددات
االجتماعيات من وحدات رعاية األ فال والنساء يف احملاكم مهمة إجراء حب اجتماع .
 -21وباملثلُ ،تيدز املدادة  4٨2حتويدل العقوبدات السدالبة للحريدة إىل عقوبدات بديلدة ،وتسدم
املددادة  517بتوسددي نطددا احلمايددة املمنوحددة لأل فددال الددذين يعيشددون أوضدداعا صددعبة حددى يبلغدوا
سن  1٨عاما.
 -22وجيددر مشددروع القددانون اجلنددائ االختفدداء القسددري (املددادة  ،)٩-231وهتريد املهدداجرين
(املدادة  ،)1٨-231واإلثدراء ددر املشدروع (املددادة  ،)7-256وجدرائم اإلبددادة اجلماعيدة ،واجلدرائم
املرتكبددة ضددد اإلنسددانية ،وج درائم احلددر (املددادة  .)5-44٨ويددن مشددروع القددانون أيض دا علددى
تنق د ددي أحك د ددا تعري د ددف بع د ددض اجلد د درائم م د ددن قبي د ددل التع د ددذي (امل د ددادة  ،)1-231واإلجه د دداض
(املادة  ،)44٩والتمييز (املادة  )1-431واالعتداء اجلنس على األ فال.
 -23وأُدخددل إصددال شددامل ومتكامددل علددى منظومددة القضدداء العسددكري مددن خددالل القددانون
اجلديددد املتعل د بالقضدداء العسددكري( .)14ويكددر هددذا القددانون اسددتقالل هددذا القضدداء وضددمانات
احملاكمددة العادلددة ،ويلغ د مددن مث مديريددة القضدداء العسددكري الددي كانددت يف السدداب حتددت إش درا
إدارة الدفاع الو ي ،وخيول للوكيل العا للمل صالحية املالحقات القضائية.
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 -24ومراعاة لتوصيات اللينة الو نية حلقو اإلنسان ،يض هذا القدانون القضداء العسدكري
ضددمن املسؤسسددات القضددائية املتخصصددة .ومددن مث ،فددإن هددذا القددانون يددن علددى إدخددال تغي درات
علددى جوان د خمتلفددة مددن املسددطرة القضددائية للمحدداكم العسددكرية وكفدداءة هددذه احملدداكم وتنظيمهددا
وتشكيلها وسر عملها.
 -25ويشكل حتديد اختصاص احملكمدة العسدكرية تغيدرا هامدا للقدانون الدذي يسدتبعد املددني
مددن اختصدداص احملكمددة العسددكرية ،بغددض النظددر عددن املخالف دات املرتكبددة .ويُسددتبعد العسددكريون
أيضا من اختصاصات احملكمدة املدذكورة إذا ارتكبدوا خمالفدات مبوجد القدانون العدا  .وتُسدتثى مدن
اختصاصات هذه احملكمدة عدالوة علدى ذلد املخالفدات الدي يرتكبهدا الضدبا  ،وضدبا الصدف،
وأفراد الدرك امللكد يف أثنداء أداء مهدامهم يف سديا عمدل الشدر ة القضدائية أو الشدر ة اإلداريدة.
ويف جمد ددال االسد ددتئنا  ،أنشد ددن القد ددانون اجلديد ددد مسد ددتو ثد ددان للواليد ددة القضد ددائية ،وواء احملكمد ددة
العسكرية م احملاكم األخر الي تشكل املنظومة القضائية الو نية.
 -26وعددالوة علددى ذلد  ،يتددي هددذا القددانون لألشددخاص الددذين تعرضدوا ألذ بدددين أو مددادي
أو معنوي ،بسب خمالفة تستوج حماكمة عامة أمدا احملكمدة العسدكرية ،املطالبدة بداحل املددين؛
وهو خيار يكن القانون القدمي ين عليه.
 -2إصالح القانون التنظيمي لقانون المالية
 -27يشكل القانون التنظيم لقانون املالية( )15ترمجدة لألحكدا الدسدتورية اجلديددة إذ يكدر
مبدداد احلكددم الرشدديد ،ال سدديما يف جمددال املاليددة العامددة .ويسددعى هددذا القددانون إىل تعزيددز فعاليددة،
وكفاءة ،واتسا السياسات العامة ،وحتس نوعيدة اخلددمات العامدة املقدمدة إىل املدوا ن ،وترشديد
النفقددات املرتبطددة هبددا .وأرسدى هددذا اإلصددال الددنهج اجلنسدداين مبوجد املددادة  3٨الددي تددن علددى
مراعاة هذا النهج عند وض األهدا والغايات.
 -٣ترسيخ المساواة بين الجنسين في السياسات العامة
 -2٨ميثددل مركددز االمتيدداز مليزانيددة النددوع االجتمدداع ( )16الددذي أنش د يف شددبا /فربايددر 2013
منددربا إلقامددة الشدراكات وعددرض وتبددادل املعددار بشددنن ميزانيددة النددوع االجتمدداع  .ويدددخل ضددمن
منطد د الدميقرا ي ددة واحلك ددم الرش دديد ،وض ددمن حتلي ددل يراعد د احتياج ددات وحق ددو خمتل ددف الفئ ددات
االجتماعيددة (األ فددال ،واألشددخاص ذوو اإلعاقددة ،واملهدداجرون  .)...وتتضددمن الديناميددة اجلديدددة
للمركز أيضا مراعاة املنظور اجلنساين فيما خي تغر املناخ ومباد االختصاص اإلقليم .
 -2٩وواصددل املغددر تنفيددذ ميزانيددة النددوع االجتمدداع الددي بدددأ العمددل هبددا منددذ عددا .2002
وتساهم من مث  33إدارة يف تقرير امليزانية القائمة على النتائج ،م مراعاة املنظور اجلنساين الذي
يقرتن بقانون املالية.
 -٤تعزيز مشاركة المواطنين
 -30بدددأ تعزيددز مشدداركة امل دوا ن بدداالعرتا حبقهددم يف تقدددمي الع درائض وامللتمسددات وتنظدديم
املش دداورات العام ددة .ويف ه ددذا الس دديا  ،ش ددكلت توص دديات احلد دوار ال ددو ي بش ددنن اجملتمد د امل دددين
وصالحياته الدستورية اجلديدة أساسا لتطوير اإل دار التنظيمد ملشداركة املدوا ن علدى املسدتويات
احمللية والو نية واإلقليمية.
6

GE.17-01923

A/HRC/WG.6/27/MAR/1

 -31ويتعل األمر علدى الصدعيدين احمللد واإلقليمد بدالقوان التنظيميدة ذات الصدلة باجلماعدات(،)17
الددي ترسد احلد يف تقدددمي العدرائض وإنشدداء آليددات تشدداركية للح دوار والتشدداور مددن أجددل تشدديي
مشاركة املوا ن واجلمعيات يف وض ومتابعة برامج التنمية :القدانون التنظيمد املتعلد باجلهدات؛
والقانون التنظيم املتعل بالعماالت واألقداليم ،والقدانون التنظيمد املتعلد باجلماعدات .أمدا علدى
الصعيد الو ي ،فيتعل األمر بالقانون التنظيم املتعل بتحديد شرو وكيفيدات ممارسدة احلد يف
تقدددمي العدرائض إىل السددلطات العموميددة( ،)1٨والقددانون التنظيمد املتعلد بتحديددد شددرو وكيفيددات
ممارس ددة احل د يف تق دددمي امللتمس ددات يف جم ددال التش دري ( .)1٩وتنظ ددر احلكوم ددة يف الوق ددت الد دراهن يف
مشروع القانون اإل ار املتعل باملشاورات العامة.
 -32ونُظددم اسددتحقاقان انتخابيددان مهددا :االنتخابددات اجلماعيددة واجلهويددة يف  4أيلددول/سددبتمرب 2015
ال ددي س دداعدت عل ددى ترس ددي اجلهوي ددة املتقدم ددة ،وانتخاب ددات أعض دداء جمل ددس الند دوا يف  7تشد درين األول/
أكتوبر  2016يف موعدها احملدد ،وضمن شرو الشفافية املطلوبة ،وحبضور مراقب و ني ودولي .
 -5وضع وتعزيز سياسات قطاعية ترسخ حقوق اإلنسان

(أ) املخطط احلكوم للمساواة يف أف املناصفة "إكرا " 2016-2012
 -33تش د د ددكل اخلط د د ددة احلكومي د د ددة للمس د د دداواة يف أف د د د املناص د د ددفة (إك د د درا ) املعتم د د دددة يف حزي د د دران/
يوني دده  2013إ ددارا مش ددرتكا للعم ددل م ددن أج ددل تق ددار املب ددادرات الرامي ددة إىل إدم ددا حق ددو املد درأة يف
السياس ددات العام ددة .متح ددور اخلط ددة ح ددول  ٨جم دداالت عم ددل ترم د إىل حتقي د  24ه دددفا باخت دداذ 156
إج دراء .وأنش ددئت يف ع ددا  2014جلن ددة وزاري ددة للمس دداواة بوص ددفها آلي ددة لتتب د وتنفي ددذ اخلط ددة احلكومي دة
للمساواة يف أف املناصفة (إكرا ) .وأنشئت أيضا جلندة تقنيدة مشدرتكة بد الدوزارات ،وُوضدعت منظومدة
للمعلوم ددات واملتابع ددة .وس دديلت ه ددذه اخلط ددة مع دددل إجن دداز كب ددر .فنُف ددذ  75إج دراء م ددن أص ددل 156
تتضمنها اخلطة بنسبة  100يف املائة ،وندُفِّذ  ٨6يف املائة منها بنسبة ُتاوزت  70يف املائة.

( ) السياسة العمومية املندجمة حلماية الطفولة
 -34اعتُمدت السياسة العمومية املندجمدة حلمايدة الطفولدة يف عدا  2015بعدد تقيديم تشدارك
ملنتصف املدة يف عا  2011للخطة الو نية للطفولة؛ وقد أيهر هذا التقييم حدود احلماية الدي
تتيحها هذه اخلطة .وتض هذه السياسة العمومية مخس حماور اسرتاتييية من أجدل محايدة الطفدل
مددن مجي د أشددكال العنددف ،واإليددذاء ،واإلمهددال ،واالسددتغالل ،مبددا يف ذل د االسددتغالل اجلنس د .
وينقسم الربنامج الو ي لتنفيذ السياسة العمومية املندجمدة حلمايدة الطفولدة إىل  25هددفا ،و115
إجراء ،ويتضمن مسؤشرات ملتابعة وتقييم كل إجراء على حدة.
 -35ووضددعت احلكومددة أيض دا االس درتاتييية الو نيددة املندجمددة للشددبا  2030-2015الددي
هتد إىل وض الشبا يف صل سياساهتا العامة(.)20

( ) السياسة العمومية املندجمة اخلاصة باألشخاص يف وضعية إعاقة
 -36وض ددعت احلكوم ددة ه ددذه السياس ددة ،ال ددي اعتُم دددت يف ع ددا  ،2015يف أعق ددا عملي ددة
للح دوار والتع دداون .وترمد د ه ددذه السياس ددة العمومي ددة ،ال ددي تعتم ددد عل ددى آلي ددة متابع ددة مش ددرتكة بد د
ال د ددوزارات ،إىل ض د ددمان حص د ددول األش د ددخاص ذوي اإلعاق د ددة عل د ددى حق د ددوقهم وتعزي د ددز مش د دداركتهم
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االجتماعي د ددة .وتنقس د ددم ه د ددذه السياس د ددة العموميد د ددة إىل  ٩حم د دداور عرض د ددية و 5حم د دداور مواضد د دديعية
اسرتاتييية ،منها حمور يتعل بالتقار واإلدارة واحلوكمدة .وقدد ُوضدعت خطدة عمدل حكوميدة مدن
أجل تنفيذ هذه السياسة.

(د) االسرتاتييية الو نية اجلديدة للهيرة والليوء
 -37أُ لقت االسدرتاتييية الو نيدة اجلديددة للهيدرة والليدوء( )21يف أيلدول/سدبتمرب  2013يف
أعق ددا تعليم ددات جالل ددة امللد د ال ددي ت ددرتجم اعتد دزا املغ ددر الوف دداء بالتزامات دده الدولي ددة يف حق ددو
اإلنسددان ،واعتمدداده بددذل فلسددفة سياسددية ذات نزعددة إنسددانية ،شدداملة املضددام  ،ورائدددة علددى
الصددعيد اإلقليم د  ،وال سدديما األفريق د  .وتعكددس هددذه السياسددة أيض دا مشدداركة املغددر القويددة يف
اجلهددود الدوليددة وتضددامنه مددن أجددل التصدددي النتهاكددات حقددو اإلنسددان النامجددة عددن األزمددات
احلالية لليوء واهليرة.
 -3٨ووضددعت احلكومددة سياسددة و نيددة شدداملة حلمايددة حقددو املغاربددة املقيم د يف اخلددار  ،إذ
نفد ددذت ب د درامج اقتصد ددادية واجتماعيد ددة وثقافيد ددة وتعليميد ددة وقانونيد ددة خمتلفد ددة بغيد ددة محايد ددة حقد ددوقهم
ومصدداحلهم ،وذل د بالتنسددي م د اإلدارات واملسؤسسددات املعنيددة ،ال سدديما مسؤسسددة احلسددن الثدداين
للمغاربة املقيم باخلار وجملس اجلالية املغربية باخلار .

(هد) تعزيز احلماية االجتماعية
 -3٩نُف ددذ ع دددد م ددن الت دددابر الرامي ددة إىل حتس د نظ ددا احلماي ددة االجتماعي ددة يف س دديا تعم دديم
التغطيد د ددة االجتماعيد د ددة والصد د ددحية ملختلد د ددف فئد د ددات السد د ددكان ،مبد د ددا يف ذل د د د  -1 :التصد د دددي يف
عا  2013على اتفاقية منظمة العمل الدولية( )22رقدم 102؛  -2إصدال نظدا التقاعدد املددين
للصندو الو ي للتقاعدد( )23ورفد احلدد األدىن للددخل الشدهري مدن التقاعدد إىل  1 500درهدم
عددوض  1 000درهددم؛  -3إنشدداء التغطيددة الصددحية األساسددية للطلبددة؛  -4وضد لدوائ جديدددة
تتعل بالتعويض عن حواد الشغل؛  -5تنفيذ التعويض عن فقددان الشدغل؛  -6توسدي نطدا
التددنم اإلجبدداري عددن املددرض( )24ليشددمل عددال األسددنان لفائدددة املددويف النشددط واملتقاعدددين
من القطاع اخلاص؛  -7اسرتداد مسامهات املدويف يف صدندو الضدمان االجتمداع ( )25الدذين
بلغ دوا السددن القانونيددة للتقاعددد ابتددداء مددن عددا  ،2000لكددنهم يتمكن دوا مددن اسددتكمال احلددد
األدىن لعدد أيا املسامهات ( 3 240يوما) الذي يسم باستحقا التقاعدد؛  -٨حتسد إدارة
املسؤسسات والصنادي املسسؤولة عن إدارة نظم الضمان االجتماع .
 -40وباإلضددافة إىل ذل د  ،جيددري النظددر يف اعتمدداد مشددروع قددانون يتعل د بالنظددا األساس د
للتنم اإلجباري عن املرض لفائددة فئدات املهنيد  ،والعدامل حلسداهبم اخلداص ،والدذين ميارسدون
نشا ا مهنيا وال يتقاضون راتبا.

(و) االسرتاتييية الو نية للماء واملخطط الو ي للماء
 -41يددن الفص ددل  31م ددن الدس ددتور املغ ددريب علددى ح د أساس د يتمث ددل يف "تيس ددر أس ددبا
استفادة املوا نات واملوا ن  ،على قد املساواة ،من احل يف  ...احلصول علدى املداء والعدي يف
بيئة سليمة" .وقد ساعدت اجلهود الي بدذهلا املغدر يف قطداع املداء علدى تدوفر بدى حتتيدة أساسدية
هامة تضمن أمنه املائ وتلي احتياجاته من املياه ،وتكفل احل يف احلصول على املياه.
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 -42ويرم د اعتمدداد القددانون املتعل د باملدداء( )26إىل تعزيددز احلوكمددة يف هددذا القطدداع مددن خددالل
تبسدديط اإلج دراءات ،واالسددتفادة مددن ميدداه األمطددار وميدداه الصددر الصددح  ،ووضد إ ددار قددانوين
لعمليات حتلية مياه البحر .ويرم هذا القانون أيضا إىل معاجلة الصعوبات الي تعو إدارة فعالدة
ومسددتدامة مل دوارد امليدداه ،والتصدددي آلثددار تغددر املندداخ ،وترس دي مبدداد احلكددم الرشدديد ،فضددال عددن
إشراك أصحا املصلحة والتشاور معهم.
ووضددعت يف هددذا السدديا اس درتاتييية و نيددة للمدداء .ف دإىل جان د االقتصدداد علددى املدداء
ُ -43
وزيددادة عرضدده ،يددن املخطددط الددو ي للمدداء ،قيددد االعتمدداد حاليدا ،علددى تطددوير املدوارد املائيددة ددر
التقليدية ،أي معاجلة املياه املستعملة إلعادة استعماهلا ،وحتلية مياه البحر ،وُتمي مياه األمطار.
ويدعو املخطط أيضا إىل حتس إدارة الطل على املاء ،وحف موارده ،والتكيف م تغر املناخ
باقرتا إجراءات إلدارة الظواهر املناخية الشديدة ،أي اجلفا والفيضانات.

(ز) اسرتاتييية خمطط املغر األخضر
 -44يواصددل املغددر تنفيددذ اس درتاتيييته الو نيددة للتنميددة الفالحيددة (اس درتاتييية خمطددط املغددر
األخض ددر) ال ددي تس ددتند إىل ركي دزت اثنت د ُتمع ددان ب د االحتياج ددات االقتص ددادية واالحتياج ددات
االجتماعية :الفالحة العصرية والفالحة التضامنية.
 -45وترمد د الفالح ددة التض ددامنية إىل مكافح ددة الفق ددر ع ددن ريد د حتسد د امل دددخول الفالحد د
ألضعف الفالح  ،ال سيما يف منا الضواح  .ويدويل صدندو التنميدة الفالحيدة( ،)27املكدر
لتش دديي االس ددتثمار الفالحد د اخل دداص ،ال ددذي أُدخل ددت علي دده إص ددالحات ش دداملة ض ددمن خمط ددط
املغددر األخضددر أمهيددة كبددرة لصددغار الفالح د  .فخددالل الفددرتة  ،2014-2012كددان  50يف
املائة تقريبا من الفالح الذين استفادوا من مدن هدذا الصدندو فالحد صدغارا يسدتغلون أراض
تقل مساحتها عن  10هكتارات.
 -46وولَّد خمطط املغر األخضر أيضا زمخا يف جمال التوييف .وبالنسبة لعددد أيدا العمدل ،ارتفعدت
العمالة الفالحية بنسبة  16يف املائة يف الفرتة  2015-2012مقارنة بالفرتة .2007-2005
 -47ويكددر املخطددط عدددة ب درامج ملكافحددة التفاوتددات اجلهويددة والفقددر والضددعف ،وذل د علددى
درار برنددامج تنقددل املاش ددية املخص د "للفالحددة الصددغرة" ومل ددريب املاشددية الددذين ال ميلك ددون أراض،
وصدندو تنميددة اجملددال القدروي واملنددا اجلبليددة( )2٨الدذي يرمد إىل مسدداعدة املندا القرويددة واجلبليددة
وس ددكا ا (اعتُم ددد مبلد د  2 761ملي ددون دره ددم يف ه ددذا اإل ددار للف ددرتة  ،)2015-2012وتنمي ددة
منا الواحات ،ومنا أشيار األر ان ،الي تُعترب هشدة ،عدن ريد التنميدة البشدرية واالقتصدادية
واالجتماعية ،فضال عن تطوير املوارد الطبيعية ،ومحاية البيئة ،واحلفاظ على النظم اإليكولوجية.
 -4٨وي دددعم املخط ددط عملي ددة احلف دداظ عل ددى امل د دوارد املائي ددة وترش دديد اس ددتخدامها اس ددتنادا إىل
الربنامج الو ي القتصاد مياه السق ( )2٩الذي يرمد إىل حتويدل الدري السدطح والدري بدالر إىل
الددري بددالتنقيط ال دذي يسدداعد علددى تددوفر امليدداه علددى مسدداحة تندداهز  550 000هكتددار وعلددى
م ددد  10س ددنوات .وهك ددذا ارتفع ددت املس دداحة اجمله ددزة بننظم ددة ال ددري ب ددالتنقيط م ددن 160 000
هكتار يف عا  200٨إىل  450 000هكتار يف عا  ،2015ما ميثل تنفيدذ  ٨2يف املائدة مدن
أهدددا املخطددط يف أف د عددا  .2020واملزارعددون املعنيددون هبددذه املشدداري يسددتغل  ٨0يف املائددة
منهم أقل من  5هكتارات.
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( ) االسرتاتييية الو نية للتنمية املستدامة 2020-2015
 -4٩يرم د اعتمدداد القددانون اإل ددار مبثابددة ميثددا و ددي للبيئددة والتنميددة املسددتدامة( )30إىل تعزيددز
النظا القانوين الو ي( )31يف هذا اجملال.
ووض ددعت االسد درتاتييية الو ني ددة للتنمي ددة املس ددتدامة ( 2020-2015اسد درتاتييية التنمي ددة
ُ -50
املسددتدامة) يف أعقددا مشدداورات م د أصددحا املصددلحة .وحددددت هددذه االس درتاتييية  7أولويددات
وحدِّدت ثدال حمداور اسدرتاتييية لإلسدراع هبدذا
منها "اإلسراع بتنفيذ السياسة الو نية لتغر املناخ"ُ .
التنفيذ :حتس إدارة املناخ ،وتعميم املخططات اإلقليمية للمناخ ،والنهوض باهلياكل املالية القائمة.
 -51وترم اسرتاتييية التنمية املستدامة إىل تطدوير اقتصداد أخضدر وشدامل يف املغدر يف أفد
عددا  ،2020وتنقسددم إىل  31حمددورا اس درتاتيييا وتسددعى إىل حتقي د  132هدددفا .وباإلضددافة إىل
ذل  ،يُعى العديد من الربامج والصنادي باحلفاظ على البيئة(.)32

ثالثا -تعزيز ززز حقز ززوق اإلنسز ززان وحمايتهز ززا عل ز ز أرض الواقز ززع وأعمز ززال متابعز ززة
االستعراض السابق
ألف -حماية وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية
 -1حماية الحق في الحياة ،والقضاء عل جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة
 -52ال ي دزال املغددر يلتددز بددالوقف االختيدداري لعقوبددة اإلعدددا من دذ عددا  ،1٩٩3علم دا ب دنن
مسنلة إلغاء هذه العقوبة ختض لنقا عمي ب العديد من مكونات اجملتم املغريب.
 -53ويددن مشددروع القددانون اجلنددائ علددى تقلددي عدددد اجلدرائم الددي يعاق د عليهددا باإلعدددا
بشددكل كبددر ليصددب عددددها  ٩جدرائم مددن أصددل  31جرميددة .وبالنسددبة لقددانون العدالددة العسددكرية
اجلديد ددد ،تقل د د عد دددد ه د ددذه اجل د درائم م د ددن  16جرميد ددة إىل  5ج د درائم .ويف هد ددذا الص د دددد ،ت د ددن
املادة  430من مشروع قانون املسطرة اجلنائية على أنه ال جيوز إصدار عقوبة اإلعدا إال إذا قرر
القضاة ذل باإلمجاع ووقَّ مجيد القضداة الدذين شداركوا يف إصددار احلكدم علدى حمضدر املدداوالت
الذي يتع أن يُشار فيه إىل إمجاع القضاة احلكم على املتهم بعقوبة اإلعدا .

 -54ووردت يف مشددروع القددانون اجلنددائ ومشددروع قددانون املسددطرة اجلنائيددة عدددة أحكددا تعددزز من د
ومكافحددة مجي د أشددكال التعددذي وسددوء املعاملددة ،ال سدديما مددا يتعل د مبراقبددة يددرو احلراسددة النظريددة،
ي ددن مش ددروع ق ددانون املس ددطرة اجلنائي ددة عل ددى ل ددزو إج دراء تس ددييل مسع د  -بص ددري جلمي د جلس ددات
االستماع إىل املتهم املوضوع يف احلراسة النظرية ،وإخضاعهم لفح ي عنددما تُالحد علديهم
أعراض املرض أو ما يستدع هذا الفح  ،فضال عن حضور حمام املتهم يف جلسة االستماع.
 -55وحتق د د الس ددلطات القض ددائية يف الش ددكاو املتعلق ددة بالتع ددذي أو س ددوء املعامل ددة .فف د د
عد د ددا  ،2015اسد د ددتيابت هد د ددذه السد د ددلطات ل  145لب د د دا بد د ددالتحقي يف ادعد د دداءات التعد د ددذي
ددي.
مقابددل  70ل د حتقيد يف عددا  2014بإخضدداع احملتيدزين أصددحا الشددكو لفح د
وباإلضددافة إىل ذل د  ،جددرت يف عددا  2015مقاضدداة  3٨فددردا مددن ق دوات حف د النظددا بتهمددة
التع ددذي ( 24ش ددر يا و ٨م ددويف م ددن إدارة الس دديون ودركيد دان ،وع ددون م ددن أعد دوان الس ددلطة،
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و 3عسكري ) .ويف العا نفسه ،أجرت السلطات القضدائية  740زيدارة للمسؤسسدات السدينية،
وعاجلت  654شكو تتعل باحملتيزين.
 -56ووضد مشددروع قددانوين بشددنن الطد الشددرع  ،واسددت ِ
حد تطبيد حاسددويب يتعلد بددإدارة
ُ
ُ
السيل الو ي لالعتقال االحتيا وجر تنفيذه.
 -2النهوض بأحوال السجناء
 -57إن تض ددمن مش ددروع الق ددانون اجلن ددائ أحكام ددا تع ددزز العم ددل بعقوب ددات بديل ددة سيس ددم
بتحس أوضاع احملتيدزين مدن خدالل احلدد مدن اكتظداظ السديون .وقدد وضدعت احلكومدة برناجمدا
يرم د إىل النهددوض مبيمددوع مراف د السدديون بالشددروع يف املسؤسسددات اآليلددة للسددقو أو ترميمهددا
أو تب ددديلها مبرافد د جدي دددة تفد د باملع دداير األمني ددة وااللتزام ددات يف جم ددال إع ددادة إدم ددا احملتيد دزين
(فددت  10مسؤسسددات سددينية يف عددا  2015قددادرة علددى احت دواء  ٩ 000س درير ،ثددال منهددا
بدأت عملها منذ متوز/يوليه  2016ومخسة توجد قيد التشييد).
 -5٨وعمدت احلكومة أيضا إىل تعزيز املسؤسسات السينية مبويف بي وشبه بي فرفعدت
بددذل معدددل تددن ر السدديناء .وارتفعدت امليزانيددة السددنوية املخصصددة لشدراء األدويددة واملعدددات الطبيددة
م ددن  25ملي ددون دره ددم يف ع ددا  2012إىل  37ملي ددون دره ددم يف ع ددا  .2015وارتفع ددت امليزاني ددة
املخصصة للغذاء من  2.٨مليون درهم يف عا  2012إىل  5.7مليون درهم يف عا .2016
 -5٩وع ددزز مش ددروع ق ددانون املس ددطرة اجلنائي ددة م ددن جهت دده الض ددمانات املرتبط ددة مبراقب ددة املسؤسس ددات
السينية من خالل وض أحكا تن على زيارة قاض التنفيذ ووكيل املل أو نائبه لال الع على
أحوال احملتيزين مرة واحدة على األقل يف كل شهر .ويتع على قاض األحدا من جانبه زيارة
مراكز ومسؤسسات األ فال كل ثالثة أشهر لال الع على حالة األ فال املودع فيها.
 -٣حماية حرية الرأي والتعبير
 -60مشددل تعزيددز حريددة ال درأي والتعبددر اجلوان د التش دريعية واملسؤسسددية علددى حددد س دواء .أضددا
القددانون املتعل د بالصددحافة والنشددر( )33ضددمانات هامددة تكددر هددذا احل د  ،ال سدديما إلغدداء العقوبددات
الس ددالبة للحري ددة واالستعاض ددة عنه ددا بغرام ددات معتدل ددة؛ واالعد درتا الق ددانوين بالص ددحافة اإللكرتوني ددة؛
والتزا الدولة حبماية الصحفي من أي عدوان؛ وإقرار مساعدة عموميدة لتعزيدز هدذه املهندة؛ وتو يدد
القواعد ددد املتعلقد ددة بالشد ددفافية يف قطد دداع الصد ددحافة؛ وتعزيد ددز دور القضد دداء يف محايد ددة حريد ددة واسد ددتقالل
الص ددحافة جبعله ددا س ددلطة حصد درية يف جم ددال اس ددتال بيان ددات النش ددر للمسؤسس ددات الص ددحفية ،وحظ ددر
ومصادرة املنشورات ،ووقف عمل ومصادرة الصحافة اإللكرتونية ،وسح بطاقة الصحافة ائيا.
 -61وأنشددن القددانون القاضد باسددتحدا اجمللددس الددو ي للصددحافة( )34آليددة مسددتقلة ومنتخبددة
للتنظيم الذايت ملهنة الصحافة تُعى يف مجلة أمور بتنظيم االلتحا هبذه املهنة باستصدار بطاقدات
الصددحافة ،وبالوسددا ة والتحكدديم يف القضددايا املتعلقددة بالصددحافة ،وبوضد ميثددا أخالقيددات هددذا
القطدداع وضددمان احرتامدده ،وبإبددداء رأيه دا يف مشدداري الق دوان املتعلقددة هبددذه املهنددة .وعددالوة علددى
ذلد د  ،ي د دن الق ددانون املتعل د د بالنظ ددا األساسد د للص ددحفي املهني د د ( )35عل ددى تو ي ددد حق ددو
الص ددحفي وحري دداهتم واالع د درتا هبد ددا ،ال س دديما احلماي ددة القضد ددائية لس د درية مص ددادرهم ،وحقهد ددم
يف احلصول على املعلومات ،وتعزيز استقالليتهم ،والنهوض بالشرو العلميدة لاللتحدا مبهندتهم،
وإتاحة احلماية االجتماعية هلم.
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 -62وحتسددنت مسؤش درات حريددة الصددحافة يف عددا  .2015فلددم تُسدديل أي حالددة حظددر ملوق د
إلكدرتوين وال أي حالدة حظددر أو مصدادرة لصدحيفة و نيددة .وباملثدل ،شدهدت حدداالت االعتدداء علددى
الصحفي يف أثناء ممارسة مهنتهم اخنفاضدا ملحويدا إذ ُسديلت  6حداالت فقدط مقابدل  13حالدة
وس دديل اخنف دداض أيضد دا يف ع دددد
يف ع ددا  ،2014وفق ددا لتقري ددر النقاب ددة الو ني ددة للص ددحافة املغربي ددةُ .
األحكا الصادرة يف القضايا املتعلقة بالصدحافة والنشدر ،حيد بلد عدددها  24حكمدا ،منهدا 14
حكما بالرباءة أو بإلغاء الدعو أو بعد االختصاص ،مقارنة بعدد  56حالة يف عا .2014
 -٤ضمان حرية التجمع وتكوين الجمعيات
 -63يضددمن القددانون حريددة االجتمدداع( .)36وال تُفددرض أي قيددود علددى االجتماعددات العموميددة،
وال يشددرت لتنظيمهددا ددر "تص دري بسدديط" ،وال جيددوز تقييددد هددذه احلريددة إال يف حالددة اإلخددالل
بضوابط التصري  ،أو إذا ارتنت السلطات أن من شنن هذه االجتماعات أن ختل بداألمن العدا .
وهكذا بل املعدل اليوم لألنشدطة اجلمعويدة املنظمدة يف عدا  2015حدوايل  4 000نشدا ا يف
اليو ملا جمموعه  130 000مجعية مصر هبا.
 -64وفيمددا يتعل د حبدداالت عددد السددما جلمعيددات قانونيددة بتنظدديم اجتماعددات عامددة ،فددإن
السدلطات اضددطرت للتدددخل هبدذه الطريقددة بسددب تنويلهددا لألحكدا القانونيددة ذات الصددلة بإعفدداء
هددذه اجلمعيددات ،أو عددد إعفائهددا ،مددن نظددا التص دري (ال سدديما مددا ي درتبط باألنشددطة الثقافيددة،
أو الفنيددة ،أو الرياضددية) أو بسددب عددد امتثاهلددا املهددل القانونيددة للتص دري املمنددو لالجتمدداع ددر
املعقود ،لكنها احرتمت ح هذه اجلمعيات يف الليوء إىل القضاء.
 -65وي ددن الظه ددر ال ددذي ي ددنظم احلد د يف تك ددوين اجلمعي ددات عل ددى "نظ ددا تصد دري " ال يل ددز
مسؤسس اجلمعيات بغر إبدال السدلطات بإنشداء مجعيدتهم .ويضدمن القدانون لليمعيدات الليدوء
إىل القاض اإلداري لطل إلغاء أي قرار إداري تعتربه تعسفيا .ومن مث ،فقد قدمت  13منظمة
ددر حكوميددة يف عددا  2014عوندا يف قدرار السددلطات اإلداريددة رفددض لبددات إنشددائها ،وكانددت
األحكا يف صاحل  ٩من هذه املنظمات.
 -66وتعكف احلكومة على وض قانون احلياة اجلمعوية الذي سيسهم يف تطوير بيئة متكينيدة
لظهددور منظمددات اجملتم د املدددين .وأ لقددت احلكومددة يف آذار/مددار  2016بوابددة إلكرتونيددة
ستمكن من تو يد احلكم الرشديد ،والشدفافية ،وحصدول منظمدات اجملتمد املددين علدى املعلومدات
ذات الصلة مبختلف فرص احلصول من القطاع العا على متويل ألنشطتها.

()37

باء -تعزيز الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية
 -1مكافحة الفقر والضعف والتفاوتات
 -67سدداعدت اجلهددود الددي بددذهلا املغددر لرتسددي سياسدداته االجتماعيددة واسددتهدا الفئددات
واجملموعات السكانية الضعيفة وتقلي أوجه عد املساواة على احلد مدن يداهرة الفقدر والضدعف
وعد ددد املسد دداواة االجتماعيد ددة .يف الفد ددرتة ب د د عد ددام  2007و ،2014تقل د د عد دددد السد ددكان
الفق دراء يف املغددر مددن  2.7مليددون إىل  1.6مليددون نسددمة ،وعدددد السددكان الضددعفاء مددن 5.4
مليون إىل  4.2مليون نسمة .واخنفض معدل الفقر من  ٨.٩يف املائدة يف عدا  2007إىل 4.٨
يف املائة يف عا ( 2014من  4.٩يف املائدة إىل  1.6يف املائدة يف املندا احلضدرية ،ومدن 14.4
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يف املائ ددة إىل  ٩.5يف املائ ددة يف املن ددا الريفي ددة) ،واخنف ددض مع دددل الض ددعف م ددن  17.5يف املائ ددة
إىل  12.5يف املائة (من  12.7يف املائة إىل  7.٩يف املائة يف املندا احلضدرية ،ومدن  23.6يف
املائة إىل  1٩.4يف املائة يف املنا الريفية) .وحبس مسؤشر جيي ،اخنفضت نسبة عد املسداواة
االجتماعية أيضا من  40.7يف املائة إىل  3٩.5يف املائة ب عام  2007و.2014
 -6٨ونُفذت يف الفرتة  2015-2011مرحلدة ثانيدة مدن املبدادرة الو نيدة للتنميدة البشدرية(،)3٨
الي اعتُمدت هلا ميزانية قدرها  17مليار درهم ،وركزت اهتمامها على  702مدن املندا الريفيدة
حي د مع دددل الفق ددر يع ددادل أو يتي دداوز  14يف املائ ددة ،و 532حي ددا حض دريا يف املن ددا احلض درية
الناشئة الي يبل عدد سكا ا  20 000نسمة.
 -6٩وأنشدنت احلكومددة صدندو دعددم التماسد االجتمداع  ،وهددو صدندو خمصد لتمويددل
برن د دامج تيس ددر( ،)3٩واملب ددادرة امللكي ددة "ملي ددون حمفظ ددة"( ،)40وبرن ددامج مس دداعدة األش ددخاص ذوي
االحتياجددات اخلاصددة( ،)41وبرنددامج الدددعم املباشددر للنسدداء األرامددل يف وضددعية هشددة( .)42ووسددعت
احلكومددة أيض دا نطددا نظددا املسدداعدة الطبيددة (الرميددد) الددذي ميولدده الصددندو املددذكور ،مددا مس د
باستفادة  10.2مليون شخ من هذا النظا حى اية تشرين األول/أكتوبر .2016
 -70وتسدتفيد  15 735تعاونيددة ،منهددا  2 2٨0تعاونيددة نسددائية مددن دعددم احلكومددة يف إ ددار
مكافح ددة الفق ددر .ومسد د بتيس ددر إنش دداء التعاوني ددات إص ددال أ ِ
ُدخ ددل عل ددى اإل ددار الق ددانوين ال ددذي
ينظمها باعتماد القانون املتعل بالتعاونيات(.)43
 -71وجيددري باإلضددافة إىل ذل د تنفيددذ عدددة بدرامج لتحدددي املنددا الريفيددة واجلبليددة ،خاصددة
املرحلددة الثانيددة مددن الربنددامج الددو ي للطددر القرويددة؛ والربنددامج املندددمج لتزويددد العددا القددروي باملدداء
الصاحل للشر ؛ وبرنامج الكهربدة القرويدة الشدمويل؛ إضدافة إىل خمطدط املغدر األخضدر وصدندو
تنمية اجملال القروي واملنا اجلبلية.
 -2الحق في العمل
()44

 -72اعتم دددت احلكوم ددة يف ع ددا  2015اسد درتاتييية و ني ددة للتويي ددف يف أفد د ع ددا 2025
هدددفها دعددم اجلهددود املبذولددة يف جمددال تعزيددز احلد يف العمددل ضددمن إ ددار ال دربامج السددابقة( .)45ومددن مث
ارتفعت ميزانية وزارة التشغيل والشسؤون االجتماعية حبوايل  34يف املائة ب عام  2012و.2016
 -73وباإلضددافة إىل ذل د  ،نقحددت احلكومددة املددادة  22مددن النظددا األساس د العددا للوييفددة
العموميددة الددي تددن علددى إقامددة نظددا امتحددان تنافس د لاللتحددا باخلدمددة املدنيددة ،األمددر الددذي
يكر مبدأ املساواة.
 -٣الحق في الصحة
 -74تعكددس االس درتاتييية القطاعيددة للصددحة  2016-2012األحكددا الدسددتورية إذ تنظددر
إىل احل يف الصحة من منظور اإلنصدا واملسداواة واجلدودة ،وإذ تركدز علدى الفئدات الضدعيفة مدن
السكان .وباملثل ،يكر القانون اإل ار املتعل باملنظومدة الصدحية وبعدرض العالجدات( ،)46مبددأ
اإلنصا يف التوزي اجملايل للموارد الصحية.
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 -75ومكن ددت اجله ددود املبذول ددة يف جم ددال ميزاني ددة الص ددحة خ ددالل الف ددرتة  2015-2001م ددن
حتقي د معدددل منددو سددنوي بل د  7.2يف املائددة .وحتتددل ب درامج الصددحة اإلجنابيددة وصددحة األمه ددات
واأل فال والشبا والفئات احملددة مدن السدكان جدزءا كبدرا مدن ميزانيدة االسدتثمار لدوزارة الصدحة
( 31يف املائة).
 -76ويوجددد إصددال السياسددة الصدديدالنية يف صددميم اإلج دراءات الراميددة إىل حتس د الوصددول
إىل احلقو الصحية لفائددة الفئدات الضدعيفة مدن السدكان .وقدد عملدت احلكومدة يف هدذا الصددد
عل ددى خف ددض أس ددعار  2 602دواء ،بنس ددبة  ٨0-20يف املائ ددة تقريب دا ،وح دددثت املرس ددو املتعل د
بتثبيت أسعار األدوية.
وعززت املراف الصدحية بافتتدا  100مسؤسسدة صدحية جديددة ،منهدا مستشدفيان جامعدان
ُ -77
جاهزان ،و 4يف ور التشييد ،و 3مستشفيات لألمراض النفسية .وعالوة على ذل  ،أتدا خمطدط
تنمية الصحة القروية تعزيز اخلدمات الصحية املتنقلة الي تركز نشدا ها علدى سدكان املندا النائيدة.
وبعد اقتناء وتشغيل أول مستشفى مدين متنقل يف املغدر يقدد خددمات صدحية يف املندا الريفيدة
املعزولة خالل الفرتة من كانون األول/ديسمرب إىل آذار/مار مدن كدل عدا  ،إضدافة إىل اقتنداء أربد
ائرات عمودية ترابط يف أرب منا  ،أصب من املمكن تغطية مجي األقاليم الو نية.
 -٤الحق في التعليم
 -7٨سيل املغر حتسنا يف مسؤشرات التعليم الرئيسية .فقد بل معدل االلتحدا باملدرسدة حتديددا
بد د األ ف ددال ال ددذين يد درتاو س ددنهم بد د  6و 11عام ددا  ٩٩.1يف املائ ددة يف الف ددرتة ،2015-2014
وارتف عدد الفتيات يف املنا الريفية من  ٨٨.3يف املائة يف الفرتة  200٩-200٨إىل ٩٨.4
يف املائة يف الفرتة  .2014-2013ويف املدار اإلعدادية ( 14-12عاما) ،ارتفد هدذا املعددل
مددن  70.2يف املائددة إىل  ٩0.4يف املائددة خددالل الفددرتة نفسدها .واسددتفادت الفتيددات بوجدده خدداص
من هذا التطور إذ ارتف معدل التحاقهن باملدرسة من  64.٨يف املائة إىل  ٨6.7يف املائة(.)47
 -7٩ويواص د ددل املغ د ددر تعزي د ددز احل د د د يف التعل د دديم يف إ د ددار اخلط د ددة املعنون د ددة "رؤي د ددة اس د د درتاتييية
لإلصددال  :2030-2015مددن أجددل مدرسددة اإلنصددا واجلددودة واالرتقدداء" الددي وضددعها اجمللددس
األعل ددى للرتبي ددة والتك ددوين والبح د العلم د  .وتس دتند ه ددذه الرؤي ددة ،ال ددي تُع ددى أيض دا ب ددالتعليم الع ددايل
والبح العلم والتدري املهي ،إىل نتائج املشاورات الي أُجريت م أصحا املصلحة والشدركاء
يف املدرسة .وه ترتكز على مباد توجيهية ثالثة :اإلنصا  ،واجلودة ،وتعزيز الفرد واجملتم .
 -٨0وترم د د اجله ددود املبذول ددة يف س دديا التعل دديم ددر النظ ددام إىل التص دددي إىل إش ددكاليات
التسددر املدرس د  .ق ددد بل د ع دددد املس ددتفيدين مددن ب درامج م ددا قبددل املدرس ددة ،وااللتح ددا الف ددوري،
والدعم املدرسد خدالل السدنوات اخلمدس املاضدية  3٩2 177تلميدذا ،مبعددل  7٨ 435تلميدذا
سنويا ،بينهم  4٨يف املائة من الفتيات.
 -٨1وتواصدل احلكومدة تنفيدذ برنددامج مكافحدة األميدة يف املسداجد .فقددد بلد عددد املسددتفيدين
من هذا الربنامج يف الفرتة  2016-2012ما جمموعه  1 2٨0 022شخصدا ،مدنهم ٨٩.25
يف املائ ددة م ددن النس دداء و 51.13يف املائ ددة يف املن ددا الريفي ددة .ومن ددذ ع ددا  ،2014أُ لِ د برن ددامج
للددتعلم عددن بعددد عددن ري د التلفزيددون واإلنرتنددت .وبل د عدددد املسددتفيدين  3٩3 514شخصددا،
منهم  ٩1.٩يف املائة من النساء و 3٨.٨يف املائة يف املنا الريفية.
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 -5الحق في الحصول عل المياه
 -٨2مكنددت اجلهددود املبذولددة يف سدديا سياسددة امليدداه مددن حتسد احلصددول علددى ميدداه الشددر .
فف د املنددا احلض درية ،أصددب ال دربط بشددبكة امليدداه معممددا إذ بل د معدددل ال دربط الفددردي  ٩4يف
املائد ددة ،يف ح د د ُزود بقيد ددة السد ددكان بند ددافورات للميد دداه .ويف املند ددا الريفيد ددة ،نفد ددذت السد ددلطات
احلكوميددة منددذ عددا  1٩٩5الربنددامج املندددمج لتزويددد العددا القددروي باملدداء الصدداحل للشددر  ،وفقددا
لنهج قائم على مشاركة السدكان احملليد  ،وهدو األمدر الدذي َّ
مكدن  ٩5يف املائدة مدن السدكان مدن
احلصددول علددى ميدداه الشددر بنهايددة عددا  .2015وترم د السددلطات إىل حتقي د معدددل  ٩6.5يف
املائة يف جمال حصول سكان املنا الريفية على مياه الشر بنهاية عا .2017
 -6الحق في سكن الئق
 -٨3أتاحددت اجلهددود املبذولددة يف خمتلددف ال دربامج( )4٨مددن تقلددي العيددز يف جمددال احلصددول علددى
س ددكن الئ د م ددن  1 240 000وح دددة س ددكنية يف ع ددا  2002إىل  57٨ 3٩٨وح دددة س ددكنية يف
عددا  .2014وباإلضددافة إىل ذل د َّ ،
مكددن برنددامج مدددن بدددون صددفي  ،الددذي خصصددت لدده ميزانيددة
إمجالية قدرها  32بليون درهم ،مدن تقلدي عددد السدكان الدذين يعيشدون يف مددن الصدفي مدن ٨.2
يف املائد د ددة يف عد د ددا  2004إىل  3.٩يف املائد د ددة يف عد د ددا  .2010وخد د ددالل الفد د ددرتة ،2015-2011
اسد ددتفادت  71 250أسد ددرة معيشد ددية مد ددن هد ددذا الربند ددامج ،وأُعلند ددت  56مديند ددة مد ددن أصد ددل ٨5
مدددنا خاليددة مددن سددكن الصددفي  .وأتددا برنددامج السددكن االجتمدداع  ،بسددعر  250 000درهددم،
بناء  204 000وحدة سكنية بنهاية تشرين األول/أكتوبر .2015
 -٧الحقوق الثقافية
ُ -٨4ميثددل الوصددول إىل اهلياكددل األساسددية وبدرامج العمددل الثقددايف أولويددة مددن أولويددات احلكومددة
يف اجملد ددال الثقد ددايف .فف د د الفد ددرتة ُ ،2016-2012خصصد ددت نسد ددبة  67يف املائد ددة مد ددن ميزانيد ددة
االسددتثمار يف هددذا القطدداع لتوسددي شددبكة املسؤسسددات الثقافيددة ،أي  54مسؤسسددة ثقافيددة جديدددة
تقريبد د دا .واقرتن د ددت ورشد د دة العم د ددل ه د ددذه بربن د ددامج لتكثي د ددف األنش د ددطة الثقافي د ددة املعروض د ددة يف ه د ددذه
املسؤسس ددات ،فض ددال ع ددن تعزي ددز ال دددعم املق ددد إىل اإلب ددداع الثق ددايف والف ددي ،وبلغ ددت ميزانيد دة ه ددذا
الربنامج  65مليون درهم يف عا  2016مقابل  11مليون درهم يف عا .)4٩(2012
 -٨5وباإلضافة إىل ذل ُ ،سن القانون املتعل بالفنان واملهن الفنية(.)50

 -٨6ويف جمال إحياء ونقل التعبرات الثقافية واملعار  ،ال تزال ثالثدة مشداري قدوان يف دور
االعتماد( .)51وستشكل هذه املشاري اإل ار القانوين حلماية الرتا  .وقد أُنش أيضا نظا جلرد
وتوثي الرتا باعتباره آلية لنشر املعار العلمية للرتا الو ي(.)52
 -٨7وسيس ددهم اجملل ددس ال ددو ي للغ ددات والثقاف ددة املغربي ددة( ،)53ال ددذي يس ددتعرض الربمل ددان حاليد دا
مشروع القانون التنظيم املتعل به ،يف محايدة وتنميدة اللغدات الو نيدة والتعبدرات الثقافيدة املغربيدة،
وسديدعم اجلهددود املبذولددة يف هددذا اجملددال ،ال سدديما يف جمددال حف د الدرتا املددادي( .)54وباإلضددافة
إىل ذل  ،جيري حاليا اعتماد القانون التنظيم املتعل بتنفيذ الطاب الرمس للغة األمازيغية.
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 -٨٨ويعددر تعلدديم اللغددة األمازيغيددة يف املدددار االبتدائيددة تقدددما بطيئددا بسددب العدددد احملدددود
مددن املعلم د  .فحددى اآلن ،اسددتفاد أكثددر مددن  400 000تلميددذ يف  4 000مدرسددة مددن تعلدديم
اللغة األمازيغية ،أكثر من  2٩4مدرسا متخصصا.
 -٨٩وشددهدت الفددرتة  2015-2012زيددادة كبددرة يف سدداعات الب د باللغددة األمازيغيددة ،إذ
انتقلددت مددن  10سدداعات إىل  13سدداعة يف اليددو ؛ أمددا الصددحافة اإللكرتونيددة بدداللغت احلسددانية
واألمازيغيددة ،فقددد أصددبحت منددذ عددا  2013جددزءا مددن الفئددات املتنافسددة علددى اجل دائزة الكددرب
للصحافة الو نية.
 -٩0وباإلضددافة إىل ذل د ُ ،مس د باسددتراد  1 5٨5منشددور أجندديُ ،وزعددت منهددا  20مليددون
نس د ددخة متث د ددل  2 172عنوان د ددا م د ددن عن د دداوين الص د ددحافة األجنبي د دة يف ع د ددا  .2015وأدر املرك د ددز
السددينمائ املغددريب( )55منددذ عددا  2015يف براجمدده دعددم األفددال الوثائقيددة عددن الثقافددة احلسددانية،
وق د ددد الد د ددعم إىل  56مهرجاند د دا س د ددينمائيا ،وخصد د د خ د ددالل الف د ددرتة  2015-2012ميزاني د ددة
بلغت  231.44مليون درهم لدعم  ٩7فيلما.

جيم -تعزيز وحماية الحقوق الفئوية
 -1حقوق المرأة
 -٩1يف سدديا تنفيددذ خمطددط "إكدرا "ُ ،اختدذت إجدراءات عديدددة ،ال سدديما :إنشدداء  40مرفقدا
متعدد الويائف( )56لفائدة النساء ضحايا العنف()57؛ وإنشاء وحدات استقبال هلدسؤالء النسداء يف
مصدداحل مراكددز الشددر ة القضددائية()5٨؛ ووض د آليددات لرعددايتهن ،وإنشدداء  ٨٨وحدددة اسددتقبال يف
احملاكم االبتدائية؛ وإنشاء  ٩7وحدة متكاملة لرعاية النسداء واأل فدال يف املستشدفيات؛ وإ دال
برنددامج متكامددل للتوعيددة يف جمددال مكافحددة العنددف ضددد النسدداء والفتيددات؛ وإنشدداء مراصددد و نيددة
معنيددة مبكافحددة العنددف ضددد امل درأة ،إضددافة إىل املرصددد الددو ي لصددورة امل درأة يف اإلعددال ؛ ومرصددد
مقارب ددة الن ددوع االجتم دداع بالوييف ددة العمومي ددة يف ع ددا 2014؛ وإص دددار التقري ددر األول للمرص ددد
الددو ي للعنددف ضددد املدرأة لعددا 2015؛ واعتمدداد جملددس الندوا يف عددا  2016مشددروع القددانون
املتعل هبيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
 -٩2وأُدخلددت تعددديالت علددى القددانون اجلنددائ هبددد محايددة امل درأة مددن العنددف واالُتددار .هددذه
التعديالت أساسا إلغاء بعض األحكا أو إدخال يرو مشدددة علدى األحكدا الدي تعاقد علدى
أفعال العنف واال تصا  ،ال سيما عندما يرتكبها يف ح القصر أقار أو أشخاص حمل ثقة.
 -٩3ويعددزز مشددروع قددانون املسددطرة اجلنائيددة محايددة حقددو النسدداء ضددحايا العنددف واالُتددار.
وينش د د م ددن مث الت د دزا وح دددات رعاي ددة النس دداء واأل ف ددال التابع ددة للمح دداكم باس ددتقبال الض ددحايا
وإبال هدم حبقددوقهم .ويف هددذا الصدددد ،أُديددن  12 062شخصدا بددتهم ارتكددا العنددف ضددد املدرأة
يف عا .2015
 -٩4واعتمددد جملددس احلكومددة مشددروع القددانون املتعل د مبحاربددة العنددف ضددد النسدداء يف آذار/
مار  ،2016واعتمده جملدس الندوا بددوره يف متوز/يوليده  ،2016يف حد يكدر القدانون املكمدل
للقددانون املتعل د باالتصددال السددمع  -البصددري املعتمددد( )5٩تشدديي ثقافددة املسدداواة ب د اجلنس د
ومكافحة التمييز القائم على نوع اجلنس ،مبا يف ذل القوال النمطية الي متس بكرامة املرأة.
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 -٩5وساعدت اإلصالحات التشريعية املتخدذة أيضدا علدى حتسد املشداركة السياسدية للمدرأة.
وأتاح د ددت االنتخاب د ددات اجلماعي د ددة واجلهوي د ددة ال د ددي نظم د ددت يف  4أيلول/س د ددبتمرب  2015بالفع د ددل
انتخددا  6 66٩مرشددحة ،مددا عددزز متثيددل املدرأة يف اجملددالس البلديددة مبعدددل  21.16يف املائددة ،يف
ح ميثل جمموع املقاعد املخصصة للمرأة يف اجملالس اجلهوية  37يف املائة.
 -٩6وأنشددن القددانون التنظيم د املتعل د مبيلددس الن دوا آليددة لتعزيددز متثيددل امل درأة يف هددذا اجمللددس
( ٨1مقعدا أو  21يف املائة من جمموع أعضاء اجمللس).
 -٩7وفيمد ددا يتعل د د بد ددالنهوض بالوض د د املهد ددي للم د درأة يف اإلدارة العموميد ددة يف عد ددا ،2015
يشددغل  21.5يف املائددة مددن النسدداء مناص د ذات مسددسؤولية (مددنهن  12.12يف املائددة برتبددة أمينددة
عام دة ،و 7.41يف املائددة برتبددة مفتشددة عامددة ،و 13.5يف املائددة برتبددة مددديرة؛ و 11.65يف املائددة
برتبد د ددة رئيس د د دة شد د ددعبة؛ و 25.25يف املائد د ددة برتبد د ددة رئيسد د ددة مصد د ددلحة) ،مقابد د ددل  1٩يف املائد د ددة يف
عا  .2014وباإلضافة إىل ذل  ،جيري حاليا تنفيذ اسرتاتييية ملنسسة املساواة ب اجلنس يف
الوييفة العمومية يف الفرتة  ،201٩-2016وه اسرتاتييية ترم إىل املساواة ب الرجل واملدرأة
يف اإلدارة العمومي ددة ،ال سد دديما تقلد ددد امل د درأة املناص د د العليد ددا ومناص د د املسد ددسؤولية .وترتكد ددز هد ددذه
االسرتاتييية على ثالثة حماور مقسمة إىل  10مشاري و 51إجراء.
 -2حقوق الطفل
 -٩٨واصل املغر تعزيز براجمه لفائدة الطفولدة .فقدد أنشدنت احلكومدة يف عدا  2014جلندة وزاريدة
مكلف ددة بتتبد د تنفي ددذ السياس ددات واملخطط ددات الو ني ددة يف جم ددال النه ددوض بنوض دداع الطفول ددة ومحايته ددا،
وأ لقت الربنامج الو ي لتنفيذ السياسة العمومية املندجمة حلماية الطفولة (.)2020-2016
 -٩٩وباإلض ددافة إىل ذلد د ُ ،اخت ددذت إجد دراءات تشد دريعية ُت ددر أفع ددال س ددوء املعامل ددة والعن ددف،
واالعتد ددداء اجلنس د د ض د ددد األ ف د دال ،وتعت د ددرب يروفد ددا مش د ددددة االعت د ددداءات ال د ددي يرتكبه د ددا اآلب د دداء
أو املدرسددون أو أي شددخ آخددر ميددار سددلطة علددى األ ف دال .وشدددد مشددروع القددانون اجلنددائ
أيض دا العقوب دات املتعلق ددة ب داجلرائم املرتكب ددة ض ددد األ ف ددال .ومبوج د ذل د  ،يعاق د أي ش ددخ
يسب أي أذ لطفل بالسين من سنة إىل  5سنوات ،وتكدون العقوبدة مشدددة إذا كدان اجلداين
من أقار الطفل ،أو كان مسسؤوال عنه ،أو لديه سلطة عليه .وين املشروع أيضدا علدى تشدديد
العقوبددة عندددما يتعل د األمددر جبرميددة الددزوا القسددري لألحدددا  .أمددا قضدداء األحدددا فركددز علددى
مقاربة وقائية للتعامل م الطفل ،فراع مصاحله الفضلى ،سواء كان جانيا أو ضحية.
 -100ويف سدديا مكافحددة العنددف ضددد األ فددالُ ،اختددذت التدددابر التاليددة -1 :تعمدديم خاليددا
ووحدددات رعايددة النسدداء واأل فددال يف احملدداكم واملستشددفيات؛  -2إنشدداء خاليددا اليقظددة وخاليددا
اإلنصددات داخددل املدرسددة حملاربددة العنددف؛  -3تكثيددف إجدراءات التوعيددة مددن أجددل مند ومكافحددة
عمددل األ فددال يف املنددازل يف املنددا الددي ينتشددر فيهددا هددذا النشددا  ،ال سدديما أشددد اجلماعددات
القرويددة فق ددرا واألحيدداء املهمش ددة .وجيددري حالي دا اعتم دداد مشددروع ق ددانون يتعل د مبسؤسس ددات الرعاي ددة
االجتماعية يلغ القانون املتعل بشرو فت مسؤسسات الرعاية االجتماعية وتدبرها.
 -101وم ددن أج ددل مكافح ددة العن ددف يف األوس ددا املدرس ددية ،أُنش ددئت اعتب ددارا م ددن ع ددا 2007
خالي ددا لإلنص ددات والوس ددا ة يف املسؤسس ددات املدرس ددية .وأُنش ددئت يف ع ددا  2011مراك ددز إقليمي ددة
وجهويد ددة ،وأُنش د د يف عد ددا  2014مرصد ددد و د ددي ملكافحد ددة العند ددف يف األوسد ددا املدرسد ددية .ويف
عا  ،2015أدين  6 76٩شخصا بارتكا العنف ضد األ فال.
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 -102وبُدذلت جهددود كبددرة يف جمددال مكافحددة عمددل األ فددال .ومددن مث عددر عمددل األ فددال
ال ددذين ت درتاو أعم ددارهم ب د  7و 15عام دا اخنفاض دا كب درا ،إذ انتق ددل م ددن  517 000ف ددل يف
ع د د ددا  1٩٩٩إىل  ٨6 000فد د د ددل يف عد د د ددا  ،2013مث  57 000فد د د ددل يف عد د د ددا .2015
وباإلضددافة إىل ذل د  ،اعتُمددد القددانون املتعل د بتحديددد شددرو الشددغل والتشددغيل املتعلقددة بالعمددال
املن دزلي ( .)60وسيسددم هددذا القددانون بتعزيددز محايددة األ فددال ،ال سدديما الفتيددات ،مددن االسددتغالل
االقتصادي والعنف يف مكان العمل بتحديد السن القدانوين للعمدل يف  1٨عامدا .ويدن القدانون
أيض دا علددى فددرتة انتقاليددة ال تتيدداوز مخددس سددنوات اعتبددارا مددن تدداري دخولدده حيددز النفدداذ ،ميكددن
خالهلا التسدام مد توييدف األ فدال الدذين تدرتاو أعمدارهم بد  16و 1٨عامدا ،رهندا بشدرو
معينة ،ال سيما موافقة أولياء أمورهم من خالل شهادة خطيدة وحظدر عملهدم لديال .وعدالوة علدى
ذلد  ،حيظددر القددانون علددى العددامل املندزلي األحدددا أعمدداال سددتُحدد قائمتهددا يف ند تنظيمد
يصدر الحقا.
 -٣حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
 -103أيهددر البح د الددو ي حددول اإلعاقددة لعددا  2014أن النسددبة الو نيددة النتشددار اإلعاقددة
تبل د  6.٨يف املائ ددة أي  2 264 672شخص دا تقريب ددا .وتبل د ه ددذه النس ددبة  6.66يف املائ ددة يف
املنا احلضرية ،و 6.٩٩يف املائة يف املنا الريفية ،كما تبل  6.7يف املائة ب النساء و6.٨
يف املائددة ب د الرجددال .وعددالوة علددى ذل د  ،ترتفد النسددبة الو نيددة النتشددار اإلعاقددة م د التقددد يف
السن .فه أكثر ارتفاعا ب األشخاص الذين تفو أعمدارهم  60عامدا ( 33.7يف املائدة) ،يف
حد د أ ددا متث ددل  4.٨يف املائ ددة بد د األش ددخاص ال ددذين تد درتاو أعم ددارهم بد د  15و 5٩عام ددا،
ومتثل  1.٨يف املائة ب األشخاص الذين تقل أعمارهم عن  15عاما.
 -104وتركددز اجلهددود الراهنددة يف جم ددال محايددة وتعزيددز حقددو األش ددخاص ذوي اإلعاقددة علددى احمل دداور
التاليددة -1 :بدددء العمددل بالسياسددة العموميددة املندجمددة اخلاصددة باألشددخاص يف وضددعية إعاقددة الددي أُقددرت
يف تشد درين الث دداين/نوفمرب 2015؛  -2تنفي ددذ الق ددانون اال ددار املتعلد د حبماي ددة حق ددو األش ددخاص يف
وضدعية إعاقدة والنهددوض هبدا( ،)61واعتمداد نصددوص تنظيميدة تتعلد بتوييددف األشدخاص ذوي اإلعاقددة()62؛
 -3تعبئددة  111مليددون درهددم لتمويددل اسددتحقاقات األشددخاص ذوي اإلعاقددة يف إ ددار صددندو دعددم
التماس االجتماع ؛  -4دعم املنظمات ر احلكومية الو نية العاملة يف جمال اإلعاقة.
 -105وأتاحددت عمليددة لتحقي د ال مركزيددة خدددمات اسددتقبال وتوجيدده األشددخاص ذوي اإلعاقددة
إنشاء  16مركزا من مراكز القر داخل املنسقيات اجلهوية للتعاون الو ي.
 -106وارتفد عددد األ فدال ذوي اإلعاقدة الدذين التحقدوا باملدرسدة مدن  5 ٩٩٨تلميدذا يف 555
فصد ددل تد دددريس يف عد ددا  2012إىل  ٨ 000تلميد ددذ يف  7٩0فصد ددل تد دددريس يف عد ددا .2016
وباإلضافة إىل ذل  ،يُستكمل حاليا مشروع لتكييف املناهج الدراسية م الظرو اخلاصة بكل
نوع من أنواع اإلعاقة من أجل نظا تعليم شامل.
 -107وأتا برنامج لتعزيز التسهيالت اخلاصة حبركة األشخاص ذوي اإلعاقة للفدرتة 2016-2012
وض خمطط إلقامة تسهيالت حضرية ومعمارية لألشدخاص ذوي اإلعاقدة يف مددن نيدة والددار
البيضدداء وجدددة والربددا  .وبالنسددبة ملدينددة م دراك ُ ،جهددزت الش دوارع الرئيسددية بتسددهيالت خاصددة
حتقيقا هلذا الغرض.
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 -٤حقوق المهاجرين
 -10٨يف إ دار االسدرتاتييية الو نيددة للهيددرة والليدوء ،أ لد املغددر يف أيلول/سددبتمرب 2013
عمليددة اسددتثنائية لتسددوية أوضدداع املهدداجرين ددر النظددامي  .ويف هددذا السدديا  ،حصددل 23 0٩6
مهاجر مدن  116جنسدية علدى بطاقدة اإلقامدة .وبددأت مرحلدة ثانيدة لتسدوية أوضداع املهداجرين يف
كددانون األول/ديسددمرب  .2016وباإلضددافة إىل ذل د  ،أصدددر املكت د املغددريب لالجئ د وعدددمي
اجلنسية قرارات بشنن حالة  702من ملتمس الليوء .ونُظمدت جلسدات اسدتماع إىل 1 026
موا ن سوري ،وجيري حاليا النظر يف لبات جلوء أخر .
 -10٩وأعدددت احلكومددة مشددروع قددانون يتعل د بددالليوء ،وفق دا ملبدداد وقواعددد اتفاقيددة جنيددف
لعا  ،1٩51كما أعدت مشروع قانون بشنن اهليدرة .واعتُ ِمدد القدانون املتعلد مبكافحدة االُتدار
بالبش ددر( ،)63ودخ ددل حي ددز النف دداذ يف أيلول/س ددبتمرب  .2016وأت ددا التنفي ددذ اجل دداري لالس درتاتييية
الو نية للهيرة والليدوء الشدروع يف إدمدا املهداجرين والالجئد ضدمن دج قدائم علدى اإلنصدا
واملسد دداواة يضد ددمن حقد ددوقهم االجتماعيد ددة  -االقتصد ددادية والثقافيد ددة (احل د د يف التعلد دديم ،والصد ددحة،
والوصول إىل اخلدمات االجتماعية .)...
 -5مكافحة االتجار بالبشر
 -110يكفددل الق ددانون املتعل د مبكافحددة االُت ددار بالبش ددر اح درتا حقددو ض ددحايا االُت ددار ،وفق دا
ألحكا الربوتوكول اإلضايف التفاقيدة األمدم املتحددة ملكافحدة اجلرميدة املنظمدة عدرب الو نيدة .ويدن
القانون على ُترمي األفعال احملددة يف هذا الربوتوكول .وين على عقوبات مشددة عنددما تكدون
الضحية قاصر دون  1٨عاما ،أو شخصا يف يرو صدعبة بسدب التقدد يف السدن ،أو املدرض،
أو اإلعاقددة ،أو ام درأة حددامال ،أو عندددما يكددون اجلدداين زو الضددحية أو أحددد أقارهب دا أو أسددالفها
أو وصدديا عليهددا أو شخص دا مسددسؤوال عددن محايته دا حي د حدددد العقوبددة يف السددين لفددرتة ت درتاو
ب  20و 30عاما ،و رامة ترتاو ب  200 000و 2 000 000درهم.
 -111وخددالل عددا  ،2015جددرت حماكمددة  157شخص دا بتهمددة االُتددار بالبشددر و1 131
شخصا بتهمة اال تصا .

دال -الحق في بيئة صحية وفي التنمية المستدامة
َّ -112
مكن ددت اجله ددود املبذول ددة يف جم ددال الص ددر الص ددح  ،ومعاجل ددة املي دداه املس ددتعملة ،وإدارة
النفايددات واسددتغالهلا ،ومكافحددة التلددو الصددناع مددن حتقي د ربددط عددا بنظددا الصددر الصددح
مبعدل  74يف املائة ،ومعاجلة املياه املستعملة مبعدل  43يف املائة .وبل معدل مج النفايات ٨5
يف املائددة يف عددا  2016مقارنددة مبعدددل  66يف املائددة يف عددا  2012بفضددل تشددغيل  22مركددزا
لدددفن واسددتغالل النفايددات ،أو مددا يعددادل ق دددرة معاجلددة معدددهلا  53.41يف املائددة مددن النفاي ددات
املنزلية مقارنة مبعدل  32يف املائة يف عا .2012
 -113واملغر بلد قليل انبعاثات ازات الدفيئة إذ بلغت نسبة هذه االنبعاثات فيه  3.1دن
مددن انبعاثددات ثدداين أكسدديد الكربددون للفددرد يف عددا  .)64(2012ولكندده معددرض بشدددة آلثددار تغددر
املناخ .ويف هذا السيا  ،عمد صندو مكافحة التلو الصناع ( ،)65الذي أنشد باعتبداره آليدة
ترم د إىل تشدديي الشددركات علددى االسددتثمار يف جمددال مكافحددة التلددو أو االقتصدداد يف امل دوارد،
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وإدرا البعد د ددد البيئ د د د ضد د ددمن أنشد د ددطتها ،إىل متويد د ددل  126مشد د ددروعا مند د ددذ انطد د ددال نشد د ددا ه يف
عددا  ،1٩٩٩وذلد مببلد إمجددايل قدددره  671مليددون درهددم ،منهددا  256مليددون درهددم يف شددكل
مددن  .ويدرتبط  103مددن هددذه املشداري مبعاجلدة النفايددات السددائلة ،و 17مبعاجلددة تلددو اهلدواء ،يف
ح ُخصصت  6منها ملعاجلة النفايات الصلبة.

 -114ويف الفرتة  ،2016-2011أنشن املغر آلية ملعاجلة مياه الصر الصدناع  ،وخصد
هلا ميزانية قدرها  115مليون درهم ،اعتُمد منها  65مليون درهم لتمويل  24مشروعا ملكافحدة
التلو الصناع .

هاء -التدريب وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان
 -115عم دددت احلكوم ددة يف أيار/م ددايو  2016إىل تنقي ددة حمتوي ددات  3٩0كتابد دا مدرس دديا م ددن
املضام الي تتعارض م مباد حقو اإلنسان واملوا نة ،ال سيما مدا يتعلد مببداد التسدام ،
وعد التمييز ،واملساواة؛ وتندر هذه العملية يف سيا احدرتا املواصدفات املرتبطدة بوضد املنداهج
الدراسية الي تعمل على ترسي قيم ومباد حقو اإلنسان ،واإلنصا  ،واملساواة ،والتسام .
 -116وتشددكل حقددو اإلنسددان عنصددرا أساسدديا مددن عناصددر ال دربامج التدريبيددة املعمددول هبددا يف
مراكز التدري اخلاصة بفئات خمتلفة من قوات حف النظا املسسؤولة عن تطبي القوان (املعهدد
امللك د للشددر ة؛ املعهددد امللك د لددإلدارة الرتابيددة) .وتتددا يف إ ددار دورات تدريبيددة أوليددة ومسددتمرة
على السواء وحدات تدريبية تركز على حقو اإلنسان وتتناول املعار واملواقف والسلوكات.
 -117ونظم ددت وزارة الع دددل واحلري ددات دورات تدريبي ددة لفائ دددة مويفيه ددا (القض دداة واملويف ددون
اإلداريددون) ،ومددويف اإلدارات الشدريكة (الشددر ة ،والدددرك ،واملدرسددون الرتبويددون يف مراكددز محايددة
الطفولة) املعنيد برعايدة النسداء واأل فدال ضدحايا العندف (أكثدر مدن  500قداض ،وحدوايل 1٨0
كات حمكمة ،و 14٨مساعدا اجتماعيا).
 -11٨ويشكل القانون الدويل اإلنساين أيضا جزءا ال يتيزأ مدن تددري أفدراد القدوات املسدلحة
ددر قواعددد القددانون الدددويل اإلنسدداين يف مسؤسسددات تدددري القدوات املسددلحة
امللكيددة .ومددن مث ،تُد َّ
وخيص د ل ددذل ع دددد كب ددر م ددن
امللكي ددة يف ال دددورات التدريبي ددة األولي ددة واملس ددتمرة عل ددى الس دواءُ .
السدداعات يتوق ددف عل ددى مسددتو املس ددتفيدين وعل ددى ال دددورة التدريبيددة .ويف ه ددذا الص دددد ،اس ددتفاد
مدن حصد القدانون الدددويل اإلنسداين يف الفددرتة  2016-2012حدوايل  64 106عسددكريا مددن
بينهم  1 ٩4٩متدربا أجنبيا.
 -11٩وميثددل الق ددانون ال دددويل اإلنس دداين والق ددانون ال دددويل حلق ددو اإلنس ددان العنص درين اجل ددوهري
للتدددري األساس د املتددا ألف دراد الدددرك امللك د  .ومددن مثُ ،خصصددت  100سدداعة تقريب دا خددالل
س ددني الت دددري للمواض ددي ال ددي تُع ددى مبب دداد وآلي ددات حق ددو اإلنس ددان ،ومكافح ددة التع ددذي ،
ومحاي ددة حقد ددو النسد دداء واأل ف ددال .وتُعد د َّدزز هد ددذه الوحد دددات الدراس ددية بد دددورات تدريبيد ددة مسد ددتمرة
ددرب والضددبا وضددبا الصددف .وهكددذا أتددي ألف دراد الدددرك
ودورات تدددري داخل د لفائدددة املد ِّ
خالل الفرتة  2015-2012ما يقار  112دورة تدريبية.
 -120وواصددلت اللينددة الو نيددة للقددانون الدددويل اإلنسدداين( ،)66الددي أُنشددئت يف عددا ،200٨
نشا ها يف جمال تعميم القانون الدويل اإلنسداين خدالل الفدرتة  2016-2012باسدتهدا عددة
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فئددات خمتلفددة تشددارك يف إنفدداذ هددذا القددانون :الق دوات املسددلحة ،والدددرك امللك د  ،واألمددن الددو ي،
والقوات املساعدة ،ومديرو السيون ،فضدال عدن الربملداني واملدويف املكلفد بالشدسؤون القانونيدة
داخ ددل اإلدارات احلكومي ددة .ورك ددزت اللين ددة الو ني ددة اهتمامه ددا أيض دا عل ددى األوس ددا األكادميي ددة،
والصحفي  ،ومنظمات اجملتم املدين.
 -121وتتواصددل اجله ددود اخلاص ددة بالت دددريس والبح د يف جم ددال حق ددو اإلنس ددان عل ددى مس ددتو
التعليم العايل (اعتماد املناهج ،وإدما قيم حقو اإلنسان واملوا نة يف الوحدات التدريبية).

رابعا -الممارسات الجيدة والتحديات والصعوبات
 -122ش ددهدت الف ددرتة املش ددمولة ب ددالتقرير ترس ددي ال ددنهج التش ددارك  ،ال ددذي ُكِّرس ددت مبادئ دده يف
الدسد د ددتور .وأثد د ددرت املشد د دداورات واحل د د دوارات املوسد د ددعة بشد د دددة يف عمليد د ددة سد د ددن الق د د دوان  ،ووض د د د
االسدرتاتيييات ،والتقددارير الددي جيد تقدددميها إىل خمتلددف آليددات األمددم املتحدددة حلقددو اإلنسددان،
فضددال عددن عمليددة متابعددة تنفيددذ توصددياهتا .وتددنثرت هددذه الفددرتة أيضدا بتكثيددف مناقشددات املدوا ن
بشنن قضايا حقدو اإلنسدان مثدل تلد املتعلقدة بعقوبدة اإلعددا  ،أو اإلجهداض ،أو فعاليدة بعدض
احلقددو االجتماعيددة واالقتصددادية .وشددهدت هددذه الفددرتة أيض دا مناقشددات امل دوا ن بشددنن قضددايا
البيئدة ،مبددا يف ذلد تغددر املندداخ ،ال سدديما يف أثنداء إعددداد الدددورة الثانيددة والعشدرين ملدسؤمتر األ درا ،
املعقددودة يف م دراك بدداملغر يف الفددرتة مددن  7إىل  1٨تش درين الثدداين/نوفمرب 2016؛ وسدداعدت
هذه املناقشات على نف دينامية جديدة يف اُتاه تقدار بد حركدات حقدو اإلنسدان وحركدات
حقو البيئة.
 -123ومتيددزت هددذه الف ددرتة مبشدداركة موس ددعة للربملددان ومناقشددة دوره يف جم ددال حقددو اإلنس ددان،
ال سدديما توليدده مقاليددد تفاعددل اململكددة م د آليددات األمددم املتحدددة حلقددو اإلنسددان ،مبددا يف ذل د
االسددتعراض الدددوري الشددامل ،باإلضددافة إىل إ ددال النقددا بشددنن مسؤشدرات قيددا أداء أو فعاليددة
حقو اإلنسان.
 -124ووض املغر سياسات عامة مدن أجدل تعزيدز ومحايدة حقدو اإلنسدان ،ال سديما حقدو
الفئ ددات الض ددعيفة (األ ف ددال ،وامله دداجرون ،وملتمس ددو اللي ددوء ،واألش ددخاص ذوو اإلعاق ددة) ،مد د
مراعاة التآزر والتقار ب مجي اجلهات الفاعلة .وُوضعت يف هذا الصدد آليات لتوجيه ومتابعة
هددذه السياسددات .وقدددمت املندوبيددة الوزاريددة املكلفددة حبقددو اإلنسددان ،بوصددفها اهليئددة احلكوميددة
املكلفة بالسهر على إدما حقو اإلنسان يف السياسات العامة ،دعمها من أجل وضد وتنفيدذ
هذه السياسات.
 -125ومتثددل إجدراءات السياسددات والدربامج ،فضددال عددن اإلصددالحات الددي بدددأت خددالل الفددرتة
املشمولة بالتقرير ،تنفيدذا فعداال لعددة حمداور مدن مشدروع خطدة العمدل الو نيدة يف جمدال الدميقرا يدة
وحقو اإلنسان( .)67وأصب من الضروري حتدي وتو يد هذه اخلطة يف ضوء النتائج املذكورة.
 -126وميثل النهدوض بداملوارد البشدرية املكلفدة بتنفيدذ اخلطدط واالسدرتاتيييات القطاعيدة الراميدة إىل
األخددذ مبعدداير ،ومبدداد  ،والتزامددات حقددو اإلنسددان ،والتشددر بثقافددة هددذه احلقددو علددى الصددعيد
احملل  ،والو ي ،واإلقليم  ،حتديا كبرا ألي إجراءات عامة كفيلة بضمان فعالية حقو اإلنسان.
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 و البدا مددا تفتقددر عمليددة بندداء القدددرات ذات الصددلة بتطددوير أدوات اإلدارة واملتابعددة يف جمددال-127
 وخددر مثددال ملمددو علددى ذل د تقسدديم مسؤش درات.حقددو اإلنسددان وسددياقاهتا إىل اخلددربة الضددرورية
 وميثل التمويل أيضا عنصرا هاما لتنفيذ املشاري الكفيلة.حقو اإلنسان حبس مواضيعها أو فئاهتا
 إذ ينبغ أن تكون هذه املشاري مصحوبة خبطة،بتعزيز إدما حقو اإلنسان يف السياسات العامة
.حقيقية لنشر حقو اإلنسان وتعليمها جلمي اجلهات الفاعلة ولعامة اجلمهور عموما
 ومتث ددل املش دداكل املرتبط ددة مبمارس ددة احلري ددات األساس ددية وحق ددو اإلنس ددان ض ددمن س دديا-12٨
 حتديات كبدرة،  وتل الي ترتت عن اإلرها،التكنولوجيات اجلديدة للمعلومات واالتصاالت
.يف جمال حقو اإلنسان
، وينبغ أن يقرتن التطور املكثف لنظا األمم املتحدة حلقو اإلنسان بتبسديط مناهيده-12٩
. وأدوات تفاعله م الدول،وإجراءاته
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Voir anne I pour les acronymes.
1) Expert indépendant sur les droits de l’homme et la solidarité internationale (5–19 janvier 2016);
2) Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation (5–12 octobre 2015); 3) Groupe de travail sur la
détention arbitraire (09–18 décembre 2013); 4) Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres
humains, en particulier des femmes et des enfants (17–21 juin 2013).
1) Le sixième rapport périodique sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, examiné les 24 et 25 octobre 2016; 2) Le quatrième rapport périodique sur l’application
du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, examiné les 30
septembre et 1er octobre 2015; 3) Les troisième et quatrième rapports périodiques sur l’application
de la Convention relative aux droits de l’enfant et le deuxième rapport sur l’application du
protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie
mettant en scène des enfants, présentés en un seul document et examiné le 3 septembre 2014; 4) Le
rapport initial sur l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de
l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, examiné le 4 septembre 2014;
5) Le rapport initial sur l’application de la Convention internationale sur la protection des droits de
tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille; examiné les 10 et 11 septembre 2013.
Conseil Economique, Social et Environnemental: Loi organique n° 128-12 publiée au B.O nº 6284
du 21 août 2014.
Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption: loi n° 113-12
publiée au B.O n° 6374 du 2 juillet 2015.
Conseil Supérieur de l’Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique: Loi n° 105-12
publiée au B.O n° 6257 du 19 mai 2014.
Loi n°104-12 publiée au B.O nº 6280 du 7 août 2014.
Loi n° 20-13 publiée au B.O n° 6276 du 24 juillet 2014.
Conseil Consultatif de la Famille et de l’Enfance: Loi n° 78-14 publiée au B.O nº 6491 du 15 août 2016.
Haute Autorité de la communication audiovisuelle: loi n°15-11 publiée au B.O n° 6502 du 22
septembre 2016.
Mécanisme national de prévention de la torture.
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire : Loi organique n° 100-13 publiée au B.O n° 6456 du 14
avril 2016.
Loi organique n°106-13 publiée au B.O n° 6456 du 14 avril 2016.
Loi n° 108-13 publiée au B.O n° 6322 du 1er janvier 2015.
Loi organique n° 130-13 publiée au B.O n° 6370 du 18 juin 2015.
Budgétisation sensible au genre.
Loi organique n° 113-14 relative aux communes; Loi organique n° 112-14 relative aux préfectures et
provinces et loi organique n° 111-14 relative aux régions publiées au B.O n° 6380 du 23 juillet 2016.
Loi organique n°44-14 publiée au B.O n°6492 du 18 août 2016.
Loi organique n°64-14 publiée au B.O n°6492 du 18 août 2016.
Il s’agit d’un cadre stratégique de référence visant l’appui des politiques publiques et l’orientation
des efforts et des interventions des autres acteurs en matière de politique intégrée Jeunesse dans les
années à venir. La Stratégie vise à:
 Assurer une cohérence de l’action gouvernementale envers la jeunesse;
 Renforcer des investissements de qualité pour la jeunesse marocaine;
 Compléter et renforcer les stratégies et plans sectoriels existants.
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La NPIA s’articule autour des axes suivants: 1) La régularisation de la situation des migrants et
des demandeurs d’asile; 2) La mise en place d’un dispositif juridique pour l’asile et la migration;
3) La mise en place d’une politique d’intégration; 4) L’appui du partenariat et de la coopération.
Convention 102 de l’Organisation Internationale du Travail concernant la sécurité sociale et la
recommandation 202 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) concernant les socles
nationaux de protection sociale.
Caisse marocaine de retraite.
Assurance Maladie Obligatoire.
Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
Loi 36-15 publiée au B.O n°6494 du 25 août 2016, qui remplace la loi 10-95 publiée au B.O
n°4325 du 20 septembre 1995.
Fonds de Développement Agricole.
Fonds de Développement Rural et des Zones de Montagne.
Programme National d’Economie d’Eau d’Irrigation.
Loi-Cadre 99-12 publiée au B.O n° 6240 du 20 mars 2014.
Loi n° 11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement (B.O n° 5118 du 19
juin 2003);
Loi n° 12-03 relative aux études d'impact sur l'environnement (B.O n° 5118 du 19 juin 2003)
Loi n° 13-03 relative à la lutte contre la pollution de l’air (B.O n° 5118 du 19 juin 2003);
Loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination (B.O n° 5480 du 7 décembre
2006);
Loi n° 81-12 relative au littoral (B.O n° 6384 du 6 août 2015).
Le Programme National d’Assainissement Liquide et d’Epuration des Eaux Usées (PNA);
Le Programme National de Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés;
Le Programme National de Valorisation des Déchets;
Le Fonds de Dépollution Industrielle (FODEP);
Le Mécanisme Volontaire réservé à la Dépollution Industrielle Hydrique.
Loi n° 88-13 B.O n° 6491du 15 août 2016.
Loi n° 90-13 B.O n° 1478 du 6 octobre 2016.
Loi n° 89-13 B.O n° 1478 du 6 octobre 2016.
Dahir de 1958 réglementant les rassemblements publics, modifié et complété par la loi n° 76-00 du
23 juillet 2002, relative aux réunions publiques.
charaka-association.ma.
Initiative nationale pour le développement humain mise en œuvre depuis 2005 en tant que
programme de référence en matière de lutte contre la pauvreté, la vulnérabilité et les disparités.
Programme de transferts monétaires conditionnels au profit des familles pauvres, à condition que
leurs enfants utilisent certains services sociaux, en l'occurrence l'école. 500 millions de dirhams est
le budget alloué pour ce programme au titre des années 2014, 2015 et 2016. Le nombre de
bénéficiaires: année scolaire 2014–2015: 493.133 familles et 805.746 élèves; année scolaire 2013–
2014: 466.000 familles et 784.000 élèves; année scolaire 2015–2016: 524.400 familles et 828.400
élèves.
Initiative lancée par Sa Majesté le Roi en 2008 et reconduite chaque année et faisant désormais
partie intégrante de la stratégie nationale de soutien social aux enfants scolarisés et à leurs familles.
Elle consiste en l’octroi de manuels et fournitures scolaires. Un montant de 200 millions de
dirhams a été débloqué au profit de ce programme au titre de l’exercice 2014, 100 millions de
dirhams au titre de l’exercice 2015 et 667 millions de dirhams au titre de l’année 2016. Le nombre
de bénéficiaires pour l’année scolaire 2015–2016 a atteint 3,91 millions élèves.
100 millions de dirhams versés au titre de 2016 et 50 millions de dirhams au titre de l’exercice
2015 pour la mise en place et le fonctionnement des structures d'accueil.
285 millions dédiés à ce programme au titre de l’année 2016 et 196 millions de dirhams au titre de
l’année 2015.
Loi n° 112-12 publiée au B.O n° 6318 du 18 décembre 2014.
Stratégie élaborée selon une approche participative et fondée sur les résultats d’un diagnostic
faisant ressortir les défis auxquels fait face le secteur de l’emploi notamment le chômage des
diplômés et des jeunes. Elle vise à atteindre les objectifs suivants: 1) Une meilleure prise en
compte de l’emploi dans les politiques transversales et sectorielles nationales, ainsi que le
renforcement de la création d’emploi productif et décent; 2) La valorisation du capital humain à
travers des actions en amont pour améliorer les performances des systèmes de formation initiale,
fondamentale, technique, professionnelle et supérieure et renforcer l’employabilité de la main
d’œuvre; 3) Le suivi des dispositifs cibles de la politique active de l’emploi et l’amélioration du
fonctionnement du marché du travail à travers la valorisation des programmes d’appui aux microentreprises et l’appui à l’auto emploi, aux activités génératrices de revenus et aux travaux publics;
4) L’amélioration de la gouvernance du marché de travail, à travers l’institutionnalisation de la
Stratégie Nationale de l’Emploi.
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Programmes : 1) IDMAJ visant à accroître l'employabilité des demandeurs d'emploi diplômés par
l'acquisition de compétences professionnelles nouvelles, notamment à travers une première
expérience en entreprise; 2) TAEHIL qui vise à améliorer l'employabilité des demandeurs
d'emploi, en leur permettant d'acquérir des compétences professionnelles pour occuper des postes
d'emploi dûment identifiés ou potentiels dans des entreprises; 3) Auto-emploi qui vise l'appui des
porteurs de projet de création d'entreprises.
Loi-cadre n° 34-09 publiée au B.O n° 5962 du 21 juillet 2011.
Recueil statistique de l’éducation 2014-2015: Ministère de l’éducation nationale et de la formation
professionnelle.
1) Les Programmes de logements sociaux à 250.000 DH et à 140.000 DH; 2) Le Programme
National Villes Sans-Bidonvilles (VSB); 3) Le Programme ciblant l’Habitat Menaçant Ruine; 4)
Les interventions dans les quartiers sous équipés ou non règlementaires; 5) Logement destiné à la
classe moyenne.
• Décret n° 2.12.513 du 13 Mai 2013 relatif au soutien des projets culturels et artistiques régi par
un cahier de charges et par des arrêtés conjoints;
• De 2014 à 2016 près de 3113 projets ont été soutenus;
• Lancement de 6 grands projets de création des institutions culturelles structurantes d’une
enveloppe budgétaire globale de 3 540 millions de dirhams: Grand Théâtre de Rabat et Grand
Théâtre CasaArt de Casablanca en 2014; Théâtre de Tanger et Grand centre culturel de Kénitra en
2015; le Centre culturel Bouregreg de Rabat et l’Espace Mémoire (Bibliothèque des Archives)
Rabat en 2016.
Loi n° 68-16 publiée au B.O n° 6501 du 19 septembre 2016.
Loi-cadre formant Charte nationale pour la préservation et la valorisation du patrimoine; Projet de
refonte de la loi 22.80 régissant le patrimoine; Loi relative aux trésors humains vivants.
www.ipdc.ma / www.sigpcm.ma
Conseil National des langues et de la culture marocaine.
Il comprend 8258 sites inventoriés; 161 sites et monuments historiques inscrits dont 37 entre 2012
et 2015; 297 sites et monuments historiques classés; 9 biens culturels inscrits sur la liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO; 6 éléments du patrimoine immatériel.
Centre Cinématographique Marocain.
Espaces multifonctionnels.
Femmes victimes de violence.
450 cellules auprès de la Gendarmerie Royale et 200 cellules auprès de la Sûreté Nationale.
Loi n° 83-13 complétant la loi n° 77-03, publiée au B.O n° 3861 du 5 novembre 2015.
Loi n° 19-12 publiée au Bulletin officiel n° 6493 du 22 août 2016.
Loi-cadre n° 97-13 publiée au Bulletin officiel n° 6466 du 19 mai 2016.
Décret n° 2.16.146 du 18 juillet 2016 complétant le Décret n° 2.11.621 du 25 novembre 2011
fixant les conditions et les modalités d’organisation des concours de recrutement dans les emplois
publics garantit le droit d’accès à la fonction publique; publié au B.O n° 6491 du 15 août 2016.
Loi n° 27-14 publiée au Bulletin officiel n° 6501 du 19 septembre 2016.
Données contenues dans la troisième communication nationale, élaborée en janvier 2016 dans le
cadre de la mise en œuvre de ses engagements vis-à-vis la Convention Cadre des Nations Unies sur
le Changement Climatique.
Fonds de Dépollution Industrielle.
Commission nationale du droit international humanitaire.
Plan d’action national en matière de démocratie et des droits de l’homme.
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