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» مهمــا يكــن حجــم املكاســب التــي أجنزناهــا، فــإن احلقــوق السياســية واملدنيــة 
لــن تأخــذ أبعادهــا امللموســة، يف الواقــع املعيــش للمواطــن، إال بتكاملهــا مــع 
التــي  والبيئيــة،  والثقافيــة  النهــوض باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة 

نوليهــا األســبقية يف السياســات العموميــة للبــاد«.

مقتطــف مــن الرســالة الملكيــة الســامية بمناســبة االحتفــال بالذكــرى الســتين 
إلصــدار اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان التــي تليــت أمــام جلســة خاصــة عقدهــا 

المجلــس االستشــاري لحقــوق اإلنســان، بتاريــخ 10 دجنبــر 2008.





كلمة الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس احلكومة

تكتســي خطــة العمــل الوطنيــة يف مجــال الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان أهميــة بالغــة، 
لكــون موضوعــي الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان قــد أضحيــا املعيــار الصــادق للتقــدم 

والتطــور احلضــاري للمجتمعــات املعاصــرة.

وفضــا عــن هــذه األهميــة، تعتبــر اخلطــة ورشــا محوريــا بوصفهــا إطــارا للسياســة 
ــة  ــة جماعي ــارات اســتراتيجية ورؤي ــة منبثقــة عــن اختي ــا ووثيقــة مرجعي ــة ببادن احلقوقي

تضمــن لهــذه السياســة عمــق احملتــوى ويســر التطبيــق. 

وانطاقــا مــن الوعــي بكــون إعــداد خطــة عمــل يف مجــال حقــوق اإلنســان ليــس مجــرد 
إجــراء للوفــاء بالتــزام دولــي، بــل هــو فرصــة لوضــع إطــار للتخطيــط االســتراتيجي يف 
مجــال حقــوق اإلنســان ببادنــا، حرصــت احلكومــة علــى أن تتضمــن توصيــات تــروم 
إحــداث آليــة لتتبــع تنفيذهــا وتقييمهــا. وعهــد لــوزارة الدولــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان 
بتطويــر مقاربــة مائمــة ملتابعــة تنفيــذ مضامــني اخلطــة ووضــع مؤشــرات لتقييمهــا وكــذا 

ــم.  ــع والتقيي ــة التتب تيســير مهمــة آلي

ــا بــه مبناســبة اإلعــان الرســمي عــن اخلطــة  ــا الــذي تعهدن ولهــذه الغايــة جنــدد التزامن
بتاريــخ 13 دجنبــر 2017 ومبناســبة املصادقــة عليهــا يف مجلــس احلكومــة املنعقــد بتاريــخ 
21 دجنبــر 2017، املتعلــق بتفعيــل مقتضيــات اخلطــة وتوفيــر جميــع الوســائل والشــروط 

املاديــة والبشــرية الكفيلــة بحســن تنفيذهــا.

إن اإلعــداد اجلماعــي ملضامــني اخلطــة والتوافــق عليهــا، يلزمــان كل القطاعــات احلكوميــة 
املعنيــة بتوفيــر الشــروط الضروريــة واإلمكانــات الازمــة للتنفيــذ املســؤول واملعقلــن يف 
إطــار التنســيق الفعــال مــع مختلــف الفاعلــني املعنيــني. وســتعمل احلكومــة علــى تنفيــذ 

اخلطــة مســتعينة بكافــة أطــراف الشــراكة والتعــاون.

ــي  ــة مــا حتقــق مــن إجنــازات ومكتســبات يف مجال وبقــدر مــا نحــن واعــون بقيمــة وأهمي
حقــوق اإلنســان والدميقراطيــة ببادنــا، فإننــا نــدرك أن هنــاك نقائــص وخصاصــات 

ينبغــي العمــل علــى معاجلتهــا بجــرأة وشــجاعة.

ويف األخيــر، أود أن أنــوه بالعمــل الــذي أجنزتــه جلنــة اإلشــراف وأتوجــه بالشــكر واالمتنــان 
ــة الواعــدة. والشــكر  إلــى كافــة أعضائهــا الذيــن أســهموا يف إعــداد هــذه اخلطــة الوطني
ــني اخلطــة  ــت تنســيق حتي ــي تول ــة بحقــوق اإلنســان الت ــة املكلف ــى وزارة الدول موصــول إل

الوطنيــة وعلــى رأســها الســيد وزيــر الدولــة املكلــف بحقــوق اإلنســان.





تقدمي

يشــكل االعتمــاد الرســمي للخطــة الوطنيــة يف مجــال الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان 
ــة  ــد اإلصاحــات القانوني ــز وترصي خطــوة مهمــة يف مســار التطــور الدميوقراطــي وتعزي

واملؤسســاتية يف هــذا املجــال.

لقــد حرصــت وزارة الدولــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان، علــى اســتئناف عمليــة التحيــني 
منــذ 20 يونيــو 2017، وفقــا ملســار تشــاوري واســع شــارك فيــه البرملــان والقطاعــات 
املهنيــة  واملنظمــات  والنقابــات  السياســية  واألحــزاب  الوطنيــة  واملؤسســات  احلكوميــة 
ــى  ــر هــذه اخلطــة عل ــاء وتطوي ومنظمــات املجتمــع املدنــي واجلامعــة، ممــا مكــن مــن إغن

ضــوء مســاهمات ومقترحــات وإضافــات وماحظــات كل الفاعلــني املعنيــني.

وقــد أســفرت عمليــة التحيــني والتطويــر عــن تعزيــز التدابيــر املقترحــة وتقويتهــا، فضــا 
عــن إضافــة أربعــة محــاور فرعيــة جديــدة، ممــا مكــن مــن انتقــال عــدد التدابيــر مــن مائتــني 
وخمســة عشــر )215( تدبيــرا يف الصيغــة األصليــة إلــى أربعمائــة وخمســة وثاثــني )435( 

تدبيــرا يف الصيغــة احلاليــة. 

ومــن جهــة أخــرى ســتعمل وزارة الدولــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان مــع كافــة الفاعلــني 
املؤسســاتيني واجلمعويــني علــى إجنــاز مخطــط تنفيــذي يحــدد اجلهــات املعنيــة بالتنفيــذ 

وآجالــه ويضــع مؤشــرات تتبــع وتقييــم إعمــال التدابيــر احملــددة يف اخلطــة.

تخطيطــا  اعتمــدت  التــي  الــدول  مصــاف  ضمــن  يجعلهــا  للخطــة  بادنــا  اعتمــاد  إن 
ــي وضعــت خطــة عمــل  ــة 39 الت اســتراتيجيا يف مجــال حقــوق اإلنســان باعتبارهــا الدول

وطنيــة يف مجــال حقــوق اإلنســان.

وبهــذه املناســبة أتقــدم بالشــكر اجلزيــل إلــى الســيد رئيــس احلكومــة الــذي مــا فتــئ يقــدم 
دعمــه املتواصــل لعملنــا، وإلــى الســيدات والســادة أعضــاء احلكومــة والبرملــان وباقــي 
املؤسســات الدســتورية واألحــزاب والنقابــات والهيئــات املهنية واجلامعــة ومنظمات املجتمع 
املدنــي وجلنــة اإلشــراف وســكرتاريتها واخلبــراء، وكــذا وســائل اإلعــام، علــى مــا بذلــوه 
مــن جهــد وافــر وعطــاء متميــز لكــي نتمكــن اليــوم مــن إعــداد خطــة وطنيــة اســتراتيجية مــن 
شــأنها تعزيــز البنــاء الدميوقراطــي وحمايــة حقــوق اإلنســان والنهــوض بهــا ببادنــا، آمــا 
أن يســتمر دعــم اجلميــع فعــاال ومفيــدا لتتمكــن بادنــا مــن جتســيد التدابيــر والتوصيــات 

املبرمجــة يف اخلطــة الوطنيــة تشــريعا ومؤسســاتيا يف سياســات عموميــة.

إنــه مــن املفيــد جــدا أن تكــون لنــا خطــة وطنيــة يف مجــال الدميوقراطيــة وحقــوق اإلنســان، 
لكــن هــذه الفائــدة ال تكتمــل إال بالتجســيد الفعلــي والتطبيــق العملــي، وهــذا هــو التحــدي 

الــذي ســنواصله بحــول اهلل بــاإلرادة الراســخة والتعــاون املثمــر.  

  املصطفى الرميد
 وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان
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مدخل

السياق العام

شــرع املغــرب بتاريــخ 24 أبريــل 2008 يف إعــداد خطــة عمــل وطنيــة يف مجال الدميقراطية 
وحقــوق اإلنســان، تفاعــا مــع توصيــات وخطــة عمــل مؤمتــر فيينــا حلقــوق اإلنســان املنعقد 
ــة اإلنصــاف واملصاحلــة وانســجاما مــع انخراطــه يف  ــات هيئ ســنة 1993 وتفعيــا لتوصي

احتــرام التزاماتــه الدوليــة يف مجــال حقــوق اإلنســان.

ــر مــن القــرن العشــرين، يف  ــة العقــد األخي ــر مبــا شــهده املغــرب  يف بداي  ويجــدر التذكي
ظــل اإلرادة العليــا للدولــة وجتــاوب القــوى احليــة للمجتمــع، مــن إطــاق ديناميــة إصاحيــة 
ــاء توافقــات سياســية، مت التمهيــد  خلقــت نوعــا مــن االنفــراج السياســي الــذي ســمح ببن
ــر يف مجــال حقــوق اإلنســان، حيــث مت إطــاق ســراح عــدد واســع  ــادرات ذات أث لهــا مبب
مــن املعتقلــني السياســيني ســنة 1989، واإلفــراج عــن ضحايــا االختفــاء القســري مــن 
معتقــات تازممــارت وأكــدز وقلعــة مكونــة ســنة 1991، وتتويــج ذلــك بصــدور العفــو امللكــي 
ــس  ــك إحــداث املجل ــل ذل ــني، و قب ــني واملنفي ــى مــن املعتقل ــا تبق الشــامل ســنة 1994، عم
االستشــاري حلقــوق اإلنســان ســنة 1990 كأول مؤسســة وطنيــة استشــارية يف العاملــني 

ــي واإلســامي. العرب

وتعــززت هــذه الديناميــة باعتمــاد دســتور 1992 الــذي أحــال يف ديباجتــه، وألول مــرة، علــى 
ــوق اإلنســان  ــا، وبإحــداث أول وزارة حلق ــا عاملي ــارف عليه ــا هــي متع ــوق اإلنســان كم حق
وإنشــاء احملاكــم اإلداريــة وغيرهــا مــن التدابيــر الرمزيــة واملؤسســاتية التــي عــززت اخليــار 
االســتراتيجي للمغــرب يف مجــال حقــوق اإلنســان، كمــا تزايــد انخــراط اململكــة املغربيــة يف 
منظومــة األمم املتحــدة حلقــوق اإلنســان مــن خــال االنضمــام إلــى أربــع اتفاقيــات أساســية 

همــت حقــوق املــرأة والطفــل والتعذيــب واملهاجريــن ســنة 1993.

وتواصلــت ديناميــة اإلصــاح السياســي بالتعديــل الدســتوري لســنة 1996 الــذي مهــد 
ــة  ــى جترب ــة، إل ــا للدول ــات تشــريعية أدت، يف ظــل اإلرادة السياســية العلي ــم انتخاب لتنظي
حكومــة »التنــاوب التوافقــي«، ممــا شــكل منعطفــا مهمــا يف التاريــخ السياســي املغربــي 

احلديــث. 
ــة وانتظــام  ــات العام ــة مكتســبات أساســية يف مجــال احلري ــا حتققــت يف هــذه املرحل كم

ــا دســتوريا. ــدد احملــددة له ــرام اآلجــال وامل ــة واحت االســتحقاقات االنتخابي
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ــدءا مــن ســنة  ــك محمــد الســادس، حفظــه اهلل، ب ــة املل وسيشــهد املغــرب مــع عهــد جال
1999، حتــوالت هامــة يف مجــال حقــوق اإلنســان، مــن خــال إطــاق املفهــوم اجلديــد 
للســلطة وإحــداث هيئــة التحكيــم املســتقلة لتعويــض ضحايــا االنتهــاكات اجلســيمة حلقــوق 

اإلنســان.

 ومت تعزيــز ذلــك بإصــدار مدونــة األســرة التــي مثلــت انتقــاال نوعيــا مــن حيــث تنظيــم حــوار 
مجتمعــي وإعــادة االعتبــار للبرملــان كفضــاء للتقريــر يف القضايــا االســتراتيجية لألمــة، ممــا 
فتــح األفــق لتطويــر حقــوق املــرأة والنهــوض باألســرة وحمايــة الطفولــة، فضــا عــن تعديــل 

قانون اجلنســية.

طبيعــة  ذات  إصاحــات  لتشــمل  اإلنســان  حقــوق  مجــال  يف  اإلصاحــات  وتوســعت 
ــة  ــد امللكــي للثقاف ــا لاتصــال الســمعي البصــري واملعه ــة العلي مؤسســاتية بإحــداث الهيئ
األمازيغيــة وديــوان املظالــم مــع إعــادة تنظيــم املجلــس االستشــاري حلقــوق اإلنســان طبقــا 

ملبــادئ باريــس الناظمــة للمؤسســات الوطنيــة حلقــوق اإلنســان.

وتتويجــا لهــذا املســار وتفاعــا مــع نتائــج هيئــة التحكيــم املســتقلة وجتاوبــا مــع ديناميــات 
املنظمــات احلقوقيــة وحركــة الضحايــا وتنفيــذا لتوصيــة املجلــس االستشــاري حلقــوق 
اإلنســان، أحدثــت هيئــة اإلنصــاف واملصاحلــة ســنة 2004 التــي أصلــت للتجربــة املغربيــة 
ــة مــع تســوية  ــة االنتقاليــة، وأرســت دعائــم نهــج جديــد يف تعاطــي الدول يف مجــال العدال
ماضــي االنتهــاكات اجلســيمة حلقــوق اإلنســان. وقــد توجــت أعمالهــا بإصــدار تقريــر 
ختامــي تضمــن توصيــات تخــص حمايــة حقــوق اإلنســان والنهــوض بها والتأســيس ملناهضة 

اإلفــات مــن العقــاب ولسياســة جنائيــة جديــدة يف ظــل دولــة القانــون واملؤسســات.

وباملــوازاة مــع التطــورات احلاصلــة يف مجــال احلقــوق املدنيــة والسياســية، اجتهــت سياســة 
الدولــة منــذ بدايــة العقــد األول مــن القــرن احلالــي إلــى جتديــد احلكامــة العموميــة 

ــال واملســتدام.  باعتبارهــا شــرطا أساســيا للمشــروع التنمــوي الفع

منــذ  العموميــة  للسياســات  شــاما  تقييمــا  تضمــن  الــذي  اخلمســينية  تقريــر  ويعــد 
ــة البشــرية، خطــوة أساســية نحــو وضــع اخلطــط والوســائل  االســتقال يف مجــال التنمي
ــادرة  ــدرج املب ــش واإلقصــاء االجتماعــي، وتن ــر والهشاشــة والتهمي ــة للتصــدي للفق الكفيل

الوطنيــة للتنميــة البشــرية ضمــن هــذا األفــق االســتراتيجي.

 وباملــوازاة مــع ذلــك، عرفــت املمارســة االتفاقيــة املتعلقــة بحقــوق اإلنســان تقدمــا واضحــا 
ســواء مــن حيــث ارتفــاع وتيــرة املصادقــة ورفــع ومراجعــة التحفظــات والقبــول باختصــاص 
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علــى  املصادقــة  متــت  وهكــذا  الفرديــة.  الباغــات  بتلقــي  املعاهــدات  هيئــات  بعــض 
االتفاقيــة اخلاصــة بحمايــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وبروتوكولهــا االختيــاري، كمــا 
مت االنضمــام إلــى بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االجتــار باألشــخاص وبخاصــة النســاء 
واألطفــال املكمــل التفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عبــر الوطنيــة، وكــذا 
إلــى البروتوكولــني 1 و2 التفاقيــات جنيــف اخلاصــة بالقانــون الدولــي اإلنســاني. وســحب 
التحفظــات املســجلة علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل واالتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع 
ــي  أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، التــي أصبحــت متجــاوزة، بفعــل التشــريعات املتقدمــة الت

أقرتهــا بادنــا. 

وواصلــت اململكــة املغربيــة انخراطهــا يف منظومــة األمم املتحــدة حلقــوق اإلنســان من خال 
ــول  ــاء القســري والبروتوك ــن االختف ــع األشــخاص م ــة جمي ــة حماي ــى اتفاقي ــة عل املصادق
اخلــاص باتفاقيــة مناهضــة التعذيــب. كمــا باشــرت مســطرة االنضمــام إلــى البروتوكــول 
اإلضــايف األول امللحــق بالعهــد الدولــي للحقــوق املدنيــة والسياســية والبروتوكــول امللحــق 
باتفاقيــة القضــاء جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة والبروتوكــول الثالــث امللحــق باتفاقيــة 

حقــوق الطفــل املتعلــق بالباغــات الفرديــة. 

كمــا عــرف التفاعــل مــع آليــات األمم املتحــدة حلقــوق اإلنســان حتــوال نوعيــا مــن خــال 
االنفتــاح علــى زيــارات آليــات اإلجــراءات اخلاصــة التابعــة ملجلــس حقــوق اإلنســان وااللتزام 
بتقــدمي التقاريــر األوليــة والدوريــة لهيئــات املعاهــدات وتقــدمي التقاريــر يف إطــار آليــة 
االســتعراض الــدوري الشــامل. ومتيــز هــذا التفاعــل باملســاهمة الفاعلــة يف تعزيــز اإلطــار 
املعيــاري الدولــي حلقــوق اإلنســان وحتســني أداء بعــض اآلليــات الدوليــة حلقــوق اإلنســان. 
كمــا حــرص املغــرب علــى الوفــاء بالتزاماتــه املتعلقــة بتنفيــذ التوصيــات الصــادرة عــن آليات 

األمم املتحــدة حلقــوق اإلنســان مــن خــال وضــع خطــة لتتبــع تنفيــذ تلــك التوصيــات. 

وتوجــت هــذه املرحلــة التاريخيــة يف التفاعــل مــع مجمــوع الديناميــات السياســية واحلقوقية 
الوطنيــة والتحــوالت اإلقليميــة، بصــدور دســتور 2011 الــذي أعــد يف إطــار مقاربة تشــاركية 
ــد  ــة اإلنصــاف واملصاحلــة وترصي ــة لهيئ ــات الوجيه ــى دســترة التوصي ــة أفضــت إل وطني
ــد  ــن خــال تصــور جدي ــال الدميقراطــي م ــز االنتق ــات األساســية وتعزي ــوق واحلري احلق
ــكل مكوناتهــا  ــة ب ــة املغربي ــة الهوي ــوازن والتعــاون بينهــا، وصيان لفصــل الســلط يكــرس الت
وروافدهــا. وقــد انــدرج كل ذلــك يف جعــل االختيــار الدميقراطــي واحلقوقــي مــن الثوابــت 

اجلامعــة لألمــة.

األهميــة يف  بالغــة  تطــورات  الدســتور  الوطنيــة يف ضــوء  السياســية  وشــهدت احليــاة 
مجــال حقــوق اإلنســان والبنــاء الدميقراطــي مــن حيــث تعزيــز املشــاركة السياســية للمــرأة 
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مــن خــال ارتفــاع نســبة متثيليتهــا يف البرملــان ويف املجالــس واجلماعــات الترابيــة ويف 
املؤسســات الوطنيــة وكــذا إدمــاج مقاربــة النــوع االجتماعــي يف السياســات العموميــة 

واخلطــط والبرامــج الوطنيــة.

والوظيفــة  الرصــد  حيــث  مــن  املدنــي  املجتمــع  أدوار  ذلــك  كل  مــع  باملــوازاة  وتقــوت 
االقتراحيــة، ممــا عــزز االختيــار الدســتوري فيمــا يخــص الدميقراطيــة التشــاركية، حيــث 
واصلــت منظماتــه دفاعهــا عــن قضايــا حقــوق اإلنســان ويف مقدمتهــا طــرح القضايــا 
الكبــرى املرتبطــة بالدميقراطيــة وبنــاء دولــة القانــون والســعي مــن أجــل بلــورة مقاربــة 
عادلــة مللــف االنتهــاكات اجلســيمة حلقــوق اإلنســان ومــا يتعلــق بحقــوق املــرأة والطفــل 
واألســرة والثقافــة األمازيغيــة واحلمايــة مــن العنــف وســوء املعاملــة ومكافحــة اإلفــات مــن 
العقــاب ومكافحــة الفســاد وحمايــة البيئــة والعنايــة بأوضــاع املهاجريــن والاجئــني وضمــان 

شــفافية االنتخابــات... 

ــئ ينهــض بهــا املجتمــع املدنــي، مت إشــراكه يف  ــي مــا فت ــاءة الت واعترافــا باملجهــودات البن
مســار صياغــة دســتور 2011، الــذي رفــع مكانتــه، معتبــرا إيــاه شــريكا حقيقيــا للمؤسســات 
املنتخبــة والســلطات العموميــة، إلــى جانــب متكينــه مــن ضمانــات دســتورية للقيــام باملهــام 

املناطــة بــه.

وشــهد اإلطــار املؤسســاتي املعنــي بحمايــة حقــوق اإلنســان والنهــوض بهــا تطــورا متواصــا 
علــى مســتوى االختصاصــات والصاحيــات والوظائــف، مــن خــال تعزيــز مكانــة املجلــس 
ــي حلقــوق اإلنســان ومؤسســة  ــس الوطن ــي ودســترة املجل االقتصــادي واالجتماعــي والبيئ
الوســيط والهيئــة العليــا لاتصــال الســمعي البصــري واملجلــس األعلــى للتربيــة والتكويــن 
والبحــث العلمــي ومجلــس اجلاليــة املغربيــة باخلــارج ومجلــس املنافســة والهيئــة الوطنيــة 
للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا واملجلــس العلمــي األعلــى. كمــا مت إحــداث 
املغربيــة وهيئــة  والثقافــة  للغــات  الوطنــي  باملجلــس  األمــر  ويتعلــق  مؤسســات جديــدة 
والطفولــة  لألســرة  االستشــاري  واملجلــس  التمييــز  أشــكال  كافــة  ومكافحــة  املناصفــة 

واملجلــس االستشــاري للشــباب والعمــل اجلمعــوي.

ويف نفــس االجتــاه تقــوى املشــهد املؤسســاتي املعنــي بحقــوق اإلنســان مــن خــال إحــداث 
للشــؤون  االستشــاري  امللكــي  واملجلــس  اإلنســاني  الدولــي  للقانــون  الوطنيــة  اللجنــة 
الصحراويــة واللجنــة الوطنيــة ملراقبــة حمايــة املعطيــات ذات الطابــع الشــخصي، إضافــة 
ــة  ــوق اإلنســان مــن خــال إحــداث املندوبي ــز التنســيق احلكومــي يف مجــال حق ــى تعزي إل
ــوق  ــة بحق ــة مكلف ــى وزارة دول ــا إل ــي متــت ترقيته ــوق اإلنســان والت ــة بحق ــة املكلف الوزاري

اإلنســان. 
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ــوق  ــات األساســية حلق ــة مبوجــب االتفاقي ــه الدولي ــرب، يف إطــار التزامات ــق املغ ــا أطل كم
اإلنســان، ديناميــة إحــداث اآلليــات الوطنيــة حلمايــة حقــوق اإلنســان مــن قبيــل اآلليــة 
باألطفــال ضحايــا  للتظلــم اخلاصــة  الوطنيــة  التعذيــب واآلليــة  مــن  للوقايــة  الوطنيــة 
انتهــاكات حقــوق الطفــل واآلليــة الوطنيــة حلمايــة حقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة.
وتعــزز مجمــوع هــذه الديناميــات احلقوقيــة واملؤسســاتية بإيــاء موضــوع إصــاح منظومــة 
العدالة مكانة اســتراتيجية، حيث شــهدت الباد يف هذا الشــأن حوارا وطنيا غير مســبوق 
ــق لإلصــاح  ــل خارطــة طري ــة مث ــاق وطنــي إلصــاح منظومــة العدال ــه وضــع ميث ــج عن نت
الشــامل والعميــق تشــريعيا ومؤسســاتيا. وقــد أســفرت التدابيــر األولــى لهــذا اإلصــاح عــن 
االســتقال املؤسســاتي للســلطة القضائيــة مــن خــال تنصيــب املجلــس األعلــى للســلطة 
ــة وال ســيما مــن  ــة املنظومــة اجلنائي ــة العامــة ومراجع ــة وتأســيس رئاســة النياب القضائي
خــال إعــداد مشــروعي القانــون اجلنائــي وقانــون املســطرة اجلنائيــة وحتديــث اإلدارة 
ــون املنظــم للقضــاء العســكري مبــا يؤهــل  ــة للقان ــة جذري ــى مراجع ــة إل ــة، إضاف القضائي
احملكمــة العســكرية للنظــر يف قضايــا اجلرائــم العســكرية دون غيرهــا مــن القضايــا ســواء 

بالنســبة للعســكريني أو غيرهــم.

ــة  ــد مراجع ــدم الدســتورية بع ــع بع ــون املنظــم للدف ــى القان ــة عل ــه ينتظــر املصادق ــا أن كم
اختصاصــات املجلــس الدســتوري علــى ضــوء الدســتور اجلديــد وتأهيلــه ليصبــح محكمــة 

دســتورية.

وإن هــذه اإلجنــازات التشــريعية واملؤسســاتية والفعليــة علــى أهميتهــا وقيمتهــا يف التطــور 
السياســي واحلقوقــي للبــاد، ال ميكــن أن حتــول دون القــول بــأن ثمــة اختــاالت عديــدة 
ــى وضــع هــذا  ــا أفضــى إل ــا، وهــو م ــني معاجلته ــددة يتع ــص متع ــا ونقائ ــي إصاحه ينبغ
املشــروع يف إطــار مــن التشــاركية الازمــة مــع القطاعــات احلكوميــة واملؤسســات الوطنيــة 

ومــع املجتمــع املدنــي. 

وقــد أفضــى ذلــك كلــه إلــى تشــخيص االختــاالت والنقائــص واالقتــراح املشــترك للتدابيــر 
الكفيلــة مبعاجلتهــا، علمــا أن بعــض القضايــا اخلافيــة والتــي لــم يتــم إنضــاج موقــف 
جامــع منهــا تقــرر مواصلــة النقــاش العمومــي بشــأنها بــني األطــراف املعنيــة، ويتعلــق 
األمــر باخلصــوص بقضايــا مــن قبيــل عقوبــة اإلعــدام واالنضمــام إلــى النظــام األساســي 

ــة األســرة.  ــع املرتبطــة مبدون ــة وبعــض املواضي ــة الدولي للمحكمــة اجلنائي

 منهجية إعداد اخلطة وحتيينها

ــة وحقــوق اإلنســان يف صيغتهــا  تعــد وثيقــة خطــة العمــل الوطنيــة يف مجــال الدميقراطي
احلاليــة، ثمــرة عمــل تشــاوري تشــاركي انطلــق رســميا يف املناظــرة الوطنيــة املنعقــدة 

بالربــاط يومــي 25 و26 أبريــل 2008، وتواصــل بعــد ذلــك علــى مراحــل.
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نصــب الوزيــر األول يــوم 3 دجنبــر 2008، جلنــة اإلشــراف املكلفــة بإعــداد خطــة العمــل 
الوطنيــة يف مجــال الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان.  التــي تولــت برمجــة مختلــف مراحــل 
إعــداد اخلطــة مراعيــة يف ذلــك اجلوانــب املنهجيــة املتعــارف عليهــا دوليــا. حيــث مت 
إعــداد دراســات حتليليــة وتقييميــة ملنجــز حقــوق اإلنســان والتحديــات التــي تواجهــه وجمــع 
املعلومــات والتقاريــر املتعلقــة بحقــوق اإلنســان، مــن بينهــا خطــط التنميــة املتعلقــة بحقــوق 
املــرأة والطفولــة والتخطيــط يف مجــال التربيــة، وتلــك املتصلــة باحلقــوق االقتصاديــة 

ــة. ــة والثقافي واالجتماعي

واتســمت الفتــرة اإلعداديــة بعمــل جماعــي دؤوب ومنســق، تخللتــه سلســلة مــن املناظــرات 
واللقــاءات الوطنيــة واجلهويــة وورشــات العمــل التــي نظمــت يف عــدد مــن املــدن واألقاليــم، 
مبشاركة فاعلني ينتمون إلى مختلف القطاعات احلكومية واملؤسسات الوطنية واألحزاب 
السياســية والنقابــات واملنظمــات غيــر احلكوميــة. كمــا شــارك يف تلــك املشــاورات املغاربــة 

املقيمــون باخلــارج وممثلــو ضحايــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان. 

بانبثــاق اختيــارات اســتراتيجية ورؤيــة  التشــاركي  التشــاوري  املنهــج  وقــد ســمح هــذا 
ــة  ــني الفعاليــات احلكومي ــة ب ــات اخلطــة، وشــكل محطــة تواصلي ــة حملــاور وأولوي جماعي
واملدنيــة واجلامعيــة باعتبارهــم أطــراف الشــراكة والتعــاون املعنيــني بإعدادهــا والتخطيــط 

ــع تنفيذهــا. لهــا وتتب

وجتــدر اإلشــارة إلــى أن جلنــة اإلشــراف عملــت علــى تنظيــم ورشــات ولقــاءات يف مختلــف 
املناطق، وُشــكلت مجموعات عمل داخلية عهد إليها باالشــتغال على احملاور االســتراتيجية 
ذات األولويــة والتــي مت حتديدهــا يف أربعــة محــاور تهــم احلكامــة والدميقراطيــة واحلقــوق 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة وحمايــة حقــوق اإلنســان الفئويــة والنهــوض 

بهــا واإلطــار القانونــي واملؤسســاتي. 

ــم  ــني بوصفه ــد للفاعل ــة مــع حتدي ــى املوضوعــات ذات األولوي ــادة كل محــور عل ــوزع م وتت
أطــراف الشــراكة والتعــاون، واألهــداف املتوخــاة علــى املــدى الزمنــي الــذي تغطيــه اخلطــة 
ــة تشــريعية أو  ــا ذات طبيع ــث كونه ــر مــن حي ــب التدابي ــا 2018 - 2021(، ومت ترتي )حالي
مؤسســاتية أو تتعلــق بالتحســيس والتواصــل أو تعزيــز قــدرات الفاعلــني. كمــا متيــز مســار 
حتيــني اخلطــة بتحويــل كل التوصيــات التــي كانــت مقترحــة يف الصيغــة األولــى إلــى تدابيــر 

بحكــم التطــور الــذي عرفــه الســياق الوطنــي يف مجــال حقــوق اإلنســان.
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مرجعية اخلطة 

تتميــز مرجعيــة اخلطــة بتنــوع وتعــدد مرتكزاتهــا األساســية املبنيــة علــى القيــم اإلســامية 
الســمحة والقيــم اإلنســانية النبيلــة واملــوروث احلضــاري املغربــي املشــترك وقيــم املجتمــع 

الدميقراطــي. 

واعتمــدت اخلطــة يف مرجعيتهــا علــى دســتور اململكــة والتزاماتهــا الدوليــة يف مجــال 
حقــوق اإلنســان وعلــى نتائــج وتوصيــات هيئــة اإلنصــاف واملصاحلــة وتوصيــات تقريــر 
اخلمســينية. إضافــة إلــى مجمــوع الرصيــد الوطنــي يف مجــال إعــداد واعتمــاد اخلطــط 
واالســتراتيجيات والبرامــج ذات الصلــة بقضايــا حقــوق اإلنســان، فضــا عــن مراعــاة 

مضامــني البرنامــج احلكومــي. 

وتتمثــل االلتزامــات الدوليــة األساســية يف اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان ومعاهــدات 
حقــوق اإلنســان والبروتوكــوالت امللحقــة بهــا التــي صــادق عليهــا املغــرب طبقــا لدســتوره 
اخلــاص  الدولــي  العهــد  ســيما  وال  اإلنســان،  حقــوق  مجــال  االتفاقيــة يف  وممارســته 
باحلقــوق املدنيــة والسياســية، والعهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة 
ــة القضــاء  ــز العنصــري، واتفاقي ــع أشــكال التميي ــى جمي ــة القضــاء عل ــة، واتفاقي والثقافي
علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب 
املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو املهينــة، واتفاقيــة حقــوق الطفــل، واتفاقيــة 
حقــوق العمــال املهاجريــن وأفــراد أســرهم، واتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، 
واتفاقيــة حمايــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القســري، إضافــة إلــى القانــون الدولــي 

اإلنســاني واتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة وغيرهــا.

وباإلضافــة إلــى مراعــاة املاحظــات اخلتاميــة والتوصيــات الصــادرة مبناســبة تفاعــل 
املذكــورة، مت اســتحضار  املنشــأة مبوجــب االتفاقيــات  املعاهــدات  مــع هيئــات  املغــرب 
ــدوري الشــامل  ــة االســتعراض ال ــات الصــادرة مبناســبة التفاعــل مــع آلي ــف التوصي مختل

وآليــات اإلجــراءات اخلاصــة التابعــة ملجلــس حقــوق اإلنســان بــاألمم املتحــدة.

ويتقــوى األســاس املرجعــي للخطــة بقناعــة كل أطــراف الشــراكة والتعــاون بضــرورة االرتقاء 
بالتجربــة املغربيــة يف مجــال حمايــة حقــوق االنســان والنهــوض بهــا، وذلــك مــن خــال 
العمــل علــى تعزيــز املكتســبات وتطويرهــا لترســيخ شــروط القطــع النهائــي مــع املمارســات 
التــي ســادت يف املاضــي، وتعزيــز الدميقراطيــة مؤسســاتيا وتشــريعا وممارســة، وتكريــس 
حقــوق اإلنســان كأســاس لدولــة القانــون، وكثقافــة راســخة يف املجتمــع، وآليــة للتدبيــر 
ــإن املنظــور االســتراتيجي للخطــة ينتظــم حــول ترســيخ  ــام. ومــن مت ف ــل للشــأن الع األمث
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مسلســل اإلصــاح السياســي ومأسســة حقــوق اإلنســان وتعزيــز ديناميــة الوعــي احلقوقــي 
وتدعيــم املبــادرات املســاهمة يف انبثــاق دميقراطيــة تشــاركية.

وتســتهدف اخلطــة، يف احملصلــة النهائيــة، حتقيــق املزيــد مــن املكتســبات يف مجــاالت 
احتــرام حقــوق اإلنســان وســيادة القانــون واملســاواة واإلنصــاف وعــدم التمييــز وتكافــؤ 
الفــرص وإعمــال مقاربــة النــوع وإشــاعة ثقافــة حقــوق اإلنســان ونشــر قيمهــا وتعزيــز 
والبيئيــة  والثقافيــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  احلقــوق  مجــال  الوطنيــة يف  املنجــزات 

والتضامنيــة.

وتتحــدد األهــداف االســتراتيجية التــي تســعى اخلطــة إلــى بلوغهــا، يف مواصلــة املصادقــة 
أو االنضمــام إلــى املعاهــدات الدوليــة وماءمــة التشــريعات الوطنيــة مــع القانــون الدولــي 
حلقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني وتفعيــل التزامــات الدولــة االتفاقيــة يف 
املمارســة، ويف تأطيــر عمــل املوظفــني املكلفــني بتنفيــذ القانــون باملعاييــر الدوليــة ويف 
ربــط الدميقراطيــة بحقــوق اإلنســان وإعمــال قواعــد احلكامــة اجليــدة وربــط املســؤولية 
باحملاســبة والشــفافية وإشــراك املواطنــات واملواطنــني يف تدبيــر الشــأن العــام، على أســاس 

املســاواة واإلنصــاف وتكافــؤ الفــرص. 

ــة  ــادئ حقــوق اإلنســان ومقارب ــدرج ضمــن األهــداف االســتراتيجية للخطــة إدمــاج مب وين
النــوع يف السياســات احلكوميــة ويف مختلــف اخلطــط والبرامــج التنمويــة االقتصاديــة 
واالجتماعيــة والثقافيــة يف إطــار التنســيق وااللتقائيــة بغايــة املســاهمة يف حتســني ظــروف 
عيــش األفــراد واجلماعــات وحتقيق التنمية البشــرية املســتدامة ومحاربــة الفقر والتهميش 
والضمانــات  واملاديــة  البشــرية  الشــروط  توفيــر  مواصلــة  ويف  االجتماعــي  واإلقصــاء 

ــة بعمــل املقاولــة املواطنــة املســتند علــى احتــرام حقــوق اإلنســان. املؤسســاتية الكفيل

وتتميــز اخلطــة علــى مســتوى تعزيز التنســيق وااللتقائيــة والتكاملية بتنوع أطراف الشــراكة 
والتعــاون املعنيــة بتنفيــذ احملــاور والتدابيــر املقترحــة يف هــذه اخلطــة، والســيما األطــراف 
ــة  ــات احلكامــة والدميقراطي ــة يف البرملــان والقطاعــات احلكوميــة وهيئ األساســية املتمثل
ــي والقطــاع  ــات واملجتمــع املدن التشــاركية وحقــوق اإلنســان واألحــزاب السياســية والنقاب

اخلــاص واإلعــام.

كمــا تتميــز هــذه اخلطــة بالضمانــات املؤسســاتية والفعليــة التــي توفرها الســلطة القضائية 
بســائر مكوناتهــا وخاصــة منهــا املجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة ورئاســة النيابــة العامــة 

ومســاعدي العدالــة مــن أجــل ضمــان ســيادة القانــون وتعزيــز حقــوق اإلنســان وحمايتهــا.
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حتيني اخلطة

ســلمت جلنــة اإلشــراف مشــروع اخلطــة إلــى الوزيــر األول بتاريــخ 19 شــتنبر 2011، بعــد 
حتيينــه علــى ضــوء مســتجدات دســتور2011، وهــو املشــروع الــذي خضــع الحقــا خلمــس 
عمليــات حتيــني بنــاء علــى ماحظــات ومقترحات القطاعات احلكوميــة يف ضوء التطورات 
احلاصلــة، حيــث مت علــى إثرهــا عرضــه علــى املجلــس احلكومــي املنعقــد بتاريــخ 22 مــاي 
2014، الــذي قــرر متابعــة دراســة املشــروع متهيــدا العتمــاده يف مجلــس حكومــي الحــق. 

وبنــاء علــى البرنامــج احلكومــي 2016-2021 القاضــي ب »اعتمــاد سياســة حكوميــة 
مندمجــة يف مجــال حقــوق اإلنســان وفــق تخطيــط اســتراتيجي تشــاركي، وحتيــني خطــة 
ــم حقــوق  ــز قي ــدءا مــن تعزي ــة وحقــوق اإلنســان ب ــة يف مجــال الدميوقراطي العمــل الوطني
اإلنســان واملســاواة واإلنصــاف وفــق مضامــني األرضيــة املواطنــة للنهــوض بثقافــة حقــوق 
اإلنســان مبــا يتــاءم مــع دســتور البــاد واالتفاقيــات الدوليــة التــي صــادق عليهــا املغــرب 
أو انضــم إليهــا«، خضــع هــذا املشــروع لعمليــة حتيــني سادســة قبــل عرضــه علــى مجلــس 
حكومــي مــن أجــل اعتمــاده. ومــن مت أصبحــت املــدة احملــددة للتنفيــذ هــي 2021-2018، 
علمــا بأنــه ســيتم الحقــا التقييــم املرحلــي والنهائــي للخطــة ممــا ســيمكن مــن اعتمــاد صيــغ 
جديــدة لهــا تراعــي حصيلــة تنفيــذ مضامــني هــذه الصيغــة واملســتجدات احلاصلــة كمــا هــو 

معمــول بــه يف عــدد مــن التجــارب الدوليــة ذات الصلــة.

جتاوبــت عمليــات حتيــني مشــروع خطــة العمــل الوطنيــة يف مجــال الدميقراطيــة وحقــوق 
ــذ صــدور دســتور  ــا البــاد من ــي عرفته ــات الت اإلنســان مــع مجمــوع التطــورات والدينامي
الدســتور  يف  الــواردة  واألحــكام  والضمانــات  املبــادئ  إلــى  االســتناد  مت  حيــث   ،2011
والتطــورات احلاصلــة يف مجــال املمارســة االتفاقيــة ذات الصلــة بحقــوق اإلنســان وأعمــال 
مؤسســات الدميقراطيــة التشــاركية وحقــوق اإلنســان مــن خــال مذكراتهــا وتقاريرهــا 
وتوصياتهــا ومجمــوع املكتســبات املعرفيــة والعمليــة الــواردة يف االســتراتيجيات واخلطــط 
الوطنيــة، ومــا انتهــى إليــه احلــوار الوطنــي حــول اإلصــاح العميــق والشــامل ملنظومــة 

ــوق اإلنســان. ــة يف مجــال حق ــي العامل ــع املدن ــات املجتم ــة ومقترحــات منظم العدال

إذا كانــت عمليــة حتيــني اخلطــة، قــد عرفــت إدمــاج املقترحــات الــواردة يف صيغــة توصيــات 
ــز  ــك تعزي ــا عرفــت كذل ــر يف مــن اخلطــة، فإنه ــى تدابي ــا إل ــى بتحويله ــا األول يف مرحلته
التدابيــر املتعلقــة باحلكامــة األمنيــة والترابيــة وباحلقــوق الفئويــة وبأوضــاع الفئــات الهشــة، 
وكــذا تقويــة التدابيــر املتعلقــة بالتنــوع الثقــايف والنــوع االجتماعي واألشــخاص ذوي اإلعاقة 
واحلقــوق البيئيــة واحلــق يف الســكن الائــق. كمــا مت احلــرص علــى تفصيــل وتدقيــق 
الفقــرات واحملــاور الفرعيــة املتعلقــة بالنزاهــة والشــفافية ومحاربــة الفســاد والشــباب 

واملقاولــة وعــدم اإلفــات مــن العقــاب والنجاعــة القضائيــة.
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وهكــذا أســفرت عمليــة التحيــني عــن تعزيــز التدابيــر املقترحــة وتقويتهــا وإضافــة تدابيــر 
أخــرى، حيــث انتقــل عددهــا مــن مائتــني وخمســة عشــر )215( تدبيــرا يف الصيغــة األصليــة 

إلــى أربعمائــة وخمســة وثاثــني )435( تدبيــرا يف الصيغــة احلاليــة.

ــا،  ــني مضامينه ــط ب ــة للخطــة والتراب ــني احملــاور األربع ــة ب ــات احلاصل ومراعــاة للتقاطع
فقــد مت اقتــراح العديــد مــن التدابيــر بشــكل متكــرر يف أكثــر مــن محــور فرعــي نظــرا 
ألهميــة تلــك التدابيــر مــن جهــة، ولكونهــا ضروريــة ومكملــة ملجمــوع التدابيــر املقترحــة يف 

تلــك احملــاور الفرعيــة مــن جهــة أخــرى. 

ــة  ــة التشــاركية التــي طبعــت مســار إعــداد اخلطــة، حرصــت وزارة الدول وتفعيــا للمقارب
املكلفــة بحقــوق اإلنســان، مبشــاركة فعليــة لكتابــة جلنــة اإلشــراف علــى تنســيق عمليــة 
ــى التفاعــل  ــة إل ــة واملؤسســات الوطني ــى دعــوة مختلــف القطاعــات احلكومي التحيــني، عل

املباشــر مــن خــال حضــور االجتماعــات وتقــدمي االقتراحــات واملاحظــات.

كمــا حرصــت هــذه الــوزارة علــى توجيــه مشــروع اخلطــة مــن جديــد إلــى القطاعــات 
ــاب العمــل  ــي أرب ــات وممثل ــة واألحــزاب السياســية والنقاب ــة واملؤسســات الوطني احلكومي
ــرأي. كمــا مت عــرض هــذا  ــداء ال ــي وبعــض اجلامعــات قصــد إب ومنظمــات املجتمــع املدن
ــى أنظــار جلنــة اإلشــراف يف لقــاء مت عقــده بتاريــخ 29 نونبــر 2017 والــذي  املشــروع عل
ــخ 13  ــي بتاري ــه بشــكل رســمي يف لقــاء تواصل ــن عن ــه اعتمــاد هــذا املشــروع املعل مت خال

دجنبــر2017.

وتفعيــا لتوصيــة مضمنــة فيهــا، مت توجيــه هــذه اخلطــة إلــى رئيــس احلكومــة قصــد 
اعتمادهــا مــن طــرف مجلــس احلكومــة، وهــو مــامت يف إجتمــاع املجلــس احلكومــي املنعقــد 

ــر 2017. ــوم 21 دجنب ي
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احملور األول
الدميقراطية واحلكامة

تتأســس تدابيــر هــذا احملــور علــى القيــم واملبــادئ الدســتورية واملعاييــر الدوليــة ذات 
الصلة بسيادة القانون واالختيار الدميقراطي وحقوق اإلنسان، والسيما ما يخص 
الفــرص واحلكامــة اجليــدة ومــا تتطلبــه مــن شــفافية ومحاســبة  املســاواة وتكافــؤ 

ومشــاركة وإشــراك يف تدبيــر الشــأن العــام.

املعاييــر  مــع  ومالءمتهــا  الوطنيــة  التشــريعات  مراجعــة  التدابيــر  هــذه  تســتهدف 
الدوليــة، ومتكــن املواطنــن مــن تقويــة قدراتهــم وتعزيــز املشــاركة يف تدبيــر الشــأن 
العــام ويف صنــع القــرارات املؤثــرة يف حياتهــم ومحيطهــم اليومــي، والرفــع، بشــكل 

والنســاء. للشــباب  السياســية  والتمثيليــة  املشــاركة  مــن  خــاص، 

علــى  املرتكــزة  املجاليــة  احلكامــة  تعزيــز  احملــور  هــذا  أولويــات  تســتهدف  كمــا   
التنظيــم اجلهــوي والترابــي املؤمــن ملشــاركة املواطنــن يف تدبيــر شــؤونهم والرفــع 
مــن مســاهمتهم يف التنميــة البشــرية املندمجــة واملســتدامة، كمــا أكــدت علــى ذلــك 

الدســتور. مقتضيــات 
املتعلقــة باحلكامــة األمنيــة،  وانســجاما مــع توصيــات هيئــة اإلنصــاف واملصاحلــة 
تتوجــه مضامــن هــذا احملــور إلــى اقتــراح التدابيــر الكفيلــة بضمــان التــوازن بــن 

حفــظ النظــام العــام واحتــرام حقــوق اإلنســان.

ويالحــظ يف هــذا احملــور وجــود أوجــه ترابــط بــن التدابيــر املتعلقــة باحلكامــة األمنيــة 
وتأســيس  الســلمي  والتظاهــر  والتجمــع  االجتمــاع  بحريــات  اخلاصــة  والتدابيــر 
اجلمعيات، وستتم معاجلتها مبناسبة تدخل السلطة املكلفة تشريعيا أو تنظيميا.
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المحور الفرعي األول: المشاركة السياسية

أطراف الشراكة والتعاون

احلكامــة  وهيئــات  الترابيــة  واجلماعــات  القضائيــة  والســلطة  واحلكومــة  البرملــان 
واألحــزاب  املدنــي  املجتمــع  ومنظمــات  اإلنســان  وحقــوق  التشــاركية  والدميقراطيــة 

واجلامعــة. واإلعــام  والنقابــات  السياســية 

األهداف 

الهدف العام: النهوض مبشاركة املواطنات واملواطنني يف تدبير الشأن العام على 
                 املستوى الوطني واجلهوي واحمللي.

األهداف اخلاصة:
- تعزيز املشاركة يف العمل السياسي.

- تقوية أداء املؤسسات املنتخبة.
- تشجيع مشاركة النساء والشباب يف احلياة العامة.

- احترام حقوق اإلنسان وإشاعة قيم الدميقراطية وإعمال احملاسبة  
   والشفافية.

التدابير

اجلانب التشريعي واملؤسساتي

1 - التفعيــل األمثــل للقوانــني املنظمــة لانتخابــات الوطنيــة واحملليــة لتقويــة 
والشــفافية.1 الرشــيدة  واحلكامــة  النزاهــة 

1 - يجــدر التذكــري إىل أنــه تــم إصــدار قوانــني جديــدة تتعلــق باالنتخابــات وهــي كــام يــيل: 1) القانــون التنظيمــي رقــم 59.11 املتعلــق 
بانتخــاب أعضــاء مجالــس الجامعــات الرتابيــة الصــادر بتنفيــذه الظهــري الرشيــف رقــم 1.11.173 بتاريــخ 21 نونــرب 2011؛ 2) القانــون 
ــادر  ــة الص ــرصي العمومي ــمعي الب ــال الس ــتعامل االتص ــتفتاء واس ــات االس ــة وعملي ــة العام ــح االنتخابي ــق باللوائ ــم 57.11 املتعل رق
ــواب  ــق مبجلــس الن ــم 27.11 املتعل ــون التنظيمــي رق ــر 2011؛ 3) القان ــخ 28 أكتوب ــم 1.11.171 بتاري ــذه الظهــري الرشيــف رق بتنفي
ــق مبجلــس  ــون التنظيمــي رقــم 28.11 املتعل ــر 2011؛ 4) القان ــخ 14 أكتوب ــذه الظهــري الرشيــف رقــم 1.11.165 بتاري الصــادر بتنفي
املستشــارين الصــادر بتنفيــذه الظهــري الرشيــف  رقــم1.11.172 بتاريــخ 21 نوفمــرب 2011؛ 5) القانــون التنظيمــي رقــم 29.11 املتعلــق 
باألحــزاب السياســية الصــادر بتنفيــذه الظهــري الرشيــف رقــم 1.11.166 بتاريــخ 22 أكتوبــر 2011؛ 6) القانــون رقــم 30.11 القــايض 

بتحديــد رشوط وكيفيــات املالحظــة املســتقلة واملحايــدة لالنتخابــات.
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2 - الرفع من مستوى مشاركة النساء يف املجالس التمثيلية.2
3 - اإلســراع بإحــداث مرصــد وطنــي مســتقل يســاهم يف حتليــل تطــورات املشــاركة 

الدميقراطــي. واالنتقــال  السياســية 
4 - اإلسراع بتفعيل هيئة املناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز. 

5 - تكريــس مبــدأ التشــاور العمومــي يف إعــداد السياســات العموميــة وتنفيذهــا وتقييمهــا، 
وكــذا تفعيــل دور اجلمعيــات املهتمــة بقضايــا الشــأن العــام واملنظمــات غيــر احلكوميــة يف 
املســاهمة يف إعــداد القــرارات واملشــاريع لــدى املؤسســات املنتخبــة والســلطات العموميــة 

وتفعيلهــا وتقييمهــا.

التواصل والتحسيس

6 - إغنــاء وإثــراء احلــوار العمومــي اخلــاص باملشــاركة السياســية مــن خــال برامــج تســهل 
وتضمــن ولــوج مختلــف الفاعلــني )أحــزاب سياســية، نقابــات، جمعيــات...( للخدمــات 
اإلعاميــة العموميــة لتعزيــز مســاهمتهم يف تأطيــر املواطنــات واملواطنني وتطويــر التعددية 

واحلكامــة السياســية.3
ــة واالتصــال واحلــوار العمومــي بشــأن  ــز دور وســائل اإلعــام يف مجــال التوعي 7 - تعزي

املشــاركة السياســية.4
8 - إطاق برامج تواصلية لتعزيز الدميقراطية التشاركية.

2 -  يشار إىل أنه تم إحداث صندوق لدعم التمثيلية السياسية للنساء.
3 - يشــار إىل أنــه تــم إصــدار القانــون رقــم 66.16 املغــري واملتمــم مبوجبــه القانــون رقــم 77.03 املتعلــق باالتصــال الســمعي البــرصي، 
والــذي ينــص عــىل «التقيــد بتعدديــة التعبــري عــن تيــارات الفكــر والــرأي والولــوج العــادل للهيئــات السياســية والنقابيــة إىل وســائل 
اإلعــالم حســب متثيليتهــا والســيام أثنــاء الفــرتات االنتخابيــة وذلــك وفقــا للنصــوص التنظيميــة الجــاري بهــا العمــل، إىل جانــب احــرتام 
تعدديــة جمعيــات املجتمــع املــدين املهتمــة بالشــأن العــام، حســب أهميتهــا مــع احــرتام التــوازن واإلنصــاف الــرتايب وعــدم االحتــكار».

ــرتات  ــة ســواء خــالل الف ــة العمومي ــات اإلعالمي ــني للخدم ــف الفاعل ــوج مختل ــة تنظــم ول ــانة قانوني ــر املغــرب عــىل ترس ــام يتوف ك
ــة: ــة التالي ــا بالنصــوص القانوني ــر أساس ــق األم ــا، ويتعل ــة أو خارجه االنتخابي

- ظهــري رشيــف رقــم 1.11.171 صــادر يف 30 مــن ذي القعــدة 1432 (28 أكتوبــر 2011) بتنفيــذ القانــون رقــم 57.11 يتعلــق 
باللوائــح االنتخابيــة العامــة وعمليــات االســتفتاء واســتعامل وســائل االتصــال الســمعي البــرصي العموميــة خــالل الحمــالت االنتخابيــة 

ــتفتائية؛  واالس
ــرصي  ــائل االتصــال الســمعي الب ــتعامل وس ــق باس ــرب 2011) يتعل ــة 1432 (4 نوفم ــادر يف 7 ذي الحج ــم 2.11.610 ص ــوم رق - مرس

ــة؛ ــة خــالل الحمــالت االنتخابي العمومي
- قــرار املجلــس األعــىل لالتصــال الســمعي البــرصي رقــم 46.06 صــادر يف 4 رمضــان 1427 (27 ســبتمرب 2006) بشــأن قواعــد ضــامن 

التعبــري عــن تعدديــة تيــارات الفكــر والــرأي يف خدمــات االتصــال الســمعي البــرصي خــارج فــرتات االنتخابــات.
4 - يشــار إىل أنــه صــدرت دفاتــر تحمــالت لقنــوات القطــب العمومــي ســنة 2012، تضمنــت مجموعــة مــن املقتضيــات ذات الصلــة 

بالدميقراطيــة والحكامــة واملشــاركة السياســية.
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 تقوية القدرات 

9 - دعــم وتشــجيع البرامــج واألنشــطة املتعلقــة بالتنشــئة السياســية واالجتماعيــة الهادفــة 
إلــى نشــر قيــم الدميقراطيــة واملســاواة والتعــدد واالختــاف والتســامح والعيــش املشــترك 

وعــدم التمييــز ونبــذ الكراهيــة والعنــف والتطــرف.
10 - وضــع برامــج لتربيــة األطفــال علــى قيــم املواطنــة يف الوســط التربــوي ودعــم برملــان 

الطفــل وكافــة أشــكال تفعيــل حقــوق املشــاركة لــدى األطفــال.
11 -إحــداث فضــاءات إلثــراء مشــاركة اليافعــني والشــباب يف الوســط التربــوي والهيئــات 

التمثيليــة. 
12 - وضــع برامــج تدريبيــة وتكوينيــة فعالــة تســتهدف تطويــر مهــارات التواصــل والرفــع 
مبســتوى الثقافــة احلقوقيــة والسياســية يف نطــاق الدســتور والتزامــات اململكــة املغربيــة يف 

مجــال حقــوق اإلنســان.
13 - وضــع برامــج تكوينيــة علــى املواطنــة وحقــوق اإلنســان وســيادة القانــون لفائــدة 

املدنــي. واملجتمــع  الترابيــة  اجلماعــات  وموظفــي  املنتخبــني 
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المحور الفرعي الثاني: المساواة والمناصفة 
وتكافؤ الفرص

أطراف الشراكة والتعاون

ــى للســلطة القضائيــة ورئاســة  البرملــان واحلكومــة واملؤسســات العموميــة واملجلــس األعل
النيابــة العامــة واجلماعــات الترابيــة وهيئــات احلكامــة والدميقراطيــة التشــاركية وحقــوق 

اإلنســان واألحــزاب السياســية والنقابــات ومنظمــات املجتمــع املدنــي واإلعــام. 

األهداف

الهدف العام: النهوض باملساواة وتكافؤ الفرص والسعي إلى حتقيق املناصفة.
األهداف اخلاصة: 

- مواصلة مأسسة املناصفة وتفعيلها.
- ضمان تكافؤ الفرص بني اجلنسني فيما يخص فرص الولوج إلى العمل   

   ومحاربة جميع أشكال التمييز.
- حتسني نسبة ولوج اخلدمات والتمتع باحلقوق السياسية واالقتصادية   

   واالجتماعية والثقافية واللغوية.
- ترشيد اآلليات التضامنية الكفيلة مبعاجلة االختاالت املجالية ذات الصلة 

   بتكافؤ الفرص واالستفادة من الثروات الطبيعية.

التدابير 

اجلانب التشريعي واملؤسساتي

14 - تفعيــل مقتضيــات القانــون التنظيمــي لقانــون املاليــة املتعلــق باإلدمــاج العرضانــي 
ملقاربــة النــوع يف السياســات العموميــة.

كمدخــل  التمييــز  أشــكال  ومكافحــة جميــع  املناصفــة  هيئــة  بتفعيــل  اإلســراع   -  15
أساســي مــن مداخــل تقويــة قيــم املســاواة واإلنصــاف املوجهــة للسياســات العموميــة 

الوطنيــة. والبرامــج  واملخططــات  واالســتراتيجيات 
16 - تفعيل مقاربة النوع يف كافة املجالس املنتخبة وطنيا وجهويا ومحليا.
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17 - جتويــد عمــل آليــات احلــوار والتشــاور الكفيلــة بإعمــال املســاواة وتكافــؤ الفــرص 
علــى نحــو أفضــل يف كافــة دوائــر اتخــاذ القــرار يف القطاعــات العموميــة الوطنيــة 

واحملليــة ويف القطــاع اخلــاص واملنظمــات غيــر احلكوميــة. 

التواصل والتحسيس

18 - وضــع برامــج فعالــة للتوعيــة والتحســيس والتربيــة علــى قيــم ومبــادئ املســاواة وتكافــؤ 
ــة واجلماعــات  ــي اإلدارات واملؤسســات العمومي ــدة أطــر وموظف ــة لفائ الفــرص واملناصف

الترابيــة.
19 - تعزيــز دور وســائل اإلعــام يف نشــر قيــم ومبــادئ املســاواة واملناصفــة وتكافــؤ الفــرص 

ومحاربــة التمييز.
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المحور الفرعي الثالث: الحكامة الترابية

أطراف الشراكة والتعاون

البرملــان واحلكومــة واملؤسســات العموميــة واجلماعــات الترابيــة واإلدارة الترابيــة وهيئــات 
للحســابات  األعلــى  واملجلــس  اإلنســان  وحقــوق  التشــاركية  والدميقراطيــة  احلكامــة 
واملجالــس اجلهويــة للحســابات واألحــزاب السياســية ومنظمــات املجتمــع املدنــي واجلامعــة 

ومراكــز البحــث واإلعــام.

األهداف 

الهدف العام: ترشيد وتعزيز احلكامة الترابية.
األهداف اخلاصة:

- ترشيد النفقات وإعمال احلكامة يف التدبير الترابي واملجالي.

- النهوض مبشاركة املواطنات واملواطنني يف تدبير الشأن العام.
- تقوية املساواة والولوج العادل إلى التنمية املجالية.

التدابير 

اجلانب التشريعي واملؤسساتي

20 - تسريع إصدار قانون خاص بإعداد التراب الوطني. 
21 - تنفيذ توصيات املجلس األعلى إلعداد التراب الوطني واللجن املنبثقة عنه.

22 - إدمــاج البعــد الثقــايف يف التنظيــم اجلهــوي علــى مســتوى وســائل اإلعــام والبرامــج 
التربويــة والتظاهــرات الثقافيــة والفنية.

23 - تقويــة خدمــات القــرب وإلزاميــة تقييــم السياســات العموميــة وإحــداث جهــاز 
مؤسســاتي متخصــص يف هــذا املجــال.

24 - مواصلــة دعــم اجلهــات مبناســبة وضــع التصاميــم اجلهويــة املقترحــة إلعــداد 
التــراب.

ــة املتقدمــة وبصفــة  25 - تفعيــل املقتضيــات التشــريعية واملؤسســاتية املتعلقــة باجلهوي
رئيســية مــن خــال:
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- آليــات ووســائل التعــاون بــني اجلهــات تســاهم يف تكامــل وتــوازن اجلهــات واألقاليــم 
واجلماعــات وفــق مقاربــة مندمجــة لتدبيــر املــوارد الطبيعيــة )األراضــي، الغابــات، 

املــوارد املائيــة والطاقيــة...(.
- وضــع اتفاقيــات جهويــة تضمــن التدبيــر العــادل واملندمــج للموارد والثــروات يراعي 

التكامــل االقتصــادي واملقومــات الطبيعية والتاريخيــة واالجتماعية والثقافية.
 26 - اإلســراع بوضــع ميثــاق الامتركــز اإلداري يف إطــار تنزيــل اجلهويــة املتقدمــة 

وتكريــس احلكامــة الترابيــة.
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المحور الفرعي الرابع: الحكامة اإلدارية 
والنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد

أطراف الشراكة والتعاون

البرملــان واحلكومــة والســلطة القضائيــة وهيئــات احلكامــة والدميقراطيــة التشــاركية 
وحقــوق اإلنســان واألحــزاب السياســية والنقابــات ومنظمــات املجتمــع املدنــي واملنظمــات 

ــة والقطــاع اخلــاص واإلعــام. املهني

األهداف

الهدف العام: تفعيل االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد. 
األهداف اخلاصة:

- تقوية الضمانات واآلليات الكفيلة بتعزيز احلكامة اإلدارية والنزاهة    
   والشفافية.

- إعمال مبدأ ربط املسؤولية باحملاسبة.
- إشراك مختلف الفاعلني يف اجلهود الوطنية لتعزيز احلكامة اإلدارية  

   والنزاهة والشفافية.
- تشخيص اختاالت وحتديات مكافحة الفساد ونشر قيم التخليق والشفافية 

   والنزاهة.

التدابير

اجلانب التشريعي واملؤسساتي

27 - تقويــة اإلطــار القانونــي والتنظيمــي لتعزيــز النزاهــة والشــفافية مــن خــال ماءمته 
مــع االتفاقيــات الدوليــة ملكافحــة الفســاد كمــا صادقــت عليهــا اململكــة املغربيــة ليشــمل 
مــا يتعلــق بالتنســيق وآليــات التحــري والوصــول إلــى املعلومــات والتنفيــذ الفعــال والتتبــع 

واإلشراف.
28 - اإلســراع باملصادقــة علــى املقتضيــات القانونيــة املؤطــرة لتجــرمي اإلثــراء غيــر 

املشــروع.
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29 - اإلســراع بوضــع ميثــاق للمرافــق العموميــة يتضمــن قواعــد احلكامــة اإلداريــة 
اجليــدة.

30 - اإلســراع بوضــع املقتضيــات التنظيميــة اخلاصــة بالتدابيــر املتعلقــة بالوقايــة مــن 
الفســاد.

31 - اســتكمال اإلجــراءات التشــريعية املتعلقــة بإصــدار مشــروع القانــون رقــم 13.31 
ــات. ــى املعلوم ــق باحلــق يف الوصــول إل املتعل

32 -اعتمــاد املقاربــة التشــاركية عنــد إعــداد املقترحــات املتعلقــة مبجــاالت مكافحــة 
الفســاد.

33 - تفعيــل مختلــف أشــكال الرقابــة البرملانيــة واإلداريــة والقضائيــة يف مكافحــة 
الفســاد.

ــر  ــراح التدابي ــة التشــاركية يف اقت ــل أدوار مؤسســات احلكامــة والدميقراطي 34 - تفعي
ذات األثــر املباشــر علــى مكافحــة الفســاد ودعــم عملهــا يف كل مــا يخــص نشــر قيــم 

النزاهــة والشــفافية.
35 - تعزيز االلتقائية بني البرامج واملبادرات األفقية والقطاعية.

36 - تعزيــز املشــاريع واإلجــراءات الراميــة إلــى مكافحــة الفســاد وتعزيــز احلكامــة 
اإلداريــة والنزاهــة والشــفافية.

37 - تقويــة اآلليــات املكلفــة بتعزيــز النزاهــة والشــفافية باخلبــرة املطلوبــة والدعــم 
الفنــي الــازم.

38 - تعميــم اخلدمــات العموميــة اإللكترونيــة يف أفــق الوصــول إلــى حتقيــق اإلدارة 
الرقميــة الشــاملة. 

39 - تعزيــز طــرق وأشــكال التبليــغ عــن حــاالت الفســاد مبــا يف ذلــك وضــع خــط أخضــر 
وتيســير تقدمي الشــكايات.

40 - وضع معايير مرجعية قابلة للتتبع وقياس مظاهر الفساد.
41 - تقوية احلوار العمومي حول منجز مؤسسات الرقابة واحلكامة.

التواصل والتحسيس

42 - وضــع سياســة إعاميــة وخطــط تواصليــة لبلــوغ أهــداف االســتراتيجية الوطنيــة 
ــرام حقــوق اإلنســان. ــون واحت ــى ســيادة القان ــة تتأســس عل ملكافحــة الفســاد وفــق مقارب

43 - توثيق ونشر املمارسات الفضلى يف مجال مكافحة للفساد.

تقوية القدرات

الفاعلــني  للتدريــب والتكويــن والتكويــن املســتمر لفائــدة مختلــف  44 - وضــع برامــج 
واملتدخلــني يف مجــاالت مكافحــة الفســاد وتعزيــز النزاهــة والشــفافية وإشــاعة أخاقياتها.
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المحور الفرعي الخامس: الحكامة األمنية

أطراف الشراكة والتعاون

البرملــان واحلكومــة والســلطة القضائيــة وهيئــات احلكامــة والدميقراطيــة التشــاركية 
وحقــوق اإلنســان واألحــزاب السياســية والنقابــات ومنظمــات املجتمــع املدنــي واإلعــام.

األهداف

الهدف العام: ضمان التوازن بني متطلبات حفظ األمن والنظام العام واحترام    
                 حقوق اإلنسان.

 األهداف اخلاصة:
- تعزيز الضمانات القانونية واملؤسساتية حلماية املواطنات واملواطنني أفرادا  

   وجماعات وسامة املمتلكات.
- حتسني جودة اخلدمات األمنية كما ونوعا.

باحلقــوق   الوعــي  إطــار  يف  األمــن  يف  واملواطنــني  املواطنــات  ثقــة  تقويــة   -
واملســؤوليات.

التدابير

اجلانب التشريعي واملؤسساتي

45 - مراجعــة املقتضيــات القانونيــة مبــا يســمح مبرافقــة الدفــاع للشــخص املعتقــل مبجــرد 
وضعــه حتــت احلراســة النظريــة لــدى الضابطــة القضائيــة، ومواصلــة ماءمــة اإلطــار 
التشــريعي املنظــم للبحــث التمهيــدي واحلراســة النظريــة والتفتيــش وكافــة اإلجــراءات 

ــة. الضبطيــة وماءمتهــا مــع املعاييــر الدوليــة ذات الصل
46 - مراجعــة املقتضيــات القانونيــة مبــا يضمــن إلزاميــة إجــراء اخلبــرة الطبيــة يف حالــة 
ادعــاء التعــرض للتعذيــب واعتبــار احملاضــر املنجــزة باطلــة يف حالــة رفــض إجرائهــا بعــد 

طلبهــا مــن طــرف املتهــم أو دفاعــه. 
47 - اإلســراع بإصــدار قانــون يتعلــق بالتحقــق مــن هويــة األشــخاص بواســطة البصمــات 

اجلينيــة. 
48 - اســتحضار البعــد األمنــي يف وضــع خطــط التهيئــة احلضريــة وتصميــم التجمعــات 
الســكنية اجلديــدة واألحيــاء بضواحــي املــدن بشــكل يضمــن أمــن املواطنــات واملواطنــني.
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49 - إلــزام املنظومــة التعميريــة واألمنيــة بنصــب كاميــرات يكــون بإمكانهــا املســاعدة علــى 
مكافحــة اجلرميــة وحمايــة األشــخاص واملمتلــكات.

ــة  ــات العمومي ــوة يف فــض التجمع ــاء اســتعمال الق 50 - مراعــاة الضــرورة والتناســب أثن
والتجمهــرات والتظاهــرات الســلمية. 

51 - التوثيق السمعي البصري للتدخات األمنية لفض التجمعات العمومية.
ــق  ــة لتوثي ــق الســمعية البصري ــة بوســائل التوثي ــن احلرمــان مــن احلري ــز أماك 52 - جتهي
ــا رهــن إشــارة القضــاء. ــة ووضعه تصريحــات املســتجوبني مــن طــرف الشــرطة القضائي

53 - العمل على تأمني تغذية األشخاص املوضوعني رهن احلراسة النظرية.
54 - دعم املؤسسات األمنية باملوارد البشرية واملالية والتقنية الازمة.

55 - تقويــة أداء املؤسســة البرملانيــة يف مجــال التقصــي حــول انتهــاكات حقــوق اإلنســان 
مــع إخضــاع األجهــزة األمنيــة للرقابــة البرملانيــة.

التواصل والتحسيس

56 - وضــع خطــط لإلعــام والتواصــل مــع املواطنــات واملواطنــني ومهنيــي اإلعــام 
بخصــوص احلالــة األمنيــة مــن خــال تقاريــر وباغــات ونــدوات صحفيــة ومنشــورات.
57 - تبســيط وتيســير وتعميــم نشــر املذكــرات والدوريــات املتعلقــة بحقــوق اإلنســان 

املعمــول بهــا يف املؤسســات األمنيــة علــى كافــة موظفيهــا املكلفــني بتنفيــذ القانــون.
58 - تقويــة بنيــات ووســائل وقنــوات التواصــل بــني املؤسســات األمنيــة واملواطنــني )حســن 

االســتقبال والتوجيــه وتقــدمي اإلرشــادات(.
59 - إعــداد ونشــر دالئــل ودعائــم ديداكتيكيــة لتوعيــة وحتســيس املســؤولني وأعــوان األمــن 

بقواعــد احلكامــة اجليــدة علــى املســتوى األمنــي واحتــرام حقــوق اإلنســان.

تقوية القدرات

60 - تعميــم تدريــس مــادة حقــوق اإلنســان وأحــكام القانــون الدولــي اإلنســاني ضمــن 
برامــج التكويــن األساســي واملســتمر اخلــاص باملوظفــني املكلفــني بتنفيــذ القانــون.

61 - تعزيــز برامــج تكويــن املكلفــني بإنفــاذ القانــون يف مجــال اســتعمال القــوة وتدبيــر 
فضــاءات االحتجــاج.

62 - تقوية اخلبرة الفنية فيما يخص عمل جلان تقصي احلقائق البرملانية.
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المحور الفرعي السادس: حريات االجتماع 
والتجمع والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات

أطراف الشراكة والتعاون

البرملــان واحلكومــة والســلطة القضائيــة وهيئــات احلكامــة والدميقراطيــة التشــاركية 
وحقــوق اإلنســان واألحــزاب السياســية والنقابــات ومنظمــات املجتمــع املدنــي واحتــادات 

املهنيــني واإلعــام.

األهداف 

الهدف العام: حماية حريات االجتماع والتجمع والتظاهر السلمي
األهداف اخلاصة:

- تعزيز وحماية احلق يف التجمع والتظاهر والتجمهر وتأسيس اجلمعيات.
- ضمان التوازن ما بني كفالة احلق يف التظاهر والتجمع وحماية حقوق  

   اآلخرين طبقا لقيم املواطنة واحترام القانون.
- تعزيز أدوار اآلليات املؤسساتية، وطنيا وجهويا ومحليا، فيما يتعلق مبواكبة 

   احلركات املطلبية واالجتماعية.

التدابير 

اجلانب التشريعي واملؤسساتي

63 - مواصلــة ماءمــة اإلطــار القانونــي املتعلــق بحريــات االجتمــاع وتأســيس اجلمعيــات 
مــع املعاييــر الدوليــة حلقــوق اإلنســان يف نطــاق الدســتور وأحكامــه.

64 - مراجعــة القوانــني املنظمــة للحريــات العامــة لضمــان انســجامها مــع الدســتور مــن 
حيــث القواعــد القانونيــة اجلوهريــة واإلجــراءات اخلاصــة بفــض التجمعــات العموميــة 
والتجمهــر والتظاهــر وذلــك يف إطــار احتــرام املعاييــر الدوليــة والقواعــد الدميقراطيــة 

ــا. املتعــارف عليه
65 - تدقيــق القواعــد واإلجــراءات القانونيــة املتعلقــة مبختلــف أشــكال وأصنــاف التظاهــر 
)الوقفــة، التجمــع، التظاهــر يف الشــارع العمومــي، مســار التظاهــرات...( مــن حيــث الســير 

واجلــوالن والتوقيت.
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66 - تبســيط املســاطر املتعلقــة بالتصريــح بالتجمعــات العموميــة مــن أجــل تعزيــز وضمــان 
ممارســة احلريــات العامــة مــن طــرف مختلــف مكونــات املجتمــع )جمعيــات، نقابــات( 

والعمــل علــى ضمــان التطبيــق الســليم للمســاطر املعمــول بهــا يف هــذا املجــال.
67 - كفالة احترام املقتضيات القانونية املتعلقة بوصل إيداع ملفات تأسيس اجلمعيات.

68 - تعزيز الشراكة بني مؤسسات الدولة واجلمعيات والرفع من مستوى حكامتها.
69 - تيســير حريــات االجتمــاع والتجمهــر والتظاهــر الســلمي مــن حيــث حتديــد األماكــن 

املخصصــة لهــا والقيــام بالوســاطة والتفــاوض.
70 - تعزيــز آليــات الوســاطة والتوفيــق والتدخــل االســتباقي املؤسســاتي واملدنــي لتفــادي 

حــاالت التوتــر واحليلولــة دون وقــوع انتهــاكات.
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المحور الفرعي السابع: مكافحة اإلفالت 
من العقاب

أطراف الشراكة والتعاون

التشــاركية  والدميقراطيــة  احلكامــة  وهيئــات  القضائيــة  والســلطة  البرملان واحلكومــة 
وحقــوق اإلنســان واألحــزاب السياســية والنقابــات ومنظمــات املجتمــع املدنــي واإلعــام.

األهداف

 الهدف العام: مناهضة اإلفات من العقاب.
 األهداف اخلاصة: 

- دعم سيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان.
- ترسيخ دور القضاء يف حماية احلريات وإنصاف الضحايا. 

- إعمال املساءلة على نحو منصف وعادل.
- ضمان حقوق الضحايا.

التدابير

اجلانب التشريعي واملؤسساتي

71 - مواصلــة جتــرمي كل األفعــال التــي متثــل انتهــاكا جســيما حلقــوق اإلنســان وفقــا 
ألحــكام الدســتور.

72 - تكريــس مبــدأ عــدم اإلفــات مــن العقــاب يف السياســة اجلنائيــة ويف ســائر التدابيــر 
العمومية.

73 - تيسير التقاضي للضحايا من خال توفير املساعدة القانونية والقضائية.
74 - تعزيز املقتضيات القانونية املتعلقة بجبر ضرر ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان.

أي  مــن  اإلنســان  عــن حقــوق  واملدافعــني  والشــهود  واملبلغــني  املشــتكني  - حمايــة   75
ــة ومــن أي ترهيــب بســبب شــكاويهم أو شــهاداتهم أمــام الســلطات العموميــة  ســوء معامل

والقضائيــة.
76 - وضع إطار تشريعي وتنظيمي مستقل ملأسسة الطب الشرعي.
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ــرة  ــا يف إطــار الطــب الشــرعي بخصــوص اخلب ــج البحــث املتوصــل إليه ــة نتائ 77 - إحال
الطيبــة يف حــاالت ادعــاء التعذيــب علــى النيابــة العامــة للتقريــر فيهــا مالــم تكــن قــد أمــرت 

بهــا.
78 - إحالة نتائج حتريات اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب على القضاء.

79 - تشــجيع إمكانيــات التظلــم اإلداري والقضائــي صونــا ملبــدأ عــدم اإلفــات مــن العقاب 
وضمانــا لوصــول الضحايــا إلــى ســبل االنتصاف املناســبة.

التواصل والتحسيس

80 - إعمــال احلــق يف الوصــول إلــى املعلومــة واســتامها ونشــرها مبــا يضمــن تفعيــل مبــدأ 
عــدم اإلفــات مــن العقاب.

تقوية القدرات

81 - تعزيــز برامــج التدريــب والتكويــن والتوعيــة بقيــم حقــوق اإلنســان وآليــات حمايتهــا 
والنهــوض بهــا املوجهــة إلــى القضــاة واملكلفــني بإنفــاذ القوانــني وموظفــي الســجون.
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احملور الثاني
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية

إلــى تعبئــة الوســائل املتاحــة لتيســير  يشــتمل هــذا احملــور علــى التدابيــر الراميــة 
أســباب متتــع املواطنــات واملواطنــن باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة 
والبيئيــة، حيــث يعاجلهــا علــى مســتوى جــودة املنظومــة الوطنيــة للتربويــة والتكويــن 
والبحــث العلمــي والنهــوض بالتنــوع الثقــايف وضمــان الولــوج إلــى اخلدمــات الصحيــة 
وتيســير االندمــاج يف الشــغل ومــا يخــص التوجيــه االجتماعــي للسياســة الســكنية 
ووضــع سياســة بيئيــة مندمجــة وتقويــة دور املقاولــة يف النهــوض بحقــوق اإلنســان. 

النــوع  مقاربــة  اســتحضار  علــى  احملــور  هــذا  يف  املقترحــة  التدابيــر  اســتندت  وقــد 
واالرتــكاز علــى مبــادئ املســاواة وتكافــؤ الفــرص والتضامــن واحلكامــة اجليــدة مبــا 
ميكــن مــن ترصيــد اجلهــود يف مجــال محاربــة الفقــر واإلقصــاء االجتماعــي، وضمــان 

حتولهــا إلــى مكاســب مســتدامة.
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المحور الفرعي األول: جودة المنظومة الوطنية 
للتربية والتكوين والبحث العلمي

أطراف الشراكة والتعاون

احلكومــة والبرملــان واجلماعــات الترابيــة وهيئــات احلكامــة والدميقراطيــة التشــاركية 
ــي واجلامعــة  ــات ومنظمــات املجتمــع املدن وحقــوق اإلنســان واألحــزاب السياســية والنقاب

ــا والقطــاع اخلــاص. واملعاهــد العلي

األهداف 

الهدف العام: النهوض بجودة املنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي 
                 دعما للمواطنة واملساواة والتنمية املستدامة.

األهداف اخلاصة:
- توفير التربية والتعليم كحق دستوري وكخدمة عمومية ذات جودة وتقوية  

   ثقة املواطنات واملواطنني يف املدرسة العمومية.
- ضمان تكافؤ الفرص يف ولوج التعليم اإللزامي وربطه مبحيطه االجتماعي  

   واالقتصادي والثقايف واللغوي.
- تسريع وتيرة تدريس اللغة والثقافة األمازيغيتني.

- تعزيز التربية على حقوق االنسان واملواطنة وقيم التسامح والعيش املشترك  
   واملساواة واإلنصاف.

- مناهضة العنف وسوء املعاملة والتمييز يف الوسط التربوي كبيئة آمنة.

التدابير

اجلانب التشريعي واملؤسساتي

82 - تفعيــل الرؤيــة االســتراتيجية لإلصــاح 2015-2030:  مــن أجــل مدرســة اإلنصــاف 
واجلــودة واالرتقــاء، وإصــدار القانــون اإلطــار اخلــاص بهــا.

83 - تفعيل مقتضيات القانون رقم 00-04 املتعلق بإلزامية التعليم.
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84 - مراجعــة املناهــج واملقــررات الدراســية وماءمتهــا مــع مبــادئ وقيم الدســتور وأحكامه 
واالتفاقيــات الدولية ذات الصلة. 

85 - تسريع وتيرة تدريس اللغة والثقافة األمازيغيتني من حيث:
- توفير الوسائل الكفيلة بذلك.

- تعزيز شعب تكوين األطر التربوية.
- إعداد الكتب واملناهج املدرسية والدعامات البيداغوجية. 
- استثمار خبرات وكفاءات املعهد امللكي للثقافة األمازيغية.

- إدماج املمارسات الفضلى يف مجال تدريس اللغة والثقافة األمازيغيتني. 
- استثمار التراث املادي والامادي للغة والثقافة األمازيغية.

86 - اعتماد تدابير حتفيزية لتعميم متدرس الفتيات يف جميع املستويات التعليمية.
87 - إدماج املقاربة احلقوقية يف جميع األنشطة التربوية.

88 - بلــورة سياســة لغويــة تضمــن العدالــة اللغويــة وتأخــذ بعني االعتبــار حاجيات التاميذ 
وتراعــي اخلصوصيــات اللغويــة والثقافية لألقاليم واجلهات.

االقتصاديــة  باحلاجيــات  التربويــة  املنظومــة  مخرجــات  لربــط  آليــات  إيجــاد   -  89
التنمويــة. اخلطــط  وبأهــداف  والثقافيــة  واالجتماعيــة 

90 - مأسســة وتعميــم الدعــم املــادي املقــدم للمتمدرســني املعوزيــن واألطفــال يف وضعيــة 
إعاقــة.  

91 - إيجــاد آليــات إداريــة حتفــز املدرســني علــى املشــاركة الفعالــة يف املشــاريع املدرســية 
والتربويــة وتســمح بتوســيع مشــاركة التاميــذ فيهــا.

ــر تشــاركي  ــق تدبي ــز أدوارهــا باعتبارهــا أداة لتحقي ــر وتعزي ــس التدبي ــل مجال 92 - تفعي
للشــأن التعليمــي.

93 - اعتماد آلية املساعدة االجتماعية يف الوسط املدرسي.
94 - تيســير شــروط ولــوج التعليــم العالــي وتقويــة وتثمــني البحــث العلمــي ورفــع مــن 

امليزانيــة املخصصــة لــه.

تقوية القدرات

ــة  ــذ الكراهي ــوق اإلنســان ونب ــرام حق ــش املشــترك واحت ــم التســامح والعي ــة قي 95 - تقوي
والعنــف والتطــرف يف املناهــج التربويــة ويف الفضــاء املدرســي.
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المحور الفرعي الثاني: الحقوق الثقافية

أطراف الشراكة والتعاون

احلكامــة  وهيئــات  الترابيــة  واملجالــس  العموميــة  واملؤسســات  واحلكومــة  البرملــان 
والدميقراطيــة التشــاركية وحقــوق اإلنســان ووكاالت التنميــة اجلهويــة ومنظمــات املجتمــع 

املدنــي والقطــاع اخلــاص واإلعــام.

األهداف

الهــدف العــام: تفعيــل التأصيــل الدســتوري للثقافــة املغربيــة يف تنوع روافدها وموروثها  
                القيمي ومقوماتها احلضارية والنهوض باحلقوق الثقافية.

األهداف اخلاصة: 
- صيانــة وتطويــر التنــوع الثقــايف واللغــوي مبكوناتــه اإلســامية والعربيــة  

   واألمازيغية والصحراوية احلسانية وبروافده اإلفريقية واألندلسية والعبرية 
   واملتوسطية.

- مناهضة كافة أشكال التمييز ضد التنوع الثقايف ضمانا للعيش املشترك 
   والتطور املجتمعي وترسيخا للسلم املدني.

- استثمار القيم والتقاليد الفضلى املستمدة من كل مكونات الثقافة املغربية 
   يف التطور املجتمعي.

التدابير

اجلانب التشريعي واملؤسساتي

96 - إرساء استراتيجية ثقافية وطنية.
للغــة  الرســمي  الطابــع  بإعمــال  املتعلــق  التنظيمــي  القانــون  بإصــدار  اإلســراع   -  97

األمازيغيــة.
98 - اإلســراع بإصــدار القانــون التنظيمــي املتعلــق باملجلــس الوطنــي للغــات والثقافــة 

املغربيــة.
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99 - تنميــة األشــكال واآلليــات والوســائل الكفيلــة باحلفــاظ علــى التنــوع الثقــايف وتطويــره 
يف السياســات العموميــة واالســتراتيجيات واملخططــات والبرامــج الوطنيــة التــي تقتضــي 

إعمــال احلقــوق الثقافيــة مبــا فيهــا احلــق يف املشــاركة الثقافيــة. 
100 - تعزيز استعمال اللغة العربية يف املرافق العمومية وباقي مناحي احلياة العامة.

101 - تقوية مكانة اللغة العربية يف البحث العلمي والتقني اجلامعي واألكادميي.
102 - تعزيــز مكانــة اللغــة والثقافــة األمازيغيــة يف املجــاالت الثقافيــة واإلداريــة والقضائيــة 

وباقــي مناحــي احليــاة العامة.
التربيــة  اللغويــة والثقافيــة األمازيغيــة يف برامــج  103 - اإلدمــاج العرضانــي للحقــوق 

واجلامعــي. املدرســي  احمليــط  ويف  والتكويــن 
104 - تعزيــز مكانــة الثقافــة واملــوروث احلســاني يف النمــوذج التنمــوي اخلــاص باألقاليــم 

اجلنوبيــة وضمــن التطــور املجتمعــي الوطنــي.
105 - اســتثمار وحفــظ الرصيــد احلضــاري العبــري املغربــي يف إغنــاء التنــوع الثقــايف 

والتطــور املجتمعــي.
106 - تعزيز وسائل التظلم واالنتصاف املتعلقة بالتمييز يف مجال احلقوق الثقافية. 

107 - مواصلــة تعزيــز القنــاة التلفزيــة األمازيغيــة ومتكينهــا مــن املوارد البشــرية والكفاءات 
الازمــة للبــث املتواصل.

108 - مراجعــة دفاتــر حتمــات شــركات االتصــال الســمعي البصــري مبــا يســمح بتعزيــز 
حصــة البــث باألمازيغيــة.

109 - تشــجيع إحــداث محطــات إذاعيــة تســتخدم اللغــات املتداولــة وتلبــي حاجيــات 
املواطنــني علــى مســتوى اإلعــام والتثقيــف والتوعيــة والترفيــه.

110 - تشــجيع البحــث اجلامعــي علــى مواصلــة اجلهــود حــول تاريــخ املغــرب املتعــدد بعمقــه 
الدينــي ومبكوناتــه البشــرية والثقافيــة واحمللية.

111 - مواصلــة تثمــني الرمــوز الوطنيــة املغربيــة مــن خــال إطاق أســمائها على املؤسســات 
والشــوارع والســاحات العموميــة حفظــا لهــا يف ذاكرة األجيال.

112 - تعزيــز الشــراكات بــني املؤسســات الثقافيــة العموميــة والقطــاع اخلــاص ومنظمــات 
الشــباب واملجتمــع املدنــي.

113 - إحــداث فضــاءات للحــوار والتشــاور الدائمــني بني منظمات املجتمع املدني والشــباب 
علــى صعيــد اجلماعــات الترابيــة فيمــا يخــص اإلنتــاج الثقــايف واألنشــطة الداعمــة للحيــاة 

الثقافية.
114 - تشــجيع مبــادرات الشــباب واملجتمــع املدنــي فيمــا يخــص التربيــة الثقافيــة واإلنتــاج 

الثقــايف ودعــم املشــاريع احملفــزة علــى اإلبــداع.
115 - تعزيــز القواعــد املنظمــة للســكن الائــق بإحــداث مرافــق تعــزز احليــاة واإلبــداع 

الثقافيــني.
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املناطــق احلضريــة  عمــوم  لتشــمل  الثقافيــة  واملركبــات  املراكــز  شــبكة  توســيع   -  116
والقرويــة.

117 - تعميــم املكتبــات ومراكــز التنشــيط الثقــايف واملســرحي والفنــي يف املناطــق التــي 
ــة. ــة الثقافي ــات التحتي ــى البني ــر إل تفتق

118 - وضــع برامــج تيســر مشــاركة ومتتــع األشــخاص املســنني ويف وضعيــة إعاقــة باحلقوق 
الثقافية.

119 - إحــداث متاحــف موضوعاتيــة جهويــة تبــرز تــراث كل منطقــة وخصوصياتها الثقافية 
والفنية.

120 -  ترميــم وصيانــة املواقــع األثريــة والصخريــة وتأمــني حراســتها حفاظــا علــى التــراث 
الثقــايف الوطنــي وتعزيــز آليــات حمايتــه مــن اإلتــاف واحلفــاظ علــى الذاكــرة يف بعديهــا 

الوطنــي واحمللــي.
121 - تشــجيع وتثمــني الدراســات البحثيــة يف مجــال التأصيــل للتنــوع الثقــايف واحلفــاظ 

علــى الذاكــرة والثقافــة الشــعبية وســائر اإلبداعــات املماثلــة.
122 - تشجيع إحداث محطات إعامية جهوية.

123 - متكــني الشــباب مــن املســاهمة الفاعلــة يف تدبيــر احليــاة الثقافيــة والتحفيــز علــى 
الولــوج إليهــا.

124 - وضع ميثاق وطني يف مجال التنوع الثقايف موجه إلى كافة املتدخلني والفاعلني.

التحسيس والتواصل 

125 - وضــع برامــج تواصليــة للجمهــور الواســع تســتهدف التعريــف والتحســيس باحلقــوق 
الثقافيــة واللغويــة ومختلــف إبداعاتهــا. 

تقوية القدرات 

126 - وضــع برامــج متخصصــة مبســاعدة املختصــني يف املهــن الثقافيــة للنهــوض بقــدرات 
املنظمــات غيــر احلكوميــة واجلماعــات الترابيــة وســائر املؤسســات العاملــة يف مجــال 

احلقــوق الثقافيــة. 
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المحور الفرعي الثالث : الولوج إلى الخدمات 
الصحية

أطراف الشراكة والتعاون 

البرملــان واحلكومــة واجلماعــات الترابيــة وهيئــات احلكامــة والدميقراطيــة التشــاركية 
وحقــوق اإلنســان والهيئــات املهنيــة يف مجــال الصحــة ومنظمــات املجتمــع املدنــي والنقابــات 

والقطــاع اخلــاص واإلعــام. 

األهداف

   الهدف العام: تأهيل املنظومة الصحية وضمان الولوج إلى اخلدمات الصحية.
   األهداف اخلاصة:

- ضمان احلق يف الصحة وتعميم التغطية الصحية يف إطار املساواة واالنصاف.
- ضمان الولوج املتساوي واملتكافئ واملستدام إلى اخلدمات الصحية.

- كفالة التوزيع املجالي العادل للخدمات الصحية والتجهيزات الطبية واملوارد  
   البشرية.

التدابير

اجلانب التشريعي واملؤسساتي

127 - اإلســراع باملصادقــة علــى مشــروع القانــون املتعلــق مبكافحــة االضطرابــات العقليــة 
وبحمايــة حقــوق األشــخاص املصابــني بهــا.

ــة  ــة عادل ــدان الصحــي مــن خــال خريطــة صحي ــة يف املي ــة املجالي 128 - ضمــان العدال
ــي. ــراب الوطن ــات الت تغطــي مكون

129 - دعم ولوج الفئات األكثر هشاشة إلى اخلدمات الصحية.
130 - مواصلــة توفيــر املــوارد البشــرية الازمــة مــن حيــث عــدد األطــر الطبيــة وشــبه 
الطبيــة وتخصصاتهــا وتأمــني توزيعهــا العــادل علــى املجــال الترابــي وفــق منظــور يراعــي 

حاجيــات وخصوصيــات كل منطقــة.
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131 - دعــم املــوارد البشــرية الطبيــة وشــبه الطبيــة واإلداريــة ومواصلــة تعزيــز الكفــاءات 
عــن طريــق التكويــن والتكويــن املســتمر.

الطارئــة  باحلــاالت  املتعلقــة  اخلدمــات  لتعزيــز  املســتعجات  أقســام  تأهيــل   -  132
واخلطيــرة.

133 - النهوض بصحة األم واملواليد اجلدد والعناية بطب التوليد.
134 - تعزيــز مبــدأي املســاواة وعــدم التمييــز يف التعامــل مــع املرضــى داخــل املؤسســات 

االستشــفائية.5
135 - ضمــان حقــوق املصابــني باألمــراض املتنقلــة جنســيا وحمايتهــم مــن كل أشــكال 

التمييــز أو اإلقصــاء أو الوصــم.
136 - مواصلــة حتســني جــودة اخلدمــات وتوســيع التغطيــة لتشــمل باقــي الفئــات األخــرى 

وضمــان التوزيــع العــادل للمــوارد علــى كافــة التــراب الوطنــي.
137 - دعــم التحصيــل والتحليــل املمنهــج والشــمولي للمعطيــات واملعلومــات حســب النــوع 
االجتماعــي يف مجــال الصحــة وخصوصــا مــا تعلــق باألمــراض املتنقلــة جنســيا والعنــف. 

138 - إحــداث خايــا تســاعد األطــر الصحيــة علــى التواصــل مــع املرضــى املتحدثــني 
واحلســانية. باألمازيغيــة 

139 - النهوض بالصحة النفسية والعقلية ومواصلة مأسستها وتعميم خدماتها.
140 - دعم عمل الفرق الطبية املتنقلة يف إطار تقريب اخلدمات الصحية وتيسيرها.

املتعلقــة  املتعلقــة بتوفيــر األدويــة األساســية االســتعجالية وتلــك  141 - دعــم اخلطــة 
املزمنــة. باألمــراض 

142 - تخليــق املرفــق الصحــي وعقلنــة طــرق تدبيــر األدويــة واملســتلزمات الطبيــة داخــل 
املستشــفيات.

ــي  ــد الوطن ــى الصعي ــة عل ــف اإلدارات الصحي ــني مختل ــال ب ــان التنســيق الفع 143 - ضم
وبــني املستشــفيات واملراكــز الصحيــة، وإحــداث آليــات التتبــع واملراقبــة وتقييــم األداء 

وجــودة اخلدمــات وفعاليتهــا.
ــر ســبل التعــاون والتنســيق بــني القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص مبــا يؤمــن  144 - تطوي

ــا.  ــادل واملتكافــئ إليه ــوج الع ــة والول ــد اخلدمــات الصحي جتوي
145 - تشــجيع وحتفيــز طلبــة الطــب علــى التخصــص يف الطــب الشــرعي والطــب النفســي 

والوظيفــي وتوفيــر املناصــب املاليــة الازمــة لذلــك.
146 - مواصلــة تعزيــز اخلدمــات املتعلقــة مبعاجلــة الشــكايات والتظلمــات واالقتراحــات 
ــاد اســتمارات توضــع رهــن إشــارة  ــوي، واعتم ــد اجله ــى الصعي ــني عل ــن طــرف املرتفق م

املرتفقــني لقيــاس مســتوى رضاهــم عــن اخلدمــات. 

5  - تعزيــزا للمنظومــة املعياريــة لضــامن املســاواة يف الولــوج إىل الخدمــات الصحيــة، تــم اعتــامد القانــون اإلطــار رقــم 34-09 املتعلــق 
باملنظومــة الصحيــة وعــرض الخدمــات العالجيــة. 
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التحسيس والتواصل

147 - القيــام بحمــات للتوعيــة داخــل املستشــفيات واملراكــز واملســتوصفات الصحيــة 
)ملصقــات ومنشــورات وأشــرطة ســمعية بصريــة...( مــن أجــل توعية املواطنــات واملواطنني 

بحقوقهــم وواجباتهــم باللغــات املتداولــة. 
148 - تعزيز البرامج السمعية البصرية املتعلقة باحلق يف الصحة.
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المحور الفرعي الرابع: الشغل وتكريس المساواة

أطراف الشراكة والتعاون 

اإلنســان  وحقــوق  التشــاركية  والدميقراطيــة  احلكامــة  وهيئــات  واحلكومــة  البرملــان   
والنقابــات واملجتمــع املدنــي والهيئــات املمثلــة ملختلــف الفاعلــني يف القطــاع اخلــاص.

األهداف 

الهدف العام: تيسير التمتع باحلق يف الشغل وتكافئ الفرص. 
األهداف اخلاصة:

- إدماج املقاربة احلقوقية يف التشريعات والسياسات واخلطط والبرامج  
   املرتبطة بالشغل.

- ضمان املساواة وتكافؤ الفرص والقضاء على التمييز يف مجال الولوج إلى  
   احلق يف الشغل.

- دعم السلطات العمومية للتشغيل الذاتي.
- تقوية آليات وثقافة احلوار االجتماعي بني الفاعلني املتدخلني يف مجال 

   التشغيل ومأسسته.

التدابير

اجلانب التشريعي واملؤسساتي

149 - اســتكمال مســطرة املصادقــة علــى اتفاقيــة منظمــة العمــل الدولية رقــم 102 املتعلقة 
باملعاييــر الدنيــا للضمان االجتماعي.

150 - النظــر يف املصادقــة علــى اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 118 التــي تهــم 
املســاواة يف معاملــة مواطنــي البلــد والذيــن ليســوا مــن مواطنــي البلــد يف مجــال الضمــان 

االجتماعــي. 
151 - مواصلــة احلــوار املجتمعــي بشــأن االنضمــام إلــى اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة 

رقــم 87 بشــأن احلريــة النقابيــة وحمايــة حــق التنظيــم النقابــي.
152 - تشجيع وتقوية أدوار جلان احلوار واملصاحلة اإلقليمية والوطنية.
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153 - اعتمــاد املســاواة وتكافــؤ الفــرص يف برامــج التكويــن والتأهيــل واإلدمــاج يف ســوق 
الشــغل.

154 - تعزيز دور اآلليات االستباقية للتقليص من النزاعات يف مجال الشغل.
155 - إعمــال مبــدأ الشــفافية وتكافــؤ الفــرص يف التشــغيل ووضــع آليــات ومســاطر إداريــة 
تنظــم اإلعــان عــن املناصــب الشــاغرة يف جميــع القطاعــات ويف مرافــق اإلدارة العموميــة 

ضمانا للشــفافية.
156 - إعــداد برامــج لدعــم وتنشــيط املقــاوالت الصغــرى واملتوســطة والتعاونيــات ووضــع 

شــباك داخــل اجلماعــات الترابيــة للتعريــف باملقــاوالت خصوصــا النســائية منهــا.
157 - تشجيع املشاريع املذرة للدخل.

158 - تعزيز اخلدمات االجتماعية املوجهة إلى العمال واألجراء.
159 - تقوية آلية التعويض عن فقدان الشغل.

160 - تقوية هيئة مفتشي الشغل.
161 - وضــع برامــج وخطــط كفيلــة بتأهيــل التكويــن املهنــي وجعلــه يســاهم بفعاليــة يف 

تقليــص معــدالت البطالــة. 

تقوية القدرات 

162 - وضع برامج للتوعية والتحسيس مبقتضيات مدونة الشغل لفائدة العمال.
163 - تنظيم دورات تدريبية لفائدة موظفي وأطر وزارة الشــغل واألطر النقابية ومناديب 

املســتخدمني وأرباب العمل بغية إشــاعة ثقافة حقوق اإلنســان يف ميدان التشــغيل.
164 - وضع برامج لتكوين قضاة متخصصني يف قانون الشغل.
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المحور الفرعي الخامس: السياسة السكنية

أطراف الشراكة والتعاون 

البرملــان واحلكومــة واجلماعــات الترابيــة وهيئــات احلكامــة والدميقراطيــة التشــاركية 
وحقــوق اإلنســان واملجلــس األعلــى إلعــداد التــراب الوطنــي والوكالــة الوطنيــة للمحافظــة 
العقاريــة واملســح العقــاري واخلرائطيــة واملنعشــون العقاريــون والقطــاع البنكــي والهيئــات 

املهنيــة املختصــة.

األهداف 

 الهدف العام: التوجيه االجتماعي للسياسة السكنية.
األهداف اخلاصة:

- اعتماد التخطيط االستراتيجي إلعمال احلق يف السكن.
- تيسير احلق يف السكن الائق بتوسيع دائرة املستفيدين منه. 

- حتقيق أهداف ومعايير التنمية البشرية املستدامة يف مجال السكن والتعمير.

التدابير

اجلانب التشريعي واملؤسساتي

165 - إرساء استراتيجية وطنية شمولية ومندمجة يف مجال السكن.
166 - تعزيــز املنظومــة القانونيــة املتعلقــة بالســكن والتعميــر وماءمتهــا مــع متطلبــات 

حقــوق اإلنســان.6

6   يشار إىل أنه قد تم إصدار النصوص الترشيعية والتنظيمية التالية: 
- القانون رقم 67-12 املتعلق بتنظيم العالقات التعاقدية بني املكري واملكرتي للمحالت املعدة للسكنى أو لالستعامل املهني؛

- مقتضيات متعلقة بالسكن االجتامعي منصوص عليها مبقتىض املادة 7 من قانون املالية 09-48 لسنة 2010؛
- القانون رقم 106.12 بتغيري وتتميم القانون رقم 18.00 املتعلق بنظام امللكية املشرتكة للعقارات املبنية؛

- القانون رقم 107-12 بتغيري وتتميم القانون رقم 44-00 بشأن بيع العقارات يف طور اإلنجاز؛
- القانون رقم 94-12 املتعلق باملباين اآليلة للسقوط وتنظيم التجديد الحرضي؛

- القانون 66.12 املتعلق مبراقبة وزجر املخالفات يف مجال التعمري والبناء.
- املرسوم رقم 2.13.424 صادر يف 24 ماي 2013 باملوافقة عىل ضابط البناء العام املحدد لشكل ورشوط تسليم الرخص والوثائق املقررة مبوجب  

  النصوص الترشيعية املتعلقة بالتعمري والتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.
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167 - وضــع مقتضيــات قانونيــة وتنظيميــة تخــص املعاييــر الدنيــا املطبقــة علــى الســكن 
العمرانيــة واملناطــق اخلضــراء والســامة األمنيــة  االجتماعــي مــن حيــث املواصفــات 

والولوجيــات.
168 - اإلســراع بإصــدار مشــاريع القوانــني ذات الصلــة بالتعميــر وفــق منظــور يتوخــى 
التنميــة البشــرية املســتدامة ويراعــي التنــوع املجالــي واخلصوصيــات احملليــة والهويــة 

املعماريــة ملختلــف األقاليــم.7
169 - تفعيــل القانــون للحــد مــن التجــاوزات يف ميــدان التعميــر واإلســكان وزجر املخالفات 

وضمــان ســامة البناء يف الوســطني احلضــري والقروي.
170 - إسراع وتيرة إجناز برامج القضاء على السكن غير الائق.

171 - إســراع وتيــرة إجنــاز برامــج القضــاء علــى أحيــاء الصفيــح للســعي إلــى معاجلــة 
وضعيــات 50 % مــن األســر التــي تعيــش يف دور الصفيــح يف أفــق 8.2021

ــة  ــوكاالت احلضري ــي لل ــوذ التراب ــد النف ــق بتحدي ــاد املرســوم املتعل 172 - اإلســراع باعتم
ــد. ــي اجلدي ــا للتقســيم التراب طبق

ــني  ــة لتحســني ظــروف الســكان القاطن ــر القانوني ــاء غي ــل احلضــري لألحي 173 - التأهي
بهــا.

املنتوجــات  العــرض يف مجــال  الســكن االجتماعــي مبضاعفــة  أولويــات  تنفيــذ   - 174
الســكنية املائمــة حلاجيــات وإمكانيــات الفئــات احملــدودة الدخــل يف إطــار مشــروع تطويــر 

ــق 2021. ــل يف أف ــوج الســكني البدي املنت
احملــدود  الدخــل  ذوي  االجتماعــي يف  الســكن  برنامــج  مــن  االســتفادة  - حصــر   175

الازمــة. بالصرامــة 
176 - مضاعفــة اإلمكانيــات املاليــة لصناديــق الضمــان املوجهــة للشــرائح االجتماعيــة ذات 
الدخــل احملــدود والضعيــف وغيــر القــار لتمكينهــا مــن ولــوج القــروض الســكنية يف ظــروف 

مائمة.
177 - تفعيــل القانــون املتعلــق باملبانــي اآليلــة للســقوط وتنظيــم عمليــات التجديد احلضري 

ووضــع برامــج متكاملــة ملعاجلــة الســكن املهــدد باالنهيار لتشــمل مجموع التــراب الوطني.
178 - جعــل التدابيــر اجلبائيــة التحفيزيــة لفائــدة املنعشــني العقاريــني املنخرطــني يف 
إجنــاز مشــاريع الســكن االجتماعــي تتــاءم وتوفيــر العــرض الســكني الائــق ملختلــف فئــات 

املجتمــع.

7  - يشــار إىل أنــه توجــد عــدد مــن مشــاريع قوانــني يف طــور اإلعــداد وهــي مــرشوع قانــون يتعلــق بإعــداد الــرتاب الوطنــي، ومــرشوع 
ــق بالضــم  ــون يتعل ــة، ومــرشوع قان ــة الحرضي ــق باملشــاريع الكــربى للتهيئ ــون يتعل ــري، ومــرشوع قان ــق التعم ــق بوثائ ــون يتعل قان
ــق بالرخــص واألذون، ومــرشوع  ــون يتعل ــراين، ومــرشوع قان ــل التوســع العم ــق باملســاهمة يف متوي ــون يتعل الحــرضي، ومــرشوع قان

قانــون بتغيــري الظهــري رقــم 51-93-1 املتعلــق بإحــداث الــوكاالت الحرضيــة.
8  - وصلت حصيلة اإلنجاز إىل حدود أكتوبر 2017 إىل إعالن 58 مدينة بدون صفيح من أصل 85 متعاقد بشأنها.
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179 - تضمــني دفاتــر التحمــات املعاييــر الدنيــا املطبقــة علــى الســكن االجتماعــي احملددة 
بصفــة قانونيــة أو تنظيمية.

التحسيس والتواصل

180 - وضــع سياســة إعاميــة تيســر التواصــل املوجــه يف مجــال متتــع الفئــات االجتماعيــة 
مــن احلــق يف الســكن الائــق. 

تقوية القدرات 

181 - وضع برامج تدريب وتكوين يف مجاالت التمتع باحلق يف الســكن الائق واملصاحبة 
االجتماعيــة املوجهــة للفئــات ذات الدخل احملدود وغير القار.

182 - إعــداد مــواد مرجعيــة بيداغوجيــة حــول ثقافــة حقــوق اإلنســان وقيمتهــا الدســتورية 
موجهــة لطلبــة الدراســات العليــا يف مجــال الهندســة املعماريــة.

183 - وضــع برامــج لتدريــب وتكويــن املنشــطني يف ميــدان املصاحبــة االجتماعية للمشــاريع 
السكنية. 
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المحور الفرعي السادس: السياسة البيئية المندمجة
 

أطراف الشراكة والتعاون 

احلكامــة  وهيئــات  الترابيــة  واجلماعــات  العموميــة  واملؤسســات  واحلكومــة  البرملــان 
والدميقراطيــة التشــاركية وحقــوق اإلنســان ووكاالت التنميــة اجلهوية واألحزاب السياســية 

ــي والقطــاع اخلــاص واإلعــام. ــع املدن ــات املجتم ــات ومنظم والنقاب

األهداف 

الهدف العام: اعتماد سياسة بيئية مندمجة ذات حكامة جيدة.
األهداف اخلاصة:             

- تفعيل االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة 2030.
- إدماج البعد البيئي يف السياسات العمومية واالستراتيجيات والبرامج 

   القطاعية.
- مراعاة التنمية املستدامة واحملافظة على التنوع البيئي ومحاربة التصحر   

   ومكافحة التغير املناخي.
- وضع إطار قانوني للمسؤولية البيئية وآليات املراقبة.

التدابير

اجلانب التشريعي واملؤسساتي

184 - ماءمــة اإلطــار القانونــي الوطنــي مــع االتفاقيــات الدوليــة املتعلقــة بحمايــة البيئــة 
والتنميــة املســتدامة.

185 - مراجعــة النصــوص التشــريعية والتنظيميــة مــع املعاييــر ذات الصلــة باجلــودة البيئيــة 
اجلــاري بهــا العمــل الســيما التشــريع املتعلــق باملــاء والطاقــات املتجــددة والتنــوع البيولوجــي 
ومحاربــة تلــوث الهــواء والتغييــرات املناخيــة وتدبيــر وتثمــني النفايــات والتقييــم البيئــي 

واســتصاح البيئــة ووضــع تدابيــر لــردع وزجــر املخالفــات البيئيــة. 
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186 - اإلســراع بإصــدار القانــون املتعلــق باحلصــول علــى املــوارد اجلينيــة والتقاســم العادل 
واملنصــف للمنافــع الناشــئة عــن اســتخدامها إعمــاال لاتفاقيــة املتعلقــة بالتنــوع البيولوجــي 

وبروتوكــول ناغويا.9
187 - اإلســراع بإصــدار املرســوم املتعلــق بإحــداث نظــام وطنــي جلــرد الغــازات الدفيئــة 

تطبيقــا ملقتضيــات االتفاقيــة اإلطاريــة لــألمم املتحــدة املتعلــق بتغيــر املنــاخ.
188 - مراجعــة اختصاصــات وتنظيــم املجلــس الوطنــي للبيئــة بهــدف وضــع الهيــاكل 
التنميــة  البيئيــة اجليــدة وحتقيــق  للحكامــة  الازمــة  واملؤسســات واآلليــات واملســاطر 
ــة  ــة والتنمي ــاق وطنــي للبيئ ــة ميث ــون اإلطــار مبثاب ــادئ وأهــداف القان املســتدامة طبقــا ملب

املســتدامة. 
189 - تغطيــة املجــاالت البيئيــة غيــر املشــمولة بالتشــريع البيئــي والتنميــة املســتدامة بغيــة 

اســتكمال التأطيــر القانونــي ملختلــف هــذه املجــاالت. 
190 - النظــر يف جتميــع القوانــني القطاعيــة ذات الصلــة بالبيئــة يف إطــار مدونــة واضحــة 
ومحينــة ألجــل تعزيــز االنســجام بينهــا وتســهيل الولــوج إلــى مضامينهــا مــن طــرف الهيئــات 

التــي تســهر علــى تطبيقهــا ومــن طــرف املواطنــات واملواطنــني.
191 - دعم الصندوق الوطني للبيئة والتنمية املستدامة.

192 - تخصيــص حتفيــزات ماليــة وتقنيــة لدعــم املشــاريع يف مجــال البيئــة والتنميــة 
املســتدامة.

193 - تعزيز اجلهود الرامية إلى حتسني التقييم االستراتيجي البيئي.
194 - إعــداد مخطــط وطنــي يف مجــال مكافحــة التغيــرات املناخيــة ووضــع سياســة وطنيــة 

ملكافحــة االحتبــاس احلراري وتعبئــة جميــع الفاعلــني يف مجــال مكافحــة تغيــر املنــاخ.
ــي  ــني وخاصــة منظمــات املجتمــع املدن ــف الفاعل 195 - تأمــني مشــاركة ومســاهمة مختل
والهيئــات السياســية والنقابيــة واإلعاميــة يف النهــوض بالثقافــة البيئيــة ومختلــف البرامــج 

البيئيــة.
196 - تفعيل سياسة القرب يف مجال تدبير البيئة وتسريع وتيرة تنفيذها.

197 - تطويــر تدبيــر املجــال الغابــوي بالشــكل الــذي يوفــر حمايــة شــاملة للمحميــات 
وحلقــوق الســكان ونشــاطهم الزراعــي والفاحــي.

198 - تقنني الزراعات املستهلكة للمياه خاصة باملناطق الهشة.
199 - تيســير الولــوج إلــى املعلومــة البيئيــة وتأمــني مشــاركة املواطنــات واملواطنــني يف 

إعــداد املشــاريع والبرامــج ذات الصلــة بالبيئــة واملشــاركة يف اتخــاذ القــرار.
200 - دعم البرنامج الوطني لتدبير وتثمني النفايات.

201 - اإلسراع بتنفيذ املخطط الوطني لتطهير السائل ال سيما بالعالم القروي.
202 - تعزيز آليات التنسيق بني القطاعات املعنية بالبيئة والتنمية املستدامة.

9  بروتوكول ناغويا لسنة 2010 بشأن الحصول عىل املوارد الجينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدمها امللحق 
باتفاقية التنوع البيولوجي. 
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203 - تيســير ولــوج املواطنــات املواطنــني إلــى القضــاء عنــد التعــرض لألضــرار البيئيــة 
مــن أجــل حتقيــق عدالــة بيئيــة.

204 - تشــجيع التدريــس والبحــث العلمــي يف اجلامعــة ومعاهــد التكويــن ومراكــز البحــث 
العلمــي حــول البيئــة والتنميــة املســتدامة.

التحسيس والتواصل 

205 - إعمال مضامني امليثاق الوطني لإلعام والبيئة والتنمية املستدامة.
206 - تنظيــم حمــات حتسيســية مبتطلبــات ترشــيد وعقلنــة تدبيــر املــوارد الطبيعيــة 

ــة. ــة واإللكتروني ــة واملســموعة واملرئي ــر وســائل اإلعــام املكتوب ــة عب ــة البيئ وحماي
207 - إدمــاج البعــد البيئــي يف البرامــج واملقــررات الدراســية ويف األنشــطة التربويــة 

بالوســط املدرســي.

تقوية القدرات

املســتمر  والتكويــن  والتكويــن  التربيــة  عبــر  البيئــة  حمايــة  بثقافــة  النهــوض   -  208
لتحســيس. ا و

209 - تعزيز برامج دعم القدرات يف مجال البيئة والتنمية املستدامة.
210 - تكوين القضاة والشرطة القضائية والبيئية يف مجال احلقوق البيئية.
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المحور الفرعي السابع: المقاولة وحقوق اإلنسان

أطراف الشراكة والتعاون 

اإلنســان  وحقــوق  التشــاركية  والدميقراطيــة  احلكامــة  وهيئــات  واحلكومــة  البرملــان   
ــة  ــاب العمــل وخاصــة االحتــاد العــام ملقــاوالت املغــرب وفيدرالي ــة ألرب ــات التأطيري والهيئ
الغــرف التجاريــة والصناعيــة للمغــرب وجامعــة الغــرف الفاحيــة وغــرف الصيــد البحــري 
ــة  ــة يف املغــرب واملنظمــات النقابي ــة األجنبي ــة والغــرف التجاري وغــرف الصناعــة التقليدي

لألجــراء الفاعلــة يف النســيج االقتصــادي واالجتماعــي ومنظمــات املجتمــع املدنــي.

األهداف 

الهدف العام: تعزيز أبعاد حقوق اإلنسان يف املقاولة.
األهداف اخلاصة:

- اعتماد التخطيط االستراتيجي بشأن املقاولة وحقوق اإلنسان على ضوء 
   املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة يف هذا املوضوع.

- ماءمة القوانني والسياسات الوطنية يف مجال العمل مع املواثيق واملعايير  
   الدولية ذات الصلة.

- تعزيز احلضور الوطني على املستوى الدولي.

التدابير

اجلانب املؤسساتي والتشريعي

211 - إعــداد واعتمــاد خطــة عمــل وطنيــة يف مجــال املقاولــة وحقــوق اإلنســان بإشــراك 
كافــة الفاعلــني املعنيــني )قطاعــات حكوميــة والبرملــان والقطــاع اخلــاص والنقابــات وهيئات 

احلكامــة والدميقراطيــة التشــاركية وحقــوق اإلنســان ومنظمــات املجتمــع املدنــي...(.
212 - حتفيز املقاوالت على وضع ميثاق داخلي عام للسلوك يف مجال حقوق اإلنسان.

213 - إدمــاج بعــد احتــرام حقــوق اإلنســان يف املقاولــة علــى مســتوى القانــون واملمارســة 
والنهــوض بــأدوار املقاولــة املتعلقــة بحقــوق االنســان وقيــم املواطنــة.
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214 - النهوض بدور املقاولة يف مجال تقييم أثر أنشطتها على حقوق االنسان.
215 - تعزيــز املشــاركة الوطنيــة يف اللقــاءات الدوليــة واجلهويــة املتعلقــة باملقاولــة وحقــوق 

اإلنسان.

التحسيس والتواصل

216 -  تعزيــز الوعــي مبوضــوع املقاولــة وحقــوق اإلنســان مــن خــال تنظيــم لقــاءات وطنيــة 
وجهويــة مبشــاركة األطــراف املعنية. 

ــرام  ــاوالت يف مجــال احت ــني املق ــى ب ــادل التجــارب واملمارســات الفضل 217 - تشــجيع تب
ــة. ــوق اإلنســان يف املقاول حق

تقوية القدرات

218 - وضــع برامــج تكوينيــة يف مجــال حقــوق اإلنســان يف املقاولــة لفائــدة كل املتدخلــني 
وأصحــاب املصلحــة )مســؤولو املقاولــة واألطــر النقابيــة والفاعلــون املدنيــون والقضــاة 

واحملامــون ومفتشــو الشــغل(.
219 - تشــجيع التدريــس والبحــث العلمــي يف اجلامعــة ومعاهــد التكويــن ومراكــز البحــث 

العلمــي حــول املقاولــة وحقــوق اإلنســان.
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احملور الثالث
حماية احلقوق الفئوية والنهوض بها

تتأســس التدابيــر الــواردة يف هــذا احملــور علــى اإلرادة السياســية العليــا للدولــة ومــا 
مت حتقيقــه علــى صعيــد السياســات العموميــة واالســتراتيجيات واخلطــط والبرامــج 
ومنظمــات  التشــاركية  الدميقراطيــة  مؤسســات  أدوار  إليــه  أفضــت  ومــا  الوطنيــة 

املجتمــع املدنــي.

ويتوجــه احملــور إلــى تعزيــز اإلجــراءات والضمانــات الوقائيــة واحلمائيــة للحقــوق 
الفئويــة وكفالــة النهــوض بهــا مــن خــالل تدابيــر مؤسســاتية وتشــريعية وتنظيميــة 
تكفــل تعزيــز حمايــة حقــوق األطفــال والنهــوض بــأدوار الشــباب يف التنميــة وكفالــة 
حقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة وصيانــة حقــوق األشــخاص املســنن وتعزيــز 

حقــوق املهاجريــن والالجئــن.
مــن  تعانــي  التــي  االجتماعيــة  للفئــات  خاصــة  عنايــة  احملــور  هــذا  تدابيــر  وتولــي 
التهميــش واإلقصــاء مثــل النســاء املعنفــات واألطفــال واألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة 

والالجئــن.  واملهاجريــن  املســنن  واألشــخاص 

وتأخــذ بعــن االعتبــار التدابيــر املقترحــة يف هــذا احملــور أهميــة عقلنــة أدوار ووظائــف 
مختلــف املتدخلــن وتقويــة التنســيق وااللتقائيــة واحلاجــة إلــى تعزيــز قــدرات املــوارد 

البشــرية للقطاعــات املكلفــة بهــذه الفئــات، مــع تقويــة مواردهــا املاديــة.
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المحور الفرعي األول: األبعاد المؤسساتية 
والتشريعية

أطراف الشراكة والتعاون 

الترابيــة  القضائيــة واجلماعــات  والســلطة  العموميــة  واملؤسســات  البرملــان واحلكومــة 
السياســية  واألحــزاب  اإلنســان  وحقــوق  التشــاركية  والدميقراطيــة  احلكامــة  وهيئــات 

املدنــي والقطــاع اخلــاص. والنقابــات ومنظمــات املجتمــع 

األهداف

الهــدف العــام: تعزيــز حمايــة احلقــوق الفئويــة والنهــوض بهــا يف اإلطاريــن التشــريعي 
                واملؤسساتي.

األهداف اخلاصة:
- مواصلة ماءمة التشريعات الوطنية مع املواثيق الدولية ذات الصلة باحلقوق  

   الفئوية.
- تعزيز التمييز اإليجابي للنهوض باحلقوق الفئوية.

- نشر ثقافة املساواة ونبذ التمييز والتعصب والكراهية والعنف.
- حتسني خدمات االستقبال والتكفل.

التدابير 

اجلانب التشريعي واملؤسساتي

الرعايــة  وتدبيــر مؤسســات  وإحــداث  فتــح  بشــروط  املتعلــق  القانــون  إصــدار   - 220
االجتماعيــة.

221 - تكثيــف البرامــج التــي تســتهدف الفئــات الهشــة خاصــة يف وضعيــة التشــرد، وضمان 
خدمــات املواكبــة واالســتماع والتكفــل واالدماج االقتصادي واالجتماعي واألســري.

222 - دعــم اآلليــات والتدابيــر الكفيلــة ببلــورة وتيســير تتبع وتقييــم السياســات العموميــة 
والبرامــج التــي تســتهدف احلمايــة والنهــوض باحلقــوق الفئويــة.
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ــة يف برامــج  ــة باحلقــوق الفئوي ــة إدمــاج ثقافــة حقــوق اإلنســان ذات الصل 223 - مواصل
ــة. ــي للقضــاء واملهــن القضائي املعهــد العال

224 - إدمــاج ثقافــة حقــوق اإلنســان ذات الصلــة يف برامــج مؤسســات التكويــن األساســي 
واملســتمر للعاملــني يف مجــال حمايــة احلقــوق الفئويــة.

225 - إدماج العمل التطوعي االجتماعي يف الوسطني التربوي واجلامعي.
226 - اعتمــاد معاييــر اجلــودة يف التدبيــر ويف خدمــات التكفــل مبؤسســات الرعايــة 

االجتماعيــة مــن أجــل ضمــان احلقــوق الفئويــة. 
والتعريــف  املعنيــة  بالفئــات  املتعلقــة  والتشــريعات  القوانــني  ونشــر  جتميــع   -  227

. تهــا مبقتضيا
228 - وضع أنظمة معلوماتية لتتبع احلقوق الفئوية.

229 - وضع اجلماعات الترابية لبرامج يف مجال احلقوق الفئوية.
230 - الرفع من االعتمادات املخصصة للنهوض باحلقوق الفئوية يف امليزانية العامة.

البرامــج واالســتراتيجيات اخلاصــة  تتبــع تنفيــذ  231 - اعتمــاد احلكامــة اجليــدة يف 
بالفئــات يف وضعيــة هشاشــة. 

232 - مراجعة اإلطار القانوني املتعلق باإلحسان العمومي.

التحسيس والتواصل 

233 - تشــجيع ودعــم املبــادرات التحسيســية الهادفــة إلــى حمايــة الفئــات االجتماعيــة يف 
وضعيــة هشاشــة.

تقوية القدرات 

234 - تعزيــز قــدرات مختلــف الفاعلــني املعنيــني، حكوميــني وغيــر حكوميــني، يف مجــال 
احلقــوق الفئويــة.

235 -  تأهيــل وتعزيــز قــدرات جمعيــة الهــال األحمــر املغربــي واجلمعيــات الوطنيــة 
األخــرى املعنيــة بالفئــات االجتماعيــة يف وضعيــة هشاشــة.



خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق ا%نسان
2021 – 201861

المحور الفرعي الثاني: حقوق الطفل

أطراف الشراكة والتعاون 

احلكامــة  وهيئــات  القضائيــة  والســلطة  العموميــة  واملؤسســات  واحلكومــة  البرملــان 
والدميقراطيــة التشــاركية وحقــوق اإلنســان واجلماعــات الترابيــة ومنظمــات املجتمــع 

واإلعــام. اخلــاص  والقطــاع  واألطفــال  املدنــي 

األهداف 

الهدف العام: مواصلة جهود حماية حقوق الطفل والنهوض بها.
األهداف اخلاصة:

- تعزيز وتقوية إعمال مبدأ املصلحة الفضلى للطفل.
- تعزيز السياسة العمومية املندمجة حلماية الطفولة.

- تعزيــز برامــج حمايــة األطفــال مــن كل أشــكال اإلهمــال وســوء املعاملــة 
   واالستغال والعنف.

التدابير 

اجلانب التشريعي واملؤسساتي

236 - تفعيــل املجلــس االستشــاري لألســرة والطفولــة وإصــدار النصــوص التشــريعية 
والتنظيميــة املتعلقــة بــه.

237 - اإلســراع بإحــداث وتفعيــل اآلليــة الوطنيــة للتظلــم اخلاصــة باألطفــال ضحايــا 
انتهــاكات حقــوق الطفــل.

238 - مواصلة تقوية اإلطار القانوني املتعلق بحماية األطفال وضمان فعاليته.
239 - اإلسراع باملصادقة على مشروع قانون متعلق مبراكز حماية الطفولة.

240 - مراجعة قانون الكفالة مبا يضمن املصلحة الفضلى للطفل.
الرعايــة  وتدبيــر مؤسســات  فتــح  بشــروط  املتعلــق  القانــون  بإصــدار  اإلســراع   - 241

الصلــة. ذات  والتنظيميــة  القانونيــة  والنصــوص  االجتماعيــة 
242 - تفعيــل املقتضيــات القانونيــة ذات الصلــة باألطفــال يف املرحلــة االنتقاليــة يف 

القانــون املتعلــق بتشــغيل العمــال املنزليــني.
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243 - مواصلــة احلــوار املجتمعــي حــول مراجعــة املــادة 20 مــن مدونــة األســرة املتعلقــة 
بــاإلذن بــزواج القاصــر.

244 - تطويــر وتفعيــل املقتضيــات القانونيــة اخلاصــة بتجــرمي االســتغال اجلنســي 
لألطفــال واالجتــار بهــم مــع تشــديد العقوبــات علــى اجلنــاة.

245 - وضــع مؤشــرات التتبــع والتقييــم يف مجــال حمايــة األطفــال مــن ســوء املعاملــة ومــن 
كل أشــكال االســتغال والعنــف.

246 - تبسيط املساطر املتعلقة بتسجيل األطفال يف سجات احلالة املدنية.
247 - نقــل جميــع االختصاصــات املخولــة للجنــة العليــا للحالــة املدنيــة يف موضــوع 

األســماء العائليــة إلــى القضــاء.
248 - تفعيــل منشــور رئيــس احلكومــة حــول احلملــة الوطنيــة لتســجيل األطفــال غيــر 

املســجلني يف احلالــة املدنيــة بشــكل دوري ومســتمر.
والقانونيــة لألطفــال ضحايــا االعتــداء  املســاعدة االجتماعيــة  وتقويــة  تعزيــز   - 249

والعنــف واالســتغال أو يف متــاس مــع القانــون.
250 - تعزيــز حقــوق األطفــال يف املشــاركة يف إعــداد وتتبــع تفعيــل السياســات والبرامــج 

واملشــاريع الوطنيــة.
251 - مواصلة ودعم اجلهود الرامية إلى احلد من تزويج القاصرات. 

252 - إيــاء أهميــة قصــوى للبرامــج االجتماعيــة املســاهمة يف النهــوض بوضعيــة الفتــاة 
وخاصــة يف مجــاالت التعليــم والتكويــن والوصــول إلــى املــوارد.

253 - العمــل علــى ضمــان املســاواة بــني الرجــل واملــرأة يف التمتــع باجلنســية املغربيــة 
إعمــاال للمصلحــة الفضلــى للطفــل.

254 - حمايــة حقــوق األطفــال يف وســائل اإلعــام مبــا يف ذلــك وســائل االتصــال احلديثــة 
والنهــوض بالتربيــة عليهــا.

255 - تعزيــز الولــوج اآلمــن لألطفــال إلــى وســائل اإلعــام واالتصــال املعتمــدة علــى 
التكنولوجيــة احلديثــة عبــر وضــع برامــج خاصــة وحمايتهــم مــن كافــة أشــكال االســتغال.

256 - تفعيل دورية وزارة الداخلية املتعلقة باختيار األسماء الشخصية.10 
257 - مواصلة اجلهود الرامية إلى احلد من ظاهرة تشغيل األطفال.

ــة  ــادي الرعاي ــة لتف ــة صعب ــا يف وضعي 258 - تشــجيع ودعــم األســر التــي يوجــد أطفاله
املؤسســاتية.

259 - اعتمــاد معاييــر اجلــودة يف خدمــات التكفــل مبؤسســات الرعايــة االجتماعيــة 
لألطفــال.

260 - وضــع تصنيفــات ودفاتــر حتمــات خاصــة بأصنــاف مؤسســات الرعاية االجتماعية 
املســتقبلة لألطفــال يف حاجــة للحماية.

261 - تنظيم وتتبع أوضاع كفالة األطفال خارج املغرب.
262 - الرفع من مستوى آليات تتبع أوضاع األطفال املتكفل بهم.

  10 - دورية (D-3220) الصادرة عن وزارة الداخلية بتاريخ 9 أبريل 2010 املتعلقة باختيار األسامء الشخصية .
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263 - تفعيــل البرنامــج التنفيــذي للسياســة العموميــة املندمجــة حلمايــة الطفولــة باملغــرب 
محليــا وجهويا.

264 - دعــم عمــل اللجنــة بــني الوزاريــة املكلفــة بتتبــع السياســات والبرامــج يف مجــال 
النهــوض بحقــوق الطفــل وحمايتهــا.

265 - اتخــاذ تدابيــر خاصــة بحمايــة األطفــال املهاجريــن غيــر املرافقــني وبولوجهــم إلــى 
اخلدمــات األساســية الســيما تلــك املتعلقــة بالصحــة والتربيــة والتعليــم.

266 - اتخــاذ تدابيــر خاصــة بحمايــة األطفــال املتخلــى عنهــم والعنايــة ببنيــات اســتقبالهم 
وتبســيط مســطرة التكفــل بهــم.

ــة مــن  ــة األطفــال املغارب ــر شــراكات مــع دول االســتقبال حلماي ــى تطوي 267 - العمــل عل
ــى. ــم الفضل االســتغال إعمــاال ملصلحته

268 - وضــع آليــات ترابيــة مندمجــة حلمايــة الطفولــة تضمــن التنســيق واليقظــة مــن 
حيــث اإلشــعار والتبليــغ وتتبــع اخلدمــات املوجــه لألطفــال ضحايــا العنــف.

269 - تفعيــل ميثــاق الســياحة املســتدامة مــن أجــل وضــع برامــج وقائيــة حلمايــة األطفــال 
مــن األشــخاص الذيــن يســتغلون الســياحة ألســباب جنســية.

ــة احملليــة  ــال يف مخططــات التنمي ــة النشــغاالت األطف 270 - إدمــاج اجلماعــات الترابي
ــذ. ــط والتنفي ــات والتخطي ــد احلاجي ــى مســتوى التشــخيص وحتدي عل

271 - تفعيــل آليــات املراقبــة التربويــة والبيداغوجيــة واللوجيســتيكية باألماكــن التــي 
تخصــص لتعليــم وتربيــة األطفــال.

272 - تعزيــز إجــراءات حمايــة محيــط املؤسســات التعليميــة حلمايــة األطفــال واليافعــني 
مــن أخطــار املخــدرات ومروجيهــا.

التحسيس والتواصل

273 - إشــاعة ثقافــة حقــوق الطفــل داخــل مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة املســتقبلة 
لألطفــال.

274 - التحســيس والتوعيــة بخطــورة العقــاب البدنــي والعنــف يف الوســط التربــوي كبيئــة 
آمنة.

275 - مواصلة تعزيز برامج وأنشطة حقوق املشاركة لدى األطفال.
276 - تقوية برامج الوقاية املوجهة لألطفال يف وضعية صعبة وألسرهم.

277 - اإلبــداع يف أشــكال وصيــغ األدوات البيداغوجيــة حــول التربيــة اجلنســية وفــق 
مقاربــة وقائيــة تراعــي أعمــار ومســتوى نضــج األطفــال واملخاطــر التــي قــد تهددهــم.

تقوية القدرات

278 - مواصلــة برامــج وأنشــطة التدريــب والتكويــن املســتمر علــى اتفاقيــة األمم املتحــدة 
حلقــوق الطفــل والبروتوكــوالت امللحقــة بهــا.
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المحور الفرعي الثالث: حقوق الشباب

أطراف الشراكة والتعاون 

اإلنســان  وحقــوق  التشــاركية  والدميقراطيــة  احلكامــة  وهيئــات  واحلكومــة  البرملــان 
واألحــزاب السياســية والنقابــات ومنظمــات املجتمــع املدنــي وخاصــة جمعيــات ومنظمــات 

الشــباب واإلعــام.

األهداف 
 

الهدف العام: وضع سياسية وطنية مندمجة للشباب.
األهداف اخلاصة:

- تعزيز مشاركة الشباب يف بلورة واجناز وتقييم السياسات والبرامج واملشاريع  
   العمومية على املستويات احمللية واجلهوية والوطنية.

- ترسيخ املقاربة احلقوقية والتربية على املواطنة يف أوساط الشباب.

التدابير 

اجلانب التشريعي واملؤسساتي

النصــوص  وإصــدار  اجلمعــوي  والعمــل  للشــباب  االستشــاري  املجلــس  تفعيــل   -  279
بــه. املتعلقــة  والتنظيميــة  التشــريعية 

280 - وضــع تدابيــر تشــريعية وتنظيميــة يف مجــال حمايــة اجلمهــور الناشــئ ضــد املخاطر 
املترتبــة عــن االســتعمال الســيئ لوســائل التواصــل املعتمــدة على التكنولوجيــات احلديثة. 

281 - مراجعــة القانــون التنظيمــي لألحــزاب بكيفيــة متكــن الشــباب مــن املســاهمة الفعالــة 
يف تدبيــر الشــأن احلزبي. 

282  - مراجعــة القوانــني التنظيميــة للجماعــات الترابيــة بكيفيــة متكــن الشــباب مــن 
املســاهمة الفعالــة يف تدبيــر الشــأن احمللــي.

283 - تقوية آليات التنسيق عبر القطاعية اخلاصة بالشباب.
284 - تعزيــز نقــط ارتــكاز خاصــة بالشــباب يف القطاعــات واملؤسســات املعنيــة مركزيــا 

ومحليــا.
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285 - وضــع برامــج اســتعجالية لفائــدة فئــات الشــباب األكثــر هشاشــة )يف وضعيــة إعاقــة 
أو إقصاء...(.

286 - إعداد وتعميم تقارير دورية حول الشباب.
287 - دعم اجلمعيات التي تعنى بالشباب وبالترافع عن قضاياهم.

التحسيس والتواصل

288 - تقوية مشاركة الشباب يف خدمات اإلعام والتواصل.
289 -الرفــع مــن عــدد البرامــج املعــدة مــن الشــباب واملوجهــة إليهــم يف دفاتــر حتمــات 

الشــركات العموميــة لاتصــال الســمعي البصــري.
290 - تعزيــز دور الشــباب يف احلــوارات الوطنيــة واجلهويــة املتعلقــة بتدبيــر الشــأن العــام 

والنهــوض بأوضاعهم.
291 - وضع قاعدة معلومات خاصة بالشباب. 

تقوية القدرات 

292 - وضع برامج لتعزيز قدرات املتدخلني يف السياسة الوطنية املندمجة للشباب.
واملهنــي  االقتصــادي  االدمــاج  مجــاالت  يف  ودعمهــم  الشــباب  مواكبــة  تعزيــز   -  293

واالجتماعــي.
تعنــى بحقــوق  املقــررات املدرســية واجلامعيــة مبصوغــات بيداغوجيــة  294 - تعزيــز 

اإلنســان وبالتربيــة علــى املواطنــة.
295 - تعزيز برامج محو األمية يف أفق القضاء عليها وتأهيل الشباب.
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المحور الفرعي الرابع: حقوق األشخاص 
في وضعية إعاقة

أطراف الشراكة والتعاون

اإلنســان  وحقــوق  التشــاركية  والدميقراطيــة  احلكامــة  وهيئــات  واحلكومــة  البرملــان 
واإلعــام. املعنيــة  املدنــي  املجتمــع  ومنظمــات 

األهداف 
 

الهــدف العــام: حمايــة حقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا وضمــان  
                 مشاركتهم االجتماعية الكاملة.

األهداف اخلاصة:
- تفعيل املخطط الوطني للنهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة 2017- 

.2021   
- ترسيخ املقاربة احلقوقية يف معاجلة قضايا األشخاص يف وضعية إعاقة.

- مناهضة التمييز املبني على اإلعاقة لضمان إنصاف األشخاص يف وضعية  
   إعاقة.

- تيسير متتع األشخاص يف وضعية إعاقة بكافة حقوقهم االقتصادية 
   واالجتماعية والثقافية يف إطار الولوج الشامل.

التدابير 

اجلانب التشريعي واملؤسساتي

296 - املصادقــة علــى معاهــدة مراكــش لتيســير النفــاذ إلــى املصنفــات املنشــورة لفائــدة 
األشــخاص املكفوفــني أو معاقــي البصــر أو ذوي إعاقــات أخــرى يف قــراءة املطبوعــات 

لســنة 11.2013 

11  وقع املغرب عىل هذه االتفاقية بتاريخ 28 يونيو 2013.
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297 - ماءمــة التشــريع الوطنــي مــع مقتضيــات االتفاقيــة الدوليــة لألشــخاص ذوي 
اإلعاقــة، الســيما مــا يتعلــق باألهليــة القانونيــة.

298 - اإلســراع بإصــدار النصــوص التنظيميــة املنصــوص عليهــا يف القانــون اإلطــار املتعلق 
بحمايــة حقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة والنهــوض بها.

ــة إعاقــة  ــة حقــوق األشــخاص يف وضعي ــة حلماي ــة الوطني 299 - اإلســراع بإحــداث اآللي
ــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة.12 ــات اتفاقي وفقــا ملقتضي

300 - دعم عمل آلية التنسيق احلكومية ذات الصلة باملجال.13
301 - إحداث مركز وطني للرصد والتوثيق والبحث يف مجال اإلعاقة.

302 - تفعيــل مقتضيــات الرافعــة الرابعــة مــن الرؤيــة االســتراتيجية لإلصــاح 2015 -2030: 
مــن أجــل مدرســة اإلنصــاف  واجلــودة واالرتقــاء لفائــدة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة أو يف 

وضعيــات خاصــة.
303 - إدمــاج التربيــة علــى االختــاف يف املناهــج املدرســية للمســاهمة يف تغييــر املواقــف 

والتمثــات يف أوســاط األطفــال والشــباب.
304 - تعزيــز التمــدرس بالقســم الدراســي العــادي مــع توفيــر الترتيبــات التيســيرية 
ــل  ــوي وجع ــة وتوســيع شــبكة األقســام املدمجــة لتشــمل املســتوى اإلعــدادي والثان الازم

املراكــز املتخصصــة جــزء مــن املنظومــة التعليميــة الوطنيــة.
305 - النهــوض باحلــق يف الشــغل لألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة مــن خــال تطبيــق نســب 

التوظيــف القانونية. 
306 - اإلســراع بتحديــد وإعمــال النســبة املائويــة لألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة الواجــب 

تشــغيلهم يف إطــار تعاقــدي بــني الدولــة ومقــاوالت القطــاع اخلــاص.
307 - وضع برامج لدعم وتشجيع التشغيل الذاتي لألشخاص يف وضعية إعاقة.

308 - تفعيــل وتقويــة آليــات اإلدمــاج املهنــي لألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة يف أنظمــة 
التكويــن املهنــي والتشــغيل الذاتــي واســتخدام آليــات التمييــز اإليجابــي والنهــوض مبراكــز 

العمــل احملميــة.
ــي واملعمــاري ووســائل  ــى املســتوى العمران ــة الشــاملة ســواء عل 309 - النهــوض بالولوجي

النقــل واالتصــال.14

12 عهــد للمجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان يف مــرشوع القانــون 76.15 املتعلــق بإعــادة تنظيمــه، إحــداث اآلليــة الوطنيــة الخاصــة 
بحاميــة حقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة.  

ــذ االســرتاتيجيات والربامــج  ــع وتنفي ــة بتتب ــة مكلف ــة وزاري ــم إحــداث لجن ــة، ت ــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاق ــامدة 33مــن اتفاقي 13 إعــامال لل
ــة.  ــة إعاق ــة بالنهــوض بحقــوق األشــخاص يف وضعي املتعلق

14  يشــار إىل أنــه تــم إحــداث لجنــة التقييــس املتعلقــة بالولوجيــات، ســنة 2012، بقــرار مــن الوزيــر املكلــف بالصناعــة والتجــارة تتكلــف بإعــداد 
املواصفــات القياســية يف املجــال، وذلــك بهــدف تعزيــز اإلطــار املعيــاري يف مجــال الولوجيــات. كــام تــم إعــداد قراريــن مشــرتكني بــني الســلطتني 
ــم  ــوم رق ــال للمرس ــة، تفعي ــة واملعامري ــات العمراني ــف الولوجي ــات مختل ــة وقياس ــات التقني ــني بالخاصي ــري املتعلق ــة والتعم ــني للداخلي الحكوميت
2.11.246 الصــادر بتاريــخ 20 أكتوبــر 2011 القــايض بتطبيــق القانــون 03.10 املتعلــق بالولوجيــات. باإلضافــة إىل إعــداد دليــل تقنــي توضيحــي 
شــامل يتضمــن حلــوال واقرتاحــات يتعــني اعتامدهــا خــالل عمليــات تخطيــط وتهيئــة الفضــاءات الحرضيــة واملرافــق العموميــة، وإعــداد دراســة 
مســحية الولوجيــات باملرافــق العموميــة عــىل مســتوى مــدن الربــاط وجــدة طنجــة والــدار البيضــاء، ودراســة تتعلــق بــإدراج الولوجيــات يف نظــام 

التهيئــة ملخططــات التهيئــة الحرضيــة.
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310 - اعتمــاد مقاربــة التنميــة الدامجــة بشــكل عرضانــي يف كل البرامــج والسياســات 
ــة. املرتبطــة مبجــال اإلعاق

311 - توفيــر الوســائل التيســيرية لولــوج األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة إلــى منظومــة 
العدالــة.

312 -  تفعيل املخطط الوطني للصحة واإلعاقة.15
313 - اإلســراع بتفعيــل نظــام الدعــم االجتماعــي والتشــجيع واملســاندة لفائــدة األشــخاص 
ــق  ــون اإلطــار رقــم 97.13 املتعل ــادة 6 مــن القان ــه يف امل ــة إعاقــة املنصــوص علي يف وضعي

بحمايــة حقــوق االشــخاص يف وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا.
314 - تقنني وتأهيل خدمات مؤسسات الرعاية االجتماعية.  

315 - إحــداث مؤسســات اجتماعيــة تعنــى بإيــواء األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة املتخلــى 
عنهــم.

316 - تقويــة مــوارد وخدمــات صنــدوق دعــم التماســك االجتماعــي املوجهــة لألشــخاص 
يف وضعيــة إعاقــة. 

317 - وضــع نظــام جديــد لتقييــم اإلعاقــة يتــاءم واملفهــوم الطبــي والنفســي واالجتماعــي 
املعتمــد مبوجــب االتفاقيــة الدوليــة حلقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

318 - توحيد لغة اإلشارة ووضع معايير لها.
319 - البحــث يف ســبل إشــراك القطــاع اخلــاص يف إدمــاج األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة 

يف ســوق الشــغل.
320 - دعم وتشجيع مبادرات املجتمع املدني العامل يف مجال اإلعاقة.

321 - تعميــم ولــوج األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة إلــى اخلدمــات الثقافيــة مــن خــال 
اعتمــاد الوســائل التقنيــة احلديثــة ســواء يف املؤسســات التعليميــة أو املكتبــات واملركبــات 

ــة. ــات الرياضي ــة والبني الثقافي
322 - دعــم دور القطــاع اخلــاص للمســاهمة يف مسلســل اإلدمــاج االجتماعــي لألشــخاص 

يف وضعيــة إعاقــة. 
ــة إعاقــة مــن خــال إحــداث  ــل األشــخاص يف وضعي ــوج إلعــادة تأهي 323 - تســهيل الول
وجتهيــز مراكــز الترويــض يف مختلــف اجلهــات والنهــوض بأنظمــة التكويــن الطبــي وشــبه 

الطبــي مصــادق عليهــا ومســتجيبة ملجمــوع احلاجيــات.

التحسيس والتواصل

324 - تعزيــز دور اإلعــام يف تطويــر حمــات للوقايــة مــن اإلعاقــة وبرامــج مكافحــة 
التمييــز والوصــم جتــاه األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

15  تــم إدراج مقتضيــات هــذه االســرتاتيجية ضمــن مكونــات السياســة العموميــة املندمجــة للنهــوض بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، ومرشوع 
مخطــط العمــل الوطنــي الــذي يتضمــن إجــراءات دقيقــة تتعلــق باملجــال. وعالقــة بنفــس االســرتاتيجية، تعمــل وزارة الصحــة عــىل تنفيــذ املخطــط 

الوطنــي للصحــة واإلعاقــة 2021-2015.
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325 - متكــني األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة مــن خدمــات اإلعــام والتواصــل عــن طريــق 
إدمــاج لغــة اإلشــارة يف البرامــج اإلعاميــة.16

تقوية القدرات 

326 - تطويــر التكويــن األساســي واملســتمر يف مجــال اإلعاقــة خصوصــا يف ميــدان التربية 
والتكويــن املهنــي والصحــة والســيما مــا يتعلــق ببعــض أنــواع اإلعاقــة كالتوحد.

327 - تعزيز دور املجتمع املدني يف النهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة.

16 - يشــار إىل أنــه تــم إصــدار قوانــني ونصــوص تنظيميــة تضمنــت مقتضيــات تهــم هــذا التدبــري، ويتعلــق األمــر بالقانــون 16-66 املغــري واملتمــم 
مبوجبــه القانــون رقــم03-77 املتعلــق باالتصــال الســمعي البــرصي الصــادر بالجريــدة الرســمية عــدد6501 بتاريــخ 19 شــتنرب 2016، والقانــون رقــم 
88.13 املتعلــق بالصحافــة والنــرش دفاتــر تحمــالت الــرشكات الوطنيــة لالتصــال الســمعي البــرصي الصــادرة مبقتــىض املرســومني رقــم 2-12-596 

و597-12-2 بتاريــخ 12 أكتوبــر 2012 بالجريــدة الرســمية عــدد6093 بتاريــخ 22 أكتوبــر 2012.
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المحور الفرعي الخامس: حقوق األشخاص المسنين

أطراف الشراكة والتعاون

البرملــان واحلكومــة واجلماعــات الترابيــة وهيئــات احلكامــة والدميقراطيــة التشــاركية 
وحقــوق اإلنســان ومؤسســات التضامــن واحلمايــة االجتماعيــة ومنظمــات املجتمــع املدنــي 

ــة واإلعــام. واجلامع

األهداف 

الهــدف العــام: النهــوض بحقــوق األشــخاص املســنني وحمايتهــم ملواكبــة التحــوالت        
                 الدميغرافية والتحديات ذات الصلة.

األهداف اخلاصة:
- تعزيز وتقوية ثقافة التضامن بني األجيال حلماية األشخاص املسنني.

- محاربة كل أشكال التمييز وسوء املعاملة ضد األشخاص املسنني.
- وضع برامج عمومية كفيلة مبساعدة األشخاص املسنني على الولوج إلى 

   شيخوخة سليمة.
- اعتماد سياسة دميغرافية استباقية تعنى بالشرائح العمرية لألشخاص  

   املسنني.

التدابير

اجلانب التشريعي واملؤسساتي

328 - وضع إطار استراتيجي للنهوض بحقوق األشخاص املسنني وحمايتها.
329 - إحداث نظام أساسي ملهن املساعدة االجتماعية لرعاية املسنني.

330 - حمايــة حقــوق وكرامــة األشــخاص املســنني بتجويــد معاييــر وخدمــات التكفــل علــى 
مســتوى البنيــات واملــوارد البشــرية.

ــة حــول أوضــاع األشــخاص املســنني  ــز البحــث العلمــي والدراســات اجلامعي 331 - حتفي
وآثــار الشــيخوخة يف مختلــف املســتويات الدميغرافيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة.
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ــى إدمــاج احتياجــات األشــخاص املســنني يف برامــج  ــة عل 332 - حــث اجلماعــات الترابي
تفعيــل مخططــات التنميــة.

نــوادي  إلحــداث  اخلــاص  والقطــاع  املدنــي  املجتمــع  مبــادرات  وتشــجيع  دعــم   -  333
املســنني. لألشــخاص  املوجهــة  الترفيــه  وفضــاءات 

334 - تشــجيع كل املبــادرات العموميــة واجلمعويــة الداعمــة واحلاضنــة لرفــاه األشــخاص 
املســنني ومشــاركتهم.

335 - التفكيــر يف ســبل تثمــني خبــرات ومهــارات األشــخاص املســنني بوصفهــا جــزءا مــن 
الرصيــد الثقــايف والقيمــي للرأســمال الامــادي.

336 - وضــع مؤشــرات وأنظمــة معلوماتيــة لتتبــع أوضــاع األشــخاص املســنني الســيما 
املوجوديــن يف أوضــاع صعبــة محليــا جهويــا ووطنيــا.

337 - دعم األسر التي حتتضن أفرادا مسنني يف وضعية صعبة.
338 - ضمان التغطية الصحية اإلجبارية لألشخاص املسنني غير املستفيدين منها.17

339 - تشــجيع النهــوض بطــب الشــيخوخة وإحــداث شــعب للتكويــن الطبــي املتخصــص يف 
هــذا املجــال.

التحسيس والتواصل

340 - تعزيز البرامج اإلعامية املوجهة للمسنني.

تقوية القدرات 

341 - تعزيــز قــدرات العاملــني العموميــني واملؤسســاتيني إلدمــاج حاجيــات األشــخاص 
املســنني يف السياســات العموميــة.

342 - تعزيز العمل املؤسسي للجمعيات التي تعنى بأوضاع األشخاص املسنني.

17  - صــادق مجلــس الحكومــة املنعقــد بتاريــخ 21 يوليــوز 2016، عــىل مــرشوع قانــون رقــم 63.16 يغــري ويتمــم القانــون رقــم 65.00 
مبثابــة مدونــة التغطيــة الصحيــة األساســية، مــن أجــل متكــني أم أو أب املؤمــن مبوجــب نظــام التأمــني اإلجبــاري األســايس عــن املــرض 
لفائــدة املأجوريــن وأصحــاب املعاشــات بالقطــاع العــام أو هــام معــا، وذلــك يف إطــار مواصلــة اســتكامل تعميــم اســتفادة كافــة رشائــح 

املجتمــع مــن التغطيــة الصحيــة.
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المحور الفرعي السادس: حقوق المهاجرين 
والالجئين

أطراف الشراكة والتعاون

احلكامــة  وهيئــات  الترابيــة  واجلماعــات  العموميــة  واملؤسســات  واحلكومــة  البرملــان 
الهجــرة  مجــال  يف  الفاعلــة  واجلمعيــات  اإلنســان  وحقــوق  التشــاركية  والدميقراطيــة 

واإلعــام. العلمــي  البحــث  ومراكــز  واجلامعــة 

األهداف

الهدف العام: حماية حقوق املهاجرين والاجئني والنهوض بها.
األهداف اخلاصة:

- إدماج قضايا الهجرة يف السياسات العمومية وفق مقاربة حقوقية تراعى  
   فيها االلتزامات الدولية للمغرب.

- النهوض باحلقوق األساسية للمغاربة املقيمني باخلارج يف دول االستقبال  
   واألجانب املقيمني باملغرب.

- تعزيز الروابط الثقافية والدينية واللغوية يف تعددها وتنوعها بني اجلاليات 
   املغربية وبلدها األصلي.

التدابير

اجلانب التشريعي واملؤسساتي

343 - مواصلــة التفكيــر يف ســبل تفعيــل مقتضيــات الدســتور ذات الصلــة بحقــوق مغاربــة 
العالم.

344 - مواصلة حتيني اإلطار التشريعي واملؤسساتي املتعلق بالهجرة واللجوء.
345 - وضع املقتضيات التنظيمية اخلاصة بقانون مكافحة االجتار بالبشر.18

346 - مواصلــة تطويــر االتفاقيــات اخلاصــة باحلمايــة االجتماعيــة املبرمــة بــني املغــرب 
ودول االســتقبال وفــق مقاربــة حقــوق اإلنســان.

18   يشار إىل أنه تم إصدار قانون رقم 27.14 املتعلق مبكافحة اإلتجار بالبرش.
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347 - وضــع اتفاقيــات ثنائيــة مــع البلــدان األصليــة للمهاجريــن املقيمــني باملغــرب للتمتــع 
باحلقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة.

348 - ضمان حماية النساء املغربيات املهاجرات وتعزيز اجلهود احلكومية ذات الصلة.
349 - حماية حقوق األطفال املغاربة املهاجرين غير املرافقني يف دول االستقبال.

350 - وضــع آليــة وطنيــة للرصــد ومتابعــة تطــور الهجــرة مــن وإلــى املغــرب وقيــاس آثارهــا 
املجتمعيــة واالقتصاديــة والثقافية.

351 - مواصلــة املجهــودات املبذولــة للرقــي بالبرامــج املوجهــة لفائــدة مغاربــة العالــم 
بلــدان االســتقبال  الثقافيــة واللغويــة والدينيــة والتربويــة يف  واالســتجابة النتظاراتهــم 

وتعزيــز التواصــل بينهــم وبــني بلدهــم األصلــي.
352 - تفعيــل اآلليــات الكفيلــة بتتبــع أوضــاع الســجناء املغاربــة الذيــن يقضــون عقوبتهــم 

الســجنية باخلــارج ضمانــا حلقوقهــم واعتنــاء بأوضاعهــم. 

التحسيس والتواصل

353 - مواصلــة التنســيق وااللتقائيــة بــني كافــة املتدخلــني يف مجــال الهجــرة وتعزيــز دور 
اللجنــة بــني الوزاريــة ملغاربــة العالــم وشــؤون الهجــرة يف هــذا املجــال. 

354 - تقويــة نقــط التواصــل بالســفارات والقنصليــات وتيســير اخلدمــات لفائــدة املغاربــة 
املقيمــني باخلــارج.

355 - النهوض بإبداعات وابتكارات الباحثني املغاربة املقيمني باخلارج.
356 - تعميم ونشر التقارير الوطنية عن الهجرة وبأوضاع املهاجرين.

357 - تعزيز البرامج اإلعامية املوجهة إلى املهاجرين.

تقوية القدرات 

358 - مواصلــة دعــم وتعزيــز قــدرات فعاليــات املجتمــع املدنــي التــي تهتــم ميدانيــا بأوضــاع 
املهاجريــن ســواء يف املغــرب أو يف بلــدان االســتقبال.

359 - إعــداد برامــج للتكويــن والتكويــن املســتمر تســتحضر البعــد احلقوقــي وتســتهدف 
اجلمعيــات التــي تعمــل مــع املغاربــة يف اخلــارج واملهاجريــن باملغــرب.
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احملور الرابع
اإلطار القانوني واملؤسساتي

ظــل اإلطــار القانونــي واملؤسســاتي يف مقدمــة االنشــغاالت السياســية واحلقوقيــة 
والتأصيــل  احملــرز  التقــدم  بفضــل  بالدنــا  متكنــت  وقــد  الســابقة.  العقــود  خــالل 
الدســتوري مــن تطويــر منظومــة قانونيــة ومؤسســاتية شــكلت بيئــة حاضنــة للحقــوق 

واملتواصــل. املنتظــم  التعزيــز  تســتوجب  واحلريــات 

ومــن هــذا املنظــور يتوجــه هــذا احملــور إلــى اقتــراح التدابيــر القانونيــة واملؤسســاتية 
الكفيلــة بتحصــن مــا حتقــق مــن مكتســبات وتعزيزهــا بباقــي اإلجــراءات التــي تضمن 

التمتــع باحلقــوق واحلريــات علــى نحــو أفضــل. 

وقــد مت إعــداد التدابيــر املقترحــة يف املجــاالت واملوضوعــات املتعلقــة بتعزيــز احلمايــة 
التعبيــر  املــرأة وحريــة  ســيما حقــوق  وال  اإلنســان  واملؤسســاتية حلقــوق  القانونيــة 

واحلــق يف اإلعــالم واملعلومــة وحفــظ األرشــيف وصيانتــه وضمــان الولــوج إليــه.
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المحور الفرعي األول: الحماية القانونية والقضائية 
لحقوق اإلنسان

أطراف الشراكة والتعاون

البرملــان واحلكومــة والســلطة القضائيــة وهيئــات احلكامــة والدميقراطيــة التشــاركية 
ــراء الطــب  ــات احملامــني وخب ــة هيئ ــات وجمعي ــة والنقاب وحقــوق اإلنســان واإلدارة الترابي

الشــرعي واجلامعــة ومنظمــات املجتمــع املدنــي.

األهداف

الهدف العام: تعزيز احلماية القانونية والقضائية حلقوق اإلنسان.
األهداف اخلاصة: 

- تعزيز االنخراط يف املنظومة الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان.
- اعتماد سياسة جنائية حديثة مبنية على مبادئ حقوق اإلنسان.

- دعم دور القضاء يف حماية حقوق األشخاص واجلماعات وحرياتهم وأمنهم  
   القضائي وتطبيق القانون مع احترام األجل املعقول.

التدابير 

اجلانب التشريعي واملؤسساتي

360 - مواصلة االنضمام والتفاعل مع األنظمة الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان.
361 - مواصلة االنخراط يف اتفاقيات مجلس أوروبا املفتوحة للبلدان غير األعضاء.19 

362 - اإلسراع باعتماد مشروعي القانون اجلنائي وقانون املسطرة اجلنائية.
ــن أنســنة املؤسســات  ــد منظــم للســجون مبــا يضم ــون جدي ــاد قان 363 - اإلســراع باعتم

ــم. ــي حقوقه ــة باق ــم وحماي ــزالء وتغذيته ــة الن الســجنية وحتســني ظــروف إقام
ــة بهــدف احلــد  364 - اإلســراع بإخــراج املقتضيــات القانونيــة الناظمــة للعقوبــات البديل

مــن إشــكاالت االعتقــال االحتياطــي واالكتظــاظ يف الســجون.

19 - االتفاقيــة األوروبيــة بشــأن مامرســة حقــوق األطفــال لـــ 25 ينايــر 1996؛ اتفاقيــة مجلــس أوروبــا بشــأن العالقــات الشــخصية للطفــل 15 مــاي 
2003، واتفاقيــة مجلــس أوروبــا بشــأن حاميــة األطفــال مــن االســتغالل واالعتــداء الجنــيس 25 أكتوبــر 2007.
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365 - مواصلــة احلــوار املجتمعــي حــول االنضمــام إلــى البروتوكــول االختيــاري الثانــي 
بإلغــاء عقوبــة  املتعلــق  الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية  بالعهــد  امللحــق 

اإلعــدام.
366 - مواصلــة احلــوار املجتمعــي بشــأن املصادقــة علــى النظــام األساســي للمحكمــة 

اجلنائيــة الدوليــة.
367 - مواصلــة احلــوار املجتمعــي حــول تعديــل املــادة 53 مــن مدونــة األســرة ألجــل كفالــة 
احلمايــة الفعليــة للــزوج أو الزوجــة مــن طــرف النيابــة العامــة عنــد اإلرجــاع إلــى بيــت 

الزوجيــة.
368 - إحداث مرصد وطني لإلجرام.

369 - إحداث بنك وطني للبصمات اجلينية.
370 - عقــد شــراكات وعاقــات تعــاون مــع مؤسســات وطنيــة ودوليــة تعنــى بحقــوق 
اإلنســان للمســاهمة يف تأطيــر وتكويــن القضــاة واحملامــني يف مجــال متلــك ثقافــة حقــوق 

ــرا وســلوكا وعمــا. اإلنســان فك
371 - وضــع ميثــاق النجاعــة القضائيــة للتدبيــر اجليــد للجلســات وآجــال البــت وتصفيــة 
املخلــف والتواصــل مــع املواطنــني واالســتماع إلــى شــكاياتهم وغيرهــا مــن اإلجــراءات 

ــة. املماثل
372 - تعزيــز دور القضــاء اإلداري يف ترســيخ دولــة القانــون وتكريــس مبــدأ ســمو القانــون 

واحتــرام حقــوق اإلنســان.
373 - اإلسراع بوضع منظومة مندمجة ملعاجلة الشكايات املتعلقة بحقوق املرتفقني.

التحسيس والتواصل

374 - وضــع برنامــج خــاص بجمــع وتصنيــف وتقــدمي ونشــر االجتهــادات القضائيــة 
اجلنائيــة واإلداريــة املعــززة إلعمــال املعاييــر الدوليــة حلقــوق اإلنســان.

375 - توثيــق ونشــر األعمــال البحثيــة املعــززة لرصيــد ثقافــة حقــوق اإلنســان املنجــزة 
مبناســبة اآلراء واألعمــال االستشــارية مــن قبــل مؤسســات الدميقراطيــة التشــاركية.

ــى  ــى مأسســته عل ــل عل ــة والعم ــي ومســاعدي العدال ــني مهني ــد التواصــل ب 376 - ترصي
نحــو أفضــل.
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تقوية القدرات 

ــوق  ــرام حق ــون واحت ــى ســيادة القان ــن املســتمر عل ــب والتكوي ــج للتدري 377 - وضــع برام
اإلنســان تتأســس علــى الدســتور والرصيــد الثــري لاجتهــاد القضائــي املغربي واملمارســات 

الفضلــى ذات الصلــة لفائــدة مكونــات العدالــة ومســاعديها.
ــة  ــز املعني ــن املســتمر يف املعاهــد واملراك ــن األساســي والتكوي ــز برامــج التكوي 378 - تعزي

ــون. باملكلفــني بإنفــاذ القان
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المحور الفرعي الثاني: الحماية القانونية 
والمؤسساتية لحقوق المرأة

أطراف الشراكة والتعاون

البرملــان واحلكومــة والســلطة القضائيــة وهيئــات احلكامــة والدميقراطيــة التشــاركية 
وحقــوق اإلنســان ومنظمــات املجتمــع املدنــي املهتمــة وخاصــة املنظمــات النســائية ومراكــز 

ــز البحــث واإلعــام. ــة ومراك االســتماع واجلامع

األهداف 

الهدف العام: مواصلة اجلهود الوطنية للنهوض بحقوق املرأة وحمايتها.
األهداف اخلاصة:

- تفعيل مقتضيات الدستور املتعلقة باملساواة وإعمال املناصفة.
- ضمان انسجام املقتضيات القانونية املتعلقة باملرأة مع املعايير الدولية يف  

   نطاق أحكام الدستور واملمارسة االتفاقية للمملكة.
- تعزيز ثقافة املساواة يف املجتمع وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز والعنف 

   ضد املرأة.
- التمكني االقتصادي واالجتماعي للمرأة.

التدابير 

اجلانب التشريعي واملؤسساتي

379 - تفعيل الهيئة املكلفة باملناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز.
380 - البحــث يف ســبل مبــادرات احلكومــة وهيئــات الدميقراطيــة التشــاركية لتنظيــم 
حــوارات عموميــة حــول رصيــد إعمــال مدونــة األســرة علــى مســتوى االجتهــاد القضائــي 

ــي. والتطــور املجتمع
381 - تعزيز اخلطة احلكومية للمساواة يف أفق املناصفة »إكرام 2«.
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382 - تعزيــز حمايــة النســاء ضــد العنــف علــى مســتوى التشــريع والسياســة اجلنائيــة 
الوطنيــة.

383 - اإلسراع بإصدار القانون املتعلق مبحاربة العنف ضد النساء.
العمــل  يف  والســعاية20  بالكــد  املتعلقــة  املعرفيــة  املكتســبات  ترصيــد  مواصلــة   -  384

القضائــي.
385 - تفعيــل النصــوص التنظيميــة اخلاصــة بتنفيــذ القانــون املتعلــق بتحديــد شــروط 

التشــغيل والشــغل اخلــاص بالعمــال املنزليــني.
386 - تعزيز الضمانات القانونية املتعلقة بتجرمي التحرش اجلنسي.

387 - مواصلــة احلــوار املجتمعــي حــول بعــض مقتضيــات مدونــة األســرة، ويتعلــق األمــر 
بإعــادة صياغــة املــادة 49 مبــا يضمــن اســتيعاب مفهــوم الكــد والســعاية ومراجعــة املــادة 
175 بإقــرار عــدم ســقوط احلضانــة عــن األم رغــم زواجهــا وتعديــل املادتــني 236 و238 مــن 

أجــل كفالــة املســاواة بــني األب واألم يف الواليــة علــى األبنــاء.
ــة يف  ــر زجري ــة الكرامــة اإلنســانية للمــرأة يف وســائل اإلعــام ووضــع تدابي 388 - صيان

ــة انتهاكهــا.  حال
389 - تعزيــز آليــات الرصــد والتتبــع حلمايــة النســاء ضحايــا العنــف وطنيــا وجهويــا 

ومحليــا.
390 - مواصلة تفعيل مقتضيات صندوق التكافل العائلي وتبسيط مساطره.

الداعمــة إلحــداث  االقتصاديــة  البرامــج  االجتماعــي يف  النــوع  إدمــاج مقاربــة   -  391
املقــاوالت.

392 - التفعيــل احلــازم ملقتضيــات قانــون االجتــار بالبشــر املتعلقــة بحمايــة األطفــال 
الضحايــا. والنســاء 

393 - تعزيــز دور اجلماعــات الترابيــة يف توفيــر بيئــة آمنــة حتمــي األطفــال والنســاء مــن 
كل أشــكال العنــف.

394 - إدمــاج بعــد النــوع االجتماعــي يف السياســات وامليزانيــات ووضــع آليــات للمتابعــة 
والتقييــم.

395 - وضع اآلليات الكفيلة بضمان ولوج النساء ملجال املقاولة.
396 - تعزيــز البرامــج اخلاصــة بالقضــاء علــى الفقــر والتهميــش واإلقصــاء االجتماعــي 

يف أوســاط النســاء.

20 - يتعلق األمر باالجتهاد القضايئ املستند إىل املكتسبات العرفية «العمل السويس» الخاص بتدبري األموال واملمتلكات املشرتكة بني 
الزوجني.
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التحسيس والتواصل

397 - توثيــق ونشــر االجتهــاد القضائــي يف مجــال حمايــة حقــوق املــرأة كمصــدر مــن 
مصــادر التشــريع.

398 - نشــر املمارســات الفضلــى املتعلقــة بتطبيــق مدونــة األســرة علــى مســتوى عمــل كتابــة 
الضبــط ومراكز االســتقبال.

399 - توســيع شــبكة الفضــاءات متعــددة االختصاصــات والوظائــف املوجهــة إلــى النســاء 
وتعزيزهــا وتقويتهــا.

400 - محاربــة الصــور النمطيــة والتمييزيــة ضــد النســاء يف وســائل اإلعــام ويف البرامــج 
واملقررات املدرســية.

تقوية القدرات 

 401 - مواصلــة برامــج التدريــب وتطويــر القــدرات يف مجــال التكويــن والتكويــن املســتمر 
علــى حقــوق النســاء لفائــدة القضــاة ومســاعدي العدالــة.
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المحور الفرعي الثالث: حريات التعبير 
واإلعالم والصحافة والحق في المعلومة

أطراف الشراكة والتعاون

البرملــان واحلكومــة وهيئــات احلكامة والدميقراطية التشــاركية وحقوق اإلنســان واألحزاب 
السياســية والنقابــات ومنظمــات املجتمــع املدنــي واجلامعة واملعاهــد العليا واإلعام.

األهداف

الهدف العام: مواصلة ترصيد وحتصني املكتسبات يف مجال ممارسة حريات التعبير   
                 واإلعام والصحافة وتكريس احلق يف املعلومة.

األهداف اخلاصة:
- تكريس احلماية القانونية للحق يف التعبير والرأي وضمان احلق يف املعلومة.

- النهوض بثقافة حرية التعبير واإلعام.
الدســتور  نطــاق  القيــود يف  والصحافــة وحتديــد  التعبيــر  - حتصــني حريــات 

وأحكامــه.

التدابير 

اجلانب التشريعي واملؤسساتي

402 - التعجيــل بإصــدار القانــون املتعلــق باحلــق يف احلصــول علــى املعلومــات انســجاما 
مــع الدســتور واالتفاقيــات الدوليــة.

403 - إصــدار القــرار اخلــاص بتحديــد كيفيــات ســير وتنظيــم مراحــل انتخــاب أعضــاء 
املجلــس الوطنــي للصحافــة.

404 - اإلســراع بوضــع ميثــاق أخاقيــات مهنــة الصحافــة واإلعــام مبــا يف ذلك الصحافة 
اإللكترونية.

405 - تعزيز األخاقيات املهنية يف املمارسة اإلعامية.
406 - النهوض مبعاهد التكوين يف مجال اإلعام.
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ــى مبــدأ املناصفــة يف دفاتــر حتمــات شــركات االتصــال الســمعي  407 - التنصيــص عل
البصــري.

408 - تقويــة املقتضيــات القانونيــة املتعلقــة باالعتــداء علــى امللكيــة الفكريــة لتتــاءم مــع 
الدســتور.

409 - تعزيــز دور املكتــب املغربــي حلقــوق املؤلفــني ومراجعــة قانونــه ليصبــح مؤسســة 
عموميــة.21

التحسيس والتواصل

410 - تعزيــز برامــج التوعيــة والتحســيس بشــأن مكتســبات وحتديــات ممارســة حريــات 
التعبيــر واإلعــام والصحافــة واحلــق يف املعلومــة.

تقوية القدرات

411 - إدمــاج قيــم حقــوق اإلنســان يف برامــج التكويــن والتدريــب املوجهــة إلــى مهنيــي 
اإلعــام واالتصــال.

21 - يشــار إىل أنــه تــم تجديــد عقــد الربنامــج بــني وزارة االتصــال واملكتــب بتاريــخ 22 أكتوبــر 2012 برســم ســنوات 2016-2014، 
الســتكامل تأهيلــه مــن الناحيــة القانونيــة واملؤسســاتية، ولتحســني أداءه وتجويــد خدماتــه وتعزيــز قدراتــه التدبرييــة وفــق قواعــد 
الحكامــة الجيــدة ووفــق مقاربــة تــروم إرشاك ذوي الحقــوق مــن الفنانــني واملبدعــني يف التســيري»، تفعيــال لــدور املكتــب وتبســيطا 
لعملــه وتقويــة تدخلــه لحاميــة اإلبــداع وصيانــة حقــوق املبدعــني. وعــىل مســتوى التأهيــل فقــد تــم إصــدار الظهــري الرشيــف رقــم 
1.14.97 يف 20 مــن رجــب 1435 (20 مــاي 2014) بتنفيــذ القانــون رقــم 79.12 بتتميــم القانــون رقــم 2.00 املتعلــق بحقــوق املؤلــف 
والحقــوق املجــاورة يف 9 يونيــو 2014 بالجريــدة الرســمية عــدد 6263؛ كــام تــم إصــدار املرســوم رقــم 2.14.839 يف 27 جــامدى األخــرة 
1436 (17 أبريــل 2015) بشــأن تحديــد تركيبــة واختصاصــات «لجنــة النســخة الخاصــة» املحدثــة باملكتــب املغــريب لحقــوق املؤلفــني.
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 المحور الفرعي الرابع: حماية التراث الثقافي

أطراف الشراكة والتعاون

البرملــان واحلكومــة واجلماعــات الترابيــة وهيئــات احلكامــة والدميقراطيــة التشــاركية 
وحقــوق اإلنســان واجلامعــة واملعاهــد العليــا ومنظمــات املجتمــع املدنــي والقطــاع اخلــاص 

واإلعــام.

األهداف 

الهدف العام: حماية التراث الثقايف وتثمينه.
األهداف اخلاصة:

- رد االعتبار للتراث الثقايف والتعريف به وصيانته.
- استثمار التراث الثقايف يف التنمية.

التدابير

اجلانب التشريعي واملؤسساتي

412 - التشــجيع علــى االنضمــام إلــى االتفاقيــات الدوليــة املتعلقــة بحمايــة التــراث الثقــايف 
واحملافظــة عليه.22

413 - وضع النصوص التطبيقية للقانون املنظم حلماية التراث الثقايف.
414 - مراجعة النصوص املتعلقة بالتراث الثقايف.

415 - جرد التراث الثقايف وتوثيقه وتصنيفه.
416 - تأهيــل آليــات حمايــة التــراث الثقــايف املغربــي بــكل مكوناتــه وأبعاده املاديــة والرمزية 

واحملافظــة عليها.
417 - تعزيز تأهيل القصور والقصبات واحلفاظ عليها.

22 - يشار هنا إىل اتفاقية املعهد الدويل لتوحيد القانون الخاص باملمتلكات الثقافية املرسوقة أو املصدرة بطرق غري مرشوعة
  (UNIDROIT)
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المحور الفرعي الخامس: حفظ األرشيف وصيانته

أطراف الشراكة والتعاون

البرملــان واحلكومــة واجلماعــات الترابيــة وهيئــات احلكامــة والدميقراطيــة التشــاركية 
وحقــوق اإلنســان واملؤسســات واملقــاوالت العموميــة واجلامعــة واملعاهــد العليــا ومنظمــات 

ــي والقطــاع اخلــاص واإلعــام. املجتمــع املدن

األهداف 

الهدف العام: دعم االستراتيجية الوطنية يف مجال األرشيف.
 األهداف اخلاصة:

- تفعيل النصوص القانونية والتنظيمية املتعلقة باألرشيف.
- تعزيز ثقافة األرشيف يف القطاعني العمومي واخلاص.

- النهوض بتنظيم األرشيف وصيانته وتثمينه.
- النهوض بثقافة األرشيف يف املجتمع حفاظا على الذاكرة الوطنية.

التدابير

اجلانب التشريعي واملؤسساتي

418 - مراجعــة قانــون األرشــيف طبقــا للممارســات الفضلــى املعمــول بهــا يف هــذا املجــال 
مــع اســتكمال إصــدار املراســيم التطبيقيــة لقانــون األرشــيف.23

419 - وضع تصور لتدبير األرشيف يف إطار اجلهوية املتقدمة.
420 - رصــد مصــادر األرشــيف اخلاصــة باملغــرب واملوجــودة خــارج الوطــن ومواصلــة 

اســترجاعها ومعاجلتهــا وحفظهــا وتيســير االطــاع عليهــا مــن قبــل املهتمــني.

23  - يشــار إىل أنــه صــدر املرســوم رقــم 2.14.267، بتاريــخ 4 نونــرب 2015، بتحديــد رشوط وإجــراءات تدبــري وفــرز وإتــالف األرشــيف 
ــوز 2017  ــخ 27 يولي ــم 2 – 17 384- بتاري ــوم رق ــدر املرس ــام ص ــايئ. ك ــيف النه ــليم األرش ــراءات تس ــيط ورشوط إج ــادي والوس الع

املتعلــق بإحــداث املجلــس الوطنــي لألرشــيف.
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التحسيس والتواصل

421 - حتســيس وتعبئــة اخلــواص الذيــن بحوزتهــم أرشــيفات تراثيــة إليداعهــا لــدى 
املغــرب. مؤسســة أرشــيف 

لــدى  إيــداع أرشــيفها بانتظــام  422 - حتســيس مصالــح اإلدارات العموميــة بأهميــة 
مصالــح أرشــيف املغــرب طبقــا للنصــوص اجلــاري بهــا العمــل.

تقوية القدرات 

423 - تقويــة قــدرات مؤسســة أرشــيف املغــرب املاديــة والبشــرية حتــى تتمكــن مــن 
بهــا. املنوطــة  باملهــام  االضطــاع 

424 - النهــوض باملــوارد البشــرية املعنيــة مبعاجلــة وبحفــظ وتنظيــم األرشــيف باعتمــاد 
برامــج منتظمــة خاصــة بالتكويــن والتكويــن املســتمر موجهــة لفائــدة املهنيــني.
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المحور الفرعي السادس: الحقوق والحريات 
واآلليات المؤسساتية 

أطراف الشراكة والتعاون

البرملــان واحلكومــة والســلطة القضائيــة واإلدارة الترابيــة وهيئــات احلكامــة والدميقراطيــة 
التشــاركية وحقــوق اإلنســان واألحــزاب السياســية والنقابــات ومنظمــات املجتمــع املدنــي 

وهيئــات وجمعيــات املهــن القانونيــة واجلامعــات ومراكــز البحــث العلمــي.

األهداف

الهدف العام: تدعيم البناء املؤسساتي الدميقراطي.
األهداف اخلاصة:

- ترسيخ ثقافة االحتكام إلى املؤسسات.
- نشر ثقافة االنتصاف وحماية حقوق األفراد واجلماعات.

- تعزيــز ارتبــاط املؤسســات والتشــريعات واملمارســات الوطنيــة باملعاييــر الدوليــة 
يف مجــال حقــوق اإلنســان.

التدابير

اجلانب املؤسساتي والتشريعي

425 - تأهيــل الهيــاكل القضائيــة واإلداريــة مبــا يكــرس النجاعــة القضائيــة الضامنــة 
لألجــل املعقــول.24 

426 - تسهيل ولوج املتقاضني إلى احملاكم وتيسير التواصل اللغوي يف عملها.25
427 - الرفع من جودة األحكام.

428 - مواصلة حتسني اخلدمات القضائية.
429 - مواصلة جهود تخليق العدالة.

24 - يشار هنا إىل ارتباط هذا التدبري مبا ورد سلفا يف التدبري املتعلق بوضع ميثاق النجاعة القضائية.
25 - تعزيزا لسياسة القرب يف املجال القضايئ وتبسيطا ملساطر الولوج واالستفادة من خدمات العدالة، صدر القانون رقم 10-42 (17غشت 2011) 

املتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته.
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430 - وضــع سياســة فعالــة تضمــن تنفيــذ األحــكام الصــادرة ضــد كافــة مؤسســات الدولــة 
واخلواص.

431 - تفعيــل املقتضيــات الدســتورية املتعلقــة بتقويــة الــدور الرقابــي للبرملان على احلكومة 
واملؤسســات التابعــة للدولــة مــن خــال جلــن التقصــي وغيرها من اآلليــات املتوفرة.

التحسيس والتواصل

432 - إشاعة ثقافة حقوق اإلنسان وتنميتها يف أوساط العدالة.

تقوية القدرات 

433 - تأهيــل املــوارد البشــرية إلدارة العدالــة وهيئــات وجمعيــات املهــن القانونيــة مــن 
خــال وضــع برامــج يف مجــال التكويــن والتكويــن املســتمر وتقــومي األداء.

434 - تعزيــز إدمــاج مرجعيــة حقــوق اإلنســان والتربيــة علــى املواطنــة ضمــن برامــج 
التكويــن باملعهــد العالــي للقضــاء.

435 - وضــع برامــج للتكويــن املســتمر وتبــادل اخلبــرات واملمارســات الفضلــى بشــأن 
إدمــاج حقــوق اإلنســان يف االجتهــاد القضائــي تفاعــا مــع التزامــات املغــرب يف مجــال 

حقــوق اإلنســان وأحــكام الدســتور.
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توصيات بشأن تتبع تنفيذ اخلطة
اعتبــارا لكــون هــذه اخلطــة تشــكل ثمــرة مجهــود جماعــي وتشــاركي وتشــاوري، توصــي جلنــة 
اإلشــراف علــى إعــداد خطــة العمــل الوطنيــة يف مجــال الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان، 

احلكومــة مبــا يلــي:
1 - اإلعــالن الرســمي عــن اخلطــة يف لقــاء تواصلــي يحضــره الفاعلــون املعنيــون.

2 - اعتماد هذه اخلطة من قبل املجلس احلكومي.
3 - العمل على نشر نص اخلطة باجلريدة الرسمية.

4 - إشــعار هيئــات األمم املتحــدة املعنيــة بحقــوق اإلنســان باعتمــاد »خطــة العمــل الوطنيــة    
      يف مجــال الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان« تفاعــال مــع توصيــة إعــالن وبرنامــج  

     عمــل فيينــا.
5 - التعريــف باخلطــة علــى نطــاق واســع ومبختلــف الوســائل وتيســير االطــالع عليهــا.

6 - إحــداث آليــة لتتبــع وتقييــم تنفيــذ »خطــة العمــل الوطنيــة يف مجــال الدميقراطيــة 
      وحقوق اإلنسان«، تضم ممثلن عن القطاعات احلكومية املعنية واملؤسسات والهيئات 
      الوطنية ومنظمات املجتمع املدني املهتمة بقضايا حقوق اإلنسان واجلامعة والقطاع 
      اخلــاص، يعهــد إليهــا بإعــداد مخطــط إجرائــي يحــدد املســؤوليات واجلدولــة الزمنيــة    

      للتنفيد و مؤشرات تتبع وتقييم إعمال التدابير احملددة يف اخلطة.
7 - تكليــف وزارة الدولــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان، بوصفهــا القطــاع احلكومــي املختــص، 

      بتيسير مهمة آلية التتبع والتقييم.
8 - تقــدمي تقريــر ســنوي للحكومــة عــن حصيلــة إعمــال اخلطــة مــن قبــل وزارة الدولــة  
      املكلفة بحقوق اإلنسان، بناء على التقارير القطاعية التي يتعن على كل الفاعلن  

      املعنين تقدميها لهذه الوزارة.
9 - إصــدار تقريــر نصــف مرحلــي حــول التقــدم احملــرز يف تنفيــذ اخلطــة وتقريــر نهائــي 

      حول حصيلة اإلجناز.
10 - مواصلــة احلــوار املجتمعــي حــول القضايــا اخلالفيــة مــن قبيــل اإلعــدام واملصادقــة  
        على النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية واتفاقية منظمة العمل الدولية    
         رقــم 87 وبعــض القضايــا  املرتبطــة مبدونــة األســرة )إلغــاء املــادة 20 وتعديــل املــادة 
        175 بالنــص صراحــة علــى عــدم ســقوط احلضانــة عــن األم رغــم زواجهــا، وتعديــل 
236 و238 للمســاواة  بــن  األب واألم يف الواليــة علــى األبنــاء وتعديــل          املادتــن 
        املــادة 53 مبــا يضمــن احلمايــة الفعليــة للــزوج أو الزوجــة مــن طــرف النيابــة العامــة 
        عند اإلرجاع إلى بيت الزوجية، وإعادة صياغة املادة 49 مبا يضمن استيعاب مفهوم  

        الكد والسعاية(.




