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      مقدمة

                                                                                                            تقـدم اململكة املغربية تقريرها الدوري الثالث بشأن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية           - ١
  .              من هذا العهد  ١٧   و  ١٦      ً         ، وفقاً للمادتني          والثقافية

                          ً                                                                                    وأحاطـت احلكومة املغربية علماً مع االرتياح باجلوانب اإلجيابية اليت أكدت عليها اللجنة مبناسبة تقدمي املغرب                 - ٢
   ).E/1990/6/Add.20 (                    تقريره املرحلي الثاين 

                                   تطبيق العهد وكذلك التوصيات اليت                                                                                كمـا أخـذت احلكومة املغربية يف االعتبار العوامل والصعوبات اليت تعيق              - ٣
  .             تقرير املغرب              مبناسبة النظر يف  ) E/C.12/1/Add.55 (              قدمتها اللجنة 

                                                                                                                   وعليه، فإن هذا التقرير سيقدم أجوبة على توصيات اللجنة ودواعي قلقها وسيعرض أوجه تنفيذ العهد منذ تقدمي                  - ٤
  .             التقرير الثاين

               معلومات عامة-   ً أوالً 

                                                                                             اسـية املـتعلقة باإلقلـيم والسـكان وبالبنـية السياسـية العامـة للبلد يف الوثيقة                                       تـرد املعلومـات األس     - ٥
HRI/CORE/1/Add.23/Rev.1و   Corr.1 ٢٠٠٢      أبريل  /       نيسان  ١٥         املؤرخة    .  

  .                                   ً                                      هذا التقرير املكتسبات اليت حتققت مؤخراً يف جمال حقوق اإلنسان وترسيخ دولة القانون     ويبني  - ٦

                                                                        يف املغرب على اإلرادة امللكية يف ترسيخ الدميقراطية يف الواقع والسلوك                              ُ               وتشـهد اإلصـالحات الـيت أُجريت         - ٧
  :                                 ومما يشهد على ذلك اإلجراءات التالية  .                    وتأسيس دولة القانون

                                           ً                                      إعادة هيكلة اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان طبقاً ملبادئ باريس املتعلقة باملؤسسات الوطنية؛  �

  ؛ "           ديوان املظامل "                   إنشاء الوسيط املغريب   �

                                     إنشاء املعهد امللكي للثقافة األمازيغية؛  �

                                                              إثر توصية قدمها اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان ووافق عليها           "                اإلنصاف واملصاحلة  "               إنشـاء هيئة      �
  .                                                                      ً امللك حممد السادس إلغالق ملف انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبت يف املاضي هنائياً

                                                                د االعتبار للضحايا وإعادة إدماجهم يف اجملتمع، مع مواصلة التحقيق       بر  "                اإلنصاف واملصاحلة  "                  وسـتكلف هيـئة      - ٨
                                                           وتعمل اهليئة على البحث عن حقيقة حاالت االختفاء القسري           .                                                  بغـرض توضيح حاالت االختفاء القسري وغري الطوعي       

  .                                                                    واالحتجاز التعسفي ومواصلة تسوية انتهاكات حقوق اإلنسان خارج نطاق القضاء

   ً                               ً                                                           يضاً تلبية طلبات أسر الضحايا، مركزةً على ضرورة جرب الضرر، الذي ينبغي أال يقتصر على                                  ومن واجب اهليئة أ    - ٩
                                  وفيما يتعلق باألشخاص الذين أعلنت     .                            ً                                                     التعويض، بل جيب أن يشمل أيضاً رد االعتبار للضحايا باملفهوم الفردي واجلماعي           

  .           جهزة الدولة                                                          وفاهتم، ستعمد اهليئة إىل البحث عن رفاهتم وحتديد مسؤوليات خمتلف أ
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  .                                                                                                             ويعتـرب إنشـاء امللـك حممد السادس اهليئة خطوة حامسة يف اجتاه إجناح عملية االنتقال الدميقراطي يف املغرب                   -  ١٠
  .     ً                           عضواً ويترأسها معتقل سياسي سابق  ١٦                وتتألف اهليئة من 

                  اهليئة يف هناية          وستقدم  .   ُ                                                                             وسُتقترح مهلة جديدة لتعويض األسر وأصحاب حقوق الضحايا ورد األموال املصادرة           -  ١١
                    كما ستقدم مقترحات     .              ً                                                                            واليتها تقريراً يفصل األسباب والدوافع السياسية واملسؤوليات خالل السنوات األربعني األخرية          

  .                                                        ً                           للسلطة التنفيذية لتتخذ القرارات املناسبة لكي ال تتكرر أبداً انتهاكات مماثلة حلقوق اإلنسان

      ً   سجيناً    ٢٨      ً               سجيناً، مبن فيهم       ٣٣                    ، حظي بعفو ملكي         ٢٠٠٤       يناير   /  اين             كانون الث   ٧                              ومبناسـبة إنشـاء اهليئة يف        -  ١٢
                                       فبموجب املعايري الدولية اليت حتدد وضع        .       ً                                                                سياسـياً، مـن بيـنهم مسلمون متطرفون، ومعارضون سياسيون وصحفيون          

  .                                               السجني السياسي، مل يعد يوجد يف املغرب سجناء سياسيون

  :                                 ومن بني اإلصالحات األخرى، يشار إىل اآليت -  ١٣

          ، وستحول      ٢٠٠٤       يناير   /               كانون الثاين   ٦                                                              إلغـاء حمكمـة العـدل اخلاصة الذي قرره جملس الوزراء يف               �
                                                ومن شأن إلغاء هذه احملكمة تعزيز سيادة القانون،      .                                             اختصاصـات هـذه احملكمة إىل حماكم االستئناف       

      وكانت   .      األخرى                                                                             ذلك أهنا كانت تطبق إجراءات استثنائية ختتلف عن اإلجراءات املعمول هبا يف احملاكم       
                                                                                                        تلك اإلجراءات االستثنائية تنتهك حقوق الدفاع وال توفر الضمانات اليت ال بد منها للمحاكمة العادلة               

                                                    كما أن إلغاء هذه احملكمة يسمح بتعزيز مبدأ فصل           .                                                وكانـت ختـل مبسـاواة املتقاضني أمام القانون        
                                   لسلطة التنفيذية ألن وزارة العدل                                                                        السلطات الذي يكرسه الدستور، ذلك أن تلك احملكمة كانت تابعة ل          
                                                      هي اليت كانت تستهل املالحقات يف امللفات املقدمة لتلك احملكمة؛

                         ، مها رفع احلصانة الربملانية     ٢٠٠٤      يناير  /               كانون الثاين    ٢٨                                          اعـتماد مشروعي قانون مهمني باإلمجاع يف          �
                             نح اليت يرتكبوهنا أثناء أدائهم                                                                    وإنشـاء احملكمة العليا اليت سيعهد إليها مبحاكمة أعضاء احلكومة على اجل    

        مهامهم؛

                                                                                                     التوفـيق بـني التشـريعات احمللية وأحكام الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت صدق عليها                  �
                                                                                           وهذا التوفيق يسمح بتحسني إعمال احلقوق اليت تعترف هبا الصكوك الدولية اليت صدق عليها                .      املغرب

  :                           ويشار يف هذا الصدد إىل ما يلي  .                                املغرب كما يسمح بتكريس هذه احلقوق

                          إصالح مدونة احلريات العامة؛ !

                                اعتماد تشريع جديد يف جمال السجون؛ !

                         إصالح قانون كفالة األطفال؛ !

                                      اعتماد املدونة اجلديدة للمسطرة اجلنائية؛ !

                                                      اإلصالح اجلزئي للمدونة اجلنائية لتعزيز محاية املرأة والطفل؛ !

                                         م احلالة املدنية واألمر التنفيذي املرتبط به؛                     اعتماد قانون جديد ينظ !

                                                          اعتماد قانون جديد ينظم دخول األجانب إىل املغرب وإقامتهم فيه؛ !
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                            اعتماد قانون ملكافحة اإلرهاب؛ !

        أعلن      ٢٠٠١       أبريل   /        نيسان   ٢٧                                                         إصالح مدونة األحوال الشخصية عقب إنشاء جلنة ملكية يف           !
          مبناسبة      ٢٠٠٣        أكتوبر   /              تشرين األول    ١٠         ليها يف                                             امللـك حممد السادس النتائج اليت خلصت إ       

                                                        افتتاح السنة التشريعية الثانية للوالية النيابية السابعة؛

     وهذا   .     ٢٠٠٤       يناير   /               كانون الثاين    ١٦                                                    اعـتماد جملـس الـنواب مدونة األسرة باإلمجاع يف            !
      يهما،                                                                                      اإلصالح يسمح للمرأة باسترداد حقوقها ورفع الظلم وعدم املساواة اللذين كانت تعان           

     ُ             وقد كُرست يف املدونة   .                                                                وبضـمان احـترام حقـوق املرأة والطفل من أجل استقرار األسرة        
                         ً         ً     وتنشئ املدونة اجلديدة سلوكاً اجتماعياً       .                                               مسؤولية الزوجني املشتركة يف تدبري شؤون األسرة      

  .     ً                           جديداً يؤثر يف حياة السكان اليومية

                                                  ىل وزير العدل على ضرورة توفري أماكن مالئمة حملاكم          ً                                                 وفضـالً عن ذلك، شدد امللك حممد السادس يف رسالة إ           -  ١٤
  .                                                        ً                                         األسرة يف خمتلف حماكم اململكة والسهر على تدريب أطر مؤهلة نظراً إىل السلطات اليت متنحها مدونة األسرة للعدالة

  .   ّ                       ً                                                       وشكّل تعزيز حقوق الطفل أيضاً إحدى األولويات، على الصعيدين املعياري واملؤسسي على السواء -  ١٥

              املتعلقة باحلد    )    ١٣٨     رقم   (         ً                                                                               يشـار أيضـاً إىل التوفيق بني التشريعات الوطنية واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية               و -  ١٦
                                                        املتعلقة بأسوأ أشكال عمل األطفال، وكذا التصديق على          )    ١٨٢     رقم   (                                                األدىن لسـن االلـتحاق بـالعمل، واالتفاقـية          

                                                     يع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية،                                                                          الـربوتوكول االختـياري املـلحق باتفاقـية حقوق الطفل بشأن ب           
  .                                                                        والربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية بشأن إشراك األطفال يف النـزاعات املسلحة

           من العهد  ١٥     إىل  ١                           معلومات متعلقة باملواد من  -     ً ثانياً 

                             حق الشعوب يف تقرير املصري- ١      املادة 

  .                                    حق أساسي تكرسه اململكة املغربية وتكفله                       حق الشعوب يف تقرير املصري  -  ١٧

    ً                                                                                                  وفضالً عن املعلومات الواردة يف التقرير الدوري الثاين للمغرب، جيب التأكيد على أن املغرب انضم إىل القرارات       -  ١٨
  )  ١٥- د (    ١٥١٤                                                                                                        الرئيسـية للجمعـية العامـة لألمـم املـتحدة الـيت تكـرس حق تقرير املصري، وال سيما القرارات                     

  .   ١٢١ /  ٤١ و  )  ٦-   د إ (    ٣٢٠١ و  )   ٢٥ (    ٢٦٢٥ و  )   ١٧- د (    ١٨٠٣ و  )   ١٥- د (    ١٥٤١ و

    ّ      ً                                                                                                   ونذكّر أيضاً بأن املغرب كان من بني أول البلدان اليت دعمت جهود اجملتمع الدويل إلنشاء وتعزيز حق الشعوب                   -  ١٩
          ، ويتبني يف  )       االستقالل (           منطق أحادي                                                                    يف تقريـر مصريها، مع التحذير من أي تفسري مغلوط يرمي إىل حصر هذا احلق يف 

ـ    )  ١٥- د (    ١٥٤١                                                                                                   لة األمـر أنـه اختزايل وخادع ويتعارض مع أحكام قرارات اجلمعية العامة، وال سيما القرارين                     حمص
   ).  ٢٥- د (    ٢٦٢٥ و

                                                                                                             وفيما يتعلق بالتوصية اليت قدمتها اللجنة عند النظر يف التقرير الثاين الذي قدمه املغرب، ومؤداها أن اللجنة تشجع      -  ٢٠
                                                                                اكل اليت تعوق إجراء االستفتاء بشأن مسألة تقرير املصري يف الصحراء الغربية،                                                   الدولة الطرف على البحث عن حل للمش       "
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                          ً                        ، جيب التذكري بأن املغرب، وفاًء مببادئه القاضية         )  ٣٥           ، الفقرة   E/C.12/1/Add.55   " (                                    وذلـك بالـتعاون مع األمم املتحدة      
                                       تسوية لرتاع الصحراء تضمن السيادة                                                                                            باحـترام الشـرعية الدولية، يواصل تعاونه الوثيق مع األمم املتحدة من أجل إجياد             

  .                                  الوطنية على جممل التراب الوطين املغريب

                                                                                                                   وجـددت اململكـة املغربية، يف ردها النهائي املنشور يف تقرير األمني العام عن الوضع املتعلق بالصحراء الغربية                   -  ٢١
                                 جعة فيه بإجياد حل سياسي يقوم                             ، التزامها الذي ال ر     )Add.1    و Corr.1    و S/2004/325   (    ٢٠٠٤       أبريل   /        نيسان   ٢٣        بتاريخ  

  .                                                              على حل وسط يف شكل استقالل ذايت يف إطار سيادة املغرب وسالمته اإلقليمية

                                تنفيذ العهد يف اإلطار الوطين- ٢      املادة 

     فمنذ   .                                                                                                       إن التزام املغرب حبقوق اإلنسان مبفهومها الشامل جزء ال يتجزأ من جمموعة الصكوك االشتراعية املغربية               -  ٢٢
  ن  إ                         طار املنظمات الدولية، ف    إ                دراج عملها يف     إ                 منها لضرورة         ً دراكاً إ و   : "                                     ، تنص ديباجة الدستور على ما يلي          ١٩٩٢       عـام   

                                                                                                                 اململكـة املغربية، العضو العامل النشيط يف هذه املنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات      
  . "    امليا                          نسان كما هي متعارف عليها ع                    وتؤكد تشبثها حبقوق اإل

                                                              ، مبناسبة الذكرى احلادية واخلمسني لصدور اإلعالن العاملي حلقوق             ١٩٩٩         ديسـمرب    /                كـانون األول     ١٠    ويف   -  ٢٣
                                                ً                                                                     اإلنسـان، وجـه امللك حممد السادس إىل الشعب املغريب رسالةً أكد فيه أن النهج الذي انتهجه املغرب يف جمال حقوق                     

                                                       مل تقتصر نظرتنا حلقوق اإلنسان على اجلانب احلقوقي أو            ] "    لذلك [                 ً    وأضاف العاهل قائالً      .                             اإلنسـان متني وال رجعة فيه     
                                                                                                                    املؤسسـايت أو عـلى اختاذ تدابري وإجراءات معينة بل كذلك على صرف االهتمام إىل اجلوانب االجتماعية اليت هي من                    

                        القروية اليت تعاين أشد                                                                        وما زلنا نويل اهتمامنا إلدماج احملرومني واملعوقني واالعتناء باملرأة            .                           صـميم صون كرامة اإلنسان    
   ".                   ً    ً                                ظروف التهميش، إمياناً مناً بأن ذلك يندرج يف صلب حقوق اإلنسان

                                                                                                             ومـنذ بداية التسعينات، وضعت السلطات العامة استراتيجية للتنمية االجتماعية ترمي إىل حتسني ظروف معيشة                -  ٢٤
                                                   ال التعليم وحمو األمية والرعاية الصحية األساسية                                                                             السكان احملرومني، وال سيما لتلبية االحتياجات اليت تكتسي أولوية يف جم          

                                                                                                                 والسـكن االجتماعي وتعزيز فرص العمل، وكذلك تطوير شبكات األمان وأدوات العمل االجتماعي احمللي مثل التعاون                
     نعاش                                                                                                                     الوطـين، واإلنعاش الوطين، ووكالة تنمية عماالت وأقاليم الشمال، ووكالة التنمية االجتماعية، والوكالة الوطنية إل              

  .                                               التشغيل والكفاءات، ووكالة تنمية األقاليم اجلنوبية

      على     ٢٠٠٢      نوفمرب  /               تشرين الثاين    ٢١                                                                           وأكدت احلكومة يف إعالن السياسة الوطنية الذي أدلت به أمام الربملان يف              -  ٢٥
                            دية وجودة التعليم والسكن                                                                                                        أن اهلواجس الرئيسية احلالية واملقبلة اليت تقلق بال املغرب تتعلق بالعمل املنتج والتنمية االقتصا             

                    سياسة جديدة للقرب    "                                     ً                وأقر اإلعالن احلكومي من بني أولوياته أيضاً انتهاج           .                                           الالئق ومكافحة الفقر والفوارق االجتماعية    
                                                 هذه الفئات احملتاجة، ومدها باملرافق والتجهيزات                                                                         تـتوخى حماربـة التهميش والفقر واالقتراب من اهتمامات وحاجات         

  . "                    وتوفري العيش الكرمي هلا                  لصيانة كرامتها              واخلدمات الالزمة

                                                                                                                   ووضـعت احلكومـة املغربية، يف إطار التزامها بتنفيذ التوصيات املعتمدة يف كوبنهاغن أثناء مؤمتر القمة العاملي                  -  ٢٦
        جتديد                             وترمي هذه االستراتيجية إىل     .                                                                                     للتنمـية االجتماعية، سياسة متكاملة للتنمية االجتماعية على صعيد اجلماعات احمللية          
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                                                    ُ                                                                  حـيوية عمـل اجلماعات احمللية وتعزيزه وتشجيع املبادرات اليت ُتشرك فيها مجيع اجلهات الفاعلة يف اجملتمع بغية ضمان                   
  .                                                   الوصول إىل املناطق املطوقة وإجياد فرص شغل واحلد من الفقر

                لكي تستفيد من                    ً                                                        ً                    وتعمـل احلكومـة أيضـاً على وضع نظام يسمح هلا بتحديد أشد الفئات السكانية احتياجاً                  -  ٢٧
    فقد   .                                                                                                                اخلدمات االجتماعية اجملانية اليت تقدمها الدولة، وال سيما يف جماالت الصحة والسكن والغذاء واملساعدة االجتماعية              

            ويوىل اهتمام   .                                                                                                       بذلـت مـنذ أواسط التسعينات جهود لترمجة هذه السياسة االجتماعية إىل برنامج لألولويات االجتماعية              
                                                                                 مكني السكان احملرومني من زيادة فرص حصوهلم على اخلدمات االجتماعية األساسية، أي                                         خـاص للمـناطق الريفية لت     

  .                                     املستوصفات وبرامج حمو األمية، وفرص الشغل

                                             التعليم األساسي، والرعاية الصحية، واإلنعاش       :                                                             ويتـناول بـرنامج األولويات االجتماعية ثالثة جماالت رئيسية         -  ٢٨
  .                                   ً  يف املائة من سكان الريف األشد احتياجاً  ٤٣       ز فيها        ً      إقليماً يترك  ١٤      ويشمل   .         االجتماعي

  :                                                                       فأما يف جمال التعليم األساسي، فتتمثل أهداف برنامج األولويات االجتماعية يف اآليت -  ٢٩

                                                                                                 حتسـني فرص احلصول على التعليم األساسي واحلد من التوقف عن الدراسة يف الوسط الريفي وزيادة                  �
            عدد الفصول؛

                                                                       سبة التمدرس بني الفتيات والفتيان، وتنظيم محالت توعية لزيادة نسبة التمدرس؛                 تقليص التباين يف ن  �

                   حتسني نوعية التعليم؛  �

                                     حتسني الربامج املدرسية على الصعيد الوطين؛  �

                                                                ً                      تشجيع التمدرس عن طريق توزيع الكتب وغريها من اللوازم املدرسية جماناً لفائدة األطفال احملرومني؛  �

                                                                                مدرسية وتعزيز اإلجراءات الرامية إىل حتسني البيئة الدراسية وإدماج املدرسة يف                                 تشـجيع بناء مطاعم       �
  .     اجملتمع

  :                                                                                  وأما يف جمال الرعاية الصحية األساسية، فتتمثل أهداف برنامج األولويات االجتماعية فيما يلي -  ٣٠

  ؛                                                          حتسني فرص تلقي اخلدمات األساسية ألغراض وقائية وعالجية على السواء  �

                                                                     عادة جتهيز وبناء مراكز طبية ومستوصفات يف الوسط الريفي ومستشفيات جهوية؛       جتديد وإ  �

                                                                                                توفـري املعدات من لوازم وأدوات طبية، وخاصة األدوية واألمصال وموانع احلمل وسيارات اإلسعاف                �
                           ووسائل نقل املمرضني املتنقلني؛

  .                           تطوير برنامج األمومة املأمونة  �
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  ،     ٢٠٠٣                        ، واملزمع أن ينتهي يف عام     ٢٠٠٠                                  ت االجتماعية الذي أجري يف عام                                         ويـبني تقيـيم بـرنامج األولويا       -  ٣١
  :               اإلجنازات التالية

                            سنوات، الذين مل يكونوا      ٩    و  ٦                                                                  يف جمـال الـتمدرس، خفـض نسبة األطفال املتراوحة أعمارهم بني              !
  ؛         يف املائة  ٥٠                                  املستفيدة من مشاريع التعليم، بنسبة   )      القرى   " (       الدواور "                 ملتحقني باملدرسة يف 

                               سنوات فما فوق يف األقاليم        ١٠                                                                         يف جمال حمو األمية، زيادة معدل حمو أمية السكان الذين تبلغ أعمارهم              !
              وقد زاد هذا     .   ٩٨ /    ١٩٩٧                يف املائة يف         ٣٨,٤       إىل     ٩٥ /    ١٩٩٤                يف املائة يف         ٢٩,٦                         املعنـية بالربنامج، من     

                              ئة يف األقاليم املعنية بالربنامج؛       يف املا    ١٥,٢             يف املائة إىل    ٧,٦                                 املعدل بني الفتيات يف نفس الفترة من 

                                                                                                   ويف جمال تلقي الرعاية الصحية األساسية، مسح ازدياد عرض اخلدمات الصحية باستفادة سكان األقاليم               !
                     كلم يف بعض األقاليم؛  ١٨                                 املستهدفة من تقلص يف املسافة بلغ حنو 

                                   ه واآلبار والطرق والكتاتيب ودار                                                                          وأما أعمال اإلنعاش الوطين، اليت تتناول باخلصوص إنشاء خزانات امليا          !
  .         يوم عمل   ٩٤٧     ٦٠٠                                     الطالب وإعادة التحريج، فقد مسحت بتوفري 

                                                                           وهو عام اختتام برنامج األولويات االجتماعية، بإنشاء مدارس ابتدائية              ٢٠٠٣                                وتعلقـت أهم اإلجنازات يف عام        -  ٣٢
                                                     مج، وبانتهاء اإلنعاش الوطين من عمليات دعم قطاعي                                                                            مندجمة يف اجلماعات احمللية اليت مل تستفد بعد مباشرة من دعم الربنا           

  .    ٢٠٠٢                                             التعليم والصحة األساسيني اليت مت القيام هبا يف عام 

                                                                   تتخذ الدولة الطرف املزيد من التدابري لتوفري شبكات أمن مناسبة           "                                                  وفـيما يـتعلق بتوصـية اللجنة القائلة بأن           -  ٣٣
                  ، فيجب أن نوضح أن  )  ٣٩          ، الفقرة  E/C.12/1/Add.55   " (      اهليكلي                                                       لقطاعـات اجملـتمع الضـعيفة املتأثرة بربامج التكيف          

                                                                                                                 السـلطات العامـة أقدمـت على استراتيجية اجتماعية تضامنية هتدف إىل توسيع فرص حصول السكان احملرومني على                  
  :                                                          اخلدمات االجتماعية األساسية ومكافحة الفقر، وذلك من خالل ما يلي

                        وال سيما يف الوسط الريفي،   ،      األساسي        التعليم      خاصة        ا فيها مب  ،  ة      األساسي                          تطويـر اخلدمات والتجهيزات  !
            ، وفك الطوق        األساسية                                          فرص حصول السكان احملرومني على الرعاية الصحية       وزيادة                  ومكافحـة األمية، 

              األرياف والسكن                        األرياف ومد الكهرباء إىل                                   وتوفري املاء الصاحل للشرب لسكان         ،                   املـناطق الريفية        عـن   
          االجتماعي؛

                            ونظام للتأمني الصحي اإلجباري؛            لرقيقي احلال        الطبية           االجتماعية       حلماية        تعزيز ا !

  ،               ألغراض اإلدماج     ً        خصوصاً التدريب             يف جمال العمل،                   انتهاج سياسات نشطة                      إنعـاش الشغل من خالل   !
                 املؤسسات الصغرية         ، وإنعاش "                    جممعات رعاية األعمال   "         وبرنامج                 توظيف الذايت،      وال                      التدريـب التأهيلي،     و

           سوق العمل؛                وإصالح الوساطة يف             قروض الصغرية،    وال  ،         واملتوسطة

                                      إنعاش املشاريع احمللية اليت توجد فرص            طريق    عن                                             املسـاعدة االجتماعية للمحرومني، وال سيما               تقـدمي    !
  .                الشغل وتدر الدخل
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    اليت         جتماعية                  لفائدة القطاعات اال                      موارد كبرية يف امليزانية                   موضع التنفيذ تعبئة                             وقد تطلب وضع هذه االستراتيجية -  ٣٤
             يف املائة من   ١١     ، أي     ٢٠٠٤            املائة يف عام     يف    ٤٩,٣     إىل     ١٩٩٢                يف املائة يف عام   ٤١                                   ارتفعت نسبتها يف ميزانية الدولية من 

  .     ً عموماً          يف املائة  ١٨                                                     املخصصة يف النفقات العامة للخدمات االجتماعية األساسية حنو             ومتثل النسبة  .                  الناتج احمللي اإلمجايل

  .             االجتماعي احمللي        للعمل             مؤسسات خمتلفة     نفسه       الوقت   يف    ئت   نش  ُ وأُ -  ٣٥

              التعاون الوطين

               تتكون، من خالل                   ذات طابع اجتماعي             ، مؤسسة عامة    ١٩٥٧    عام   يف    صدر                  ، الذي أنشئ بظهري  "             التعاون الوطين" -  ٣٦
         ملساعدة                  مجيع أرجاء الوطن    تغطي       ً         ً                                      مركزاً اجتماعياً، من شبكة واسعة النطاق من املؤسسات اليت    ١٠٢٨ و            مندوبـية   ٥٠

  :  هي  "              للتعاون الوطين  "               املهام الرئيسية و  .  ن                                احملرومني يف الوسط الريفي وضواحي املد

           واالجتماعي؛                                           تقدمي العون واملساعدة واملسامهة يف اإلنعاش األسري  •

  ؛             تدعهما الدولة          اخلاصة اليت       اإلحسان                    على أعمال املساعدة و            ممارسة رقابة   �

  . ا      توزيعه                             مجع التربعات واإلعانات وختزينها و •

                                                            يف جمال التنمية االجتماعية، آليات خمتلفة من شأهنا أن تسهم يف إجياد                               احلكومة، يف إطار استراتيجيتها     عتمدت  وا -  ٣٧
        التعاون  "      ويشرف   .        يف اجملتمع                                   ً                          إىل تيسري حصول اليتامى واملعاقني بدنياً على العمل وتسهيل اندماجهم        تـرمي          مؤسسـات 

  ،      ً سنوياً      شخص  ٤١     ٠٠٠                                             تعمل يف اجملال اخلريي ويبلغ عدد املستفيدين منها حنو     ية                مجعية خريية إسالم   ٤٣٨    على   "      الوطين
  .                         ويساهم يف متويل هذه اجلمعيات

             اإلنعاش الوطين

            بنية أساسية                         الستثمارها يف إجناز مشاريع                    العاطلة عن العمل   قوى  ال         إىل تعبئة  "             اإلنعاش الوطين "              هتـدف بـرامج    -  ٣٨
  .                 يد عاملة غري مؤهلة            أن تستعملها        ً          حة حملياً واليت ميكن                                باالستعانة بالوسائل التقنية املتا

          االجتماعية              وكالة التنمية

              ، مهمتها اختاذ     ١٩٩٩      أغسطس  /    آب  ٢٥           الصادر يف  ١-  ٩٩-   ٢٠٧          الظهري رقم                               هذه املؤسسة العامة، اليت أنشأها -  ٣٩
  .          واالقتصادي             االجتماعي            على الصعيد              رقيقة احلال                                                ترمي إىل حتسني ظروف معيشة فئات سكانية                 ذ برامج               إجراءات وتنفي 

  .     جارية                                                   وتشارك الوكالة يف متويل مشاريع مباشرة أو تدعم مشاريع

  :                     والوكالة مكلفة مبا يلي -  ٤٠

                                ً            اجملاالت ذات األولوية واملتعلقة أساساً باحلصول على           جتماعية يف  اال      تنمية   لل                      املشاركة يف متويل مشاريع  - ١ 
  ،                         واخلدمات الصحية األساسية     ،                  والتعليم األساسي    ،       األمية            رياف، وحمو     األ              الكهرباء إىل           وإدخال   ،                        املـاء الصـاحل للشرب    

                وتطوير االتصاالت؛
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                 الوسائل اليت حبوزة                     ومجاعية ترمي إىل حتسني                                                تقـدمي الدعـم املادي والتقين الستهالل مشاريع فردية   - ٢ 
                       ظروف معيشة هذه الفئات؛                الضعيفة وإىل حتسني        سكانية   ال     فئات   ال

                                       للسكان الذين يعانون صعوبات يف االندماج يف                   صغرية إلجياد فرص عمل      شاريع  م                  املشـاركة يف إنشاء   - ٣ 
           سوق العمل؛

                                     دعم مشاريع محاية البيئة واحلفاظ عليها؛ - ٤ 

   .                    واجلماعات احمللية وغريها                                         تعزيز القدرات املؤسسية للمنظمات غري حكومية - ٥ 

         وجنوهبا                 ألقاليم مشال اململكة                                    وكالتا التنمية االقتصادية واالجتماعية

       وتتلخص   .           والثقايف                                          األقاليم على الصعيد االقتصادي واالجتماعي                اخلاص لتلك                                  جيب هاتان الوكالتان للطابع      ت  تس -  ٤١
  :                    أهدافها باخلصوص يف اآليت

                 يف برامج التنمية؛                               األجل املتوسط تسمح بإشراك السكان  يف              إجياد فرص عمل  •

                         املساعدة االجتماعية لفائدة            وتعزيز نظم   ية                                             ضـمان حصول السكان على اخلدمات االجتماعية األساس  •
  .              النساء واألطفال               الضعيفة، وخاصة        الفئات 

              مشروع قانون     ١٩٩٨      نوفمرب  /                                      أقرت غرفتا الربملان باإلمجاع يف تشرين الثاين                               وعالوة على إنشاء هاتني الوكالتني، -  ٤٢
  .    صغرية       مشاريع       إلنشاء                النطاق املتاح    يوسع          قروض صغرية          بشأن منح

ـ  ل و -  ٤٣                                         لسكان احملرومني، سامهت السلطات العامة منذ           فائدة ا  ل                    أنشطة مدرة للدخل                     إجياد فرص عمل و        على       جيع       لتش
               يف تطوير نشاط      ، "                                                  صندوق احلسن الثاين للتنمية االقتصادية واالجتماعية      "        بواسطة     ،            ليون درهم     م    ١٠٠         مببلغ       ٢٠٠٢       عـام   

                        املتعلق بالقروض الصغرية   ١٨-  ٩٧                كام القانون رقم   ألح            ً العمل وفقاً                                             مجعـيات القروض الصغرية االثنيت عشرة املرخص هلا   
   .    ١٩٩٩      فرباير  /      شباط ٥      املؤرخ   ١-  ٩٩-  ١٦                  الصادر بالظهري رقم 

                قيمتها اإلمجالية   ،      ً  قرضاً   ٦٤٥     ٩٤٩          املمنوحة              القروض الصغرية          ، بلغ عدد    ٢٠٠٣        سـبتمرب   /                 ويف هنايـة أيلـول   -  ٤٤
           ضواحي املدن و                   واألوساط الريفية ،         يف املائة    ٣,٧٥ ٦             النساء بنسبة         القروض                واستفادت من هذه   .             مليار درهم   ٦٣٢     ١٨٣

  :     التايل          على النحو                             وهي تتوزع، حبسب قطاعات النشاط            يف املائة،   ٥٩           بنسبة تفوق 

         املنسوجات          يف املائة    ٣٤,٣

                األنشطة التجارية      املائة    يف    ٢٣,١
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        الزراعة          يف املائة    ١٢,١

      يدوية          الصناعة ال      املائة    يف   ٩,٥

       اخلدمات          يف املائة    ٠,٢٢

            قطاعات أخرى       املائة    يف  ٢٠

      ٧٦,٤           ثالن وحدمها    ، ومت "            مؤسسة زاكورة " و  "       األمانة "                  مجعيتان كبريتان، مها                               وهتيمن على قطاع القروض الصغرية -  ٤٥
  .              القروض املمنوحة     من        يف املائة

      ليشمل                                                                                          واعتمد مشروع قانون يعدل القانون املتعلق بالقروض الصغرية وينص على توسيع نطاق القروض الصغرية   -  ٤٦
   .         الكهرباء ب                                                     بناء مساكن اجتماعية وجتهيزها بشبكات املاء الصاحل للشرب و

                                                                                                                  كما متثلت استراتيجية التنمية االجتماعية اليت رمستها السلطات العامة يف تنفيذ برامج يف قطاعات رئيسية ثالثة،                 -  ٤٧
   .           هلذه املناطق                 املاء الصاحل للشرب                    هذه املناطق، وتوفري  يف            وشق الطرق   ة،                                    وهي إدخال الكهرباء إىل املناطق الريفي

      صناعة       وال      تجارة                    د استهلت وزارة ال     فق  .                              تقوم أكثر على حتديد األهداف                                           وقامت إدارات متنوعة بإجراءات أخرى       -  ٤٨
                                                                                                     جمموعة من املشاريع ذات طابع اجتماعي من أجل تطوير القطاعني الصناعي والتجاري لتسهيل إنشاء                                وتأهـيل االقتصاد  
  :                          ً        وتتناول هذه املشاريع، أساساً، ما يلي  .                                               لسكان الفقراء أو السكان املوجودين يف مناطق حمرومة                مشاريع من جانب ا

                                                                                                  الـربنامج الوطـين جملمعات رعاية األعمال الذي استهل، باالشتراك مع صندوق احلسن الثاين للتنمية                - ١ 
                                           بأسعار معقولة للمقاولني الشباب الذين                                                          ويرمي هذا الربنامج إىل تأجري مبان جاهزة لالستعمال         .                        االقتصـادية واالجتماعية  

َ                         وتنَجز جممعات رعاية األعمال      .                                                                                       لديهم مشاريع قابلة لالستمرار، مما يسهم يف إنعاش عمل الشباب على الصعيد اإلقليمي                
                                         يف سال واخلميسات واجلديدة ووجدة والعيون       (           ً                       وهناك حالياً سبع عمليات جارية        .                                   بالشـراكة مـع اجلماعـات احمللية      

                ً                    ، واستهلت مؤخراً أربعة مشاريع جديدة؛    ٢٠٠٥       ً        مشروعاً يف عام   ١٨       وسينفذ   )      تطوان         وشفشاون و

                                                                                                           تطوير مشاريع األعمال النسوية يف إطار تعاون وزارة الصناعة مع منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية                - ٢ 
                                 ية يف ضواحي املدن واملناطق الريفية؛                                                                              لتعزيز قدرات النساء املقاوالت اللوايت يعملن يف القطاعات الزراعية الصناعية والتقليد

                      تأبيد التجار املتجولني؛ - ٣ 

  .                   احلصول على قروض صغرية - ٤ 

    ً                                                                                                     وفضالً عن ذلك، جيب التأكيد على أنه توجد، يف موازاة العمل احلكومي، منظمات غري حكومية كثرية تشارك                  -  ٤٩
  .                                       من أجل مكافحة الفقر وأوجه عدم املساواة                                                            بنشاط يف التنمية االجتماعية عرب القيام بعمل مهم على الصعيد احمللي
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  :                                                                                من العهد، يكرس العديد من أحكام الدستور احلقوق املنصوص عليها يف العهد             ٢              من املادة     ٢     ً            ووفقـاً للفقرة     -  ٥٠
                                         تكرسان املساواة بني الرجل واملرأة يف        ٩    و  ٨                                                                      من الدستور تكرس مساواة مجيع املغاربة أمام القانون، واملادتان            ٥          فاملـادة   

                                            تكرسان احلق يف التعليم واحلق يف العمل،          ١٣    و   ١٢                                                                       ممارسـة حريـتهما وحقوقهما املدنية والسياسية والنقابية، واملادتان          
  .                                                تكفل حق امللكية وحرية إنشاء املشاريع دون أي متييز  ١٥       واملادة 

                       م العهد مفتوح أمام مجيع                                                      من العهد، فإن باب االحتكام إىل القضاء عند انتهاك أحكا ٢           من املادة  ١     ً        وطبقاً للفقرة  -  ٥١
   ).                                 ، اإلطار القانوين حلماية حقوق اإلنسانCorr.1   وHRI/CORE/1/Add.23/Rev.1     انظر  (                     املغاربة يف نفس الظروف 

                  تقدمي شكوى إىل وكيل   :                                                                                 وعند انتهاك حقوق اإلنسان املعترف هبا لألفراد يف العهد، هناك سبيالن لالنتصاف مها          -  ٥٢
  .   اكم                          امللك أو إقامة دعوى أمام احمل

  :                                                              وعند انتهاك السلطات اإلدارية هلذه احلقوق، تتوفر سبل االنتصاف اآلتية -  ٥٣

                       عفو لدى متخذ القرار؛   طلب •  

                                       الطعن اإلداري لدى السلطة اإلدارية األعلى؛ •  

  .                                                                                   قامة دعوى إلغاء بسبب اإلفراط يف استعمال السلطة ضد القرارات الصادرة عن السلطات اإلدارية •

  ،     ١٩٩٥       يناير   /                                                                                     عاوى اإللغاء بسبب اإلفراط يف استعمال السلطة إىل احملاكم اإلدارية منذ كانون الثاين                      وتـرفع د   -  ٥٤
  .                                              وهو تاريخ دخول قانون احملاكم اإلدارية حيز التنفيذ

          ً                                                                           ً                 وتوجـد أيضاً سبل انتصاف خارج نطاق القضاء مت تعزيزها بإصالح اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان طبقاً                 -  ٥٥
   ".            الوسيط املغريب "                                                    املتعلقة باملؤسسات الوطنية، وإنشاء ديوان املظامل، وهو            ملبادئ باريس

                                                                                    ً                 ومبوجـب الصالحيات اجلديدة اليت خولت اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان، فإن على اجمللس أن يعد تقريراً                 -  ٥٦
  .                    لذي يعده ديوان املظامل     ً                                                                          سنوياً عن وضع حقوق اإلنسان وإجراء تقييم سنوي لعمله وإبداء رأيه يف التقرير السنوي ا

                                                                                                          كما أن على اجمللس أن ينظر يف حاالت انتهاك حقوق اإلنسان اليت تعرض عليه، وتقدمي املقترحات والتوصيات                  -  ٥٧
  .                                                                                             الالزمة للسلطات املختصة، ودراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية املوكلة إليه وإبداء رأيه فيها

         َّ              ً                                ُ                    مجلس املعدَّل، املؤلف أساساً من ممثلني للمجتمع املدين والسياسي ُمنحوا سلطة                                             ومـن شأن التركيبة التعددية لل      -  ٥٨
  .                                                                           تداولية، أن تكفل استقالل هذا اجمللس واملسامهة يف توسيع نطاق احلوار مع خمتلف الشركاء

ٍ       واٍل على                 ً            ، قام امللك أيضاً بتعيني          ٢٠٠٢       ديسمرب   /              كانون األول    ١٠                                            ومبناسـبة اليوم العاملي حلقوق اإلنسان، يف         -  ٥٩   
                                                                                                     وهذا األخري هو أداة خارجة عن نطاق القضاء مهمتها السهر على رفع الظلم الذي يعزى إىل أوضاع                   .                  رأس ديوان املظامل  

                                    ّ                                            فهو سيبحث إذن الشكاوى بكل إنصاف وسيعّبر عن رغبة املغرب يف تعزيز التآزر               .                                   تتعارض مع أعراف اإلدارات العامة    
  .                             لقواعد اليت تضمن سيادة القانون                                 بني السلطة واملواطن يف إطار احترام ا
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                                                                                     من العهد، فإن التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مكفولة للجميع            ٢              من املادة     ٢     ً            وطـبقاً للفقرة     -  ٦٠
  .                                                                                       دون أي متييز، سواء للمواطنني املغاربة أو لغريهم من الرعايا، يف إطار احترام التشريعات السارية

       منه    ١٣                    فهو ينص يف املادة       .                                                                يف العمل واحلق يف التعليم دون أي شكل من أشكال التمييز                              ويكفل الدستور احلق   -  ٦١
   ".                                     التربية والشغل حق للمواطنني على السواء "       على أن 

  .                                                                       ويتجه إصالح تشريعات العمل حنو تكريس هذه املساواة ومكافحة مجيع أشكال التمييز -  ٦٢

                                                                   اإلرادة إذ نصت على منع كل أشكال التمييز بني العاملني على                                            من مدونة الشغل اجلديدة هذه      ٩               وتـبني املادة     -  ٦٣
                                                                                                                          أساس العرق أو اللون أو اجلنس أو اإلعاقة أو احلالة الزوجية أو املعتقد أو الرأي السياسي أو االنتماء النقايب أو الساللة من          

                                    وال سيما فيما يتعلق بالتوظيف،                                                                                                 شـأهنا أن تقضـي على مبدأ تكافؤ الفرص أو املعاملة يف جمال العمالة أو ممارسة مهنة،                
                                                                                                                               وتوزيـع الشغل، والتدريب املهين، والراتب، والترقية، ومنح املزايا االجتماعية، والتدابري التأديبية، والتسريح، أو أن حتور                

  .         ذلك املبدأ

             تأديبية أو                                                                                   من مدونة الشغل، اليت حتصي األسباب اليت ال ميكن االحتجاج هبا لتربير اختاذ تدابري              ٣٦                أمـا املـادة      -  ٦٤
  .                                                 التسريح، فتنص بني تلك األسباب على مجيع أشكال التمييز

                                                                                                           وال يـتعرض ألي نـوع مـن التميـيز احلق يف الصحة ويف الرعاية الطبية ويف الضمان االجتماعي واخلدمات                     -  ٦٥
  .                  ية على قدم املساواة                                                                                 االجتماعية األساسية، واحلق يف التعليم ويف التدريب املهين، واحلق يف املشاركة يف األنشطة الثقاف

                                                                         تساوي الرجل واملرأة يف حق التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية- ٣      املادة 

  .                                                                                          يكرس الدستور مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة أمام االعتراف والتمتع باحلقوق املنصوص عليها يف العهد -  ٦٦

  .                                                   وهناك إرادة سياسية حقيقية لتحسني وضعها يف مجيع امليادين  .                                ً       ً وقد شهد وضع املرأة يف املغرب تقدماً ملحوظاً -  ٦٧

     انظر  (                                                                                               فعلى الصعيد التشريعي، اختذت تدابري خمتلفة، وخاصة إصالح قانون االلتزامات والعقود والقانون التجاري     -  ٦٨
E/1990/6/Add.20     الح مدونة                                                            ، وإصالح مدونة الشغل اليت جترم كل أشكال التمييز، وإص          )  ٤٥       إىل     ٤٢                  ، الفقـرات من          

                                                                                                                     املسـطرة اجلنائـية واإلصالح اجلزئي للمدونة اجلنائية، اليت جترم العنف حبق النساء والتحرش اجلنسي يف أماكن العمل،                  
         ً     ً                                                                                                     وخصصت فصالً كامالً ملكافحة التمييز، واعتماد قانون احلريات العامة اجلديد الذي يعاقب على الكالم والتصرفات اليت                

  .             تتسم بالتمييز

                                                     اعتماد خطة عمل إدماج املرأة يف التنمية وتنفيذها         "                                                  لق بتوصية اللجنة اليت تدعو الدولة الطرف إىل                       وفـيما يـتع    -  ٦٩
                                                                      بوجه خـاص على تعديل تشريعـاهتا احلالية اليت تقر التمييز ضد املـرأة، مثل       ً     ً                           تنفيذاً كامالً يف أقرب وقت ممكن، وحتثها     

  ،E/C.12/1/Add.55   ( "                              عزيـز املركز القانـوين للمرأة                                                               أحكـام قوانـني األسـرة واإلرث واألحوال الشخصية، بغية ت          
  .                                 بغرض إصالح مدونة األحوال الشخصية    ٢٠٠١      أبريل  /       نيسان  ٢٧                     إىل إنشاء جلنة ملكية يف                ، جتب اإلشارة     )  ٤٠          الفقـرة   

        آىل على        ألجماد      ا  ه            عرش أسالف                                                                                                 ومبناسبة إنشاء هذه اللجنة، وجه امللك حممد السادس رسالة ملكية قال فيها إنه منذ اعتالئه              
                                    رفع كل أشكال احليف الذي تعانيه      ي                                           املغربية يف كل جماالت احلياة الوطنية وأن                                     واصل النهوض بأوضاع املرأة    ي       أن         نفسـه 
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           املرأة مثل                   على ضمان حقوق          لذلك           حريص          ، وإنه        [...]                                    سالمية قائمة على الوسطية واالعتدال                 الشـريعة اإل          ، وإن        [...]
                                                                    س هذه اللجنة االستشارية، يف تركيبتها، اجلانب االجتهادي والقضائي                                      وأضاف أنه حرص على أن تعك       .              حقـوق الرجل  

                                                                                  وحض امللك حممد السادس اللجنة االستشارية على حتقيق توازن دقيق يسمح باملزاوجة              .                               والعلمي، وتضم العنصر النسوي   
                                    ملة لروح العصر املتمثلة على وجه                                                                                                    بني التشبث بالقيم الثابتة اليت متثل أساس اهلوية املغربية من جهة، واملواكبة التامة والكا             

                                                            واعترب احلفاظ على هوية الوطن اإلسالمية، وتقدمه االجتماعي،          .                                                اخلصـوص بعاملـية حقوق اإلنسان، من جهة أخرى        
                                                                                                                     واسـتغالل إمكاناتـه ومـوارده ووسائل النجاح اليت بني يديه، يف إطار أعمال قائمة على التشاور ويشارك فيها نساؤه              

                              ً                                                               ة وبروح املساواة والقسط، أهدافاً جيب نشداهنا لكي يتمكن البلد من مواجهة التحديات اليت                                       ورجالـه يف ظـل الكرام     
  .              ً        ً تنتظره، داخلياً وخارجياً

                                                            ، أعاد امللك حممد السادس للمرأة املغربية حقوقها بإعالنه             ٢٠٠٣        أكتوبر   /              تشرين األول    ١٠                    ويف يـوم اجلمعـة       -  ٧٠
  .                 أصبحت مدونة األسرة     ً     ً                           إصالحاً شامالً ملدونة األحوال الشخصية، اليت 

  :                                       وتتخلص النقاط البارزة يف هذا اإلصالح يف اآليت -  ٧١

                                                                                                  املسـاواة داخل األسرة، جبعل مسؤولية األسرة مشتركة بني الزوجني، يف حني أن املسؤولية يف املدونة                 - ١  
                                القدمية كانت تقع على عاتق الزوج؛

                                             حق للمرأة الراشدة متارسه حسب اختيارها                                                                املـرأة املـتزوجة راشـدة، وذلك باالعتراف بأن الوالية          - ٢  
                                                      وقد ألغي احلكم الذي كان يلزم املرأة بوالية فرد من أسرهتا؛  .        ومصاحلها

                                                                 سنة، فيما عدا بعض احلاالت املربرة وبناء على تقدير القاضي             ١٨                                    املساواة يف سن الزواج بتوحيده يف        - ٣ 
    ً    بدالً من    (  ١٥      ال              بلوغ سن                                  السماح هلم باختيار احلاضن عند       ب   ،         احملضونني     لبنني     وا   ات    البن    بني         ساواة    امل         وكذلـك   .       وحـده 

   ؛  )        للبنات  ١٥       للبنني و    ١٢    ال  

                     فالقاضي ال يأذن به إال   .                                                ً                      التقييد الصارم لتعدد الزوجات، الذي مل يعد مسموحاً به إال بقرار من القاضي - ٤ 
                                    املساواة مع الزوجة األوىل، وعلى                                                                                            إذا تـأكد مـن قدرة الزوج على معاملة الزوجة األخرى واألطفال بالعدل وعلى قدم              

                                                                                        وجيب التأكيد على أن من حق الزوجة أن تشترط يف عقد الزواج أن يتعهد الزوج بأال                  .                             ضـمان ظروف عيش مماثلة هلم     
             يتزوج عليها؛

                                                                                               تبسيط إجراءات توثيق عقد الزواج للمواطنني املقيمني يف اخلارج من خالل االكتفاء حبضور شاهدين               - ٥ 
    ً                                 بقاً لإلجراءات املعمول هبا يف بلد اإلقامة؛             مسلمني، وذلك ط

                         فاألمر يتعلق بتقييد حق      .                         ً                                                أصبح حل رباط الزوجية حقاً ميارسه الزوج والزوجة حتت اإلشراف القضائي           - ٦ 
                            كما مت إقرار الطالق بالتراضي؛  .                                         التطليق، مع تعزيز آليات التوفيق والوساطة

      إلخالل                                                  سيع احلق الذي بيد املرأة لطلب الطالق القضائي                                                       إعادة التوازن إىل العالقات الزوجية بغرض تو       - ٧ 
       ذلك؛               أو العنف، وغري    اهلجر                    مثل عدم اإلنفاق أو  ،         بالزوجة      ضرر حلق                                   الزوج بشرط من شروط عقد الزواج، أو ل
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                       ذات الصلة باملوضوع                         االتفاقيات الدولية       أحكام        بإدراج       يها       عل      احلفاظ                              حتقـق االعتراف حبقوق الطفل و      - ٨ 
     مث   ،         مث لألب   ،      لألم        إسنادها                                     مصلحة الطفل يف احلضانة من خالل            ضمان ب و                     يف مدونة األسرة،            ها املغرب                  الـيت صـدق علي    
     ، مع              األكثر أهلية       الطفل                                 أن يقرر إسناد احلضانة ألحد أقارب        وحده          للقاضي    كان      ذلك،           فإن تعذر     .    األم                  لـلجدة من جهة     

     إمتام      وجيب  .                           عن بقية عناصر النفقة          ً   مستقالً                       ً      سكن الئق للمحضون واجباً        توفري             كما مت جعل      .                         مـراعاة مصـلحة الطفل    
  .                                      املتعلقة بالنفقة يف أجل أقصاه شهر واحد        اإلجراءات

                       استثنائية، حيظى الطفل             ألسباب              ً  الزواج رمسياً                       في حالة عدم توثيق      ف   .                        حـق الطفل يف النسب           ضـمان  - ٩ 
  ؛      البنوة      إثبات  ب        يت تسمح            البينات ال    إىل       احملكمة        وتستند .                         حبماية حقه يف االعتراف بنسبه

     ق يف    احل                من جهة االبن،            األحفاد                            من جهة األم، على غرار                                              اإلنصـاف يف اإلرث، بإعطـاء األحفـاد          -  ١٠  
  ؛      اإلنصاف           ً            ، وذلك حرصاً على العدل و    جدهم              حصتهم من تركة 

         الذمة        استقالل                        مع االحتفاظ بقاعدة      ،                    خالل فترة الزواج              ها الزوجان     كتسب      اليت ي            األموال       تدبري         تنظـيم    -  ١١  
   .                          مستقلة عن عقد الزواج         وثيقة      يف                                              على طريقة التدبري املشترك لألموال املكتسبة                االتفاق               وعلى الزوجني              لكل منهما،           املالية  

  .                       يعرض أي خالف على العدالة و

                                                                                                ولتنفيذ مدونة األسرة اجلديدة، تقرر جتهيز أماكن داخل خمتلف حماكم اململكة حملاكم األسرة وتدريب أطر مؤهلة    -  ٧٢
  .                                           ات ملمارسة السلطة اليت ستوكل إليهم يف هذا اجملال              من خمتلف املستوي

                               ويف هذا املضمار، جتدر اإلشارة إىل     .                                                                            ومبـوازاة هـذه املكتسبات التشريعية واملؤسسية، تبذل جهود لتعليم املرأة           -  ٧٣
  :           نقطتني اثنتني

                                           الذي يقوم به اجملتمع املدين يف جمال تعليم املرأة؛                 الدور األكثر أمهية  •  

ّ         تدّخـل الع   •                                                                                              ديـد من اهليئات والوكاالت املعنية بالتعاون املتعدد األطراف والثنائي يف املغرب اليت تقدم                
           ويقوم هذا    .                                                                                       الدعـم ملشاريع متدرس الفتيات الصغريات السن يف الوسط الريفي وإدراج النهج اجلنساين            

  .         م املساواة                                                                          النهج على توازن العالقات بني الرجل واملرأة واستفادهتما من مزايا التنمية على قد

         ومع ذلك،   .                                        ً إهنن ميثلن ثلث اليد العاملة احلضرية تقريباً  .                                                      وباملـثل، فإن دخول املرأة إىل سوق العمل ال رجعة فيه       -  ٧٤
  .                         ً                                     يظل وضعهن يف جمال العمل هشاً بسبب الفرص احملدودة اليت يتيحها االقتصاد

    ٤٠                                       ، إذ يبلغ معدل ممارستها لألعمال أكثر من                                                       ً             بـيد أن مشاركة املرأة يف االقتصاد يف الوسط الريفي كبرية جداً            -  ٧٥
  .       يف املائة

  .                                                             وتتمتع املرأة يف الوظائف العمومية بنفس احلقوق اليت يتمتع هبا الرجل -  ٧٦

                      وهذه النسبة آخذة يف      .                ً                            يف املائة تقريباً من مالك موظفي الدولة         ٣٤                         ، كانـت النساء ميثلن          ٢٠٠١              ففـي عـام      -  ٧٧
  .   ليا                            االرتفاع، وال سيما يف الرتب الع
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                                                                                                                   ويتمـيز السـياق الوطين بإرادة حقيقية لتعزيز الدميقراطية ودولة القانون والنهوض بثقافة حقوق اإلنسان، اليت                 -  ٧٨
  .                                   تشكل حقوق املرأة أحد مقوماهتا األساسية

     وهتدف   .     ٢٠٠٤-    ٢٠٠٠                                                                                     ويشـكل النهوض باملرأة إحدى أولويات خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية للفترة             -  ٧٩
  .                                                                         املقررة يف اخلطة إىل إتاحة فرص أكرب للمرأة تضمن مشاركتها بصورة كاملة يف التنمية       الربامج 

      يف عام   "                                                      كتابة الدولة املكلفة باحلماية االجتماعية واألسرة والطفولة "                                       فعـلى الصـعيد املؤسسي، نشري إىل إنشاء      -  ٨٠
           ، مث حتولت       ٢٠٠٠                             ولة وإدماج املعاقني يف عام                                                                          ، اليت حلت حملها الوزارة املكلفة بوضع املرأة ومحاية األسرة والطف              ١٩٩٨
    ".                                                    كتابة الدولة املكلفة باألسرة والتضامن والعمل االجتماعي "     إىل     ٢٠٠٢      يف عام 

                                                                                                         ويف اجملـال السياسـي واإلداري، وصلت النساء إىل أعلى درجات اهلرم، وذلك بصفة وزيرات وكاتبات دولة                  -  ٨١
  .    ٢٠٠٢                          يف املائة من املقاعد يف عام     ١٠,٨            ّ        فيت الربملان مثّلن نسبة                                         وسفريات، وكذلك نائبات ومستشارات يف كلتا غر

                                                                                                           ورغم هذا التقدم، فإن املرأة، وإن كانت ال تتعرض للتمييز يف القانون، تعاين يف الواقع صعوبات يف جمال إعمال          -  ٨٢
  .                   حقوقها املعترف هبا هلا

    ومع   .     ١٩٩٩                          يف املائة بني الرجال يف عام   ٣٤         اء مقابل                  يف املائة بني النس  ٦٢                                    ففي جمال التعليم، بلغت نسبة األمية     -  ٨٣
                                                                                                                           ذلك، إذا كانت ال تزال هناك فوارق قائمة يف ممارسة حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية معينة، فإن هذه الفوارق مرتبطة                

  .     ً                         أساساً بعوامل اقتصادية وجغرافية

                                          رأة وضمان مشاركتها احلقيقية يف التنمية                           ً                                             وتـبذل جهـود كثرية، وفقاً للتوجيهات امللكية، للنهوض حبقوق امل           -  ٨٤
  .                      البشرية املستدامة للبلد

                                                                                                        ويف نفـس السـياق، جيـب اإلشـارة إىل أن برامج املساعدة على التنمية اليت تعدها مؤسسات األمم املتحدة                -  ٨٥
  .           مية يف املغرب                                                                                     ووكاالت التعاون الثنائي تضع النهوض باملرأة يف حمور براجمها يف جمال التعاون واملساعدة على التن

                       القيود على تنفيذ العهد - ٥   و ٤        املادتان 

    ً           وفضالً عن ذلك،     .                                                                                                تذكـر احلكومة املغربية بأهنا مل تتخذ أي إجراء يرمي إىل تقييد احلقوق املعترف هبا يف العهد                 -  ٨٦
  .    َ                                                                   يعاقَب مبوجب األحكام التشريعية املعمول هبا على أي انتهاك حلقوق اإلنسان األساسية

          ق يف العمل      احل- ٦      املادة 

  .                              من الدستور املغريب احلق يف العمل  ١٣                 تكرس أحكام املادة  -  ٨٧

        ، حتققت   )   ١٠١-  ٤٨            ، الفقرات   E/1990/6/Add.20 (                                                              وإضـافة إىل املعلومات املستفيضة الواردة يف التقرير الثاين           -  ٨٨
  .                            نتائج مهمة يف جمال احلق يف العمل
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                                                           رف على اعتماد مشروع قانون العمل وعلى أن تضمن متاشي                     الدولة الط  "                                         ففـيما يتعلق بتوصية اللجنة اليت حتث         -  ٨٩
   "                                                                                              من العهد، وكذلك مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة اليت انضم إليها املغرب               ٨    و  ٧    و  ٦                    أحكامـه مع املواد    

) E/C.12/1/Add.55 ٢٠٠٣                                                     ، جيب اإلشارة إىل أن مدونة الشغل اجلديدة قد اعتمدت يف عام  )  ٤١         ، الفقرة    .  

  :                                      اختذ العديد من اإلجراءات لتعزيز االستخدام و -  ٩٠

               وهي تتعلق مبجمل   .                  من مدونة الشغل    ٤٩٤       إىل      ٤٧٥                                                   الوسـاطة يف جمال العمل، اليت تنظمها املواد من           •
                                                                                                   العملـيات اليت ترمي إىل تيسري العرض والطلب يف جمال العمل، وكذا جممل اخلدمات املقدمة للباحثني                

                          وتتم الوساطة عرب إدارات      .                              زيز االستخدام واالندماج املهين                                          عـن عمـل وألرباب العمل من أجل تع        
      وأعطت   .                                                                             ً               أنشـأهتا هلذا الغرض السلطة احلكومية املكلفة بشؤون العمل، اليت تقدم هذه اخلدمات جماناً             

                                                    ً                                        مدونـة الشـغل اجلديـدة للوكاالت اخلاصة احلق يف أن تكون وسيطاً بعد احلصول على رخصة من               
                كما نصت مدونة     .                    من مدونة الشغل      ٤٧٧                          ؤون العمل، مبوجب املادة                                    السـلطة احلكومـية املكلفة بش     

                                                                                                   الشـغل عـلى أحكام تتعلق بتوظيف العمال املغاربة يف اخلارج، باالستناد إىل النصوص واالتفاقيات               
        كما تنص   .                 من مدونة الشغل   ٥١٥     إىل    ٥١٢                                                       املـتعلقة بالـيد العاملة خارج الوطن، مبوجب املواد من      

   ).   ٥١٩     إىل    ٥١٢         املواد من  (                      ق بعمل األجانب يف املغرب                      املدونة على أحكام تتعل

                                         أنشأت مدونة الشغل اجلديدة لدى السلطة        :                                                       اجمللس األعلى واجملالس اجلهوية واإلقليمية إلنعاش التشغيل       •
                 الذي يعود إليه     "                            اجمللس األعلى إلنعاش التشغيل    "                               ً         ً             احلكومية املكلفة بشؤون العمل جملساً استشارياً باسم        

                                                                                           ة احلكومية يف جمال التشغيل وإبداء رأيه يف مجيع القضايا املتعلقة بالتشغيل على الصعيد                             تنسـيق السياس  
                                                                                                      الوطـين، وال سيما التوجيهات العامة للحكومة يف جمال التشغيل والتدابري الرامية إىل النهوض بالشباب             

  .                           وإدماجهم وتدبري شؤون التشغيل

  :                            وهو مكلف إضافة إىل ذلك مبا يلي  .                                        ومهمة اجمللس األعلى إلنعاش التشغيل استشارية -  ٩١

        اإلنتاج؛                الشركاء يف عملية                     احلوار والتشاور بني      تطوير    يف      ملسامهة ا •

  ؛      الدولة                                    خاصة تلك اليت تلقى الدعم واملساعدة من  و               إنعاش التشغيل،       تدابري          وتقييم    تبع ت •

                 اخلاص، بناء على               والقطاع     ام        شبه الع              ام والقطاع              القطاع الع    يف           التشغيل                       حالـة وإمكانـيات            اسـة   در •
   ؛       املعنية                     من اإلدارات واهليئات         تصل إليه     اليت         املعلومات 

             ومقترحاته؛    اجمللس       بآراء        مشفوعا      حلكومة     إىل ا       يرفع  ه               التشغيل وآفاق    حالة    عن      سنوي        تقرير      إعداد •

       النمو                                                                              مع مجيع اللجان واهليئات املتخصصة، الوطنية واحمللية، ذات العالقة بقضايا                      والـتعاون            التنسـيق  •
  ؛   عام                            ضايا التنمية االجتماعية بشكل   بق                                      الدميغرايف والتعليم والتكوين والتشغيل، و

                  ملختلف املتدخلني          الفعلية                                                                       واقتراح برامج وخطط جهوية للتشغيل ترتكز على الشراكة واملسامهة                إعداد •
  .     احملليني
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                            ويتألف هذا اجمللس من ممثلي       .                                                                                ويـترأس اجمللس األعلى إلنعاش التشغيل الوزير املكلف بالشغل أو من ينوب عنه             -  ٩٢
  .                                                                   ً اإلدارة واملنظمات املهنية ألرباب العمل ونقابات العمال املهنية األكثر متثيالً

                                                                                                  وحيق لرئيس اجمللس أن يدعو للمشاركة يف أعمال اجمللس كل شخص معترف بكفاءته وخربته يف جمال ختصص                  -  ٩٣
  .                       من مدونة الشغل اجلديدة   ٥٢٣                      اجمللس، وذلك مبوجب املادة 

  :                                من مدونة الشغل أنه أنشئ ما يلي   ٥٢٤                                                               وفيما يتعلق باجملالس اجلهوية واإلقليمية إلنعاش التشغيل، جاء يف املادة  -  ٩٤

                                حتت رئاسة عامل العمالة أو         عمل ي                                                              يف مقر كل جهة من جهات اململكة جملس جهوي إلنعاش التشغيل             •
  ؛                أو من ينوب عنه ،           مركز اجلهة ،      اإلقليم

                  عامل العمالة أو                   عمل حتت رئاسة     ي                   إلنعاش التشغيل                                    إقليم يف اململكة جملس إقليمي                          يف مقر كل عمالة أو     •
  .      اإلقليم

  :                                             ويعهد إىل هذه اجملالس ذات الطابع االستشاري ما يلي -  ٩٥

      املهين؛                        قضايا التشغيل واإلدماج  يف        الرأي      إبداء •

            زيادة تكييف              واملتوسطة، و ة                   مؤسسات األعمال الصغري                                  الكفيلة بإنعاش التشغيل ودعم              االقتراحات      تقدمي •
       احمللية؛  ل   عم           اجات سوق ال  تي ح    مع ا      دريب   الت

       الدعم                                                     فيما يتعلق بإجراءات إنعاش التشغيل اليت تلقى                                       ً           تقيـيم النـتائج احملصل عليها حملياً        يف          املسـامهة  •
  ؛      الدولة            واملساندة من 

   ؛  ل  عم  ال        يف سوق                        ً كة بني خمتلف املتدخلني حملياً ا                والتشاور والشر     احلوار       تنشيط •

                         ل وصياغة برامج مشتركة      عم                   للنهوض بسوق ال                             ً       مع خمتلف األطرف املعنية حملياً             والتعاون         التنسيق      ضمان   •
  .          هذا اجملال يف

                              األعلى إلنعاش التشغيل حول           للمجلس                                                        جملالس اجلهوية إلنعاش التشغيل إعداد تقرير سنوي يرفع              إىل ا          يعهد      كما -  ٩٦
  .                        الكفيلة بإنعاش التشغيل       املشاريع و            باملقترحات        ً  مشفوعاً  ه،     وآفاق               قضايا التشغيل

         لمنظمات  ول        إلدارة،   ل                                                       اجملالس اجلهوية واإلقليمية إلنعاش التشغيل من ممثلني              تتكون   ،     ٥٢٥     ً                  ووفقـاً ألحكام املادة      -  ٩٧
      كل         اجمللس   ال  عم                                 اجمللس أن يدعو للمشاركة يف أ           لرئيس     ميكن و  .           ً  األكثر متثيالً            املهنية          العمال           ونقابات            رباب العمل          املهنية أل 

  .                              معترف بكفاءته وخربته يف هذا اجملال   خص  ش

                                                                                                              وبغـية إنعـاش التشـغيل واحلد من بطالة الشباب، وال سيما بطالة احلاصلني على شهادات، اختذ العديد من                    -  ٩٨
                                                                                                                    اإلجراءات، وال سيما اإلدماج املباشر، والتدريب من أجل اإلدماج، واإلدماج عرب إنعاش املقاولة، وإصالح الوساطة على                

  .       العمل         مستوى سوق
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                                                                                                               وقـد مولت هذه اإلجراءات، اليت تديرها باخلصوص الوزارات املكلفة بالتشغيل والصناعة والزراعة واملالية، من                -  ٩٩
         مليار      ٢,٦٢                                   من خمصصات يف امليزانية قيمتها           ١٩٩٤                                                                    صـندوق إنعـاش تشغيل الشباب الذي استفاد منذ إنشائه يف عام             

         وصندوق     ١٩٩٦                                             التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة يف عام                                          وتضـاف إىل هذه املخصصات تربعات وكالة          .       درهـم 
  .            مليون درهم    ٢٠,٢              مليون درهم و  ٥٠                   ، وتبلغ على التوايل     ٢٠٠٣                 احلسن الثاين يف عام 

  :                                                     ومبوازاة هذه اإلجراءات، اختذت تدابري استراتيجية أخرى، وهي -   ١٠٠

                    الصادر بالظهري رقم   ٥١-  ٩٩           لقانون رقم  ا   " (                                           الوكـالة الوطنية إلنعـاش التشغيل والكفـاءات  "       إنشاء   •
                                                       ومهمتها املسامهة يف تنظيم وتنفيذ برامج تعزيز تشغيل          )     ٢٠٠٠       يونيه   /         حزيران  ٥          املؤرخ    ١-  ٠٠-   ٢٢٠

    ٢٤                                                ويف هذا الصدد، توسعت شبكة الوكالة الوطنية بإنشاء   .                                         العمالة املاهرة اليت تقررها السلطات العامة
                           والتوجيه للباحثني عن عمل؛                        شباك لتقدمي خدمات اإلعالم   ١٠٠       وكالة و

   ١-  ٠٢-   ١٨٨                        الصادر بالظهري رقم       ٥٣-  ٠٠              القانون رقم    (                                            اعـتماد ميثاق املقاولة الصغرية واملتوسطة        •
                                                             الذي يرمي إىل دعم املقاوالت يف اجلهود اليت تبذهلا يف سبيل إعادة        )     ٢٠٠٢       يوليه   /        متـوز    ٢٣         املـؤرخ   

       مؤسسات                                   هتدف إىل تنشيط عمليات إنشاء                                          وقد وضع هذا امليثاق آليات جديدة       .                     اهلـيكلة والتنمـية   
                        الوكالة الوطنية إلنعاش    "                                                                          األعمـال الصـغرية واملتوسطة، سيما بواسطة تعزيز ضمان القروض وإنشاء            

  ؛ "                       املقاوالت الصغرية واملتوسطة

          ً       ً                     واعتمد هنجاً مبتكراً على مستوى عملية وضع   .            كمؤسسة عامة  "                  صندوق احلسن الثاين  "               وقـد أنشـئ      •
                         وتتمثل الطريقة املعتمدة يف   .                                                  نح تدخالته املزيد من املرونة والقوة يف إنعاش االستثمار                   امليزانـية لكـي مي   

                                                                                                 إجيـاد عالقـة مباشـرة بني املوارد املستمدة من عمليات اخلصخصة وإجناز برامج استثمارية حمددة                
                                وتسمح هذه الطريقة بتجنب حتول       .             ً                                           تسـتهدف خصيصـاً اإلنعاش االقتصادي واالجتماعي والثقايف       

  .                                        دات اخلصخصة إىل تغطية نفقات الدولة العادية    إيرا

َ  َّ                                                                                                        وُتَمحَّـص املشاريع املقترح على صندوق احلسن الثاين متويلها للتحقق من أهليتها للتمويل يف ضوء معايري حمددة                 -   ١٠١  ُ 
  :    ً     سلفاً، وهي

                                 تشجيع إجياد فرص عمل واحلفاظ عليها؛ •  

       تيجية؛                                            مارسة دور حيفز على االستثمار يف القطاعات االسترا •  

                                      تعزيز الشراكة بني القطاعني العام واخلاص؛ •  

                                        در إيرادات كفيلة بضمان استمرار الصندوق؛ •  

  .                                         املسامهة يف تنمية البلد االقتصادية واالجتماعية •  
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   ك،                                                                                                               وقد وقعت االتفاقات املتعلقة باملشاريع والربامج املمولة من صندوق احلسن الثاين يف ظل الرئاسة الفعلية للمل                -   ١٠٢
                                                                                 السكن االجتماعي، والبىن التحتية للطرق السريعة وللمرافق الرياضية والثقافية،           :                                        وهـي تشـمل الربامج األساسية التالية      

                                                                                                                          واملـرافق الصـناعية والسـياحية، والبىن التحتية للموانئ والصيد، وبرنامج تزويد سكان األرياف باملاء الصاحل للشرب،                 
  .       ملعلومات                                   وإنعاش التشغيل، وتطوير تكنولوجيات ا

     ١٠٧       ً                                            اتفاقاً تتعلق مبشاريع استثمار تبلغ قيمتها حنو         ٦٩           ، بإبرام       ٢٠٠٣                                              وقام هذا اجلهاز، منذ إنشائه يف هناية عام          -   ١٠٣
  .          فرصة عمل   ٤٠٥     ٠٠٠                   مليارات درهم وأوجد 

            األطفال على                                                           من املدونة اجلنائية تعرف سخرة األطفال بأهنا إجبار             ٤٦٧        فاملادة    .                               وميـنع التشريع املغريب السخرة     -   ١٠٤
    ١٢    و   ١٠                                                                                                              مزاولة عمل حيرمه القانون أو عمل يضر بصحتهم أو أمنهم أو أخالقهم أو تطورهم وتربيتهم، مبوجب املادتني                  

  .                املتعلقتني بالسخرة  )    ١٠٥       ورقم   ٢٩    رقم  (                         ً                                   من مدونة الشغل، وذلك طبقاً ألحكام اتفاقييت منظمة العمل الدولية 

  .                                    ً                         من العهد، تبذل احلكومة املغربية جهوداً كثرية يف جمال التدريب املهين ٦           من املادة  ٢     ً              ووفقاً ألحكام الفقرة  -   ١٠٥

          وقد يكون    .                                                                                                ويـرمي التدريب املهين إىل تلبية احتياجات مؤسسات األعمال وتعزيز الشباب وزيادة فرص العمل              -   ١٠٦
  .                   ً                                     ً                  ً التدريب املهين أساسياً أو أثناء العمل، كما ميكن أن يكون مكلالً بشهادة أو تأهيلياً

                                  سنة يف الوقت املتوقع لتلقيهم        ١٥                                                                        والتدريـب املهين األساسي متاح لألشخاص الذين تكون أعمارهم قد بلغت             -  ٠٧ ١
  .       التدريب

                                                                                                               ويهـدف التدريب أثناء العمل إىل تطوير مؤهالت العمال وكفاءاهتم من أجل تعزيز القدرة التنافسية للشركات                 -   ١٠٨
  .                     وتسهيل ترقيتهم املهنية                                          والسماح للمستخدمني مبواجهة تطورات سوق العمل 

  :                                      ويقدم التدريب املهين حسب األساليب التالية -   ١٠٩

                                                                                                    التدريـب املهين باملقاولة، الذي يتم يف مؤسسات التدريب املهين ويستكمل بدورات تدريبية تقنية يف                •
            الوسط املهين؛

                    مجالية على األقل يف                               ، الذي تتم نصف مدته اإل      )  ٣٦-  ٩٦                      املقرر بالقانون رقم     (                         التدريب املهين بالتناوب     •
                                            شركة، وثلثها على األقل يف مؤسسة للتدريب املهين؛

                                        ، ويقوم على تدريب عملي يف الشركة بنسبة ال  )  ١٢-  ٠٠                   املقرر بالقانون رقم  (                     التدريب املهين بالتمرس  •
                          يف املائة، بتدريب عام       ١٠                                                              يف املائة من مدته اإلمجالية، ويستكمل، بنسبة ال تقل عن              ٨٠             تقـل عـن     

  .    لوجي     وتكنو

                                                                              اإلطـار القـانوين لنظام التدريب املهين، وهو ينظم القطاع اخلاص يف جمال              ٣-  ٠٠                          وميـثل القـانون رقـم        -   ١١٠
  .            التدريب املهين
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  :                                             وينظم التدريب املهين على أربعة مستويات، كما يلي -   ١١١

                                                                  التخصص مفتوح للتالميذ الذين أهنوا الفصل السادس من التعليم االبتدائي؛ •

                                                                 توح للتالميذ الذين أهنوا السنة الثالثة من التعليم الثانوي اإلعدادي؛          التأهيل مف •

                                                                                مستوى التقين مفتوح للتالميذ الذين أهنوا السنة الثالثة من التعليم الثانوي التأهيلي؛ •

  .                                                      املستوى التقين املتخصص مفتوح للحاصلني على شهادة البكالوريا •

  .                                الصدد إىل أنواع التدريب التالية ١                وميكن اإلشارة يف هذ  .         ريب املهين                                 وقد اختذت تدابري خمتلفة للنهوض بالتد -   ١١٢

                                    التدريب املهين لفائدة السكان املستضعفني

                            التدريب املهين لفائدة احملتجزين

                                                                                                          يهدف هذا التدريب إىل تسهيل إعادة اإلدماج االجتماعي املهين للمحتجزين يف مركز اإلصالح والتهذيب التابع                -   ١١٣
                                                                                               مبدينة سال، ومركز اإلصالح والتهذيب التابع للسجن احمللي بعني السبع مبدينة الدار البيضاء، والسجن احمللي                 للسجن احمللي   

  .                                             مبدينة وجدة، والسجن احمللي آيت ملول مبدينة أغادير

  :                       ويتمحور الربنامج حول اآليت -   ١١٤

                     برنامج للتدريب املهين؛ •  

    يني؛                                برنامج حملو األمية جلميع احملتجزين األم •  

                                                                                                 بـرنامج تعليمي عام لفائدة احملتجزين الذين كانوا يدرسون قبل حبسهم ولفائدة احملتجزين الذين حكم          • 
                        عليهم بالسجن ملدة طويلة؛

                             أنشطة دينية وثقافية ورياضية؛ •  

  .                           برنامج لإلدماج االجتماعي املهين •  

     ً      شخصاً يف      ٧٦٣                                  املستفيدين يف املراكز املعنية من                                                                        ويف إطـار بـرنامج التدريب املهين، من املتوقع أن يزداد عدد              -   ١١٥
  :                  ، ويتوزعون كما يلي    ٢٠٠٥ /    ٢٠٠٤    يف  ١     ٢٠٠     إىل     ٢٠٠٤ /    ٢٠٠٣
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األعـداد املتوقعة 
 ٢٠٠٤/٢٠٠٥يف 

 عـدد املستفيدين
 املؤسسات        ُّ  عدد الش عب ٢٠٠٣/٢٠٠٤يف 

                                   مركز اإلصالح والتهذيب بالدار البيضاء   ١٦    ٢٨٦    ٢٧٠

  )           جناح النساء (        السبع               السجن احمللي بعني  ٦   ٧٩   ٨٥

                        مركز اإلصالح والتهذيب بسال   ١٥    ١١٨    ٢٤٠
               السجن احمللي بسال   ١٤    ١٣٤    ٢٢٥

٥ ٢٥ ٣٥ 
            جناح األحداث
            جناح النساء

                 السجن احمللي بوجدة  ٧   ٥٤    ١٥٠

٣ ٨ ١٥ 
                         جناح الرجال وجناح األحداث

            جناح النساء
                            السجن احمللي آيت ملول بأغادير  ٧   ٤٤    ١٥٠

٣ ١٥ ٣٠ 
     حداث       جناح األ

            جناح النساء
      اجملموع   ٢٤    ٧٦٣  ١     ٢٠٠

  :                                                                   وتتوزع امليزانية املرصودة إلجناز هذا الربنامج بني الشركاء على النحو التايل -   ١١٦

 )بآالف الدراهم(ميزانية االستثمار  ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ اجملموع

                        مؤسسة حممد اخلامس للتضامن  ١     ٠٠٠  ٤     ٠٠٠  ٥     ٠٠٠

                      إلعادة تأهيل السجناء                مؤسسة حممد السادس  ١     ٠٠٠  ٣     ٠٠٠  ٤     ٠٠٠

                                  كتابة الدولة املكلفة بالتكوين املهين  ٥     ٥٠٠  ٢     ٥٠٠  ٨     ٠٠٠

            وزارة العدل -   ١٢     ٠٠٠   ١٢     ٠٠٠

  )       التجهيز (              التعاون الدويل  -  ١     ٥٠٠  ١     ٥٠٠

  ) ١ (      اجملموع   ٧     ٥٠٠   ٢٣     ٠٠٠   ٣٠     ٥٠٠

  ) ٢   ) (               املساعدة التقنية (              التعاون الدويل     ٤     ٥٠٠

  ) ٢   (   ) + ١ (      اجملموع      ٣٥     ٠٠٠

  .                                                      وعالوة على ذلك، اختذت إجراءات لتوفري التدريب املهين للمعاقني -   ١١٧
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                التدريب بالتمرس

                                                                   ، الذي ميثل اإلطار املرجعي يف هذا اجملال على وضع نظام للتدريب             "                                    امليـثاق الوطـين للتربية والتكوين      "      نـص    -   ١١٨
                                                     ا عن الدراسة بأن يكتسبوا، عن طريق مزاولة مهنة                                                                          بالتمرس يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يسمح للشباب الذين انقطعو        

  .                                                       خيتاروهنا، املؤهالت الالزمة اليت تيسر اندماجهم يف احلياة املهنية

                                                                                                             ويسـمح التدريب بالتمرس للمؤسسات الصغرية واملتوسطة بزيادة إنتاجيتها وتعزيز قدرهتا التنافسية عن طريق               -   ١١٩
                                                                          على االبتكارات التكنولوجية، واستيعاب أعداد الشباب الذين ينقطعون عن                                  ُّ ً         ً             تـزودها بـيد عاملـة أكثر تأهُّالً وانفتاحاً          

  .      ً  سنوياً   ٢٠٠     ٠٠٠                          الدراسة والذين يبلغ عددهم 

                                                                  عمليات رائدة يف قطاعات الصناعة التقليدية واخلدمات والبناء             ١٩٩٧          منذ عام     "                    مكتب التكوين املهين   "       وأجرى   -   ١٢٠
  .                           دية والزراعة والتعاون الوطين                                           والزراعة، بالشراكة مع إدارات الصناعة التقلي

               شاب بالتمرس    ٤٠     ٠٠٠               على تدريب        ٢٠٠٤ /    ٢٠٠٠                                                      ونصـت اخلطة اخلمسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية         -   ١٢١
  .    ٢٠١٠ /    ٢٠٠٩        يف أفق   ٦٠     ٠٠٠   و    ٢٠٠٥ /    ٢٠٠٤      يف أفق 

                 ب صدور القانون         ، وعق     ١٩٩٧                                                                                     وعند انتهاء فترة العمليات الرائدة يف جمال التدريب بالتمرس اليت جرت منذ عام               -   ١٢٢
                                                                                                             ، عمدت كتابة الدولة املكلفة بالتكوين املهين إىل تعميم هذا النمط من التدريب يف إطار االتفاقات املربمة                   ١٢-  ٠٠       رقـم   

          وحىت هناية    .                                                                                                           مع إدارات التدريب وغرف الصناعة التقليدية ومراكز التدريب، وكذلك مع اجلمعيات ومراكز األسر الريفية             
    ١٥     ٢٥٥          ، بينهم     ٢٤     ٥٠٧                                         وتتعلق بعدد إمجايل من الشباب يبلغ            ٢٠٠٣ /    ٢٠٠٢      يف     ٤٠      منها         ً     اتفاقاً،     ٨٠         ، أبرم       ٢٠٠٣

  .                       ال يزالون يتلقون التدريب

                                       لتدريب شباب تابعني هلذه اجلمعية، مثل        "                                 الرابطة املغربية حلماية الطفولة    "                                    وجيـري اإلعـداد ملشروع اتفاق مع         -   ١٢٣
  .                        يني الذين أعيدوا إىل املغرب                                           املربيات يف رياض األطفال، واخلدم واملهاجرين السر

     ً                              شاباً يتوزعون، حسب مقدمي التدريب،   ٢٧     ٨٥٥                     ، ستخص برامج التدريب     ٢٠٠٤ /    ٢٠٠٣                   وفيما يتعلق بالعام  -   ١٢٤
  :               على النحو التايل

 مقدمو التدريب عدد املتمرنني الذين يتعني تدريبهم
                  الصناعة التقليدية  ٥     ٠٠٠
        الزراعة   ١٠     ٠٠٠
               وإنعاش الشغل                 مكتب التكوين املهين  ٧     ١٧٠
              التعاون الوطين  ٣     ٢٨٥
        السياحة  ١     ٢٠٠
             الصيد البحري  ١     ٢٠٠
      اجملموع   ٢٧     ٨٥٥
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                                           تعزيز املساواة بني اجلنسني يف نظام التدريب املهين

                                                                                                       بـاب التدريب املهين مفتوح يف نفس الظروف أمام الفتيان والفتيات الذين ميلكون الكفاءات الالزمة ويستوفون         -   ١٢٥
  .   وبة           الشروط املطل

                                           يف املائة من العدد اإلمجايل للمتدربني يف          ٤٢                متدربة، أي      ٦٠     ١٧٠       حنو       ٢٠٠٣ /    ٢٠٠٢                        وبلغ عدد املتدربات يف      -   ١٢٦
  .                   القطاعني العام واخلاص

  .                                     يف املائة من الناجحني على املستوى الوطين  ٤٢     ، أي     ٢٠٠٣             فتاة يف عام   ٢٨     ٩٠٠                  وبلغ عدد الناجحات  -   ١٢٧

     ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢                      حني حسب مستوى التدريب،    ُّ                      توزُّع أعداد املتدربني والناج

 مستوى التدريب أعداد املتدربني منهم إناث النسبة املئوية أعداد الناجحني منهم إناث النسبة املئوية

    ختصص   ٢٨     ٣٤٢   ١٥     ٥٥٤ ٥٥   ١٩     ٨١٩  ٧     ٢٥٨ ٣٧

      تأهيل   ٥٠     ٦٣٨   ١٧     ٢٧٥ ٣٤   ٢٤     ٢٥٦  ٩     ٠٢٩ ٣٧

    تقين   ٤٧     ٨٩١   ٢٠     ٦٧٢ ٤٣   ١٩     ٠٧٣  ٨     ٦٧٢ ٤٦

          تقين متخصص   ١٦     ٧٧٦  ٦     ٦٧٠ ٤٠  ٦     ٣٦٢  ٣     ٩٦٩ ٦٢

      اجملموع    ١٤٣     ٦٤٧   ٦٠     ١٧١ ٤٢   ٦٩     ٥١٠   ٢٨     ٩٢٨ ٤٢

             متدربة يف    ٣٤     ٤٤٠                                               ً                                        ويسـتقبل قطـاع التدريـب املهـين اخلـاص، مـن جهته، أعداداً كبرية من الفتيات                   -   ١٢٨
                متدربني يف قطاع                                    يف املائة من العدد اإلمجايل لل        ٥٣                                               يف املائـة مـن العـدد اإلمجايل للفتيات و            ٥٧       ، أي       ٢٠٠٣ /    ٢٠٠٢

  .                 التدريب املهين اخلاص

ُ              ولتعزيز املساواة بني اجلنسني، ُخصص حمور        -   ١٢٩                                    الذي جيري إجنازه يف إطار التعاون        "                   املقاربة بالكفايات  "          يف مشروع                             
  .       مع كندا

         وىل، على                يف مرحلة أ            بني اجلنسني                                                                                 وسـتتمحور املهمة التكميلية ملكتب التكوين املهين الرامية إىل تعزيز املساواة             -   ١٣٠
          ٍ      ٍ                                                                                                            إعـداد دراسٍة نوعيٍة عن العوامل اليت تفسر، من جهة، اجملال احملدود أكثر أمام الفتيات لتلقي التدريب املهين، ومن جهة                    

  .         ّ                       ً أخرى، تركّزهن يف شعب نسوية تقليدياً

  :          صر التالية                                                                                       وستساعد نتائج هذه الدراسة على رسم استراتيجية لتعزيز املساواة بني اجلنسني ميكن أن تتضمن العنا -   ١٣١

                                                                                تنفيذ تدابري حتفيزية وتنظيم محالت إعالمية من أجل إدماج الفتيات يف الشعب غري التقليدية؛ •  

                                                                          القضاء على الصور النمطية املعادية للمرأة يف إطار إعادة هيكلة برامج التدريب؛ •  

                       اب العمل مببادئ القسط يف                                                 ِّ                    مـراعاة أهداف املساواة بني اجلنسني يف برامج تدريب املدرِّبني وتوعية أرب       • 
  .                       جمال التشغيل وظروف العمل
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              ، مشروع مرسوم     ٢٠٠٤        ، يف عام  "                                     كتابة الدولة املكلفة بالتكوين املهين     "                                      وملكافحـة األمية لدى النساء، وضعت        -   ١٣٢
   مج                                                                                                                  يكمل مرسوم إنشاء رسم التدريب املهين ويرمي إىل تشجيع الشركات والعمال، وخاصة النساء، على املشاركة يف برا                

  .                                                                                حمو األمية الوظيفية بتغطية األجور أثناء ساعات التدريب جبزء من الرسم على التدريب املهين

                                                                             ُ                               ويهـدف هذا املشروع إىل تذليل بعض الصعوبات املالحظة يف برامج حمو األمية الوظيفية اليت أُطلقت بالشراكة                  -   ١٣٣
                                                ل املستفيدين من أنشطة حمو األمية خارج ساعات                                                                               مـع املـنظمات املهنية، وال سيما عدم كفاية وسائل نقل وأمن العما            

  .                                                          العمل، خاصة يف القطاعات اليت تكثر فيها اليد العاملة النسائية

                        برنامج التدريب التأهيلي

                                    فقد وضع يف إطار االتفاق املوقع يف         .                                                                      اهلـدف الرئيسي هلذا الربنامج هو مكافحة بطالة احلاصلني على شهادات           -   ١٣٤
  .                                                                                الوزارة املكلفة بالشغل والتكوين املهين والوزارة املكلفة بالتعليم العايل وتكوين األطر    بني    ١٩٩٩      أبريل  /       نيسان  ١٢

                                                                                                          ولدعـم تشغيل احلاصلني على شهادات جامعية الذين يبحثون عن عمل للمرة األوىل، يضمن هلم هذا الربنامج                  -   ١٣٥
                أشهر، مع دورة   ١٠     إىل  ٤              دة التدريب من        وتبلغ م  .       ً        ً                                               تدريـباً تأهيلـياً قصري األجل يف الشعب اليت توجد فيها فرص عمل      

  .              تدريبية يف شركة

                                                                                                                وتـراعى يف عملية اختيار املستفيدين من برنامج التدريب التأهيلي الظروف االجتماعية للمستفيدين، مع إعطاء                -   ١٣٦
  .                ً                                األولوية لألكرب سناً وللعاطلني عن العمل منذ مدة طويلة

        ومواتية                                 احلق يف التمتع بظروف عمل عادلة - ٧      املادة 

     بشأن   )    ١٠٠    رقم  (    ً                                                                                         طبقاً ألحكام العهد، انضم املغرب إىل اتفاقيات منظمة العمل الدولية املختلفة، ومنها االتفاقية          -   ١٣٧
     بشأن   )    ١٠٦     رقم   (                                                         بشأن الراحة األسبوعية يف املنشآت الصناعية، واالتفاقية          )   ١٤     رقم   (                                  املسـاواة يف األجـر، واالتفاقية       
            بشأن تفتيش    )    ١٢٩     رقم   (                                بشأن تفتيش العمل، واالتفاقية       )   ٨١     رقم   (                    املكاتب، واالتفاقية                                    العطلـة األسبوعية يف التجارة و     
                بشأن احلد األدىن     )    ١٣٨     رقم   (                                       املتعلقتان بإلغاء السخرة، واالتفاقية       )    ١٠٥         ورقم     ٢٩     رقم   (                                 العمل يف الزراعة، واالتفاقيتان     

     بشأن  )    ١٣٥     رقم   (                        مل األطفال، واالتفاقية                            املتعلقة بأسوأ أشكال ع     )    ١٨٢     رقم   (                                        لسـن االلـتحاق بـالعمل، واالتفاقية        
  .           ممثلي العمال

                                                          ، كـل متييز بني اجلنسني يتعلق باألجر عن العمل املتساوي            ٣٤٦                                             ومتـنع مدونـة الشغل، مبوجب أحكام املادة          -   ١٣٨
  .        يف القيمة

      باطل                                                                                         كمـا أن كـل اتفـاق فردي أو مجاعي يرتع إىل خفض األجر إىل مستوى يقل عن احلد األدىن القانوين         -   ١٣٩
  .            بقوة القانون

                                                                  بأن تتخذ تدابري إلزالة التباين الكبري بني احلدود الدنيا لألجور           "               الدولة الطرف                                       وفـيما يـتعلق بتوصـية اللجنة         -   ١٤٠
  .                                                                                                              املدفوعـة ملخـتلف فـئات العـاملني، ال سيما بني أجور العاملني يف القطاعني الصناعي والعاملني يف القطاع الزراعي           

                                                                              ي اللجنة بقوة بأن يرفع احلد األدىن لألجر إىل مستوى يؤمن على حنو أفضل مستوى معيشة                               وباإلضـافة إىل ذلـك، توص     
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                                                           ، جيب اإلشارة إىل أن تباين احلد األدىن لألجور بني قطاعات            )  ٤٢           ، الفقرة   E/C.12/1/Add.55   " (                     مالئم للعاملني وأسرهم  
                                          راعي يتلقون مزايا عينية ال تدخل يف احلد األدىن                                                                  الصناعة والتجارة واخلدمات وقطاع الزراعة عائد إىل أن عمال القطاع الز

  .     لألجور

                                                                                    ً      ً                     وفيما يتعلق بالتدابري املتخذة لزيادة احلد األدىن إىل مستوى يضمن للعمال وأسرهم مستوى معيشياً كافياً، جتدر                 -   ١٤١
                 يف املائة على      ١٠          بنسبة                                    ً                                                             اإلشـارة إىل أن احلد األدىن لألجور، وفقاً لالتفاقات املربمة يف إطار احلوار االجتماعي، قد زيد               

                      حيدد احلد األدىن لألجور،     ٢٠٠٤      يونيه  /        حزيران ٧        املؤرخ     ٥٢١٩      رقم              اجلريدة الرمسية                        فاملرسوم املنشور يف عدد      .       مرحلتني
  :         ، كما يلي    ٢٠٠٤      يوليه  /     متوز ١          ابتداء من 

                                                             دراهم يف الساعة بالنسبة إىل عمال الصناع والتجارة واملهن احلرة؛    ٩,٦٦ •  

  .                                            ً                                     يف اليوم بالنسبة إىل اجلزء الذي يتعني دفعه نقداً للعمال الزراعيني خارج املزايا العينية     ً  درمهاً  ٥٠ •  

                                  درهم جراء عدم دفع األجر أو          ٥٠٠    و    ٣٠٠                         ً                                          وتتضمن مدونة الشغل أحكاماً جزائية تتمثل يف غرامة تتراوح بني            -   ١٤٢
          ُ                                   د عمال مل ُيتقيد يف حقهم باألحكام املتعلقة                                وتفرض الغرامة كلما وج     .                                                 دفـع أجـر أقل من احلد األدىن لألجور القانوين         

  .      درهم  ٢٠     ٠٠٠                               باألجور، على أال تتجاوز الغرامات 

                                                                                                                 ويف حاالت النـزاع، وإذا مل تدفع املبالغ املستحقة قبل اجللسة، تأمر احملكمة، بناء على طلب العامل املعين، أن                   -   ١٤٣
  .            ُ          ً         ً        انوين اليت اسُتبقيت، كلياً أو جزئياً دون مربرُ                                               ُترد إىل العامل املبالغ اليت متثل احلد األدىن لألجور الق

                                                                                                                 وباملـثل، يعاقب على عدم احترام مبدأ عدم التمييز بني اجلنسني يف األجور عن العمل املتساوي يف القيمة بدفع                    -   ١٤٤
             من مدونة      ٣٦١                                    ً               وعند املعاودة، تضاعف هذه الغرامة، عمالً باملادة          .        درهم   ٣٠     ٠٠٠    و   ٢٥     ٠٠٠                       غـرامة تـتراوح بني      

  .  غل   الش

  .                                                            ويف هذا الصدد، جيب اإلشارة إىل أنه زيد أجر املوظفني الصغار والوكالء -   ١٤٥

 من مدونة الشغل أن على رب العمل أن يسهر ٢٨١وفيما يتعلق بالصحة والسالمة يف العمل، جاء يف املادة  -١٤٦
لى رب العمل أن يضمن   وع. السالمة الضرورية لعافية العمالعلى أن تكون األماكن نظيفة وتوفر ظروف الصحة و 

 .                                                       ً       ً       ً           اإلمداد العادي باملاء الصاحل للشرب للورشات ويوفر فيها سكنا  مأمونا  وظروفا  صحية مرضية

 من مدونة الشغل، جيب أن تكون األماكن مرتبة على حنو يضمن سالمة العمال ويسهل ٢٨٢ومبوجب املادة  -١٤٧
 .عمل العمال املعاقني الذين يشتغلون فيها 

 بأجهزة محاية ذات  يف األصل                                       ً                       نع شراء أو كراء آالت أو قطع آالت متثل خطرا  على العمال وغري مزودة  كما مي -١٤٨
 .فعالية معلومة

 باستعمال لعماله أن يسمح ، من مدونة الشغل٢٨٧ مبوجب املادة ، على رب العملحيظر    ً         وفضال  عن ذلك،  -١٤٩
 . للخطرسالمتهمقد تضر بصحتهم أو تعرض ا ترى السلطة املختصة أهنمنتجات أو مواد أو أجهزة أو آالت 
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 مستحضرات                  ً                                                           وعلى رب العمل أيضا  أن يتأكد من أن املنتجات املستعملة، عندما تكون يف شكل مواد أو  -١٥٠
 .املستحضرات من خطر استعمال تلك املواد أو    ًا  حتذيرتتضمن على غالفهاخطرة، 

 أن يبلغ العمال باألحكام القانونية املتعلقة باحلماية من  من مدونة الشغل على رب العمل٢٨٦وتفرض املادة  -١٥١
                                         ً                      وعلى رب العمل أن يعلق يف أماكن العمل إعالنا  ميكن رؤيته بسهولة يشري . املخاطر اليت ميكن أن تنطوي عليها اآلالت 
  من العامل أن ينقللب    ُ   أن ي ط، مينعكذلك. االحتياطات اليت جيب اختاذهاإىل إىل املخاطر املترتبة على استعمال اآلالت و

 . للخطرسالمته صحته أو ا             ُ  كن أن يعرض وزن ه     ً       يدويا  محوالت مي

 . درهم٢٠ ٠٠٠ و٢ ٠٠٠  ُ                     ، ت دفع غرامة تتراوح بني صحة والسالمةوعند اإلخالل باألحكام املتعلقة بال -١٥٢

سالمة ظيمية املتعلقة بال  األحكام التشريعية أو التن يف حال انتهاك من مدونة الشغل على أنه٣٠٠وتنص املادة  -١٥٣
 للمحكمة أن تقضي بإدانة مشفوعة بإغالق مؤقت للمؤسسة ملدة ال جيوز أن تقل عن عشرة أيام وال جيوز، والصحة

 .ق للمحكمة أن تقضي باإلغالق النهائي للمؤسسةحيودة، اعوعند امل. تتجاوز ستة أشهر

 أثناء مدة اإلغالق املؤقت، أن يستمر يف لى رب العمل، جيب ععلى أنهمنها  ٣٠١ املادةوتنص مدونة الشغل يف  -١٥٤
ومىت أصبح .                                         ً        ً                                                دفع أجور العمال والتعويضات واملزايا، نقدا  أو عينا ، املستحقة هلم واليت كانوا يتلقوهنا قبل تاريخ اإلغالق 

  العمل، مبا يف ذلك   بطل عقد       ُ إذا أ ستحقاقاهتم العمال، وجب على رب العمل أن يدفع ا  تسرح           ً          اإلغالق هنائيا  وأفضى إىل 
 .التعويضات

 مستقل للصحة من مدونة الشغل على وجوب إنشاء قسم ٣٠٤، تنص املادة الصحة املهنيةوفيما يتعلق ب -١٥٥
 : لدىاملهنية

 وملحقاهتا واملنشآت احلراجية ة وشركات الصناعة التقليدية وكذا املزارع  يالشركات الصناعية والتجار • 
      ً  عامال ؛٥٠ عندما توظف ما ال يقل عن

 وملحقاهتا واملنشآت احلراجية الشركات الصناعية والتجارية وشركات الصناعة التقليدية وكذا املزارع   • 
وأرباب العمل الذين يقومون بأعمال تعرض العمال خلطر اإلصابة بأمراض مهنية، مثل تلك اليت حتددها 

 .التشريعات املتعلقة جبرب حوادث العمل واألمراض املهنية

 .سالمة والصحة            ً    وأنشأت جلانا  للطب الشغل جملس إنشاءوأعادت مدونة الشغل  -١٥٦

                   ُ                                                       من مدونة الشغل، سي نشأ لدى السلطة احلكومية املكلفة بالعمل جملس استشاري يسمى ٣٣٢فبموجب املادة  -١٥٧
  الصحة املهنيةة تعزيز تفتيش جمللس تقدمي مقترحات وآراء بغيا  إىلويعهد".  والوقاية من املخاطر املهنيةشغلجملس طب ال"

السالمة املهنيتني والوقاية من حوادث العمل  و    ً                       أيضا  بكل ما له عالقة بالصحة اجمللس ويهتم . الصحة املهنيةوخدمات 
 .واألمراض املهنية

 يف الشركات الصناعية ، أن تنشأ من مدونة الشغل٣٣٦ مبوجب املادة فيتعني، جلان السالمة والصحة، أما -١٥٨
 .     ً عامال ٥٠اليت توظف ما ال يقل عن  وملحقاهتااملؤسسات احلراجية  ويف املزارع واليدوية الصناعة مؤسساتجارية ووالت
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 :وتتكون جلنة السالمة والصحة من -١٥٩

 الرئيس، الذي هو رب العمل أو من ينوب عنه؛ •  

  يعينه رب العمل؛ تقين يعمل يف الشركةمسؤولرئيس قسم السالمة أو، إن مل يوجد، مهندس أو  • 

 طبيب العمل يف الشركة؛ •  

  العمال؛ ينتخبهماللعمال مندوبني  •  

 .ممثل أو اثنني للنقابة يف الشركة •  

 :ا يلي بوجه خاصمب جلنة السالمة والصحة  إىلويعهد -١٦٠

 كشف املخاطر املهنية اليت يتعرض هلا العمال يف الشركة؛ •  

 شريعية والتنظيمية املتعلقة بالسالمة والصحة؛السهر على تطبيق النصوص الت •  

 السهر على صيانة وحسن استعمال أجهزة محاية العمال من املخاطر املهنية؛ •  

 السهر على محاية البيئة داخل الشركة ويف حميطها؛ •  

لالزمة استحثاث كل املبادرات املتعلقة بطرائق وأساليب العمل واختيار املعدات واألجهزة واألدوات ا    • 
 واملتكيفة مع العمل؛ 

 تقدمي مقترحات تتعلق بإعادة تأهيل العمال املعاقني يف الشركة؛  •  

 إبداء رأيها يف سري عمل قسم الصحة املهنية؛ •  

 .تطوير حس الوقاية من املخاطر املهنية والسالمة داخل الشركة •  

                                                  دفع قيمة الساعات اإلضافية والراحة األسبوعية                                                  ً                وتتضـمن التشـريعات املغربية يف جمال العمل أحكاماً تضمن          -   ١٦١
  .                                                                    والعطلة السنوية املدفوعة األجر وأيام األعياد املدفوعة األجر والعطل الرمسية

                       ساعة يف األنشطة غري       ٤٤       إىل     ٤٨                                                                       كمـا أن مدونـة الشـغل اجلديدة خفضت ساعات العمل األسبوعية من               -   ١٦٢
  .                                        األنشطة الزراعية، وذلك دون أي خفض لألجور           ً   ساعة سنوياً يف ٢     ٤٩٦     إىل  ٢     ٧٠٠              الزراعية، ومن 

                                     حق إنشاء النقابات واالنضمام إليها- ٨      املادة 

               ، الفقرات من   E/1990/6/Add.20 (                                                                              عـالوة على املعلومات اليت حيويها التقرير الدوري الثاين الذي قدمه املغرب              -   ١٦٣
       كما أن   .                                          ة تكفل حق تكوين النقابات واالنضمام إليها                        ً                                ، من املهم التأكيد جمدداً على أن التشريعات املغربي         )   ١١٢       إىل      ١٠٦



E/1994/104/Add.29 
Page 29 

           بشأن احلرية   )   ٨٧    رقم  (                                                       بشأن حق التنظيم النقايب واملفاوضة اجلماعية؛ أما االتفاقية    )   ٩٨     رقم   (                           املغـرب طرف يف االتفاقية      
  .                                                                                     النقابية، فتجري دراستها؛ ومع ذلك فإن أحكام هذه االتفاقية قد أدرجت يف مدونة الشغل اجلديدة

                                                                                                               وتؤكـد مدونـة الشغل حق املرأة، املتزوجة وغري املتزوجة، يف االنضمام إىل نقابة مهنية واملشاركة يف إدارهتا                  -   ١٦٤
  .           وتدبري شؤوهنا

                                                                                                  ويتمتع موظفو الدولة ووكالء اإلدارات العامة حبق االنتساب إىل النقابات، باستثناء املوظفني الذين يسهرون على  -   ١٦٥
   ).                  وات املسلحة والشرطة   الق (                         أمن الدولة والنظام العام 

                                 منها اليت تنص على أنه ميكن إنشاء    ٣٩٨                                                                       وتؤكـد مدونـة الشـغل اجلديدة مرة أخرى احلرية النقابية يف املادة             -   ١٦٦
                                                                                                               نقابـات مهنية حبرية من قبل أشخاص يزاولون نفس املهنة أو احلرفة، أو مهن أو حرف متشاهبة أو متعلقة هبا تتعاون على       

                                                                                     خدمات حمددة يف ظل الشروط اليت ينص عليها القانون، وذلك بصرف النظر عن عدد                                             صـنع منـتجات أو على تقدمي      
  .                                                                   وحيق ألرباب العمل والعمال االنضمام حبرية إىل النقابات املهنية اليت خيتاروهنا  .                          العمال يف الشركة أو املؤسسة

  :                                     كما أخذت مدونة الشغل بأحكام جديدة، هي -   ١٦٧

التوظيف، وإدارة العمل : مة على أساس االنتماء النقايب يف امليادين التاليةإلغاء كل أشكال التمييز القائ • 
 ؛)٩املادة (وإعداده، والتدريب املهين، ومنح املزايا االجتماعية، والتسريح، والتدابري التأديبية 

                                                                إمكان انضمام النقابات إىل املنظمات الدولية للعمال أو أرباب العمل؛ •  

 للمشاركةني النقابيني على اإلذن بالتغيب ملدة أقصاها مخسة أيام مدفوعة األجر إمكان حصول املسؤول • 
 ؛)٤١٩املادة (يف دورات تدريبية ولقاءات نقابية وطنية أو دولية 

 للنصوص                              ً               َّ                                  ً حق االحتادات النقابية األكثر متثيال  للعمال يف أن متث ل يف اهليئات واألجهزة االستشارية، وفقا   • 
 ).٤٢٣املادة (هليئات واألجهزة املتعلقة هبذه ا

                                                       ً             من الدستور وال خيضع إال للقيود اليت ينص عليها القانون، عمالً              ١٤                    ً                  ويظل حق اإلضراب مكفوالً مبوجب املادة        -   ١٦٨
  .          من العهد ٨           من املادة  ١          من الفقرة   )  د (             بأحكام البند 

                                      زالة القيود املفرطة املفروضة على احلق يف   إل       تدابري   "                                                                  وعلـيه، وفيما يتعلق بتوصية اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ            -   ١٦٩
  "                                                      من قانون العقوبات، اليت جترم بعض أشكال اإلضراب           ٢٨٨                                                        اإلضـراب، خاصـة القـيود املنصـوص عليها يف املادة            

E/CN.12/1/Add.55)   ال جترم اإلضراب، الذي يعترف به الدستور،           ٢٨٨                                 جتدر اإلشارة إىل أن هذه املادة         )   ٤٦           ، الفقرة                                              
  .                                 عمال العنف املرتكبة لفرض وقف العمل          وإمنا جترم أ

      أبريل  /       نيسان  ٣٠                                 ، نصت االتفاقات االجتماعية املؤرخة     ٢٨٨                                                  ومـع ذلـك، وإلزالـة أي لبس يف تفسري املادة             -   ١٧٠
  .                                                                         على تعديلها يف إطار التعديل الشامل ملدونة الشغل الذي تضطلع به وزارة العدل    ٢٠٠٣
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                                                   ق اإلضراب على الشركاء االجتماعيني وعلى مكتب العمل                                                    ويف نفـس الوقـت، عرض مشروع قانون ينظم ح          -   ١٧١
  .             ً        الدويل التماساً للمشورة

                                               احلق يف الضمان االجتماعي والتأمينات االجتماعية- ٩      املادة 

      جمموعة   )    ١٢٢       إىل      ١١٣                ، الفقرات من    E/1990/6/Add.20 (                                                  تعرض احلكومة املغربية يف تقريرها الدوري الثاين         -   ١٧٢
  .              ملوجودة يف املغرب                     التأمينات االجتماعية ا

  .                                                                     وللتذكري، فإن هذه اجملموعة تتألف من صناديق إلزامية واختيارية، عامة وخاصة -   ١٧٣

               النظام اجلماعي   " و  "                        الصندوق املغريب للتقاعد   " و  "                                 الصندوق الوطين للضمان االجتماعي    "                          وتضم الصناديق اإللزامية     -   ١٧٤
   ".                  للمعاشات التقاعدية

                                                                              جتماعي، وهو األداة الرئيسية للحماية االجتماعية لعمال القطاع اخلاص، يؤمن                                       فالصـندوق الوطين للضمان اال     -   ١٧٥
  .                                                              اإلعانات العائلية واإلعانات القصرية األجل واالستحقاقات الطويلة األجل  :                         ثالثة أنواع من االستحقاقات

  .              وأرباب العمل    عمال                           وميول الصندوق من اشتراكات ال -   ١٧٦

                                                                    مي التقرير الدوري الثاين، اختذت تدابري متنوعة على مستوى الضمان                                ، وهـو تـاريخ تقد         ١٩٩٨               ومـنذ عـام      -   ١٧٧
  .                                                              االجتماعي والتعويض عن حوادث العمل وتعميم نظام املعاشات التقاعدية

  :                                        وهكذا استفاد نظام الضمان االجتماعي مما يلي -   ١٧٨

تماعي اعتمده   الذي ينظم نظام الضمان االج١٩٧٢يوليه / متوز٢٧مشروع قانون يتعلق بتعديل ظهري  • 
 ؛٢٠٠٤الربملان يف عام 

                                                                مرسوم يتعلق برفع العتبة القصوى لألجور األساسية حلساب رسوم االنضمام؛ •  

  .                                                                             قانون وأمر تنفيذي خاص به يتعلقان بإحداث تعويض عن فقدان الوظيفة ألسباب اقتصادية •  

                                          االجتماعي واليت تتمثل يف استحقاقات يف                                                                       وفيما يتعلق بتحسني اخلدمات اليت يقدمها الصندوق الوطين للضمان         -   ١٧٩
                      تعويضات يومية عن املرض  (              ويف األجل القصري   )                                                  استحقاقات العجز والشيخوخة والباقني على قيد احلياة   (                األجـل الطويل    

  :  ُ             ، ُنص على ما يلي )                     واألمومة وخمصصات الوفاة

   ني؛               ُ                                              إمكانية إحالة أُجراء القطاع اخلاص على التقاعد يف سن اخلامسة واخلمس • 

                                                                                                    إمكانـية إحالـة البحارة الصيادين الذين قضوا ما يزيد عن عشر سنوات يف العمل على املراكب على              • 
                            التقاعد يف سن اخلامسة واخلمسني؛
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ِ                                                               إمكانية التقاعد املبكر للمؤمَّنني الذين مل يراِكموا عددا كافيا من أيام العمل للحصول على مستحقات                •                َّ                           
          الشيخوخة؛

     ٥٠٠                                                                        عاشات التقاعدية اليت يقدمها الصندوق الوطين للضمان االجتماعي، قدره                              حتديـد حد أدىن للم     • 
      درهم؛

                                                                                                   متديـد السـن احملـددة للحصول على التعويضات العائلية والتعويضات عن الوفاة حىت سن الواحدة                 • 
                        والعشرين لألطفال املعوقني؛

       سنة؛  ١٦     إىل   ١٢   من                                َّ                        متديد السن احملددة حلصول أطفال املؤمَّن على تعويضات عن الوفاة  • 

                                                                                                  رفع جدول التعويضات اليت يقدمها الصندوق الوطين للضمان االجتماعي حىت يتناسب أكثر مع الواقع               • 
                           االجتماعي ومع مستوى املعيشة؛

َ                                                             تعمـيم رفع مبلغ التعويضات العائلية اليت ُتصَرف ملوظفي وأعوان الدولة واإلدارات احمللية واملؤسسات               •    ُ                                      
          العمومية؛

  .       ً  أسبوعاً  ١٤     إىل   ١٢                                      ة استحقاق التعويضات اليومية لألمومة من       رفع مد • 

                     بشأن التعويض عن        ١٩٦٣                                                                                   فـيما يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، نشري إىل تعديل الظهري الصادر يف عام                -   ١٨٠
  .                          حوادث الشغل واألمراض املهنية

                             اض املهنية وحتسني االستحقاقات                                                                                  ويـرمي هـذا الـتعديل إىل إنشاء التزام بالتأمني ضد حوادث الشغل واألمر              -   ١٨١
  .                                       والتعويضات املقدمة وإىل وضع تدابري للحماية

                                                                                              َّ                 وشرعت الدولة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، يف إضافة أمراض جديدة إىل قائمة األمراض املهنية املعوَّض                 -   ١٨٢
  .     ً  مرضاً  ٩٦     إىل   ٣٥                          عنها فارتفع عدد األمراض من 

  .     ٢٠٠٣                                    منتسب يف القطاع العام يف عام           ٨٠٠     ٠٠٠   ً                        اعاً يف عدد املنتسبني بلغ                                    وشـهد قطاع التعاضديات ارتف     -   ١٨٣
  .            مليار درهم    ١,٦٢                                                                       وقد استفاد هؤالء وأصحاب احلق من أبنائهم وأزواجهم من خدمات صحية بلغ حجمها 

                                         احلماية واملساعدة اللتان حتظى هبما األسرة-  ١٠      املادة 

  .          من العهد  ١٠           من املادة  ١                            ً              ، فإهنا حتظى باهتمام بالغ وفقاً ألحكام الفقرة    لذا  .                    األسرة هي نواة اجملتمع         يف املغرب،  -   ١٨٤

                                                                                                             وختضـع األسـرة ألحكام مدونة األسرة اليت حلت حمل قانون احلالة املدنية من أجل زيادة املساواة بني الرجل                    -   ١٨٥
  .                           واملرأة وتوفري محاية أكرب لألسرة
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                                                            كفول للرجل واملرأة منذ بلوغ سن األهلية للزواج، احملددة                      معترف به وم         حق                  وإنشاء أسرة                    احلـق يف الـزواج     و -   ١٨٦
  .                        سنة للجنسني على حد سواء  ١٨   ب  

                                                                             من العهد يكفله القانون الوضعي املغريب الذي جيعل من الرضا واحدا من               ١٠              من املادة     ١                       احترام أحكام الفقرة     و -   ١٨٧
ِ         مبِطال للزواج       ه عيبا         عدم توفر          لزواج ومن      عقد ا                الشروط اجلوهرية ل   .  

                          ً                   َّ                                                                      وبـالفعل، يكون الزواج صحيحاً بتراضي الطرفني املعبَّر عنه بعبارات مقررة أو بواسطة أية طريقة لتعبري يقبلها                  -   ١٨٨
  .                من مدونة األسرة  ١٠                      العرف، وذلك حسب املادة 

                                                                       يشار إىل أن معدل وفيات األمهات، رغم ارتفاعه، قد سجل اخنفاضا إذ               ،        للمرأة   ة        الصحي      رعاية                  فـيما يتعلق بال    و -   ١٨٩
          ، أي ما       ١٩٩٧-    ١٩٩٢              يف الفترة       ٢٢٨       إىل       ١٩٩١-    ١٩٨٥                         مولود حي يف الفترة         ١٠٠     ٠٠٠        لكل      ٣٣٢            تقلـص من    

  .         يف املائة    ٣١,٣            ً     ً      يعادل اخنفاضاً عاماً مبعدل 

                                                                                                      وكـان اخنفـاض معدل وفيات األمهات ملحوظا يف الوسط احلضري أكثر منه يف الوسط القروي إذ اخنفض،                   -   ١٩٠
  .                يف الوسط القروي   ٣٠٧     إىل    ٣٦٢                    يف الوسط احلضري ومن   ٢٥ ١     إىل    ٢٢٤                    خالل الفترة ذاهتا، من 

      إىل      ١٩٩٢                     يف املائة يف عام          ٤١,٥                                                                               وسـجل انتشـار استعمال وسائل منع احلمل ارتفاعا ال بأس به إذ زاد من                 -   ١٩١
                                                                                     وقد كانت استفادة الوسط القروي من هذه الزيادة أكرب حيث ارتفعت نسبة استعمال               .     ١٩٩٧                       يف املائـة يف عام           ٥٨,٤
ـ                                                يف املائة مقارنة بالوسط احلضري حيث كانت            ٥١,٦                 يف املائة إىل         ٣١,٦                                           ائل منع احلمل فيه خالل نفس الفترة من             وس

  .         يف املائة    ٦٥,٨             يف املائة إىل     ٥٤,٥                    ً                           هذه الزيادة أقل حجماً إذ ارتفع معدل االستعمال من 

  -      ١٩٩٧                 نقطة يف عام       ١٥     اوز    تج                إذ إهنا مل ت    �                                                       تقلـص الفوارق ما بني الوسط احلضري والوسط القروي            إن   -   ١٩٢
  .                                                                        يدل على تقبل أكرب لدى السكان القرويني بفضل تيسر خدمات ذات أهداف أكثر حتديدا

                                                               أثر كبري على اخلصوبة إذ اخنفض رقم قياسها الكلي من أربعة                                               تيسري احلصول على وسائل منع احلمل                 قد كان ل   ل و -   ١٩٣
  .   ٩٩٧ ١            طفال يف عام    ٢,٩     إىل     ١٩٩٢                      أطفال لكل امرأة يف عام 

                                    لى مراقبة احلمل والوالدة والعناية                  اليت تعتمد ع    "              األمومة اآلمنة  "                    على استراتيجية         ً   أيضاً      املرأة                  ويرتكز حتسن صحة     -   ١٩٤
  .                                                                                         باملرأة يف حال وجود مشاكل أثناء الوالدة وتقدمي الرعاية املالئمة للمولود وحتسني ظروف الوالدة يف املرتل

                               اليت تقدم للنساء احلوامل، إذ                    يف الرعاية                           ً       بعد، يالحظ أن هناك حتسناً              االحتياجات             عدم سد كل                     وبالـرغم مـن      -   ١٩٥
  .            يف املائة      ٧٣,٣                      ، أي بزيادة قدرها         ١٩٩٧                     يف املائة يف عام        ٥٦       إىل       ١٩٩٢                     يف املائة يف عام          ٣٢,٣                      ارتفعـت النسبة من     

  .    ١٩٩٧               ً                                                   واألمر صحيح أيضاً فيما يتعلق بنسبة الوالدات اليت متت مبساعدة طبية يف عام 

                                                                                                   وتطلبت مكافحة نقص احلديد وفيتامني أ من وزارة الصحة وضع استراتيجيات ترتكز على التربية التغذوية وعلى    -   ١٩٦
  .                                                                         ِّ         تزويد السكان األكثر عرضة للتأثر، وخباصة احلوامل واملرضعات واألطفال الصغار، مبكمِّالت دوائية
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            ملل بعض      ١٠٠ /       غرام   ١١              ني لديهن عن                                                                       وهكـذا سـجلت نسبة النساء احلوامل اللوايت يقل معدل اهليموغلوب           -   ١٩٧
  .    ٢٠٠٠                يف املائة يف عام     ٣٥,٣     إىل     ١٩٩٥                يف املائة يف عام     ٤٥,٥                    التحسن إذ ارتفعت من 

  .         قيد اإلجناز  )                            الدقيق والزيت والسمن النبايت (                                           فإن إغناء املواد الغذائية اليت يكثر استهالكها         وباملثل،  -   ١٩٨

                                                                شغل اجلديدة لألجرية اليت تقدم شهادة طبية تثبت أهنا حامل باحلق يف                                                  وبغـية محايـة األمومة، اعترفت مدونة ال        -   ١٩٩
  .       ً                        أسبوعاً، ما مل تكن مثة شروط أفضل  ١٤                 إجازة أمومة تدوم 

  .                                                           ال جيوز لألجريات أن يشتغلن خالل فترة السبعة أسابيع اليت تلي الوضع              عالوة على ذلك،  و -   ٢٠٠

                                                              د هبا إىل األجرية خالل الفترة اليت تسبق الوضع والفترة اليت                                              ُ          حيرص صاحب العمل على ختفيف األعمال اليت ُيعه        و -   ٢٠١
  .           تليه مباشرة

                                                                أال تستأنف عملها عند انقضاء مدة السبعة أسابيع أو األربعة                                       يتسىن هلا أن تريب طفلها         حىت   ،               جيوز لألم األجرية   و -   ٢٠٢
                             يوما على األقل من انتهاء      ١٥        ك قبل                                                      ُ  ِ                              عشر أسبوعا، إن اقتضى احلال، اليت تلي الوضع، شريطة أن ُتعِلم صاحب العمل بذل             

  .            إجازة األمومة

      املادة  (                                                                                                        وجيوز لألم األجرية، باالتفاق مع صاحب العمل، أن حتصل على إجازة بال مرتب لفترة سنة لتربية طفلها                   -   ٢٠٣
   ).                من مدونة الشغل   ١٥٦

                        يف استراحة خاصة إلرضاع                                                                                        ولـألم األجرية احلق، خالل فترة سنة ابتداء من تاريخ استئناف العمل بعد الوضع                -   ٢٠٤
                                   وعالوة على ذلك، جيوز لألم األجرية،        .                                                                            طفـلها مدفوعـة األجر تدوم نصف ساعة يف الصباح ونصف ساعة بعد الظهر             

  .                                                                              باالتفاق مع رب العمل، أن حتصل على الساعة املخصصة لإلرضاع يف أي وقت أثناء أيام العمل

                             ً                           يف كل شركة أو يف مكان قريب جداً منها إذا كانت                                                               ويـنص تشريع العمل على جتهيز غرفة خاصة لإلرضاع         -   ٢٠٥
  .     ً                             أجرياً تزيد أعمارهم عن ست عشرة سنة  ٥٠                        الشركة تشغل ما ال يقل عن 

             وحتدد السلطة    .                                                                                  وميكـن اسـتخدام غرف اإلرضاع كحضانات ألطفال األجريات اللوايت يعملن يف الشركات             -   ٢٠٦
                                                    لواجب توفرها يف غرف اإلرضاع وكذلك شروط املراقبة                                                                   احلكومـية املكلفـة بالشغل شروط قبول األطفال والشروط ا         

  .                من مدونة الشغل   ١٦٢                                      والنظافة يف تلك الغرف، وفق أحكام املادة 

  :      درهم  ٢٠     ٠٠٠   و  ١٠     ٠٠٠                               فرض غرامات تتراوح قيمتها ما بني  ُ ُت و -   ٢٠٧

      لوضع؛                                                                            فسخ عقد عمل أجرية حامل أو نفساء قبل انقضاء فترة األربعة عشر أسبوعا اليت تلي ا     يف حال • 

  .                                                                    يف حال استخدام أجرية نفساء قبل انقضاء فترة السبعة أسابيع اليت تلي الوضع • 
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  :      درهم ٥     ٠٠٠   و ٢     ٠٠٠                                   كما تفرض غرامة تتراوح قيمتها ما بني  -   ٢٠٨

                                                              يف حال رفض منح االستراحة اخلاصة اليت يسمح هبا لألجرية كي ترضع طفلها؛ • 

  .              اء غرفة اإلرضاع                                   يف حال عدم التقيد باألحكام اخلاصة بإنش • 

                                                           من العهد، حتظى محاية حقوق الطفل باهتمام كبري يف املغرب من خالل   ١٠           من املادة  ٣     ً                 ووفقـاً ألحكام الفقرة    -   ٢٠٩
                                                               وهو االهتمام الذي جيد صدى لـه يف السياسات احلكومية اليت تضع       -                                                 الـتزام امللـك حممـد السادس واألسرة امللكية          

  .                                 اعية وحقوق اإلنسان يف صميم أولوياهتا                             املسائل املتعلقة بالتنمية االجتم

                                                                                         وحظي حتسني وضع الطفل كذلك باهتمام أكرب من جانب اإلدارات احمللية، وذلك بفضل سياسة الالمركزية اليت  -   ٢١٠
                                                                                                                  شـرع املغـرب يف انتهاجها بغرض إزالة أوجه التفاوت بني الوسطني القروي واحلضري وتلبية احلاجات اخلاصة احمللية                  

  .        ية احمللية            وتعزيز التنم

   ه    يوني /         حزيران   ٢١                                                                                               فيما يتعلق حبماية الطفولة، تنبغي اإلشارة إىل أن املغرب صدق على اتفاقية حقوق الطفل يف                 و -   ٢١١
                                                                                                           كمـا صـدق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل                  .     ١٩٩٣

                                                                       ربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات                                             األطفـال يف املـواد اإلباحـية وعلى ال        
  .      املسلحة

  .                                                                        وتنطبق األحكام املتعلقة باحلماية على مجيع األطفال دون أي شكل من أشكال التمييز -   ٢١٢

               ا يف ذلك فرض                                                      الدولة الطرف على أن تتخذ إجراءات تصحيحية، مب             (...)     حتث    "                                 وهكذا فإن توصية اللجنة اليت       -   ٢١٣
                                                                                                                         عقوبـات صـارمة مبا فيه الكفاية، لضمان منع أصحاب العمل، ال سيما يف الصناعات اليدوية واخلفيفة، من اللجوء إىل                    

                                                                        وباإلضافة إىل ذلك، حتث اللجنة الدولة الطرف على رفع احلد األدىن لسن              .                                           تشـغيل أطفال دون احلد األدىن لسن العمل       
  )   ٤٤           ، الفقرة   E/C.12/1/Add.55     )". (   ١٣٨               االتفاقية رقم    (                             عايري منظمة العمل الدولية               ً      سنة، وفقاً مل     ١٥       إىل     ١٢           العمل من   

ّ                                       أيضاً الدولة الطرف على أن تعتمد فوراً تشريعاً حلماية القّصر العاملني كخدم يف املنازل،                    (...)     حتث   "                     وتوصية اللجنة اليت               ً       ً                               ً    
    ُ ِّ                              قد لُبِّيتا يف التشريع اجلديد اخلاص        )   ٤٥           الفقرة              نفس املصدر،    " (                                                    وال سيما الصبايا، من االستغالل من جانب مستخدميهم       

                  ً                                          وسيتم تعزيزمها أيضاً يف إطار خطة العمل الوطنية قيد اإلعداد بقصد   .                                              بـالعمل ويف السياسات املتبعة يف جمال محاية الطفل  
                         ستثنائية املعنية بالطفل                                     واللذين اعتمدا أثناء الدورة اال      "                   عامل يليق باألطفال   "                                              تنفيذ اإلعالن وخطة العمل اللذين حيمالن اسم        
  .           يف نيويورك    ٢٠٠٢     مايو  /                                          اليت عقدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف أيار

                                                                                                 ويف مـا يتعلق حبماية األطفال من االستغالل االقتصادي، جتب اإلشارة إىل أن املغرب صدق أيضا على االتفاقية        -   ٢١٤
                                           بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال، وجعل         )    ١٨٢   م    رق (                                           بشأن احلد األدىن لسن االستخدام واالتفاقية         )    ١٣٨       رقـم    (

              ً         سنة، وهي أيضاً سن       ١٥       إىل     ١٢                                                                                         تشـريع العمل لديه يتسق مع املعايري الدولية بأن رفع احلد األدىن لسن االستخدام من                
  .                      انتهاء التعليم اإللزامي
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  :                   غالل األطفال اقتصاديا                                 ً                                     واعتمدت مدونة الشغل اجلديدة أحكاماً عديدة تنص على احلماية بغية مكافحة است -   ٢١٥

ّ                                                                                   ال جيـوز اسـتخدام القّصـر وال قـبوهلم يف الشركات أو يف بيوت أرباب العمل قبل أن يتموا سن                     •                    
             اخلامسة عشرة؛

                                                                                                جيـوز للعون املكلف بتفتيش الشغل أن يطلب فحص مجيع األجراء األحداث الذين تقل أعمارهم عن                 • 
    كما   .                                      أن العمل الذي يكلفون به ال يفوق طاقتهم                                               مثانـية عشرة سنة على يد طبيب عمومي للتأكد من    

                                                                                                 حيق لـه أن يأمر بتسريح األحداث إذا رأى الطبيب ذلك بعد إجراء فحص حضوري نزوال عند طلب                 
         والديهم؛

                   ِّ     َ                                                                             مينع على أية شركة حتدِّد الئحَتها مبوجب النظام أن تستخدم قاصرا دون سن الثامنة عشرة كممثل أو                  • 
                                                                            بإذن كتايب يسلمه قبل ذلك العون املكلف بتفتيش الشغل بشأن كل قاصر                                       مؤد يف العروض العامة إال    
                      وبعد التشاور مع وصيه؛

ّ                                                                  ميـنع إطـالق أية دعاية خادعة تستحث القّصر على اإلقبال على األنشطة الفنية وتؤكد على اجلانب                  •                                    
           اجملزي فيها؛

                 بألعاب خطرة أو                   سنة القيام      ١٨                                                                ميـنع عـلى أي شـخص أن يطلب من أحداث تقل أعمارهم عن                • 
                                                                                                 حبـركات هبلوانـية أو أن يعهـد إليهم بتقدمي عروض تنطوي على خماطر هتدد حياهتم أو صحتهم أو                

        أخالقهم؛

                                                                             ٍ                     كمـا مينع على أي شخص ميارس مهنة هبلوان أو عارض حيوانات أو مشعبذ أو مدير سريك أو مالٍه                    • 
                    وجيب أن تكون حبوزة      .  ة                               ً                                         مـتجولة أن يسـتخدم يف عروضه أحداثاً تقل أعمارهم عن ست عشرة سن             

                                                                                               األشـخاص الذين ميارسون هذه املهن شهادات ميالد أو بطاقات التعريف الوطنية اخلاصة باألحداث              
                                                                                                      املوضـوعني حتـت قـيادهتم وأن يثبتوا هويتهم بإبراز تلك الوثائق للعون املكلف بتفتيش الشغل أو                 

                       للسلطات اإلدارية احمللية؛

                                                      كام، يطلب العون املكلف بتفتيش الشغل أو السلطات اإلدارية                                    يف حـال اإلخـالل بأي من هذه األح        • 
                                                                         احمللية تدخل أعوان القوة العامة بغرض منع العرض وخيطرون النيابة العامة بذلك؛

                                                                                                       جيـوز للطفـل العامل الذي يبلغ عمره ست عشرة سنة أو أكثر أن يكون ناخبا يف انتخابات مندويب                    • 
        العمال؛

                                             قل عمره عن مثاين عشرة سنة لفحص طيب كل ستة أشهر؛                       خيضع الطفل العامل الذي ي • 

                                                  ً                                            مينع استخدام األحداث دون سن السادسة عشرة يف العمل ليالً أيا كان ذلك العمل، ما عدا يف حاالت            • 
                                                                                    إذا تعلق األمر مبنع حوادث وشيكة الوقوع أو بتنظيم عمليات إنقاذ أو بإصالح أضرار            :                استثنائية خاصة 

ِ                                                                        املستخِدم الذي خيل هبذه األحكام أن خيطر على الفور وجبميع الوسائل العون                     وجيب على   .           غري متوقعة        
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                                                                             وعالوة على ذلك، ال جيوز للمستخدم استعمال هذا االستثناء إال لليلة واحدة              .                     املكلف بتفتيش الشغل  
   .                                        وال جيوز استعماله إذا تعلق األمر بأجري معوق

                        بشأن حظر أسوأ أشكال عمل   )    ١٨٢     رقم   (                     لواردة يف االتفاقية         ً                                           ووفقـاً لألحكـام املـتعلقة بالصحة والسالمة ا         -   ٢١٦
  :                ِّ                 األطفال، اختذ املشرِّع التدابري التالية

َ                                                                                 جيـب أال يسـتخَدم األحداث دون سن الثامنة عشرة يف احملاجر ويف األشغال حتت األرض يف عمق                   •            
        املناجم؛

                                 منوهم أو اليت تعرضهم ملخاطر أو                                                                           حيظـر القانون استخدام األطفال يف األشغال اليت من شأهنا أن تعيق              • 
                                    اليت من شأهنا أن تسيء إىل مكارم األخالق؛

                                                                                                     حيصل األحداث دون سن الثامنة عشرة على إجازة سنوية بأجر بعد مدة خدمة تبلغ ستة أشهر متصلة                  • 
                                                                                                يف نفـس الشـركة أو لـدى نفـس رب العمل، وذلك مبقدار يومي عمل إجازة لكل شهر يقضى                   

         يف اخلدمة؛

                                فالقاصر دون سن الثامنة عشرة       .                                                            ت الترتيالت اليت كانت جترى على األجر األدىن املدفوع لألطفال          ُ   أُلغي • 
  .                                                حيصل على نفس األجر األدىن الذي حيصل عليه الشخص الراشد

                                                                                                       وخـتاما، يـتعلق أحد املبتكرات الرئيسية اليت أتت هبا مدونة الشغل بتشديد العقوبات املنصوص عليها يف حال         -   ٢١٧
                                                                  وكمثال على ذلك، يتعرض املخل باألحكام املتعلقة باحلد األدىن لسن            .                                    باألحكـام الـيت تنظم عمل األطفال               اإلخـالل   

َ          ويف حال أقدم املخل على تكرار فعلته، يضاَعف          .        درهم   ٣٠     ٠٠٠    و   ٢٥     ٠٠٠                                            االسـتخدام لغرامة تتراوح قيمتها ما بني                                              
  .                               أو يقضى بإحدى هاتني العقوبتني فقط                  ُ                                     مبلغ الغرامة ورمبا ُترفق بالسجن من ستة أيام إىل ثالثة أشهر 

                                                                                                                     ويف مـا يـتعلق حبماية األطفال الذين يقومون بأعمال مرتلية، تنص مدونة الشغل يف املادة الرابعة منها على أن                     -   ٢١٨
ِ                            ظـروف استخدام وعمل املستخَدمني يف املنازل ستحدد مبقتضى قانون خاص حيدد العالقات بني املستخِدمني واألجراء                                                                        َ                        

  .                                    يف القطاعات ذات الطابع التقليدي احملض           وظروف العمل

                                                                                                  وإىل جانب النصوص التشريعية اليت حتكم عمل األطفال، شرعت احلكومة واجملتمع املدين، بالتعاون مع املنظمات         -   ٢١٩
  :                                   ً                                                    الدولية املختصة والتعاون الدويل عموماً، يف اختاذ إجراءات خمتلفة نذكر من بينها على سبيل البيان

                                                      َّ                         خطـة وطنية وخطط عمل قطاعية تتعلق بعمل األطفال، وهو ما مكَّن املغرب من                                وضـع واعـتماد      • 
  ؛ "                                   الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال "           االنضمام إىل 

      ، مما      ٢٠٠٠       أبريل   /                                                                                      مت التوقـيع على مذكرة اتفاق بني احلكومة املغربية ومنظمة العمل الدولية يف نيسان              • 
  .             حة عمل األطفال                                 يدل على التزام املغرب السياسي مبكاف
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  :                                                           ويهدف اجلانب الوطين من الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال إىل -   ٢٢٠

                               منع استخدام األطفال يف سن مبكرة؛ • 

ِ              حظر األعمال اخلِطرة على الفور؛ •                

                                          حتسني ظروف عمل األطفال الذين بلغوا سن العمل؛ • 

  .            عبئة الوطنية                                          املسامهة يف القضاء على عمل األطفال عن طريق الت • 

                        وترمي تلك املشاريع إىل      .    ُ                           ، أُقيمت مشاريع منوذجية هامة        ٢٠٠١       يونيه   /                                      ومـنذ انطالق هذا الربنامج يف حزيران       -   ٢٢١
                           وقد بلغت هذه املشاريع حاليا   .                                                                                     حتسـني ظروف عمل األطفال، مع اقتراح بدائل قابلة لالستمرار لفائدة األطفال وأسرهم           

  .                لقروي على السواء                             طور التشغيل يف الوسطني احلضري وا

                       الدويل للقضاء على عمل      ربنامج                                                                          اعـتماد مشـروع جديـد يرمي إىل توسيع نطاق األنشطة اليت يقوم هبا ال                مت   و -   ٢٢٢
                                                                                        حماربة عمل األطفال باملغرب عن طريق خلق بيئة وطنية مناسبة والقيام بأعمال مباشرة                : "         ، عنوانه      املغرب               األطفال اخلاص ب  
   ".                يف املناطق القروية

     وهلذا    ).          اليونيسيف (                                                                                مت اعتماد مشروع ملنع عمل األطفال والقضاء عليه، بدعم من منظمة األمم املتحدة للطفولة    و -   ٢٢٣
  :                           املشروع ثالثة أهداف رئيسية هي

               بعمل األطفال؛ ة        املتعلق ة        الوطني  ات                   تسريع تطبيق التشريع • 

               حة عمل األطفال؛   كاف م            الرامية إىل                   ستراتيجيات الوطنية  ال                               تشجيع إدماج التجارب الناجحة يف ا • 

             االستفادة من            التعليم و           على فرص                                                        ألطفال العاملني يف املناطق اليت تستهدفها اليونيسيف               حصول ا       ضمان   • 
  .       الترفيه      وسائل    و ة     الطبي        الرعاية 

  :                  حول احملورين التاليني                       استراتيجية اليونيسيف        وتتمفصل -   ٢٢٤

                 ال والقضاء عليه؛            منع عمل األطف   ال      يف جم       املتدخلني        خمتلف       قدرات    عزيز ت • 

  .                         التجارب النموذجية الناجحة                    إمكانية تكرار تطبيق  • 

               من سحب حنو        ٢٠٠١       يونيه   /                                                                                   وقـد مكن العمل الذي يقوم به الربنامج الدويل بالتعاون مع املغرب منذ حزيران              -   ٢٢٥
  .                                                              طفل من ميدان العمل وإعادة دجمهم يف جمال التعليم أو التكوين املهين ١     ٤٠٠

                                                                      الصناعة التقليدية، وهو أحد القطاعات احلساسة اليت تستخدم األطفال،              طاع   ق          توعية         ذلك، متت              عـالوة على     و -   ٢٢٦
  .                                             ً                                              توعية كبرية يف هذا الشأن، وجيتهد هذا القطاع كثرياً من أجل منع عمل األطفال وجعل ظروف عملهم إنسانية
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  :     اإلطار            ونذكر يف هذا  -   ٢٢٧

                                                    والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي يف إطار                                                           عقـد اتفاقـية شراكة مع وزارة التربية الوطنية           • 
                                                                 التعليم غري النظامي، لصاحل األطفال العاملني يف جمال الصناعة التقليدية؛

                                                                                                      دعم التكوين املهين يف جمال الصناعة التقليدية يف مراكز التكوين وداخل الشركات على حد سواء، مع                 • 
    هن؛                                     إعطاء األولوية للتكوين عن طريق تعلم امل

                                                                                                      تنظيم محالت لتوعية الصناع التقليديني كأفراد أو كمالكي وحدات إنتاج أو اجلمعيات املهنية للتعريف               • 
                                                   وباملثل، تشن محالت وقائية بشأن الصحة والسالمة املهنيتني؛  .                         بتشريع العمل وحبقوق الطفل

                          فاس حتت الرئاسة الفعلية                                                                                   إنشـاء مركـز حلماية األطفال الذين يعملون يف قطاع الصناعة التقليدية يف               • 
                                                         ، بالتعاون مع اليونيسيف وغرفة الصناعة التقليدية يف            ٢٠٠١        أكتوبر   /        ّ                         لألمـرية للّا مرمي يف تشرين األول      

                                                فاس ووالية فاس، وهيئات أخرى، إىل جانب مجعيات حملية؛

              دمات الرعاية                                              ً                    َّ                          وتلـك املراكز هي مبثابة فضاء حلماية األطفال قريباً من أمكنة عملهم، تقدَّم هلم فيه خ                • 
                                                                           الصحية والتعليم والترفيه بغية احلد من اآلثار السلبية للعمل على حياهتم وصحتهم؛

                                    ّ                   يف مراكش حتت الرئاسة الشرفية لألمرية للّا مرمي مع              ٢٠٠١       أبريل   /        نيسان   ٢٢                         عقد اتفاقيات شراكة يف      • 
               ء مراكز محاية                                                                                    غـرف الصناعة التقليدية يف طنجة وآسفي وسال ومكناس ومراكش بقصد تعميم إنشا            

  .                                  األطفال العاملني يف الصناعة التقليدية

                  ُ                                                             أسهمت نتائج أخرى أُحرزت يف جمال التعليم غري الرمسي والتكوين املهين يف مكافحة                        اإلجنازات،      هذه           ومبـوازاة    -   ٢٢٨
  .                                                              عمل األطفال واستفاد منها األطفال امللتحقون باملدارس وغري امللتحقني هبا

                            ِّ                                                       الرمسي هو طراز من التعليم يكمِّل ويدعم اجلهود املبذولة يف جمال تعميم التعليم وضمان                                  وبـرنامج التعلـيم غري       -   ٢٢٩
  .                    احلق يف التعليم للجميع

                                                                                                          وجيـري تنفـيذ هذا الربنامج يف إطار الشراكة مع املنظمات غري احلكومية احمللية واإلقليمية والوطنية وبدعم من            -   ٢٣٠
  .               املنظمات الدولية

               وتبلغ نسبة       ٢٠٠٢    و     ١٩٩٩                                   طفال خالل الفترة ما بني عامي          ٢٥     ٩٣٧                   لعاملني املستفيدين       ا                 بلغ عدد األطفال   و -   ٢٣١
  .         يف املائة  ٦٠                البنات من بينهم 

                                                                                                    إىل جانب جمموع التدابري املذكورة آنفا، جتب اإلشارة إىل أن احلماية االجتماعية للطفل قد دعمتها جمموعة من         و -   ٢٣٢
         ألحكام                                                                                حتمي الطفل من أن يباع أو يستغل يف البغاء أو يف املواد اإلباحية وفقا                     واليت                املدونة اجلنائية                       األحكـام الواردة يف     

  .                                                         الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل الذي صدق عليه املغرب
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  :                                        وهكذا فإن املدونة اجلنائية املغربية تنص على -   ٢٣٣

                     م لكل من يتسبب يف           دره    ١٠٠     ٠٠٠       إىل     ١٠     ٠٠٠                                             احلبس من سنة إىل مخس سنوات وغرامة قدرها          • 
                                                                                                      اسـتغالل األطفال الذين تقل أعمارهم عن مثاين عشرة سنة يف املواد اإلباحية أو يف أعمال جنسية أو                  

                يشجعه أو يسهله؛

                                       إىل مليوين درهم لكل شخص يبيع أو         ٥     ٠٠٠                                                   احلـبس مـن سنتني إىل عشر سنوات وغرامة قدرها            • 
                               يشتري طفال دون سن الثامنة عشرة؛

                             درهم لكل من يستغل طفال        ٢٠     ٠٠٠       إىل    ٥     ٠٠٠                                  إىل ثالث سنوات وغرامة قدرها                      احلـبس من سنة    • 
  .                                          يقل عمره عن مخس عشرة سنة يف القيام بعمل قسري

                          احلق يف مستوى معيشي كاف-  ١١      املادة 

                                                                                               إن ضـمان التمـتع باحلق يف مستوى معيشي كاف رهن مبجموعة من التدابري واإلجراءات املتخذة يف ما خيص          -   ٢٣٤
                                                                                                                الفقـر وتقليص الفوارق االجتماعية وإعادة تأهيل االقتصاد، مما يدعو إىل تعزيز االستثمار واالهتمام بالزراعة                         مكافحـة   

                                                                                                                      وبالوسـط القروي وإىل تطوير قطاع الصيد البحري وتشجيع املشاريع الصغرية واملتوسطة وحتسني إدارة املوارد الطبيعية،               
  .                             ال سيما موارد املاء الصاحل للشرب

                                                                                                        ذا الصدد، تدل البيانات اليت قدمتها وزارة املالية على أن النتائج اليت حتققت على صعيد االقتصاد الكلي يف              ويف ه  -   ٢٣٥
                                                                                                          مشـجعة، وهو ما سيتيح االستمرار يف تنفيذ برامج مكافحة الفقر والبطالة ويف ترسيخ املكتسبات املرتبطة                 ٢٠٠٣       عـام   

  .                   ى التنمية االجتماعية                                           بالتوازنات االقتصادية، ومن مث التأثري اإلجيايب عل

   ). ٢   ٢٠٠                يف املائة يف عام    ٣,٢      مقابل    (    ٢٠٠٣                يف املائة يف عام    ٥,٥                        بلغ معدل النمو االقتصادي  و -   ٢٣٦

  .       اإلمجايل    احمللي                    يف املائة من الناتج    ٣,٥                            يف املائة وميثل عجز امليزانية    ١,٢                 يبلغ معدل التضخم  و -   ٢٣٧

                                                                        يف ارتفاع التحويالت املالية اليت جيريها املغاربة القاطنون يف اخلارج                                                     ويكمن تفسري هذه الطفرة االقتصادية أساسا      -   ٢٣٨
                                                  يف املائة؛ وحتويل قسط من الديون اليت كانت على املغرب  ٧                                     مليار درهم، أي بزيادة قدرها حوايل     ٣٤                    واليت بلغت قيمتها    

                                       يف املائة؛ وترويج االستثمارات بنحو       ٠ ٢                                                                                    لفرنسا وإسبانيا وإيطاليا إىل استثمارات؛ وازدياد منو القطاع الزراعي إىل حدود            
                                                                                                                 يف املائـة؛ وارتفـاع االستهالك بسبب حتقيق مداخيل زراعية إضافية؛ ورفع األجور والتعويضات اليت تتقاضاها فئات              ٨

  .                                  خمتلفة من أعوان وموظفي القطاع العام

               له من وزن يف                           ومة لقطاع السكن ملا                                                                           فيما يتعلق باحلق يف سكن الئق، جتب اإلشارة إىل األمهية اليت توليها احلك             و -   ٢٣٩
              وإىل زحف مدن          الطلب          العرض و        بني                 اختالل التوازن                    واليت تؤدي إىل            يعانيها                                         االقتصـاد الوطـين ونظرا للمصاعب اليت        

  .                      الصفيح والسكن العشوائي



E/1994/104/Add.29 
Page 40 

 

    جمال                                                                                                       ومـن أجل مواجهة أزمة السكن وإزالة أوجه االختالل تلك، قررت احلكومة مضاعفة اجلهود املبذولة يف                  -   ٢٤٠
                 ً                                                             وحدة سكنية سنوياً، وتسريع إجناز الربنامج الوطين حملاربة السكن غري الالئق               ١٠٠                                    السكن االجتماعي والتوصل إىل بناء      

                                 ً      ً                                             وقد اعتمدت احلكومة، هلذا الغرض، هنجاً جديداً يقوم على األخذ بالالمركزية واألقلمة              .                               ومكافحة أحياء الصفيح تدرجييا   
  .                                                  ن الظروف املواتية اليت تتيح مسامهة أكرب من القطاع اخلاص                           يف ختطيط الربامج وتنفيذها وضما

     ٢١٦     ٦٤٢             مشل بناء        ٢٠٠١-    ١٩٩٥        ُ                                   الويبء، أُجنز عدد من الربامج خالل الفترة                                   يف جمـال مكافحـة السكن        و -   ٢٤١
  .     ً  سكناً  ٣٤     ١١٩             قسمة جمهزة و   ١٧٤     ٥٨١               وحدة، من بينها 

      غري أن   .                   مليار درهم سنويا   ٢,٤                      يار درهم، أي ما يعادل     مل    ١٦,٧                         ، بلغت قيمة االستثمارات                        أثـناء الفترة ذاهتا    و -   ٢٤٢
                                                        يف املائة مقارنة مبتوسط االستثمار السنوي يف الفترة             ٢٠,٨                       سجل ارتفاعا مبعدل         ٢٠٠١                                    مبلغ االستثمارات يف السنة املالية      

  .    ٢٠٠٠     إىل     ١٩٩٥   من 

    ١٤     ٠٠٠                       ة أحياء الصفيح أكثر من     إزال                                                         برامج إعادة هيكلة أحياء السكن العشوائي وتلك املتعلقة ب                   واسـتفاد من     -   ٢٤٣
  .                           ً                                       أسرة معيشية يف املتوسط سنوياً، على التوايل، يف مجيع أرجاء التراب الوطين ٤     ٠٠٠                     أسرة معيشية وأكثر من 

        أسرة    ٩٠     ٠٠٠                                                    أسرة معيشية من برنامج إزالة أحياء الصفيح و          ٦١     ٠٠٠                ، استفادت حنو        ٢٠٠١               ويف هناية عام     -   ٢٤٤
  .        العشوائي                            معيشية من إعادة هيكلة السكن 

                          أسرة معيشية على مدى عشر    ٦٣٠     ٠٠٠                                                              وسـيتناول الـربنامج الوطين املقبل إلزالة السكن غري الالئق أوضاع      -   ٢٤٥
                                          مليار درهم منها لربامج إعادة هيكلة         ١٧                        مليار درهم، ستخصص       ٢٩                                       وتقـدر كلفة الربنامج اإلمجالية بنحو         .        سـنوات 

     يف    ٥٣                                ويتوقع الربنامج أن متول نسبة        .                                درهم لربامج إزالة مدن الصفيح              مليار     ١٢                                         األحياء السكنية ذات الطابع العشوائي و     
  .                                  يف املائة منها بواسطة املنح احلكومية  ٤٧                                        املائة من كلفته بواسطة مسامهات املستفيدين و

  :                                                                           وسيتم حشد املنح احلكومية سنويا على مدى عشر سنوات عن طريق إسهام أربعة مصادر هي -   ٢٤٦

              مليون درهم؛   ٣٠٠  :    ولة                   امليزانية العامة للد • 

              مليون درهم؛   ٣٥٠  :                                وعائدات الضريبة اخلاصة على اإلمسنت • 

              مليون درهم؛   ٤٠٠  :                                              صندوق احلسن الثاين للتنمية االقتصادية واالجتماعية • 

  .            مليون درهم   ٣٠٠  :                     مسامهات اإلدارات احمللية • 

  : ي                                                 من بني الربامج األخرى الرامية إىل تعزيز السكن االجتماع     نذكر  و -   ٢٤٧

ُ                             مسكن اجتماعي، الذي ُشرع يف تنفيذه يف عام             ٢٠٠     ٠٠٠                       الربنامج الوطين إلنشاء     •           ويف هناية    .     ١٩٩٥                    
               مسكن، تشكل      ١٢١     ٠٠٠                                                            ، بلغ احلجم اإلمجايل للمشاريع اليت متت املوافقة عليها حنو               ٢٠٠١       عـام   

   ٣   ٠  ٦٠                                                            يف املائة منها وهي خمصصة لألشخاص ذوي دخل شهري يقل عن            ٩٢                     املسـاكن االجتماعية    
  .            مليار درهم  ٢٥                                          وتقدر الكلفة اإلمجالية جملموع هذه املساكن حبوايل   .     درهم
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    ١٢           بتمويل       ٢٠٠١                                                                                  صـندوق احلسـن الثاين للتنمية االقتصادية واالجتماعية الذي ساهم يف هناية عام               • 
                                   وتبلغ الكلفة اإلمجالية هلذه املشاريع     .        مسكن  ٩     ٧٠٠                                              مشـروعا للسـكن االجتماعي توفر ما جمموعه         

                يف املائة منها؛  ٣٣                          مليار درهم، ميول الصندوق     ٢,٧٥

                                                                                                  املسـاعدات احلكومـية للحصـول عـلى سكن اليت تتمثل يف رد الدولة مبلغ الفوائد وتقدمي سلف                   • 
        درهم،  ٣     ٦٠٠                                   درهم حتت تصرف كل من ال يتجاوز دخله   ٢٥     ٠٠٠                         للموظفني، بوضع سلفة قدرها 

    َّ                                      تسدَّد بدون فوائد ابتداء من السنة الرابعة؛ 

                                                                                                        احلوافـز الضـريبية الرامية إىل تشجيع املقاولني العقاريني، وال سيما القطاع اخلاص، على إجناز برامج                 • 
      ٢٠٠٠-    ١٩٩٩                                                                   وهكذا أعفت احلكومة، يف إطار القوانني املالية املتعلقة بالسنوات            .                السكن االجتماعي 

           ز يف غضون                    ُ       مسكن على األقل وُتنج     ٢     ٥٠٠                                                ، إعفـاء بـرامج السكن االجتماعي اليت تضم              ٢٠٠١ و
  .                                       مخس سنوات على األقل إعفاء تاما من الضرائب

                                   استجابة لتوصية اللجنة اليت كررت      و   ،                                               احلياة والعمل على حتقيق مستوى معيشي أفضل            أوضاع               بغـية حتسـني      و -   ٢٤٨
    يام                                 أهنا حتث الدولة الطرف على الق      "                    ، واليت جاء فيها      )  ١٨           ، الفقرة   E/C.12/1994/5   (    ١٩٩٤                              التوصية اليت قدمتها يف عام      

                                                                                                                        مبا هو ضروري لتقليص الفوارق احلالية بني املناطق الريفية واملناطق احلضرية، وخباصة عن طريق تسهيل احلصول على املاء                  
                                                                                  ، جتب اإلشارة إىل أن احلكومة املغربية اختذت تدابري عديدة من أجل زيادة فرص حصول            "                              والكهـرباء واملـرافق الصحية    

                                                                              طة برامج تعتمد هنجا قائما على مشاركة الدولة واجلماعات القروية والسكان                                                  األريـاف على التجهيزات األساسية بواس     
   .                                                             املستفيدين من أجل ضمان إدارة املنشآت بشكل أفضل وضمان استمرارها

                                                                                العامل القروي باملاء الصاحل للشرب وبربنامج الكهربة الشاملة للقرى اللذين                                              يـتعلق األمر أساسا بربنامج تزويد      و -   ٢٤٩
  .                                           إىل جانب الربنامج الوطين لبناء الطرق القروية    ٢٠٠٩   و    ٢٠١٠           عوض عامي     ٢٠٠٧            جنازمها يف عام ُ          ُحدد موعد إ

ـ  -   ٢٥٠                                                                                        ك العزلة عن العامل القروي، تأثري اقتصادي واجتماعي هام يعود بالنفع على السكان                            املراد هبا ف    ،          ذه الربامج     وهل
  .                        ية الصحية وزيادة املداخيل                                                           املستفيدين، وخاصة فيما يتعلق بالوصول إىل مراكز التعليم والرعا

         مليون    ١١                           قرية يبلغ عدد سكاهنا        ٣١     ٠٠٠                                                  العامل القروي باملاء الصاحل للشرب إىل إمداد                      برنامج تزويد        ويهدف   -   ٢٥١
                   قرية يبلغ عدد      ١٢     ٢٣٥             ، مت إمداد        ٢٠٠٢       ديسمرب   /                    وبنهاية كانون األول    .                 مليارات درهم    ١٠                             نسـمة لقاء استثمار يبلغ      

                                                                       وهكذا فإن معدل الوصول إىل املاء الصاحل للشرب يف الوسط القروي قد              .                       باملاء الصاحل للشرب                 مليون نسمة     ٦,٣       سكاهنا  
  .    ٢٠٠٣                     يف املائة يف هناية عام   ٥٥     إىل     ١٩٩٧                     يف املائة يف هناية عام   ٢٦         ارتفع من 

            ليون درهم،      م    ٧٥٠                                                                                              ويقدر املبلغ السنوي الضروري لتمويل مشروع تزويد العامل القروي باملاء الصاحل للشرب ب                 -   ٢٥٢
  .                                ماليني درهم مبشاركة اإلدارات احمللية   ١١٠                                                   مليون درهم منها بواسطة مسامهات من ميزانية الدولة و   ٢٥٠  َّ  متوَّل 

  .                          يف املائة من كلفة العمليات ٥                             أما مسامهة املستفيدين فتبلغ حنو  -   ٢٥٣
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         مليون    ١٢               غ عدد سكاهنا     يبل          دوار،     ٣٤     ٤٠٠                                                              يتـلخص اهلدف من برنامج الكهربة الشاملة للقرى يف كهربة            و -   ٢٥٤
                يف املائة مقابل   ٦٢                       ، كان هذا املعدل قد بلغ     ٢٠٠٣              ويف هناية عام     .     ٢٠٠٧                        يف املائة حبلول عام        ٨٠             لبلوغ معدل            نسـمة،   

  .    ١٩٩٥                يف املائة يف عام   ١٩

    وية    لقر ا                        كيلومترا من الطرق       ١١     ٢٣٦    مبد                                                                         يـرمي برنامج بناء الطرق القروية إىل فك العزلة عن العامل القروي              و -   ٢٥٥
  .            مليار درهم    ٥,١١      قدرها                               على مدى مخس سنوات بكلفة إمجالية 

                   وسيكون إنشاء صندوق   .  ً اً         كيلومتر ٨     ٢٢٧   ،    ٢٠٠٣              إىل هناية عام     ١٩٩٥        من عام                               وبلغ طول الطرق اليت أجنزت     -   ٢٥٦
  .                                                              لتمويل شبكة الطرق سببا آخر من أسباب النجاح يف تنفيذ هذا الربنامج

      إثر     ٢٠٠٣                                                                           اربة آثار اجلفاف يف األقاليم اجلنوبية والشرقية من اململكة يف بداية عام                                           وباملـثل، بدأ تنفيذ برنامج حمل      -   ٢٥٧
  .                                                                                                                       التعلـيمات امللكية الصادرة ملساعدة تلك األقاليم اليت شهدت تساقط كمية أمطار قليلة على مدى ست سنوات متتالية                 

  .                ت ميزانية الدولة               َّ                 مليون درهم وميوَّل بكامله من خمصصا     ٢٤٦,٤                          وتبلغ كلفة هذا الربنامج حنو 

                                                                              اتباع هنج مبتكر يعتمد على وضع سياسات تأخذ بالالمركزية وعدم التمركز                جلفاف ا         ة آثار     رب ا              فضل برنامج حم   و -   ٢٥٨
  .                                                                    إىل جانب توعية السكان مبسؤوليتهم عن اختيار الربامج واألنشطة املزمع إجنازها

             واصل احلكومة   ت                              حتسني ظروف املعيشة باستمرار،                                          من العهد اليت تنص على احلق يف           ١١                 ألحكام املادة        ً   طـبقاً  و -   ٢٥٩
                            لذلك، فإن صندوق التسويات      .                                                   املواطنني الشرائية، وخباصة الفئات املعوزة منهم                                                 املغربـية سياستها الرامية إىل محاية قدرة      

             ً    الدقيق وطنياً                أما دعم سعر    .           ً                                 َ        ً                                          يدعم حالياً أسعار السكر وحبوب عباد الشمس املنَتجة حملياً واملنتجات النفطية وغاز البوتان            
  .                                             فيقع على عاتق املكتب الوطين املهين للحبوب والقطاين

         مليار      ٤,١١          مقابل    ،              مليار درهم      ٤,٦٣                         ً       ً                          ، حتمل صندوق التسويات عبئاً إمجالياً من املنح بلغ حنو               ٢٠٠٣        يف عام    و -   ٢٦٠
ـ       ٢٠٠٢          يف عـام                              لنفطية وغاز البوتان يف              ً                                ناجتة أساساً عن ارتفاع أسعار املنتجات ا                   يف املائة         ١٢,٥٢              زيادة قدرها           ، أي ب

  .                                        السوق الدولية، وذلك رغم اخنفاض سعر الدوالر

                                                   م يف متويل أعمال خمتلفة ذات طابع اجتماعي نذكر                      مليون دره     ٨٥٧                                        كما ساهم صندوق التسويات مببلغ قدره        -   ٢٦١
  :                    منها على سبيل البيان

                             واإلمداد باملاء الصاحل للشرب                                                                            مليون درهم للمسامهة يف متويل مشاريع تتعلق ببناء الطرق القروية               ٣٤٠ •
        ً  إقليماً؛  ٣٧       لفائدة 

                                                                            مليون درهم للمسامهة يف دعم سعر بيع األنسولني األصلي لفائدة مرضى السكري احملتاجني؛    ٧١,٩ •

                                                                                             ملـيون درهم دفعت حلساب متويل تكاليف التجهيز وحماربة البطالة من أجل متويل املشاريع                    ٢١٧,٥ •
  .    قروي    ِّ                     املولِّدة للعمالة يف العامل ال
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                      ُ                              َ        ً                          تقدر مبالغ الدعم اليت ُمنحت للسكر وحبوب عباد الشمس املنَتجة حملياً وغاز البوتان                ،      ٢٠٠٤                 بالنسـبة لعام     و -   ٢٦٢
                    ً                                                                           ملـيار درهم ارتكازاً على أسعار تلك املنتجات يف األسواق العاملية وعلى سعر الدوالر يف                   ٥,٦                          ومنـتجات الـنفط، ب        

  .          الوقت احلايل

      (...)     حتث   "                                  ، واستجابة لتوصية اللجنة اليت                  من العهد    ١١              من املادة     ٢ ً                 اً ألحكام الفقرة       طبق و                 عالوة على ذلك،     و -   ٢٦٣
                                                                                                                              الدولة الطرف على أن تتخذ التدابري التشريعية واإلدارية املالئمة لضمان ممارسة رقابة كافية على املصانع اليت تصنع املواد                  

  ،  )  ٥٤         ، الفقرة A/C.12/1/Add.55    ". (        ً          متثل خطراً على الصحة                                                          الغذائـية كيما تكون منتجاهتا متفقة مع املعايري الدولية وال    
                                                                                                                                  فـإن وزارة الداخلـية ينسق مع خمتلف األقسام الوزارية املعنية مبراقبة املواد الغذائية والكشف عن أية خمالفة أو نقص يتم                     

  .                           ضبطه يف نوعية املواد الغذائية

  :        من أجل     الوطين      احمللي و                  ابعة على الصعيدين                                                  وهكذا، يتم اختاذ إجراءات بواسطة اهليئات املكلفة باملت -   ٢٦٤

                                                                َّ                            التوعية واملراقبة الوقائية يف ما يتعلق بنوعية املواد الغذائية املصنَّعة واملطروحة يف السوق الوطنية؛ •

                                                                                                   املراقـبة الالحقـة الـيت تتيح، يف حال الوقوف على خمالفة ما، اللجوء إىل القضاء من أجل استصدار              •
  .    ورية                     العقوبات الردعية الضر

                      يت أنشئت مبوجب الظهري         ال  ،       البضائع     بيع              الغش يف       قمع         ملراقبة و                        املشتركة بني الوزارات                               إىل جانب اللجنة الدائمة      و -   ٢٦٥
     َ                                                          ، تبذَل جهود على صعيد جلنة املراقبة املختلطة لتفادي طرح املنتجات غري     ١٩٦٨      يناير  /             كانون الثاين  ٢٩                  امللكي الصادر يف    

  .                       الصاحلة لالستهالك يف األسواق

                                                                 لي بشأن املواد الغذائية اليت تشوهبا نواقص من حيث اجلودة إىل                          ُ                          غ املعلومـات اليت ُتجمع على الصعيد احمل          َّ   تـبلَّ  و -   ٢٦٦
                                                                                                         املصلحة املركزية يف وزارة الداخلية، وتقوم هذه املصلحة بإخطار القسم املعين كي يتخذ على الفور اإلجراءات الضرورية، 

  .    ً                  طبقاً للقانون املعمول به

                                          إنشاء وتعيني خلية وطنية وخاليا حملية           ٢٠٠٠       سبتمرب   /        أيلول  ١              أنه مت، منذ                                     الوة على ذلك، جتدر اإلشارة إىل        ع و -   ٢٦٧
           الصادرة      ٢٠٠٠ /   ٠٠١                                    َّ                                                                للمراقـبة الصحية للمواد الغذائية املعدَّة لالستهالك، وذلك مبقتضى الرسالة الدورية املشتركة رقم              

  .                     الصحة ووزارة الداخلية                                              عن وزارة التنمية القروية والصيد البحري ووزارة 

                                                                        وضاع الطارئة املتعلقة بظهور حاالت التسمم الغذائي اجلماعية أو الغش                     تدبري األ    هو                         هدف خاليا املراقبة تلك      و -   ٢٦٨
  .                                                   على نطاق واسع اليت من شأهنا أن تلحق األذى بصحة املستهلك

       وتشارك       الغش                                 ة بني الوزارات ملراقبة وقمع            املشترك                                                 يا املراقبة تلك، اليت أنشأهتا اللجنة الدائمة                     وقـد مكنت خال    -   ٢٦٩
                                                                                                                       فـيها جمموع اهليئات املكلفة مبراقبة اجلودة وبقمع الغش، من تقليص عدد حاالت التسمم اليت من شأهنا أن تعرض حياة                    

  .    ١٩٩٩                                                                                            املواطنني للخطر، وذلك منذ حاالت التسمم الغذائي بتوكسني سي بوتيلينوم اليت عرفها املغرب خالل صيف عام 
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                   والعقلية ميكن بلوغه   ية   دن                                           حق كل شخص يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة الب    -  ١٢    ادة   امل

                                                          ، تعترف احلكومة املغربية حبق كل شخص يف التمتع بأعلى مستوى من    ١٢              من املادة     ١    ً                     وفقـاً ألحكـام الفقرة       -   ٢٧٠
   ).   ١٤٨     إىل    ١٤٤          ، الفقرات E/1990/6/Add.20     انظر  (                                 الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه 

                            السياسة املغربية يف جمال الصحة

                 ً     ً                                                                                صحة العمومية دوراً هاماً، ال سيما يف جمال الوقاية وتغطية املناطق القروية وتقدمي الرعاية الطبية                       قطاع ال         يـؤدي    -   ٢٧١
  .                               ً للفئات ذات األحوال اهلشة اقتصادياً

              التدريب يف جمال              لة وأهنا حتتكر                                                            ِّ أن الدولة هي أول جهة تقدم الرعاية الصحية وأحد أكرب اجلهات املموِّ          والواقـع   -   ٢٧٢
  .                                                                            كما أن الدولة مسؤولة عن وضع وتنفيذ السياسة الصحية، عن طريق وزارة الصحة باألخص  .      الصحة

                                                                                     جهودها منذ الثمانينيات على تطوير خدمات الرعاية الصحية األساسية، وذلك بالتعاون                       وزارة الصحة           وصـبت    -   ٢٧٣
  .               األقسام الوزارية                                 الوثيق مع اإلدارات احمللية ومع خمتلف 

                                                                         تسعينيات بفضل اجلهود اليت كانت ترمي إىل زيادة فعالية نظام الرعاية                                                  وقـد تعـززت تلـك السياسة خالل ال         -   ٢٧٤
  .              الصحية وإنصافه

  :               ركائز رئيسية هي      سبع    على                    سياسة وزارة الصحة      وتقوم -   ٢٧٥

          ة الصحية؛                                                                وضع اخلريطة الصحية من أجل إزالة أوجه التفاوت احلالية من حيث التغطي •

                                                                    تعزيز وتوسيع البىن التحتية اخلاصة بشبكة خدمات الرعاية الصحية األساسية؛ •

                                                                                     حتديد سياسات اإلدارة، ال سيما يف جماالت املوارد البشرية واإلدارة املالية واإلمداد واملعلوماتية؛ •

                                ً تعزيز استقاللية املستشفيات تدرجيياً؛ •

                                                ً  ل إقامة نظام للتأمني الصحي اإللزامي وتعميمه تدرجيياً؛                                        إصـالح آلـيات متويل قطاع الصحة من خال      •
                                                               ً                                      وإقامـة نظـام يقدم املساعدة الطبية للفئات ذات األحوال اهلشة اقتصادياً؛ وحتسني استرداد تكاليف               

                                                                             وتستجيب هذه التدابري للتوصيات اليت قدمتها اللجنة للدولة الطرف من أجل             .                       اخلدمات الصحية العامة  
                                                                                  تراتيجية وطنية وخطة عمل بشأن الصحة لزيادة التغطية الصحية اليت توفرها، ال              اس      [...]              أن تعـتمد     "

   ).  ٥٢         ، الفقرة E/C.12/1/Add.55    ". (                     سيما يف املناطق الريفية

                   حتسني تدريب العاملني؛ •

  .                                                                تشجيع القطاع اخلاص حىت يتمكن من املسامهة أكثر يف حتسني مستوى صحة السكان •
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      إلداري                        التأطري الطيب وشبه الطيب وا

  .                                                                    لقد بذلت جهود كبرية من أجل تعزيز التأطري الطيب وشبه الطيب يف القطاع العام -   ٢٧٦

  ،     ٢٠٠٠           يف عام     ٧     ٢٣٣       إىل       ١٩٦٠           يف عام       ٤٣١                                                               وهكذا فإن العدد اإلمجايل ألطباء القطاع العام قد ارتفع من            -   ٢٧٧
  .         يف املائة  ٣٩                  أي مبعدل سنوي قدره 

                     ً      ً                                           اع العام للسكان حتسناً واضحاً إذ ارتفع من معدل طبيب واحد لكل                                                   وقـد حتسـن معـدل تأطري أطباء القط         -   ٢٧٨
           نسمة يف   ٣     ٩٦٩               وطبيب لكل        ١٩٨٠                 نسمة يف عام       ١٥     ٢٧٥                    إىل طبيـب لكل          ١٩٦٠                     نسـمة يف عـام         ٢٦     ٩٧٥
  .    ٢٠٠٠    عام 

       الصحية                                                                                                           وقد اتسم تعزيز املوارد البشرية يف القطاع العام كذلك بارتفاع عدد األطباء يف شبكة خدمات الرعاية                  -   ٢٧٩
               ، أي بارتفاع       ٢٠٠٠       نوفمرب   /                  يف تشرين الثاين    ٢     ٥٦٨       إىل       ١٩٩٠           يف عام       ٨٧١                                        األساسـية، حيث ارتفع هذا العدد من        

  .              ً  يف املائة سنوياً    ١٩,٥     قدره 

      فنسبة   .                                            َِّ                                                        كمـا حتسـنت نوعـية العـاملني الطبيني املساعدين املعيَِّنني للعمل يف شبكة خدمات الرعاية الصحية                 -   ٢٨٠
      إىل      ١٩٩٠                     يف املائة يف عام         ١,٥                                                                ى دبلوم الدولة اللوايت يعملن ضمنها قد ارتفعت بالفعل من                                   املمرضـات احلائـزات عل    

  .    ٢٠٠٠                يف املائة يف عام     ٣٠,٣

                                                                                      اليت تقدمها برامج التدريب على العمل يف خدمات الرعاية الصحية األساسية، ال سيما                                     وباملثل، تنوعت اخلدمات     -   ٢٨١
  :                                عن طريق تنفيذ برامج صحية من قبيل

                                         ُ              لربنامج املوسع للتلقيح ضد أمراض الطفولة املُعدية الرئيسية؛ ا •

                                    برنامج حماربة اإلسهال احلاد لدى الطفل؛ •

                          برنامج حماربة سوء التغذية؛ •

                    برنامج تنظيم األسرة؛ •

                            برنامج مراقبة احلمل والوالدة؛ •

  .                                        برنامج الوقاية من األمراض القابلة لالنتقال •

                        ، فزادت من عدد ينيف على     ١٩٩٧         إىل عام     ١٩٦٠    عام               يف املائة من    ٨٣                 الطبية مبعدل                          وارتفع عدد االستشارات   -   ٢٨٢
                         ً       ً                 يف املائة، مما أتاح ارتفاعاً ملحوظاً يف معدل            ٤,٥                                          مليون، أي مبتوسط ارتفاع سنوي قدره           ٩,٥                       مخسـة ماليـني إىل حنو       

                             وبالرغم من هذه اجلهود، ما       .      رتفاع                                                   وقد كان الوسط القروي املستفيد األكرب من هذا اال          .                             االستشارات الطبية لكل نسمة   
                                                                                                                              يـزال هناك العديد من املشاكل، وتتعلق أمهها باستمرار أوجه التفاوت بني األقاليم وبافتقار العامل القروي للتأطري الكايف                  

  .    َّ                 وبقلَّة العاملني اإلداريني
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                                        االستراتيجية املتبعة يف جمال صحة األم والطفل

                                                                  تمحور حول جمموعة من الربامج اهلادفة إىل تنمية صحة الطفل على حنو                                              رمسـت وزارة الصـحة اسـتراتيجية ت        -   ٢٨٣
  .                      متناسق وإىل حتسني صحة األم

  :     ً       أساساً مبا يلي            ويتعلق األمر  -   ٢٨٤

                       الربنامج الوطين للتمنيع؛ •

                    حماربة أمراض اإلسهال؛ •

                             حماربة األمراض التنفسية احلادة؛ •

                   حماربة سوء التغذية؛ •

                  صحة املواليد اجلدد؛ •

  .      السيدا /                                        الربنامج الوطين حملاربة األمراض املنقولة جنسيا •

                      الربنامج الوطين للتمنيع

    ومن   .                                                                                                 اهلـدف األساسـي من هذا الربنامج هو املسامهة يف احلد من معدالت وفيات واعتالل األطفال والرضع                 -   ٢٨٥
                واالستمرار يف       ٢٠١٠              حبلول عام                          والقضاء على احلصبة       ٢٠٠٥                 ً                                         أهدافه احملددة أيضاً القضاء على شلل األطفال حبلول عام          

  .                                  تقليص معدالت اإلصابة بالكزاز الوليدي

                                                ً                                    ج الوطين للتمنيع على تلقيح مجيع األطفال البالغني سنةً من العمر ضد األمراض السبعة                                  ترتكـز أنشـطة الربنام     و -   ٢٨٦
                                األفضلية لألخذ بالالمركزية يف                       وتعطي هذه األنشطة    .                                                                     املستهدفة وتلقيح النساء يف سن اإلجناب للوقاية من الكزاز الوليدي         

  .                                 توفري خدمات التلقيح ومراقبة األوبئة

                    َّ                                           يف جمال التلقيح بأن موَّل جمموع احتياجاته من اللقاحات من ميزانية                ، االستقالل       ١٩٩٢                       حقق املغرب، منذ عام      و -   ٢٨٧
  .       التعقيم                       ً                                                      الدولة، وكذلك احلال أيضاً بالنسبة لبعض أجهزة التلقيح وخباصة معدات سلسلة التربيد و

                                                                               منيع مرضية، إذ حتققت تغطية تلقيحية لألطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بني                          ة يف جمال الت     رز     ج احمل  ئ             تعتـرب النتا   و -   ٢٨٨
  .                                                   يف املائة، مما ساهم يف اخنفاض واضح يف معدل وفيات األطفال  ٩٠     ً       شهراً مبعدل   ٢٣   و  ١٢

       وعام     ١٩٩٢                                   يف األلف يف الفترة ما بني عام            ٣٦,٦     بلغ          ً     ً     ، اخنفاضاً هاماً ف         الواقع      ، يف                      معدل وفيات األطفال        وسجل   -   ٢٨٩
  .    ١٩٩٢       وعام     ١٩٨٨                            يف األلف يف الفترة ما بني عام     ٥٧,٣                        ، بينما كان قد سجل معدل     ١٩٩٧
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     يف      ٧٦,١          مقابل       ١٩٩٧    و     ١٩٩٢                      الفترة ما بني عامي                    يف األلف يف         ٤٥,٨                األطفال والرضع                    وبلغ معدل وفيات     -   ٢٩٠
                     يف املائة ما بني عامي     ٢٥,٩                                                ما بالنسبة ملعدل وفيات املواليد اجلدد، الذي بلغ     أ  .     ١٩٩٢    و     ١٩٨٨                        األلـف مـا بني عامي       

  .    ١٩٩٧       وعام     ١٩٩٢                            يف األلف يف الفترة ما بني عام   ١٧          ، فقد بلغ     ١٩٩٢   و    ١٩٨٨

          يف املائة   ٩٥                              حتقيق تغطية تلقيحية يفوق معدهلا   :                                        ً                        وحـدد الربنامج الوطين للتمنيع لنفسه أهدافاً مستقبلية تتمثل يف       -   ٢٩١
                                                                ِّ                                                      لكـل وسط واحلفاظ عليها، وتعزيز وسائل مراقبة األوبئة، وبدء العمل مبنشِّطات التمنيع وغريها من مولدات املضادات،                 

  .                        وزيادة إشراك القطاع اخلاص

                   حماربة أمراض اإلسهال

     ارسة                                                                                 ً                             يرتكـز هـذا الربنامج على تطوير أنشطة تتمحور حول تعزيز التدابري الوقائية وتتمثل أساساً يف تشجيع مم                  -   ٢٩٢
  .                                                                                             الرضاعة الطبيعية، ونشر أفضل ممارسات الفطام، واكتساب معرفة أفضل بتدابري النظافة العامة والغذائية

    يف   ٤٧                                                                                    وساهم الربنامج يف تقليص وفيات األطفال، وذلك من خالل اخنفاض الوفيات النامجة عن اإلسهال مبعدل  -   ٢٩٣
  .               ائة خالل الطفولة      يف امل  ٦٩                                      املائة خالل الفترة اليت تلي الوالدة ومبعدل 

                          بفضل االستعمال الكثيف        ١٩٩٩    و     ١٩٩٠                           يف املائة ما بني عامي         ٢٠                                     وتـراجع عـدد حاالت اإلسهال مبعدل         -   ٢٩٤
  .                                 لإلماهة الفموية وعناية أفضل باملرضى

                            حماربة األمراض التنفسية احلادة

                وهو يعتمد على     .            فسية احلادة                                                                              يهـدف هـذا الربنامج إىل تقليص الوفيات واالعتالل النامجني عن األمراض التن             -   ٢٩٥
                                                                                                                 جمموعـة مـن األنشطة اليت تتلخص يف تدريب العاملني الصحيني على إدارة الربنامج بشكل غري مركزي، وإىل املعاجلة                   
                                                                                                                       السـريرية حلاالت اإلصابة باألمراض التنفسية احلادة، وتصميم املواد التثقيفية وطبعها ونشرها، وشراء األجهزة السمعية               

  .                     يمية واألدوية وتوزيعها              البصرية والتعل

                  حماربة سوء التغذية

  .                                                                                            تتمحور أنشطة هذا الربنامج حول تشجيع الرضاعة الطبيعية، وحماربة سوء التغذية الناجم عن نقص الربوتني -   ٢٩٦

                                                                           تواصل وزارة الصحة تطوير أنشطة التدريب وتوعية السكان وتنفيذ مبادرة                                               بغـية تشـجيع الرضاعة الطبيعية،        و -   ٢٩٧
                                                                             يف أقسام الوالدة وطب األطفال يف املستشفيات ووضع قانون خاص بتسويق بدائل             "                        ات أصـدقاء املوالـيد             املستشـفي  "

  .        حليب األم

                                                                                                  يالحظ أن نسبة املواليد اجلدد الذين ال يرضعون سوى حليب أمهاهتم خالل الشهور األربعة األوىل من                       وهكذا   -   ٢٩٨
                      أما نسبة األطفال الذين   .          يف املائة   ٥,٨             ، أي مبعدل       ٩٩٧ ١    و     ١٩٩٢                                                    حـياهتم قـد ارتفعت مبعدل حنو ثالث نقاط ما بني            

                   يف املائة بينما        ١٤,٩                                                                                                تـتراوح أعمـارهم ما بني ستة وتسعة أشهر والذين يرضعون حليب أمهاهتم، فقد اخنفضت مبعدل                 
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    عون      ً                     شهراً والذين ما زالوا يرض  ٢٤   و  ٢٠     ً            شهراً وما بني      ١٥    و   ١٢                                                        ارتفعـت نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بني          
  .                     يف املائة، على التوايل    ٢٠,٣           يف املائة و   ٧,٤                 حليب أمهاهتم مبعدل 

                         الناجم عن نقص الربوتني،                                                                                            أمـا اجلانـب اآلخر من حماربة سوء التغذية فريتكز على برنامج حماربة سوء التغذية                 -   ٢٩٩
  .                                                                اهلادف إىل الكشف عن االضطرابات املتعلقة بالتغذية لدى األطفال ومعاجلتها

                                                                                                      هذا الربنامج على مراقبة منو األطفال بواسطة الوزن املنهجي يف مجيع مراكز الصحة، والتقييم املنهجي                         ويعـتمد    -   ٣٠٠
  .                                               حلالتهم الغذائية، وإسداء النصائح الغذائية لألمهات

                                                                                                            ويـبني حتلـيل االجتاهات اليت يأخذها مدى انتشار قلة الوزن أن معدل الوفيات بسبب سوء التغذية قد اخنفض                 -   ٣٠١
  .                       يف املائة أثناء الطفولة  ٧٥                                 يف املائة خالل فترة الرضاعة ومبعدل   ٤٩                                سرع من معدل الوفيات العام، مبعدل        بوترية أ

      تيجية                          إىل جانب تعميم استرا     ،                                                                                جتـدر اإلشارة إىل أن اجلهود اليت تبذهلا احلكومة يف جمال احلد من الفقر وآثاره               و -   ٣٠٢
  .                                                 كثر يف تقليص نطاق سوء التغذية الناجم عن نقص الربوتني                                           توفري العالج املتكامل ألمراض الطفل، قد يسامهان أ

                        صحة األطفال حديثي الوالدة

                اليت يتمثل هدفها   "               األمومة املأمونة "                                                                 وضـعت وزارة الصحة ضمن أنشطتها اليت حتظى باألولوية رسم استراتيجية     -   ٣٠٣
  .                                         يف تقليص معدل وفيات األمهات واألطفال واعتالهلم

                    يف املائة وكذلك بعض   ٢٥                                             تقليص وفيات األطفال حديثي الوالدة مبعدل       هي                 ذه االستراتيجية                    األهداف العامة هل   و -   ٣٠٤
                                                                                                                      احلـاالت املرضية اليت تتعرض هلا األمهات واألطفال حديثو الوالدة واليت حتدث أثناء احلمل أو الوالدة أو بعدها، وذلك                   

  .    ٢٠٠٤              حبلول هناية عام 

  :    هي             تدابري خمتلفة                                   ولتحقيق هذا الغرض، اختذت وزارة الصحة -   ٣٠٥

                                                                  هتيئة وجتديد دور التوليد مع إنشاء خلية إلنعاش املولود يف قاعة التوليد؛ •

                                          حتسني ظروف االستقبال واإلقامة يف أماكن الوالدة؛ •

                                                                    اقتناء التجهيزات الطبية التقنية لتحسني الرعاية اليت تقدم لألم واملولود؛ •

                            يات اإلجالء يف احلاالت املتفاقمة؛                                  حتسني وتطوير وسائل اإلمداد اخلاصة بعمل •

                                                                                                  وضـع اسـتراتيجية تـتعلق باإلعالم والتدريب والتثقيف واالتصال لفائدة العاملني يف جمال الصحة                •
                  والسكان املستهدفني؛

   .                                                     حتسني وتطوير كفاءات العاملني الصحيني يف ميدان عالج املواليد •
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                                                        احملرزة، ال يزال التوليد وصحة املولود نقطة الضعف الرئيسية يف                                                وبالـرغم من اجلهود املبذولة ومن حتسن النتائج       -   ٣٠٦
                                                                                                               نظـام الصحة؛ والدليل على ذلك نسبة النساء اللوايت حيصلن على مساعدة العاملني الصحيني أثناء التوليد، اليت مل تتجاوز     

   ).                    لى يد ممرضة أو قابلة           يف املائة ع    ٢٨,٩                          يف املائة على يد طبيب و       ١٠,٧   (    ١٩٩٥    و     ١٩٩٠                     يف املائة ما بني          ٣٩,٦        عتـبة   
  .         يف املائة    ١٩,٣                                                                           أما يف الوسط القروي، فإن نسبة النساء اللوايت يلدن مبساعدة عاملني طبيني ال تتجاوز 

       السيدا /                                        ً الربنامج الوطين حملاربة األمراض املنقولة جنسياً

                   املناعة البشرية                                                              ً                                 يهـدف هـذا الـربنامج إىل احلـيلولة دون انـتقال األمـراض املنقولة جنسياً وفريوس نقص                  -   ٣٠٧
                وحىت حيقق الربنامج   .                                                                                      السيدا من األم إىل الطفل أثناء فترة احلمل وإىل وقاية املراهقني والشباب من تلك األمراض        /      املكتسب

  :                         هذا الغرض، فإنه يرتكز على

                                                                ، ملنع انتقال فريوس نقص املناعة البشرية املكتسب من األم إىل               ١٩٩٨                                وضـع اسـتراتيجية، منذ عام        •
        صممت      ١٩٩٨       أبريل   /        نيسان  ٢               الصادرة يف     ٧                                      الرسالة الدورية لوزارة الصحة رقم       (           ناء احلمل            الطفل أث 

                                                                                  وتتضمن هذه االستراتيجية تقدمي العالج للنساء احلوامل املصابات أثناء فترة احلمل              ).                يف هـذا االجتاه   
                                وخالل الوالدة إىل جانب عالج املولود؛

                                                    املناعة البشرية املكتسب والكشف املنهجي، ضمن إطار                                                تقدمي العالج لألطفال احلاملني لفريوس نقص        •
                                                                                                   االستشـارة الـيت تسـبق الوالدة، عن داء الزهري املصلي لدى املرأة احلامل وعالج احلاالت اليت مت                  

         تشخيصها؛

                                                                    تقدمي العالج للنساء احلوامل املصابات بأحد األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي؛ •

                                                                  شباب ومواقفهم وممارساهتم يف ما يتعلق باألمراض املنقولة باالتصال                                         إجناز عدة دراسات عن معارف ال      •
       سنة؛  ١٨   و  ١٥                                                              السيدا استهدفت يف املقام األول الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بني  /     اجلنسي

                          السيدا يف األقاليم بصورة     /                                                                        إنشاء جلان مشتركة بني القطاعات حملاربة األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي          •
        تدرجيية؛

                                                                                                  تدريب أشخاص يكونون مبثابة مهزة الوصل مع الشباب بالتعاون مع تلك اللجان ومع بعض املنظمات                •
            غري احلكومية؛

                                                تدريب رائدات البيوت النسائية على توعية الفتيات؛ •

                                                                    تدريب املدرسني بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية واملنظمات غري احلكومية؛ •

                                                                            ىل املقررات الدراسية للمدارس اإلعدادية والثانوية عن الوقاية من األمراض                                       إضافة مادة دراسية جديدة إ     •
  .      السيدا /                     املنقولة باالتصال اجلنسي
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     هتيئة  "    عن                من العهد      ١٢              من املادة     ٢               من الفقرة     ) د   (      ً                   وطبقاً للفقرة الفرعية    ،                                   ً     مبوازاة التدابري املختلفة املذكورة آنفاً     و -   ٣٠٨
                                              ، يشار إىل تعزيز احلماية االجتماعية الطبية        "                                          والعناية الطبية للجميع يف حالة املرض                                          ظروف من شأهنا تأمني اخلدمات الطبية     

                    وميثل هذان املكونان     .                                                              ً                                       بواسـطة إنشـاء نظام لتقدمي املساعدة الطبية إىل رقيقي احلال اقتصادياً ونظام تأمني صحي إلزامي               
  .    ٢٠٠٥      يناير  /             كانون الثاين ١      اء من                                                              التغطية الصحية األساسية اليت من املتوقع أن تدخل حيز التنفيذ ابتد

                                                  قاصرة وسيئة التوزيع بني الوسطني احلضري والقروي            زال   ت                                                         بيد أن التغطية الصحية، بالرغم من التقدم احملرز، ال           -   ٣٠٩
  .           وبني األقاليم

                احلق يف التعليم-    ١٤   و  ١٣        املادتان 

                                                        اإلطار املرجعي والتشريعي والتنظيمي لسياسة التعليم يف املغرب

     ١٩٧٠    و     ١٩٦٢                                       فاملادة الثالثة عشرة من دساتري عام         .                                                         ن احلـق يف التعلـيم حق ينص عليه الدستور يف املغرب            إ -   ٣١٠
   ".                                     التربية والشغل حق للمواطنني على السواء "             تنص على أن     ١٩٩٦   و    ١٩٩٢   و    ١٩٧٢ و

        لسياسات                                                                                                وقـد رمـت خمـتلف اإلصالحات املتتالية إىل حتقيق األهداف األربعة اليت كانت من ثوابت مجيع ا                  -   ٣١١
   ".      مغربته "                                   وهي تعميم التعليم وتوحيده وتعريبه و  .                        التعليمية اليت مت اتباعها

         وهذا ما    .             من العهد    ١٣              من املادة     ١        الفقرة                                                                    تتماشى أهداف التعليم والتكوين يف املغرب مع األهداف احملددة يف            و -   ٣١٢
ُ                      يفسـر اهـتمام املغـرب بإدماج حقوق اإلنسان يف املقرر الدراسي الذي ُعمم يف                                                        سائر أحناء اململكة يف العام الدراسي                                                                

                                                                                                 بواسطة الربنامج الوطين للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان الذي حظي بدعم مفوضية األمم املتحدة حلقوق               ٢٠٠٣ /    ٢٠٠٢
  .      اإلنسان

                                                                                               برامج أخرى لتكوين مواطن يعرف حقوقه وواجباته وحيترم اآلخرين ويشارك يف تعزيز الدميقراطية                     مت وضع        وقد   -   ٣١٣
                                                         الدميقراطية واملواطنة، وبرنامج تعليم املساواة، وبرنامج                        كربنامج تعليم     ،                                           تسامح والسالم والتعايش السلمي بني الشعوب        وال

  .                            التعليم يف جمال السكان والبيئة

                                           دائمة لدعوة احلكومة وجمموع القوى احلية يف األمة         مناسبات                    امللك حممد السادس هي        يلقيها                  معظم اخلطب اليت     و -   ٣١٤
                                                                                                            رك يف هذا املشروع الوطين الكبري، مع التشديد على حماربة األمية وتشجيع متدرس البنات، ال سيما يف الوسط                          ن تشـا   أل

  .      القروي

   ،                                                                                                      يف اخلطاب الذي ألقاه مبناسبة افتتاح السنة التشريعية الثالثة، األهداف الرئيسية للتعليم والتكوين                          وحـدد امللك     -   ٣١٥
         وهويتنا         احلضارية           ومقوماتنا         الدينية          ملقدساتنا      تنكر     دون       العصر     على      نفتح     امل     حميطه    مع      ندمج     امل      تعليم  ال "              على أمهية     ً اً     شـدد  م

          وواجباته       حلقوقه      ً دركاً   ، م]   ...[        املعارف        اكتساب     على     قادر  ،    صاحل       مواطن       تكوين    هي        غايتنا   إن  .        روافدها     بشىت           املغربـية 
      تكون    أن            والتعليمية          التربوية        سساتنا  مؤ    من       ونريد         [...].       وتضحية       وتفان       وإخالص      بصدق      بلده        خلدمـة        ً   سـتعداً     ، م      [...]
         واملناطق        احملرومة        الفئات        وباألخص        الفئات    كل     على         وتسهيله         التمدرس       تعميم     ذلك        ويقتضي   ،       حميطها    مع          ومتجاوبة       فاعلة
   ".       النائية
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                                                                   بنظام التعليم ومبستقبله، إىل جانب ضرورة منح مجيع األطفال فرصة                                          جمموع االهتمامات ذات الصلة             وكانـت  -   ٣١٦
                                                                                                              ع حبقهم يف التعليم، املدخل إىل التفكري العميق يف وضع أسس إصالح شامل للنظام التعليمي ورسم آفاقه مبا يضمن                      للتمـت 

                                                   وهكذا، أنشأ امللك الراحل احلسن الثاين جلنة خاصة          .                                                             مالءمته حلاجات السكان وحاجات بيئتهم االقتصادية واالجتماعية      
  .                   طين للتربية والتكوين                                           بالتربية والتكوين وأناط هبا مهمة وضع ميثاق و

                            ً                                                                        الوطين للتربية والتكوين حالياً اإلطار املرجعي للسياسة التربوية، فجعل من العقد املمتد من عام                      يـثاق     امل        وميـثل    -   ٣١٧
  :                                          وهلذا الغرض، حدد امليثاق مواعيد هامة تتمثل يف  .                       عقد التربية والتكوين    ٢٠٠٩         إىل عام     ٢٠٠٠

  ؛    ٢٠٠٢                                   ن الوصول إىل التعليم االبتدائي يف عام                              متكني مجيع األطفال يف سن السادسة م  �

  ؛    ٢٠٠٤                                                          تعميم التسجيل يف السنة األوىل من التعليم ما قبل املدرسي يف عام   �

  ؛    ٢٠٠٥                يف املائة يف عام   ٩٠                                            حتقيق إمتام السلك األول من التعليم األساسي مبعدل   �

  ؛    ٢٠٠٨        يف عام          يف املائة  ٨٠                                             حتقيق إمتام السلك الثاين من التعليم األساسي مبعدل   �

  ؛    ٢٠١١                يف املائة يف عام   ٤٠                               حتقيق إمتام التعليم اإلعدادي مبعدل   �

  .    ٢٠١١                يف املائة يف عام   ٦٠                               حتقيق إمتام التعليم الثانوي مبعدل   �

              والقضاء شبه     ٢٠١٠                     يف املائة حبلول عام     ٢٠                                                        اق الوطين للتربية والتكوين إىل خفض معدل األمية إىل                 امليث      ويهدف -   ٣١٨
                                                       يف املائة من األطفال ما بني سن الثامنة والسادسة             ١٠٠      ً                                    وأيضاً تعليم القراءة والكتابة لنحو           ٢٠١٥           ا يف عام                   الـتام علـيه   

  .    ٢٠٠٩                                                                      عشرة، سواء كانوا متمدرسني أم ال، يف إطار التعليم غري الرمسي، وذلك حبلول عام 

  :        لتدخل هي               جماالت رئيسية ل ة                                    حدد امليثاق الوطين للتربية والتكوين ست و -   ٣١٩

                   بالبيئة االقتصادية؛              التعليم وربطه       تعميم   �

  ؛            البيداغوجي       التنظيم  �

         التعليم؛     جودة     حتسني   �

  ؛         البشرية      املوارد  �

  ؛         والتدبري      التسيري  �

  .        والتمويل         الشراكة  �

  .                                                                           ومبوازاة ذلك، مت اختاذ العديد من اإلجراءات التشريعية والتنظيمية يف اجملاالت التالية -   ٣٢٠
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                التعليم اإللزامي

         تشرين    ١٣            مؤرخ يف       ٠٧١-  ٦٣- ١                                                                       قب نيل املغرب استقاللـه، وضع املشرع املغريب ظهريا مبثابة قانون رقم             ع -   ٣٢١
                     ً                           ً       ً                                       ، جعل التعليم إلزامياً جلميع األطفال املغاربة، ذكوراً وإناثاً، من سن السابعة إىل سن الثالثة عشرة، مع     ١٩٦٣      نوفمرب  /     الثاين

                                                           سة مدرسية واحلرص على أن يواظب الطفل على التردد على                                                              إلزام كل شخص مسؤول عن طفل بطلب تسجيله يف مؤس         
  .          تلك املؤسسة

                                                         املتعلق باإللزام بالتعليم األساسي بغية ضمان فعالية            ١٩٦٣                          الظهري الصادر يف عام        ٠٠-  ٠٤                    وعدل القانون رقم     -   ٣٢٢
  .                                                                     األحكام اخلاصة بالتعليم اإللزامي الواردة يف امليثاق الوطين للتربية والتكوين

                 ً       ً                                    األساسي بوصفه حقاً وواجباً جلميع األطفال املغاربة الذين                التعليم         اإللزام ب     ٠٠-  ٠٤                     أحكام القانون رقم        ول       وتتنا -   ٣٢٣
                                            ، تلتزم الدولة بضمان جمانية التعليم يف املؤسسة   ٠٠-  ٠٤                        ومبوجب أحكام القانون رقم   .                       ً       ً    أمتـوا سن السادسة، ذكوراً وإناثاً  

                                                                    الوقت نفسه اآلباء واألوصياء بضمان استمرار األطفال يف املدرسة إىل                                                         املدرسية األقرب إىل حمل سكن األطفال وتلزم يف         
  .              سن اخلامسة عشرة

                 ً                   أو املقدم هم أيضاً مسؤولون عن            الوصي   و أ                ، فإن الكافل      ٠٠-  ٠٤                                             جتـدر اإلشارة إىل أنه مبقتضى القانون رقم          و -   ٣٢٤
                          ل محاية األطفال املتخلى عنهم                                                                                     الطفـل مـن أجـل محايـة مجـيع األطفال بغض النظر عن حالتهم االجتماعية، مما جيع               

  .          محاية فعلية

                                   واملتعلقة بتنفيذ القانون اخلاص         ٢٠٠٠       أغسطس   /     آب  ١               الصادرة يف      ٦٢        رقم                                      وباملـثل، تأمـر املذكرة الوزارية      -   ٣٢٥
      من                                                                                                                          بالتعليم اإللزامي رؤساء املصاحل اخلارجية باعتماد جمموعة من التدابري الرامية إىل إجناح وتفعيل تعميم التعليم، وخاصة               

  .                                                                                 خالل تبسيط اإلجراءات اإلدارية املتعلقة بتسجيل األطفال يف السنة األوىل من التعليم االبتدائي

                                املتعلق بالتعليم ما قبل املدرسي  ٠٠-  ٠٥            القانون رقم 

   ِّ                                                                                                                يعـرِّف هذا القانون التعليم ما قبل املدرسي بوصفه مرحلة تربوية تقع مسؤولية العناية هبا على املؤسسات اليت                     -   ٣٢٦
                                                                                                                       قبل يف كنفها األطفال ما بني سن الرابعة وسن السادسة، مع حتديد أهداف هذا التعليم وصياغة عدد من األحكام حلفز                     ت

  .                      املستثمرين يف هذا القطاع

    ٥٨    ً                                                                                                       وفضالً عن ذلك، وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي املذكرة رقم                 -   ٣٢٧
                                                                                     إىل خمتلف املصاحل اخلارجية تأمرها فيها بالتنسيق مع ضباط احلالة املدنية للحصول                 ٢٠٠٠       نوفمرب   / ين              تشرين الثا   ٤        بتاريخ  

  .                                                                                     على إعالنات امليالد املسجلة خالل كل سنة وقائمة بأمساء األطفال الذين بلغوا سين الرابعة واخلامسة

                                                     التدابري املتخذة يف جمال محاية األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة

                                املتعلق بتنفيذ القانون رقم         ١٩٩٧       ديسمرب   /              كانون األول    ١٩             املؤرخ يف       ١٤٨-  ٩٧- ٢                         عد اعتماد املرسوم رقم      ب -   ٣٢٨
                         املتعلق بتوفري احلماية      ٩٢-  ٠٧                                                                              املـتعلق باحلمايـة االجتماعـية لـلمكفوفني وضعاف البصر والقانون رقم                ٨١- ٥- ٠

      فرباير  /       شباط   ١٦              املؤرخة يف      ١٠                  ة الوزارية رقم                                                                        االجتماعـية لألشـخاص املعاقني، صاغت وزارة التربية الوطنية املذكر         
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                                                   من املرسوم اآلنف الذكر، الذي يكرس حق الشخص          ٣                                                          الـيت تأمر فيها كل شخص معين بتطبيق أحكام الفصل                ١٩٨٩
  .                                                                                                   املعاق يف التعليم ويضمن متتعه مبجموعة من االمتيازات ومن حقوق األولوية متكنه من متابعة دراسته يف أحسن الظروف

                                ات احملققة يف جمال التربية والتكوين     اإلجناز

  ،  )   ١٨٥       إىل      ١٥٣            ، الفقرات   E/1990/6/Add.20 (        للمغرب         الثاين          الدوري                                        جانب املسائل املذكورة يف التقرير        ىل إ -   ٣٢٩
                                                                                                        شـهد العقـد األخري وضع استراتيجيات تربوية تبتغي حتسني نوعية التعليم وتوسيع قاعدة التعليم األساسي، وباخلصوص    

  .                                                                        وهكذا، حتقق تقدم هائل تدل عليه زيادة العدد اإلمجايل للمتمدرسني ومعدالت التمدرس  .           ت القرويات            لفائدة البنا

                 التعليم االبتدائي

  ،     ٢٠٠٣ /    ٢٠٠٢                                     مليون تلميذ يف السنة الدراسية          ٣,٩                                                          بلـغ جمموع التالميذ املتمدرسني يف التعليم االبتدائي حنو           -   ٣٣٠
  .    ١٩٩٨                يف املائة يف عام  ٣                      يف املائة سنويا مقابل  ٤        معدهلا                                       مع حدوث زيادة أسرع يف السنوات األخرية بلغ

                 السنة الدراسية                          يف املائة سنويا منذ       ٦                                                                       وزاد متـدرس البـنات بسرعة أكرب من متدرس األوالد، إذ فاق معدلـه               -   ٣٣١
١٩٩٩ /    ١٩٩٨    .  

      ١٩٩٩-    ١٩٩٨    ية                                        يف املائة سنويا منذ السنة الدراس       ٧                     املتمدرسني بأكثر من         عدد                              يف الوسـط القـروي، زاد        و -   ٣٣٢
  .                خالل نفس الفترة              ً  يف املائة سنوياً ٩                       وارتفع عدد البنات مبعدل 

        يف السنة           يف املائة     ٩٠,٧                                                                                 فـيما خيص املسجلني اجلدد يف السنة األوىل من التعليم االبتدائي، بلغ معدل التمدرس           و -   ٣٣٣
                         ذت تدابري من أجل تعميم       ُّ واتُّخ   ،      ١٩٩٨ /    ١٩٩٧                                   يف املائـة يف السنة الدراسية            ٣٧,٢        مقـبل         ٢٠٠٣ /    ٢٠٠٢            الدراسـية   

  .                                         التمدرس على مجيع األطفال البالغني سن السادسة

          يف املائة   ٩٢                                                                                   وبالنسبة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني ست سنوات وإحدى عشرة سنة، بلغ معدل التمدرس   -   ٣٣٤
                      دل زيادة هذه الفئة              ويعادل مع   .     ٢٠٠٠-    ١٩٩٩                                 يف املائة يف السنة الدراسية         ٧٩          مقابل       ٢٠٠٣ /    ٢٠٠٢                    يف السنة الدراسية    

  .                                     ثالثة أضعاف املعدل املسجل يف العقد األخري    ٢٠٠٠ /    ١٩٩٩                           العمرية منذ السنة الدراسية 

           ُ                                       عالمية اليت ُشنت يف إطار تشجيع التمدرس يف بلوغ                مالت اإل   احل                   ت تعبئة املوارد و    مه                       يف الوسـط القروي، سا     و -   ٣٣٥
                                                            ست سنوات إىل إحدى عشرة سنة على الصعيد العام ولدى                                                              وتشكل النتائج املسجلة بالنسبة للفئة العمرية من        .       األهداف

      ٥٥,٤                                            والواقع أن معدل التمدرس املتعلق هبا قد زاد من   .            ً      ً                                          البـنات مثاالً واضحاً على التقدم الذي حتقق يف الوسط القروي      
  .    ٢٠٠٣ /    ٢٠٠٢                السنة الدراسية            يف املائة يف   ٨٧     إىل     ١٩٩٨ /    ١٩٩٧                السنة الدراسية          يف املائة يف 

                                                                                                   على ذلك، يتسم العمل يف جمال الدعم االجتماعي للتمدرس بإنشاء مطاعم مدرسية يف املدارس وتوزيع                      وعالوة   -   ٣٣٦
  .                                                      مواد غذائية جافة وأدوات مدرسية وتقدمي منح للسكن الداخلي

                       والكتب املدرسية وتقدمي            اللوازم               يف توزيع                                                           ً            حيظـى هذا الدعم االجتماعي بتأييد اجملتمع املدين الذي يؤدي دوراً           و -   ٣٣٧
  .                        متنوعة ألطفال األسر احملتاجة     هبات 
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                                                                                                                    والعـدد اإلمجـايل للتالميذ املستفيدين من املطاعم املدرسية ومن املواد الغذائية اجلافة يف قطاع التعليم االبتدائي                  -   ٣٣٨
  .                  ً                العمومي ينيف حالياً على مليون تلميذ

                        التعليم اإلعدادي العمومي

            يف املائة      ١,٩         بنحو       ٢٠٠٣ /    ٢٠٠٢                              إلعدادي خالل السنة الدراسية                                              زاد العدد اإلمجايل للمتمدرسني يف السلك ا       -   ٣٣٩
                                  يف املائة مقارنة بالسنة الدراسية      ١٠,٤                                     ً                  ويف الوسط القروي كانت الزيادة أكرب حجماً إذ بلغت            .                         فـتجاوز ملـيون تلميذ    

٢٠٠٢ /    ٢٠٠١    .  

                  مسامهة القطاع اخلاص

            يف املائة      ٤,٦                                    لكنها تظل متواضعة إذ مل تتجاوز                                                                    تزداد مسامهة القطاع اخلاص يف جمهود التمدرس زيادة سريعة و          -   ٣٤٠
  .    ٢٠٠٣ /    ٢٠٠٢                                                                   من جمموع التالميذ يف السلك االبتدائي والسلك اإلعدادي خالل السنة الدراسية 

                      تلميذ، وهو يرتفع       ٢١٦     ٠٠٠                                  ً                                              ويـتركز عدد تالميذ القطاع اخلاص أساساً يف املدارس االبتدائية حيث يبلغ حنو               -   ٣٤١
  .                         تلميذ يف املدارس اإلعدادية  ٢٢     ٠٠٠        ، مقابل               ً  يف املائة سنوياً  ١٠     مبعدل 

                       تنمية التعليم غري الرمسي

                                               بغية إدماج األطفال الذين تتراوح أعمارهم           ١٩٩٨ /    ١٩٩٧                 السنة الدراسية                                        أنشئ برنامج التعليم غري الرمسي منذ        -   ٣٤٢
  .             رسة قبل األوان                                                                            ما بني تسع سنوات ومخس عشرة سنة، الذين مل يذهبوا إىل املدرسة قط أو الذين تركوا املد

  .                                                         هذا بالشراكة مع منظمات غري حكومية حملية أو إقليمية أو وطنية  "                     مدرسة الفرصة الثانية "                  وجيري تنفيذ برنامج  -   ٣٤٣

  :                  على املبادئ التالية      الرمسي                         يرتكز برنامج التعليم غري  و -   ٣٤٤

                                             هنج شامل ومتكامل لتحقيق أهداف التعليم للجميع؛  �

   ت؛                      فعالية التكوين واملقررا  �

                                                املرونة والتكيف مع مستوى عمليات التحضري والتنفيذ؛  �

                                     الشراكة مع اجلمعيات ومع خمتلف املتدخلني؛  �

              أقلمة األنشطة؛  �

  .           ُ          متابعة ما أُجنز وتقييمه  �
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  :                            ً   ويرمي التعليم غري الرمسي أساساً إىل -   ٣٤٥

                    ً اجتثاث األمية تدرجيياً؛  �

                                        ليم الرمسي أو يف التكوين املهين أو يف العمل؛                                        إدماج األطفال املستفيدين، سواء يف نظام التع  �

  .                                                     ً                               إشراك وتعبئة املنظمات احلكومية وغري احلكومية واجملتمع عموماً من أجل حتقيق هدف التعليم للجميع  �

                   يف أرباض املدن، مع          أو    ى    القر            القاطنني يف                           ، عناية خاصة لألطفال          الرمسي                                يف إطـار برنامج التعليم غري                وتـوىل،    -   ٣٤٦
                                 أطفال الشوارع واألحداث املساجني،     (                                                                      ولوية للبنات ولألطفال العاملني ولألطفال الذين يعيشون ظروفا صعبة                     إعطـاء األ  

    .).  إخل

                                                                                                             محور تنفـيذ هذا الربنامج حول اتفاقيات الشراكة املعقودة بني وزارة التربية الوطنية واملنظمات احلكومية                   يـت  و -   ٣٤٧
  .                              من بينها مع منظمات غري حكومية  ٤٣           اتفاقية،  ٦ ٤                 وقد أبرمت حىت اآلن   .                    واملنظمات غري احلكومية

    ً      ً             طفالً وشاباً، تبلغ نسبة    ١٤١     ٥٢٥   ،      ١٩٩٧      مايو   /                                                                واسـتفاد من برنامج التعليم غري الرمسي، منذ انطالقه يف أيار           -   ٣٤٨
   مي                       مليون درهم بني عا         ١٣١,٩    َّ                                                   وتطلَّب الربنامج خمصصات ميزانية بلغت قيمتها اإلمجالية          .            يف املائة      ٦٥,٣                البـنات منهم    

                                 وباملثل، مكن الربنامج من إدماج       .     ٢٠٠٤                                  مليون درهم كانت خمصصة لعام         ١٩              ، من بينها        ٢٠٠٣         وعام       ١٩٩٨ /    ١٩٩٧
                      يف النظام الدراسي    ٦     ٢٧٤                       يف احلياة العملية و      ٤٩     ٧٧٧  :                     على النحو التايل       ٢٠٠١     ً                         شـاباً حبلـول هناية عام          ٥٦     ٤٢٧

  .                     يف إطار التكوين املهين   ٣٧٦ و

                 أو على صعيد           التنفيذ                         تكوين، سواء على صعيد                   من دورات         تدخلني            اد جمموع امل                             عـالوة عـلى ذلـك، استف       و -   ٣٤٩
  :         فتم تكوين  .                اإلشراف واملتابعة

       ً             ً                          رائداً يقدمون دروساً يف إطار التعليم غري الرمسي؛ ١     ٠٣٥  �

     ِّ  ً                           مدرِّباً على صعيد املناطق واألقاليم؛   ٢٥٤  �

          واألقاليم؛      ً      ً                                   مسؤوالً مكلفاً باإلدارة واملتابعة على صعيد املناطق    ١٨٣  �

  .      ً       ً                                مسؤوالً تربوياً تابعني ملنظمات غري حكومية متعاقدة  ٤٤  �

  :                                 وباملثل، أجريت دراسات وحتقيقات بشأن -   ٣٥٠

                                                         الفئات النمطية لألطفال غري املتمدرسني أو الذين تركوا املدرسة؛  �

                                            تشخيص العوائق اليت تعرقل دورة اإلدماج املدرسي؛  �

                        تقييم التعليم غري الرمسي؛  �

  .                                           ل االحتياجات التعليمية لفئات خمتلفة من األطفال   حتلي  �
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                            اإلدماج املدرسي لألطفال املعاقني

  .                                                                                         يهدف برنامج اإلدماج املدرسي لألطفال املعاقني إىل متكني هؤالء األطفال من متابعة دراستهم يف فصول عادية -   ٣٥١

                                         مث التام يف املنهاج الدراسي عرب تكييف                                              لتحضري األطفال املعاقني لالندماج اجلزئي            اإلدماجي       الفصل               وقـد أنشئ     -   ٣٥٢
  .                    البىن التقنية للتعليم

  .                يف الصفوف العادية                                  إدماج عدد متزايد من األطفال املعاقني      وجيري  -   ٣٥٣

ُ                                                                                                  وُوضـعت خطـة عمـل تعكـس، من جهة، التوجهات املستقبلية يف جمال اإلدماج املدرسي لألطفال ذوي                   -   ٣٥٤  
                                                                         طة أو املتوسطة يف وسط التالميذ األصحاء، ومن جهة أخرى، توسيع منشآت                                                  االحتياجات اخلاصة وذوي اإلعاقات البسي    

         َّ                                      بينما يوجَّه األطفال ذوو اإلعاقات البالغة إىل         .                                                                    االسـتيعاب حـىت تشمل التعليم األساسي بسلكيه االبتدائي واإلعدادي         
  .              املراكز املتخصصة

                                     ً      ميع األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة طبقاً                          احلق يف التعليم جل         إعمال                                      يتمـثل اهلدف األساسي يف السهر على         و -   ٣٥٥
  .                                         ألحكام الصكوك الوطنية والدولية يف هذا الشأن

            حماربة األمية

                                                                  اليت انتهجها املغرب منذ عدة سنوات، واليت تطمح إىل ختفيض معدل                     و األمية                                    يف إطـار االستراتيجية اجلديدة حمل      -   ٣٥٦
        ، وضعت      ٢٠١٠                          يف املائة يف أفق عام         ٢٥                 وإىل أقل من         ٢٠٠٤          اية عام                   يف املائة بنه     ٣٥                 يف املائة إىل       ٤٧                 األمية احلايل من    

  :          وهي كالتايل  .                                                        منفصلة بالتعاون مع جهات عمومية ومع شركات ومع اجملتمع املدين        برامج  ة    أربع                 السلطات العمومية 

َ                                                برنامج عام ُينَجز بواسطة اهليئات التابعة لوزارة التربية الوطنية؛  �  ُ             

                          ِّ                                             هدفه مواكبة اخلدمات اليت تقدِّمها بعض الوزارات واملؤسسات العامة إىل                                      بـرنامج اجلهات العمومية و      �
            اجملتمع احمللي؛

                                                                                                         برنامج اجملتمع املدين املرتكز على شراكة تعاقدية مع اجلمعيات القادرة على تنفيذ برامج حمو األمية عن                  �
                                     قرب لفائدة الفئات السكانية املستهدفة؛

           يف املائة    ٨٠                                َّ                 تعاون مع اجلمعيات املهنية، الذي ميوَّل يف حدود                                                 بـرنامج حمـو األمـية يف الشركات بال          �
  .                                     بواسطة نظام العقود اخلاصة للتكوين املهين

  مث    ،   ٣٩٠     ٠٠٠     إىل    ١٠٧     ٤٩٠     ، من     ٢٠٠٢    عام  و      ١٩٩٤    عام    بني                                          ارتفع عدد املستفيدين من برامج حمو األمية     و -   ٣٥٧
  .                         يف املائة يعيشون يف األرياف  ٥٤     ساء و                يف املائة من الن  ٨٠       ، منهم     ٢٠٠٣               مستفيد يف عام    ٧٢٠     ٠٠٠    بلغ 
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                                                                        ً     ً                                        وشهدت خمصصات امليزانية املرصودة لتنفيذ برامج حمو األمية لفائدة الكبار ارتفاعاً هاماً منذ اعتماد قانون املالية                 -   ٣٥٨
                   مليون درهم يف عام     ٩٢,٦       مث إىل     ٢٠٠١                   مليون درهم يف عام   ٧٣                 مليون درهم إىل    ١٩                  حيث زادت من         ١٩٩٨ /    ١٩٩٧
  .    ٢٠٠٤                   مليون درهم يف عام   ٩٢      وحنو     ٢٠٠٣                   مليون درهم يف عام  ٨  ١٤   و    ٢٠٠٢

                                                          حتث الدولة الطرف على أن تتخذ إجراءات تصحيحية ملعاجلة          " ُ                         يُعها توصية اللجنة اليت      مج                      وتلـيب هـذه اجلهود       -   ٣٥٩
   ).  ٥٦          ، الفقرةE/C.12/1/Add.55   " (                                                                  مشكلة استمرار ارتفاع معدل األمية، ال سيما بني النساء يف املناطق الريفية

  :                                                                                  وتتلخص اآلفاق اليت رمستها أمانة الدولة املكلفة مبحو األمية وبالتعليم غري النظامي فيما يلي -   ٣٦٠

                                                                    تعبئة جمموع املتدخلني، مع اعتبار حمو أمية السكان العاملني إحدى األولويات؛  �

                             ِّ    حتسني الربامج وتعزيز قدرات املؤطِّرين؛  �

  ؛                               وضع إطار قانوين وتنظيمي حملو األمية  �

                             ِّ        َّ                          ً                                             وضع برنامج ملا بعد حمو األمية ميكِّن من تعلَّموا القراءة والكتابة حديثاً من االستمرار يف التعلم لتفادي                   �
  .              األمية االرجتاعية

                                    تنفيذ امليثاق الوطين للتربية والتكوين

  :                                                                            يدور تنفيذ إصالح نظام التربية والتكوين حول احملاور االستراتيجية الرئيسية التالية -   ٣٦١

                                                                                                         تعمـيم التعليم عن طريق مواصلة اجلهود الرامية إىل تعميم التعليم األساسي وما قبل املدرسي وتكثيف                  ) أ ( 
                                                 يف املائة من التالميذ يف السلك التأهيلي من           ٦٠         ومتكني       ٢٠٠٨                                                        التعلـيم الثانوي هبدف تعميم السلك اإلعدادي يف عام          

  ؛    ٢٠١٠                                بلوغ مستوى الباكالوريا حبلول عام 

                                                                             التعليم، ال سيما عن طريق إعادة صياغة الربامج وحتسينها من حيث احملتوى واملنهجية، مع           حتسني نوعية   ) ب ( 
                                                                               تدعيم الشعب العلمية والتقنية وإدخال تكنولوجيات املعلومات واالتصال اجلديدة ونشرها؛

  :                                                    حتسني كيفية تدبري نظام التعليم والتكوين، ال سيما عن طريق  ) ج ( 

                                                                 يف قطاع التعليم من خالل إنشاء أكادمييات إقليمية للتربية والتكوين؛                        األخذ بالالمركزية والالمتركز

      ِّ                                           املنظِّم للتعليم العايل الذي سنه الظهري رقم          ٠٠-  ٠١                            َّ                         تعزيـز استقاللية اجلامعة اليت كرَّسها القانون رقم         
  ؛    ٢٠٠٠     مايو  /      أيار  ١٩          املؤرخ يف    ١٩٩-  ٠٠- ١

                                                    رجة عن امليزانية، وخباصة تلك اليت تقع ضمن إطار                                                           زيـادة متويل اإلصالح عن طريق تعبئة األموال اخلا          ) د ( 
                                                                                                                   الـتعاون الـدويل، إىل جانب إعطاء دور أكرب للقطاع اخلاص واجملتمع املدين عن طريق الشراكة وجعل خمتلف الشركاء                   

  .                                                           االقتصاديني واألسر املعيشية واجملموعات احمللية تساهم يف متويل التعليم
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                                                              ، اتسم تنفيذ اإلصالح كذلك بإنشاء املعهد املغريب لإلعالم حول                    حث العلمي                                   فـيما خيـص التعليم العايل والب       و -   ٣٦٢
                                                                                                                                 العلـوم والتقنـيات يف الرباط، كما اتسم بزيادة القدرة االستيعابية والتجهيزات التربوية والتعليمية، وخباصة تلك املتعلقة                 

                                      ك األول من التعليم اجلامعي يف تازة                                                                                          بكلـييت الطب والصيدلة يف كل من فاس ومراكش وتلك املتعلقة بأربعة مراكز للسل             
                                                                                                                        وورززات وآسـفي والناضـور، وتلك املتعلقة باملعهد العايل للخزف يف آسفي وبأربع مدارس وطنية للعلوم التطبيقية يف                  
                                                                                                                   مـراكش وأغادير ووجدة وطنجة، وتلك املتعلقة باملدرسة الوطنية للفنون واملهن يف مكناس، وثالث كليات للحقوق يف                 

  .            اء وسال وطنجة           الدار البيض

                                                                                                  وهناك استنتاجان ال بد من التوقف عندمها، األول يتعلق باجلهد الكبري الذي تبذلـه السلطات العمومية من أجل   -   ٣٦٣
                                                                                                             زيـادة عـرض املـدارس على الصعيد الوطين وزيادة التمدرس واستمراره، وال سيما يف الوسط احلضري، والثاين يتعلق           

           ً     ً                                                                           تؤثر تأثرياً كبرياً على تقييم نظام التعليم، ال سيما عدم تعميم التعليم من املستوى                                                      باملصـاعب الـيت ما زالت قائمة واليت       
                                                                                                               األساسـي، وتـباين فرص الوصول إىل التعليم بني اجلنسني وبني األقاليم، وتفاوت توزع نظام التعليم وأداء القطاع على         

  .                        الصعيدين الداخلي واخلارجي

   ِّ                                                 تذكِّر احلكومة املغربية بأن ليس مثة ما يعوق حرية                        من العهد،      ١٣              من املادة     ٣                                    ويف النهاية، ووفقا ألحكام الفقرة       -   ٣٦٤
                                                                    وكذلك الشأن بالنسبة إلنشاء وإدارة مؤسسات التعليم اخلاصة يف ظل            .                                                  اآلبـاء يف اختيار املدارس اليت يريدوهنا ألبنائهم       

  .                                    احترام القواعد اليت تنظم قطاع التعليم

                                             بالثقافة وبالفوائد النامجة عن التقدم العلمي                      حق كل فرد يف التمتع-    ١٥      املادة 

                         ً                                                                                     تـبذل احلكومـة املغربية جهوداً كثرية لتشجيع الثقافة والتقدم العلمي ولضمان حق مجيع املواطنني يف الوصول                  -   ٣٦٥
   .                           إليهما على أساس من املساواة

                        الثقافية ويف احترام                             ُّ                                                          والواقـع أن خمـتلف الشـركاء جيـدُّون مـتكاتفني من أجل تكريس احلق يف املشاركة                 -   ٣٦٦
  .              اهلوية الثقافية

ُ                                                                     وبالتايل، ُوضعت استراتيجية شاملة تعطي األفضلية للحوار والتشاور مع خمتلف            -   ٣٦٧                   وخمتلف املتدخلني يف          كونات    امل         
  :                              وتتمثل أهداف هذه االستراتيجية يف  .            اجملال الثقايف

                                                 خلق وعي ثقايف نشيط قادر على خدمة التنمية الشاملة؛  �

                لعوملة الثقافية؛        مواكبة ا  �

                                                                                       إنشاء بىن ثقافية عصرية تستجيب لالحتياجات الوطنية يف جمال احملافظة على التراث والفنون والكتب؛  �

                    محاية التراث الثقايف؛  �

                                                                          توسيع نطاق اإلنتاج الثقايف باعتماد استراتيجية دعم تضمن دوام اإلنتاج واإلبداع؛  �

                                 ضمان إفساح جماالت ثقافية للمواطنني؛  �
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                                                      تعزيز النشاط الثقايف بوصفه أداة مؤثرة يف التنمية احمللية؛  �

  .                            تقدمي الدعم للجمعيات الثقافية  �

                        يف املائة يف الفترة       ٣٣                                                                      ً                    ولتحقـيق هـذه الغاية، سجلت ميزانية االستثمار املخصصة للقطاع الثقايف ارتفاعاً بلغ               -   ٣٦٨
  .    ١٩٩٨   و    ١٩٩٤                           يف املائة خالل الفترة ما بني   ٨, ٧                                      بينما مل يكن معدل االرتفاع هذا يتجاوز     ٢٠٠٢   و    ١٩٩٨      ما بني 

                       مليون درهم يف عام       ١٥                                                       ً       ً                        وباملثل، سجلت إيرادات الصندوق الوطين للعمل الثقايف ارتفاعاً ملموساً إذ زادت من              -   ٣٦٩
  .    ٢٠٠١                   مليون درهم يف عام   ١٨     إىل     ١٩٩٤

                                       ن درهم لبناء وجتهيز املكتبة الوطنية             مليو    ٤٠٠                                          العامة للدولة، خصص صندوق احلسن الثاين               يزانية    امل           وإىل جانب    -   ٣٧٠
  .                                                        للمملكة واملتحف امللكي للتراث واحلضارات ومسرح الدار البيضاء

     بغية   "     ميدا "                                مليون يورو يف إطار مشروع          ٨,٣                                                        اسـتفادت وزارة الشؤون الثقافية من دعم مايل قدره                     وباملـثل،    -   ٣٧١
  .     ً         داراً للثقافة  ٢٦      إنشاء 

                                                                          طة صندوق دعم أولويات املطالعة العامة، ما يزيد عن ثالثة ماليني يورو                       نسية، بواس                     خصصـت احلكومة الفر    و -   ٣٧٢
  .                                       مركز مطالعة ومخسة أقطاب لإلعالم والتوثيق   ١٠٠                                 إلنشاء عشر مكتبات متعددة الوسائط و

  .                                                                                            كما جنحت وزارة الثقافة يف توعية القطاع اخلاص لالستثمار يف مضمار الثقافة ودعم خمتلف الربامج الثقافية -   ٣٧٣

                                                           ّ                                           وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل االتفاقية املربمة مع مؤسسة عمر بنجلّون لترميم بعض املواقع التارخيية، مع تعبئة     -   ٣٧٤
  .            مليون درهم  ٥٠                               موارد مالية هلذا الغرض تزيد على 

                       مليون درهم لترميم      ١٣                         ّ                                                         وقـد شرعت مؤسسة مزيان بنجلّون يف إجناز أعمال من ذات القبيل إذ خصصت حنو                 -   ٣٧٥
  .                                                         درسة البوعنانية يف فاس وإعادة استعماهلا كمركز لتوثيق التراث  امل

  "              اتصاالت املغرب  "                                                                                               ويف إطـار احملافظة على التراث املوسيقي، أبرمت وزارة الشؤون الثقافية اتفاقية شراكة مع                -   ٣٧٦
Maroc-Télécom   مليون درهم إلنتاج خمتارات من املوسيقى املغربية    ٢,٢٦        اليت ختصص                                            .  

                                  اتفاقية مع اإلدارات احمللية، مما      ٥٦                                   ، أبرمت وزارة الشؤون الثقافية          ٢٠٠٠    و     ١٩٩٨                        فـترة مـا بني عامي             ويف ال  -   ٣٧٧
  .        ً     ً                                                             شكل دعماً كبرياً للبىن التحتية ولألنشطة الثقافية يف خمتلف اإلدارات احلضرية والقروية

                               ، عرب تصنيف الصروح التارخيية                                                                                     وعـالوة عـلى اجلهود املبذولة حلماية التراث الثقايف بواسطة احلماية القانونية            -   ٣٧٨
                                                                                                                         واآلثـار يف قائمة التراث الوطين والعاملي وتوفري احلماية املادية من خالل القيام بأعمال اإلصالح الضرورية للحفاظ على                  
                                                                                                                      الـتراث، اختـذت تدابري خمتلفة بقصد تنمية اإلنتاج الثقايف وتشجيعه وتوسيع نطاق استهالكه، بفضل استراتيجية لدعم                 

  .                                       املسرحية وتوزيع الكتاب واجلمعيات الثقافية       األنشطة 



E/1994/104/Add.29 
Page 60 

 

                                 ّ      مليون درهم هلذه األنشطة، وهو ما مكّن         ١٢,٤٨                                                            وفيما يتعلق بالدعم املقدم لألنشطة املسرحية، مت ختصيص حنو           -   ٣٧٩
  .     ً      ً          عرضاً سنوياً يف املتوسط   ٣٦٠                                                                      من خلق فرص شغل عديدة ومن تطوير وحتسني تنظيم الفرق املسرحية وضمان تقدمي حنو 

                               متويل مصاريف الطباعة يف حدود                                                              املقدم لتوزيع الكتاب، تعتمد االستراتيجية اجلديدة على                       يتعلق بالدعم            وفـيما    -   ٣٨٠
      ١,٤٦                                                 وبلغ االعتماد املخصص يف امليزانية هلذه العملية          .            يف املائة    ٥٠                                                    يف املائـة بغية ضمان اخنفاض سعر البيع مبعدل             ٥٠

  .    ٢٠٠٢   و    ١٩٩٨                      مليون درهم ما بني عامي 

                                  قدره مليونا درهم يف السنة على                           اعتماد يف امليزانية                                جلمعيات الثقافية، مت ختصيص                 املقدم إىل ا                 يتعلق بالدعم        يما    وف -   ٣٨١
                    ِّ     وضمن التوجه ذاته، ختصِّص      .                                                                   الشراكة اليت حتدد التزامات كل من الطرف احلكومي والطرف اجلمعوي                          أسـاس بـرامج     

  . ِّ                                                         يِّن من مواردها وقدراهتا لدعم اجلمعيات احمللية واإلقليمية واجلهوية                                         ً     املصاحل اخلارجية لوزارة الشؤون الثقافية جزءاً غري ه

                             باإلضافة إىل برنامج التعاون                                    حرصت وزارة الشؤون الثقافية،                    ية الثقافية،      تحت                       دعم وتوسيع البنية ال           يتعلق ب          وفـيما    -   ٣٨٢
                                       قافة وعلى جتهيز مثاين دور أخرى وعلى            ً       داراً للث    ١٥     ً                          داراً للثقافة، على إنشاء        ٢٥               يتناول إنشاء                            مع االحتاد األورويب الذي     

   .                                       َّ                                                       وضع اللمسات األخرية على مشاريع تتعلق مبجمَّعات ثقافية ودور للثقافة يف مدن فاس ومراكش والعيون ومكناس

               مكتبة عامة     ٤٤                                                          إجنازات هامة، ال سيما يف جمال املطالعة، بفضل إنشاء               ٢٠٠٢    و     ١٩٩٨                       وشهدت الفترة ما بني      -   ٣٨٣
  .                 مكتبة عامة أخرى  ١١        وجتهيز   ١٨      وإصالح 

         مليون      ٢,٦٥                                                                                                  ويتجلى هذا االهتمام يف امليزانية املخصصة للمكتبات العامة، اليت سجلت زيادة معتربة فقفزت من                -   ٣٨٤
                   وخالل نفس الفترة،     .     ٢٠٠١    و     ١٩٩٨                              مليون درهم ما بني عامي            ١٩,٠٦       إىل       ١٩٩٨    و     ١٩٩٤                        درهـم مـا بني عامي       

  .            مليون درهم    ١٢,٦                مليون درهم إىل    ٤,٣  ن                                      ارتفعت امليزانية املخصصة لتوزيع الكتب م

                                                                                                                  ويدل جمموع العناصر املذكرة آنفا على اجلهود اليت تبذهلا احلكومة املغربية لضمان حق كل فرد يف التمتع بفوائد                   -   ٣٨٥
  .                      الثقافة والتقدم العلمي

                         ذلك بيانات إحصائية،              ً                                  تطلب مزيداً من املعلومات التفصيلية، مبا يف       "                                              وهكـذا، فـيما يتعلق بتوصية اللجنة اليت          -   ٣٨٦
                                                                                                                          بشـأن متـتع شعب األمازيغ باحلقوق الواردة يف العهد، مبا يف ذلك حقه يف املشاركة يف احلياة الثقافية يف اجملتمع املغريب                      

                                             ، جتب اإلشارة إىل أن احلقوق االقتصادية واالجتماعية  )  ٥٧         ، الفقرة E/C.12/1/Add.55    ". (                         وحقه يف استخدام لغته اخلاصة
  .                         كفولة للجميع دون أدىن متييز           والثقافية م

                                                                                       ً            فتحـتل الـثقافة األمازيغـية مكانـة هامـة يف املغرب، لوجود واقع ثقايف أمازيغي حي ونشيط يشكل جزءاً        -   ٣٨٧
  .                                                              بث املوسيقى ونشر الروايات والصحف والشعر واجملالت الدورية األمازيغية  :                               ال يتجزأ من النشاط الثقايف الوطين

                                                                                       مليثاق الوطين للتربية والتكوين على إنشاء أقسام للبحث والتطوير يف جمال اللسانيات                                     وعـالوة على ذلك، نص ا      -   ٣٨٨
  .                                                             ِّ                            والثقافة األمازيغية لدى بعض اجلامعات، إىل جانب أقسام لتكوين املدرِّبني ووضع مقررات ومناهج مدرسية

                          نطاق املتروك ملبادراهتا يف                                                                                       ومن جهة أخرى، سوف يكون بإمكان السلطات التربوية اإلقليمية أن ختتار، ضمن ال             -   ٣٨٩
  .                                                           املنهج الدراسي، استعمال اللغة األمازيغية أو أية هلجة حملية أخرى
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              مدرسة على      ٣٠٠                                             يف السنة األوىل من التعليم االبتدائي يف             ٢٠٠٣        ُ                                        وهكـذا، أُدخل تعلم اللغة األمازيغية يف عام          -   ٣٩٠
                                                                    التربية الوطنية واملعهد امللكي للثقافة األمازيغية الذي أنشأه                                              ً                          الصعيد الوطين، مع ارتقاب تعميمه تدرجيياً بالتنسيق مع وزارة        

  .    ٢٠٠١       أكتوبر  /            تشرين األول  ١٧                  امللك حممد السادس يف 

                 ً                                                                                               وقد أكد امللك جمدداً، يف اخلطاب الذي ألقاه مبناسبة إصدار ظهري إحداث املعهد امللكي للثقافة األمازيغية، على                  -   ٣٩١
       ً   خصباً                           ً       جيعل من كل جهة من جهاته جماالً            [...]      غرب    امل   : "                        وفرض احترامها فصرح أن                                        رغبته يف تشجيع الثقافة األمازيغية      

  )          األمازيغية (                        فإننا نويل النهوض هبا             [...]  .                            طار ممارسة دميقراطية مواطنة    إ                                                    يتـيح لكـل طاقاته التفتح والنمو واالزدهار يف          
                                                  أكيد االعتبار للشخصية الوطنية ورموزها اللغوية                                                                              عناية خاصة يف إجناز مشروعنا اجملتمعي الدميقراطي احلداثي القائم على ت          

                          عماق تاريخ الشعب املغريب هي  أ                         مازيغية اليت متتد جذورها يف  أل                         ننا نريد التأكيد على أن ا أ    كما         . [...]                   والثقافية واحلضارية
    فقد    .            كانت طبيعتها                                       مازيغية مطية خلدمة أغراض سياسية كيفما    أل            ميكن اختاذ ا                                                  ملك لكل املغاربة بدون استثناء وعلى أنه ال       

                                        متشبثني مبقدساهتم ومقاومتهم لكل غزو       ،                                            بالتحام سكانه مهما كانت أصوهلم وهلجاهتم                               ً       ظـل املغرب عرب العصور متميزاً     
   ".                     أجنيب أو حماولة للتفرقة

  .     زيغية                  يف كتابة اللغة األما  "        تيفيناغ "                                                                   ووافق امللك على توصية املعهد امللكي للثقافة األمازيغية بشأن اعتماد ال   -   ٣٩٢
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