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  تقدمي

نسانتروم هذه املذكرة تقدمي عنارص تصور اجمللس الوطين حلقوق  جية تمنوية داجمة لسرتاتي الإ
عداد هذه املذكرة مرتبط بس ياق النقاش اذلي تعرفه بالدان حول المنوذج اكن ن واإ حلقوق الانسان.  اإ
ل ان منطلقاهتاالتمنوي اجلديد،  زة عىل فعلية ترمجة لسرتاتيجية معل اجمللس املرتكتعترب  ،وأ سسها اإ

 .2019احلقوق واحلرايت، كام صادقت علهيا مجعيته العمومية املنعقدة يف ش تنرب 

ن وكام يتجىل ذكل من خال عداد هذه املذكرة ومضاميهنا والتوصيات اليت تقرتهحا، فاإ ل مهنجية اإ
ا القانوين الرصف الفعلية يف بعده لل ختت اجمللس يعمتد مقاربة مشولية لفعلية احلقوق واحلرايت، 

)تفعيل القوانني(، بقدر ما تويل أ مهية قصوى للعوامل غري القانونية، سواء مهنا ما تعلق ابلعوامل 
دية، الاجامتعية، والس ياس ية، أ و بتكل املتعلقة ابلثقافة والقمي والاس تدامة. وتبني املذكرة أ ن الاقتصا

العوامل يف تداخلها وتركيهبا، ابعتبارها نقاط متفصل حقوق الانسان والتمنية، هو  الاعامتد عىل هذه
 يجية فعلية احلقوق.توحده الكفيل بضامن احلق يف التمنية، ابعتباره الغاية الهنائية الاوىل لسرتا

احات املمكنة يف الاقرت أ ما الغاية الثانية لهذه الاسرتاتيجية، كام توحض املذكرة، فتتجىل يف  
قوقية للعقد الاجامتعي احل الابعادالقضاء عىل التفاواتت اجملالية والاجامتعية، مبا يسهم يف تعزيز مسار 

 يد أ حد جتلياته. اجلديد املنشود، واذلي س يكون المنوذج التمنوي اجلد

عطاء زمخ جديد لدلوةل اجمللس، يف هذا الصدد، يقرتح و  العمويم،  قيادة الفعل الاجامتعية يفاإ
التوفيق بني تمتكن من ، اليت قللحقو  (Etat Providence)احلامية والراعية وفق صيغة ادلوةل 

دوار التدخ ((Etat régulateurوالتحكمي أ دوار التنظمي والتقنني  لية لدلوةل الاجامتعية. وبني ال 
عادة بناء س ياسة ادلمع العمويم املوجه للفئات الهشة محلايهتا من  ّذكل أ ن التحدي ال كرب يبقى هو اإ

الهتديدات غري التقليدية اليت أ صبحت خمتلف دول العامل عرضة لها أ كرث من أ ي وقت مىض، كام هو 
 . 19جاحئة كوفيدجسلناه خالل 

ىل حتويل ادلمع العمويم من أ داة لتصحيح  ويقرتح اجمللس أ ن يمت ذكل وفق منظور مشويل هيدف اإ
ىل س ياسة معومية استباقية حملاربة الفقر وأ حد راكئز بناء نظام  اختاللت التوزيع بشلك بعدي، اإ

ةل بأ   داف التمنية هوطين للحامية الاجامتعية، مبا يسمح للمغرب ابلوفاء ابلتاماته ادلولية ذات الص ّ
ول والسابع عرش، املتعلقان عىل التوايل، ابلقضاء عىل الفقر عرب توفري  املس تدامة، لس امي الهدفان ال 
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ة فقرا، ومبسؤولية السلطات يف وضع س ياسة لتحقيق التمنيللساكنة ال كرث امحلاية الاجامتعية 
 املس تدامة والقضاء عىل الفقر. 

 mobilité socialeة من خلق حركيّة اجامتعية صاعدة كام س ميكن ورش امحلاية الاجامتعي

ascendante حراز تقدم عىل ستسمح لبالدان من، وتقليص الفجوة اجلندرية، ويه بذكل مس توى  اإ
 .حتقيق الهدف العارش من أ هداف التمنية املس تدامة واملتعلق ابحلد من أ وجه عدم املساواة

 

I- الاعتبارات 
 

نسان، ول س امي املادة  76.15بناء عىل القانون .1 عادة تنظمي اجمللس الوطين حلقوق الإ املتعلق ابإ

اليت تنص عىل أ ن اجمللس يتوىل النظر يف مجيع القضااي املتعلقة ابدلفاع عن حقوق  ،منه 2

نسان واحلرايت وحاميهتا، وبضامن ممارس هتا الاكمةل والهنوض هبا وبصيانة كرامة وحقوق  الإ

أ فرادا وجامعات، وذكل يف نطاق احلرص التام عىل احرتام  نني،وحرايت املواطنات واملواط

نسان  املرجعيات الوطنية والكونية يف هذا اجملال. كام يسامه اجمللس يف تعزيز منظومة حقوق الإ

والعمل عىل حاميهتا والهنوض هبا وتطويرها مع مراعاة الطابع الكوين لتكل احلقوق، وعدم 

 ؛قابليهتا للتجزيء

نعقدة كام صادقت عليه ادلورة ال وىل مجلعيته العمومية امل ،معل اجمللس اتيجيةلإسرت تنفيذا  .2

 (l'effectivité des droits) واليت تقوم عىل مبدأ  فعلية احلقوق ،2019ش تنرب 21 بتارخي

أ لية انتصاف فعاةل وسهةل الولوج، وفضاء للنقاش الهادف  ،من خاللها ،أ ن يكون هوابتغائ

طارا لقرتاح تدابري وقائية من خالل للهنوض ابلقضااي امل نسان، واإ لحة يف جمال حقوق الإ

نسان  ؛الوساطة والتدخل الاستبايق، للحيلوةل دون وقوع انهتااكت حلقوق الإ
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حرصا منه عىل مواكبة أ وراش الإصالح اليت تعرفها بالدان، ابلتفكري والاقرتاح، من موقعه  .3

ق ابريس بشأ ن املنظامت الوطنية حلقو  مكؤسسة وطنية مس تقةل وحمايدة خاضعة ملبادىء

نسان، ويف نطاق ممارس ته لصالحياته ادلس تورية والقانونية يف جم نسان ال حاميالإ ة حقوق الإ

 ؛والهنوض هبا والوقاية من انهتاكها

خبصوص سري  2019دجنرب 21نونرب و 26بناء عىل قرارات اجامتعي مكتب اجمللس بتارخي  .4

نسان لقاءات اللجان اجلهوية حلقوق  ؛حول موضوع "فعلية احلقوق واحلرايت" الإ

يف الس ياسات  نسانالإ واعتبارا ملقرتحات اللجنة ادلامئة امللكفة بتقيمي وتتبع فعلية حقوق  .5

 ؛2020يناير  24العمومية ومالمئة الترشيعات، خالل اجامتعها املنعقد بتارخي 

 ؛2020يناير  27وبناء عىل قرار مكتب اجمللس بتارخي  .6

وبناء عىل مصادقة امجلعية العمومية للمجلس عىل مرشوع املذكرة، بعد مناقش هتا والتداول  .7

غناهئا، خالل دورهتا املنعقدة   ؛2020مارس  8-7-6 أ ايمبشأ هنا واإ

وبناء عىل ادلعوة اليت تلقاها اجمللس من اللجنة اخلاصة ابلمنوذج التمنوي، واللقاء اذلي عقده  .8

 ؛2020ير ينا 29اجمللس معها بتارخي 

نسان يقدم هذه املذكرة للجنة اخلاصة ابلمنوذج التمنوي وللرأ ي  .9 ن اجمللس الوطين حلقوق الإ فاإ

  العام الوطين.
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II-  لإعداد املذكرة املرجعيالإطار 
عداد املذكرة (1  مهنجية اإ

عداداجمللس يف اعمتد  دماجية قامئة عىل التشاور والإصغاء للفاعلني اإ ، هذه املذكرة مقاربة تشاركية واإ
نسان.  عقدت  قدفمبختلف مواقعهم ومس توايهتم الرتابية، والباحثني واخلرباء واملدافعني عن حقوق الإ

عداد  خمتلف هيالك اجمللس سلسةل من اللقاءات عىل املس توى احمليل، اجلهوي، والوطين من أ جل اإ
للمنوذج التمنوي اجلديد من زاوية فعلية احلقوق واحلرايت واملسامهة يف بلورة عقد اجامتعي  تصور

 .جديد مبضمون حقويق

 وتعد هذه املذكرة تتوجيا جملموعة من اخلطوات اليت قام هبا اجمللس، أ مهها:

واليت تمتحور حول "فعلية احلقوق  2021-2019للمجلس  الإسرتاتيجيةاخلطة  اعامتد -
ش تنرب  19للجمعية العامة للمجلس بتارخي  ال وىلت". وقد صادقت علهيا ادلورة واحلراي
 ؛2019

 ؛2019أ كتوبر  29مناقشة ومصادقة مكتب اجمللس عىل خطة معل اجمللس بتارخي  -

التحدايت املرتبطة  ملناقشة buttom-upلقاء هجواي اعامتدا عىل مقاربة صاعدة  12تنظمي  -
ساتيني نارص ملعاجلهتا من طرف خمتلف الفاعلني املدنيني واملؤسبدمع فعلية احلقوق واقرتاح ع

 ؛2019نونرب  25أ كتوبر و 24يف لك هجة، خالل الفرتة املمتدة بني 

التوصيات اليت و  ال ساس يةجتميع تقارير اللقاءات اجلهوية وتكثيفها وتصنيف خالصاهتا  -
 ؛اعمتدهتا

يت مل تمت وتعميق دراسة بعض القضااي الالاس تعانة خبرباء وابحثني وطنيني من أ جل تدقيق  -
 ؛مناقش هتا هجواي نظرا لكوهنا ذات بعد وطين وعابرة للخصوصيات اجلهوية

عداد مرشوع  -  ؛أ جل مناقش ته وتنقيحهمن  ملذكرة وعرضه عىل امجلعية العامةااإ

 صياغة املذكرة الهنائية. -
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 املعمتدةاملرجعيات  (2

ة لبناء الفضىل اليت تبلورت يف س ياق جتارب دوليهذه املذكرة مجموعة من املامرسات تس تلهم 

نسان، كام تستند، يف ترافعها عىل فعلية احلقوق واحلرايت  ،اسرتاتيجيات تمنوية مبنية عىل حقوق الإ

 عىل مجموعة من احملددات الواردة يف بعض الواثئق الوطنية واملواثيق ادلولية، أ مهها:

نسانالعاملي حلقوق الإعالن  - د ادلويل العه، ادلويل للحقوق املدنية والس ياس يةالعهد ، .الإ

، يزي ضد املرأ ةالمت أ شاكلاتفاقية مناهضة مجيع ، للحقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية

ىل  19من  ادلس تور املغريب، لس امي الفصول  املتحدة للتمنية املس تدامة ال ممأ هداف ، منه 40اإ

عالن ، 2030 س نة تقرير الفجوة اجلندرية يف العامل ل، التمنية. املتحدة حول احلق يف ال مماإ

مسودة الإعالن العاملي حول احلق يف التضامن ، امليثاق العاملي للحق يف املدينة.، 2018

سهام وسائل ، 2017لس نة َ عالن اليونسكو بشأ ن املبادئ الاساس ية اخلاصة ابإ عاإ يف  المالإ

عالن ريو دجيان، 1978دمع السالم والتفامه لس نة  ، 1992ريو حول البيئة والتمنية س نة اإ

عالن فيينا س نة  عالن كوبهناغن حول التمنية الاجامتعية، 1993اإ ئة التقرير اخلتايم لهي، اإ

نصاف واملصاحلة نسان، وحقوق  ادلميقراطيةاخلطة الوطنية حول ، الإ لتمنية يف "احلق يف االإ

لفو  الاقتصادية والاجامتعيةاملغرب بني العهد ادلويل للحقوق    ية للتمنية"الثقافية وأ هداف ال 

نسان دراسة أ جنزها اجمللس الاستشاري حلقوق )ويه  ملتحدة ا ال ممبرانمج  بتعاون معالإ

نسان لس نة (، 2000س نة  للتمنية مجموعة ، 2019التقرير الس نوي للمجلس الوطين حلقوق الإ

تجاجات احلس مية ر حول احمن التقارير املوضوعاتية اليت أ جنزها اجمللس، وعىل اخلصوص التقري

 .2020الصادر مطلع س نة 
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III- التأ طري املفاهميي للمذكرة 
 

بناء عىل اختيار واع ( effectivité de droit) مصطلح فعلية احلقوق هذه املذكرةتعمتد  .1

بتعدد املصطلحات املس تعمةل يف أ دبيات العلوم القانونية والس ياس ية وتداخل معانهيا 

(validité, efficacité, garantie, mise en œuvre, concrétisation) ومرد .

اختيار مصطلح فعلية هو أ ن هذا ال خري يشلك نقطة تقاطع احملتوايت ادلللية للمصطلحات 

ن أ غلب املعاين اليت حتيل علهيا هذه املصطلحات تبقى  ال خرى اجملاورة. بعبارة أ خرى فاإ

عن فعلية  مبا يف ذكل مصطلح التفعيل. فاحلديث متضمنة بشلك أ و بأ خر يف مصطلح فعلية،

جيااب يفرتض مضنيا وصفا لوضع هذه احلقوق من حيث كوهنا مفعةل أ و غري  احلقوق سلبا أ و اإ

 مفعةل.

يه دامئا مسأ ةل نسبية وجزئية. غري أ ن  effectivitéأ ن مسأ ةل الفعلية  تعترب هذه املذكرة .2

تاللت ينطوي عىل أ ي نزعة تربيرية للنقائص والاخبنسبية فعلية احلقوق واحلرايت ل  القول

ن النسبية هنا تعين فقط  وأ وجه القصور اليت قد تعرتي معل الفاعلني واملؤسسات املعنية. اإ

ن  ن اكنت قابةل للقياس عرب مؤرشات دقيقة وواحضة فاإ أ ن فعلية احلقوق واحلرايت، واإ

زاحة العوائ ىل معل واجهتاد مس مترين لإ مثل ق اليت حتول دون التطبيتكريسها حيتاج اإ ق ال 

وى من وقدرهتم عىل الاس تفادة القص للقوانني وحتد من تأ ثريها يف واقع ال فراد وامجلاعات

 احلرايت واحلقوق.

ن التفكري يف فعلية احلقوق واحلرايت ل ينبغي أ ن يقترص عىل مساءةل القوانني وتقيمي قدرهت .3 ا اإ

ذا اكن من البدعىل تغيري الواقع وتيسري ولوج املواطنني نسان ال ساس ية. فاإ هييي أ ن  حلقوق الإ

يالء  ن ذكل ل ينبغي أ ن حيول دون اإ ىل الرتسانة القانونية واملؤسساتية فاإ ينرصف التفكري اإ



  9 

مهية اليت تس تحقها وخاصة العوامل املرتبطة  extra juridiqueالعوامل الغري القانونية  ال 

 يف فهم الإشاكلت املرتبطة بفعلية رثوة وتوزيعهااملتعلقة خبلق ال ابلرشوط السوس يوقتصادية

 .احلقوق واحلرايت

يف  ،اكلبأ ي شلك من ال ش ،ن كسب رهان تعزيز فعلية احلقوق واحلرايت ل ميكن اختاهلاإ   .4

نسان عىل تغيري واقع  مسأ ةل تطبيق القوانني، مادامت قدرة الترشيعات يف جمال حقوق الإ

حرازه عىل مس توى التمنيالناس حنو ال فضل مرتبطة بشلك وث ة ليس يق ابلتقدم اذلي يمت اإ

يف بعدها الاقتصادي والاجامتعي حفسب، بل كذكل يف أ بعادها الس ياس ية والثقافية. وعليه 

ن هذه املذكرة عالن فيينا س نة  فاإ ، واذلي ينص 1993تس تلهم مقتضيات الفصل الثامن من اإ

نس ويعزز  ان واحلرايت ال ساس ية أ مور مرتابطةعىل أ ن "ادلميقراطية والتمنية واحرتام حقوق الإ

ن التفكري يف س بل مواهجة حتدي تفعيل احلقوق واحلرايت يف  بعضها البعض". وذلكل فاإ

 .املغرب ينبغي أ ن يمت وفق ما تقتضيه هذه املقاربة الشمولية

 ىلاإ س بق واس تحضارا للعنارص املهنجية السالفة اذلكر تسعى هذه املذكرة  تأ سيسا عىل ما .5

نسان جلعل فعلية احلقوق واحلرايت مدخال  تقدمي عنارص تصور اجمللس الوطين حلقوق الإ

وجعهل يف قلب اخليارات الاسرتاتيجية لبالدان يف املرحةل 1أ ساس يا لضامن احلق يف التمنية

نساناأ ربع جمالت كربى تمتفصل فهيا حقوق  ،يف بناء هذه املذكرة ،اجمللس حددوقد  .املقبةل  لإ

لقميي ، ويه: ال ساس اوق واحلرايتية وتشلك أ سسا لبناء منوذج تمنوي دامج للحقوالتمن

ولوايت لتعزيز الولوج للحقوق  عادة ترتيب ال  ىل اإ لفعلية احلقوق واحلرايت، احلاجة اإ

                                                                 
المؤرخ  41/128لألمم المتحدة  بموجب قرار الجمعية العامةيتأسس تصور المجلس للحق في التنمية على إعالن الحق في التنمية الذي اعتمد ونشر علي المأل 1

 .1986كانون األول/ديسمبر  4في 
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نسان، عطاء دين ال ساس ية، اعامتد مقاربة تمنوية مبنية عىل حقوق الإ امية وأ خريا رضورة اإ

 . 19وفيد ك زيز فعلية احلقوق واحلرايت يف مرحةل ما بعد جاحئةجديدة دلور ادلوةل يف تع

جموعة من املالحظات مباجملالت  هذه وتقوم مهنجية املذكرة عىل تأ طري لك واحد من

اليت متهد لتوصيات اجمللس يف لك عنرص من عنارص هذه اجملالت الكربى، اليت  ال ساس ية

ناء عىل بل وادلقيق اذلي قام به اجمللس ترتبط بدورها ارتباطا وثيقا ابلتشخيص املفص

 العمليات املفصةل أ عاله. 

 :عنارص لتقيمي فعلية حقوق الإنسان يف املغرب
 

 اإىل ضامانت فعلية محلاية احلقوق واحلرايتوحتويلها الرتسانة القانونية  صعوابت تفعيل (1
 

ن ترمجة القوانني  ابلرمغ من التطور المكي والنوعي للمنظومة الترشيعية والبنيات .6 املؤسساتية فاإ

ىل ضامانت محلاية فعلية للحقوق واحلرايت دايت كبرية. لزال يواجه حت ،شييف الواقع املع ،اإ

الس ياسة  يف مكتحتالاختيارات اليت  ففي جمال احلقوق الاقتصادية والاجامتعية يبدو أ ن

ىل تمنية اجامتعية المنو  الاقتصادية لدلوةل منذ الاس تقالل مل تعد قادرة عىل ترمجة الاقتصادي اإ

 عادةل وشامةل.

منو واليت مل )رمغ حمدودية نس بة ال  يسجل اجمللس تزايد اختالل التوازن بني وترية منو الرثوة  .7

وبني عداةل توزيعها،  2(2005و 1960مكعدل س نوي خالل الفرتة ما بني  %1.7تتجاوز 

حيث مل تعد الس ياسة التوزيعية للمنوذج الاقتصادي املعمتد قادرة عىل معاجلة التفاواتت 

                                                                 
 .2007/2015عناصر من أجل تخطيط استراتيجي  لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة تقرير المندوبية السامية للتخطيط حول موضوع: النمو والتنمية البشرية،2
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واجملالية، كام أ كدت عىل ذكل العديد من اخلطب امللكية )خطاب افتتاح الربملان س نة  الفئوية

2017). 

 مكصدر للتوترات الاجامتعية التفاواتت يف الولوج للحقوق (2
 

يسجل اجمللس أ ن الس ياسات التمنوية املتبعة مل تعد قادرة عىل تقليص  الإطار يف هذا .8

 التفاواتت اجملالية )بني احلوارض والبوادي أ و بني املركز والهامش داخل احلوارض(

نسان ال ساس ية جامتعيةوالا ىل حقوق الإ  )تأ لك الطبقة الوسطى وتراجع مؤرشات الولوج اإ

 تقليصها.  نممل تمتكن الس ياسات التمنوية املتبعة  ة(ابلنس بة لرشاحئ اجامتعية واسع

ل سايس يف كوهنا أ صبحت املصدر ا القامس املشرتك بني خمتلف هذه التفاواتتويتجىل 

 للتوترات الاجامتعية اليت عرفها املغرب خالل العقدين ال خريين. 

عادة النظر يف ،أ كرث من أ ي وقت مىض ،تصحيح هذه التفاواتت ويس تدعي .9 توهجات ال اإ

نسان يف املغرب  التمنية وس يةل جبعل مبا ،احلالية السوس يوقتصادية لتكريس فعلية حقوق الإ

 يسمح بتقليص حدة التفاواتت اليت تغذي التوترات الاجامتعية.و 

 

 ضعف البعد احلقويق للس ياسات التمنوية (3
 

 ويتجىل ذكل من خالل عدة مؤرشات أ برزها: .10

كراهات املالية ل ،وابلتايل الس ياسات العمومية املنبثقة عهنا ،ارهتان الس ياسة العامة لدلوةل - الإ

ضافة اإ  اليت تفرضها رضورة احلفاظ عىل التوازانت املاكرو اقتصادية لدلوةل، ضعف النفس  ىلاإ

 الاسرتاتيجي البعيد املدى يف أ غلب الس ياسات العمومية الاجامتعية.
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وضعف  والتاكمل بني هذه املكوانتتعدد الفاعلني والربامج والس ياسات وضعف الالتقائية  -

ثقافة تقيمي الس ياسات العمومية مما يصعب قياس نتاجئها، اليت ظلت يف معظمها مرهتنة ملنطق 

 احلاجيات بدل احلقوق مما جيعل تأ ثريها يف تقليص الفوارق بلك أ نواعها حمدودا.

 

 احنسار قمي ادلميقراطية واملواطنة والسلوك املدين (4
 

وق قمي ادلميقراطية وحقاملاسة بيسجل اجمللس اس مترار العديد من الظواهر واملامرسات  .11

نسان، من قبيل:  الإ

املشككة يف منظومة قمي احلقوق واحلرايت وادلميقراطية كخيار ل  اس مترار بعض الزنوعات -

 ؛رجعة فيه

اخلصوص  احلضور احملتشم للمكتس بات احلقوقية يف مؤسسات التنش ئة الاجامتعية، وعىل  -

 ؛يف الربامج الرتبوية، والإعالم ويف الفضاء العمويم بشلك عام

التايد املقلق لبعض مظاهر  كام يؤرش عىل ذكل ،ضعف ترس يخ قمي املواطنة والسلوك املدين  -

 الاس هتتار ابلقانون ومببدأ  الواجب ك ساس للحق.والعنف 

 هاجس الاس تدامة (5
 

يئ مبارشة بني التدهور املس متر للمحيط البي طلق هذه املذكرة من وجود عالقة س ببيةتن .12

نسان نسان  لالإ وبني تزايد رقعة الفقر واس تفحال التفاواتت يف الولوج حلقوق الإ

لتدبري غياب ا ارتفاع لكفة التدهور البييئ الناجت عن ضعف أ و ويؤرش عىل ذكل ال ساس ية.

رايض الزرا3الرش يد للنفقات واملوارد غري املس تدامة تالف ال  عية مبربر البناء الاقتصادي، ، )اإ

                                                                 
 . 13، ن.م. ص. 2014من إجمالي الناتج الوطني سنة   3,3تقدر تكلفة تدهور البيئة في المغرب بأزيد من  3
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نساق احليوية، تلوث الهواء، الصيد املكثف،...(  .تأ ثري بناء السدود والطرق عىل ال 

ىل فان اس تحضار وذلكل عادة هاجس اس تدامة املوارد ينبغي أ ن يؤدي اإ و  اإ لوايت ترتيب ال 

مة أ ولوية قصوى ايف بناء الاختيارات الإسرتاتيجية للتمنية يف بالدان، مبا يسمح جبعل الاس تد

 الس ياسة العامة لدلوةل، وخيطا انظام للس ياسات العمومية. يف

واهجهتا متر ابلرضورة م لكون الهتديدات املرتبطة ابلبيئة يه هتديدات عابرة للحدود، فان ونظرا .13

ميكن اعتبار و  التعاون والعمل املشرتك مع احمليط الإقلميي وادلويل لبالدان. عرب تطوير أ ليات

، والاليات القانونية واملؤسساتية الوطنية 2015ال مم املتحدة للتمنية اليت أ قرت س نة أ هداف 

مثل ملواهجة هذه الهتديدات والتخفيف من انعاكساهتا  اليت أ حدثت مبوجبه، مبثابة الإطار ال 

نسان ال ساس ية.  السلبية عىل فعلية الولوج حلقوق الإ

IV- مرتكزات تعزيز فعلية احلقوق واحلرايت 
 

 فعلية احلقوق كرشط لتحقيق املواطنة (1
ن أ ي مقاربة حقوقية للتمنية ينبغي أ ن تتأ سس عىل وعي معيق بأ ن التوترات اليت تطبع أ حياان  .14 اإ

ىل التحولت العميقة اليت طرأ ت عىل اذلهنيات وأ مناط  عالقة اجملمتع ابدلوةل تعود ابل ساس اإ

فتاح املتايد القليةل املاضية. فقد أ دى الانالتفكري دلى فئات من اجملمتع املغريب خالل العقود 

عىل العامل، والانتشار الواسع لوسائل التصال والتواصل الاجامتعي، والانتقال ادلميوغرايف 

وارتفاع معدل المتدن وغريها من التحولت السوس يولوجيّة  اذلي يعيشه اجملمتع املغريب،

نسان ،العميقة ىل ارتفاع منسوب الوعي دلى الإ ىل حدوث حتولت متسارعةامل اإ عىل  غريب واإ

القة مع لعالقة الفرد ابجملمتع بشلك عام وطريقة متثل الفرد للع ةالقمي املؤسس منظومةمس توى 

 .السلطة وادلوةل بشلك خاص
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ن النتيجة املبارشة اليت ترتتب عىل هذه التحولت تتجىل يف الانبثاق التدرجيي للمواطن  .15 اإ

ميكن اعتبار تزايد الزنعة النقدية جتاه السلطة وادلوةل وانتشار كذات حقوقية أ مام ادلوةل. و 

ثقافة الاحتجاج بتعبريات تقليدية وأ خرى جديدة، مبثابة نتاجئ منطقية لولدة املواطن ولثقافة 

 .املواطنة ابملغرب

ىل مسأ ةل دمع فعلية احلقوق كرضورة يقتضهيا تدبري  .16 بناء عليه فقد أ صبح من الرضوري النظر اإ

الاجامتعي اجلديد اذلي هو قيد التشلك بني املواطن وادلوةل. ول شك أ ن تكريس  العقد

عادة  قرار أ كرث فعلية للحقوق واحلرايت، سيساعد عىل اإ البعد التعاقدي، مبا حييل عليه من اإ

نتاج املقومات املادية والرمزية للمنوذج املغريب. ول شك مس توى  أ ن اس مترار تدين ،أ يضا ،اإ

رار ليس فقط لهذا المنوذج بل لالس تق ،واحلرايت يشلك هتديدا حقيقيااحلقوق  فعلية

 .والامتسك الاجامتعي للمجمتع املغريب بشلك عام

 اعامتد مقاربة استباقية يف حامية تعزيز احلقوق واحلرايت (2
 

نسان ابملغرب يعود ابل س ضعف يتبني من التشخيص أ عاله أ ن .17 اس مس توى فعلية حقوق الإ

ىل همينة  دون اس تحضار متفصالت  ،يف معاجلة القضااي التمنوية املقاربة املبنية عىل احلاجياتاإ

نسان  ن ذكل مل يعد ممكنا ابلنس بة ملسأ ةل الولوج حلقوق الإ التمنية مع احلقوق واحلرايت. اإ

ن التفكري يف س بل  ال ساس ية )احلقوق الاقتصادية والاجامتعية ابل ساس(. وبناء عليه فاإ

 ،ية احلقوق واحلرايت ينبغي أ ن تستبدل املقاربة العالجية وأ سلوب الانتظاريةوأ ليات دمع فعل

شتالت مبقاربة استباقية قامئة عىل ختطيط علمي يسمح بتوقع امل ،السائد دلى أ غلب الفاعلني

نسان  ذ مل يعد ممكنا السامح برتامك اخلصاص والعجز يف ولوج املواطنني حلقوق الإ قبل وقوعها. اإ

 تعلمي والصحة، قبل أ ن يبادر الفاعلون واملؤسسات املعنية ملعاجلهتا.ال ساس ية اكل
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ل شك أ ن هناك حتس نا مطردا يف أ سلوب تعاطي مؤسسات ادلوةل والسلطات العمومية   .18

لسمة تزالان تشتالن ا ل مع انتظارات املواطنني، غري أ ن املقاربة العالجية والانتظارية

ن وذلكل .الغالبة عىل هذا التعاطي نسان ال ساس ية يقتيض التفكري يف  فاإ دمع فعلية حقوق الإ

حداث قطيعة مع هذه املقاربة واستبدالها مبقاربة استباقية تضمن حامية قبلية للحقوق.  اإ

 الوعي بتداخل حقوق الإنسان والتمنية (3
 

ن التفكري يف س بل وأ ليات دمع فعلية احلقوق ابملغرب ينبغي ابلرضورة أ ن يستند عىل مقاربة .19  اإ

حداث قطيعة مع التصور التقليدي واعي نسان والتمنية، وهو ما يقتيض اإ ة بمتفصالت حقوق الإ

حداث هذه القطيعة ختليص مفهوم التمنية من لك نزعة اقتصادوية رب توجيه ع للكهيام. ويتطلب اإ

الاهامتم للعوامل غري الاقتصادية للتمنية وعىل رأ سها العامل احلقويق من هجة، وختليص مفهوم 

نسان من همينة الزنعة املعيارية وجعهل يف قلب معادةل التمنية يف بعدهيا املتعلقني حقوق ا لإ

عادة توزيعها من هجة أ خرى. نتاج الرثوة واإ  ابإ

ولتحقيق هذا الهدف ميكن اعامتد مقاربة حقوقية وطنية للتمنية منفتحة عىل التجارب الناحجة  .20

عالن ال مم حصيةل   املتحدة حول احلق يف التمنية، ومنيف العامل ومس تلهمة للمبادئ الواردة يف اإ

ممية املعنية ابملوضوع. وميكن  املعارف والتجارب اليت رامكهتا خمتلف الصناديق والربامج ال 

اعتبار املبادئ الس تة ال ساس ية الواردة يف الإعالن ال ممي مبثابة مداخل دلمع فعلية احلقوق 

جعل  أ ول وأ مه هذه املبادئ هو اذلي ينص عىلولعل  .يف البديل التمنوي املنشود يف املغرب

نسان حمور التمنية الرئييس ابعتباره فاعال فهيا ومس تفيدا مهنا. وميكن اعتبار هذا املبدأ  هو  الإ

القاعدة الصلبة اليت تستند علهيا املبادئ ال خرى املتعلقة برضورة اعامتد مقاربة تمنوية مؤسسة 
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نسان نصاف يف توزيع الرث مبدأ  املشاركة ال ؛عىل حقوق الإ وة فاعةل لل فراد وامجلاعات، مبدأ  الإ

 4اليت ختلقها التمنية، مبدأ  عدم المتيزي.

 رفع حتدي التقائية الفاعلني والربامج والس ياسات (4
 

تتسم أ نظمة احلاكمة وصناعة الس ياسات العمومية بشلك عام يف املغرب بتعدد وتنوع الفاعلني  .21
ذا اكن اجملال ل يتسع .صناعة القرار يف خمتلف القطاعاتواملؤسسات املتدخةل يف سريورة   ،واإ

ل أ ن لهذا  ،هنا للحديث عن ال اثر السلبية لهذا التعدد عىل الربامج والس ياسات التمنوية، اإ
نسان وعىل حقو  ،الوضع أ اثر جانبية عىل مس توى فعلية احلقوق واحلرايت بشلك عام ق الإ

ىل   العداةل بشلك خاص.ال ساس ية اكلتعلمي والصحة والولوج اإ

ن دمع فعلية احلقوق واحلرايت مير ابلرضورة عرب التفكري يف س بل وأ ليات  وبناء عليه  .22 فاإ

من هذا املنظور و  مبتكرة لرفع حتدي الالتقائية بني خمتلف الفاعلني والربامج والس ياسات.

شاكلية الالتقائية مكرتكز دلمع فعل ة احلقوق يتقرتح هذه املذكرة أ ن ينطلق التفكري يف اإ

 .وال فقي واحلرايت عىل املس تويني العمودي

 

V- ال ساس القميي لفعلية احلقوق كرضورة لإرساء عقد اجامتعي جديد 
 

يتبني من التشخيص أ عاله أ ن معاجلة الاختاللت اليت حتد من فعلية احلقوق واحلرايت  .23
جرايئ ملموس  قابل  وذات أ ثرتس توجب يف معظمها، اعامتد س ياسات معومية ذات طابع اإ

للقياس. غري أ ن قدرة هذه الس ياسات والتدابري عىل حتقيق تغيري معيق وشامل يف اجتاه جعل 
 لالختيارات التمنوية ونتيجة لها يف الوقت ذاته، يقتيض احرتام احلقوق واحلرايت منطلقا

حداث نوع من القطيعة مع املقارابت الفوقية يف التعامل مع هذه الس ياسات وذكل عرب  اإ
 .تأ سيسها عىل منظومة من القمي اليت حتمك العالقات بني خمتلف مكوانت اجملمتع

                                                                 
 لكاملوردت هذه المبادئ الستة في المادة الثانية من اعالن األمم المتحدة حول الحق في التنمية المشار إليه انفا. يمكن االطالع على النص ا4

 https://www.un.org/en/events/righttodevelopment/pdf/rtd_booklet_ar.pdfلإلعالن على الرابط التالي:

https://www.un.org/en/events/righttodevelopment/pdf/rtd_booklet_ar.pdf
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نسان يعترب أ ن ضعف فعلية احلقوق يف بالدان  .24 بعبارة أ خرى، فان اجمللس الوطين حلقوق الإ

ن دمع وتعزيز فعلية حلقوق، ا يبقى مرتبطا بتحولت نظام القمي يف اجملمتع املغريب وابلتايل فاإ

عادة بناء العالقة بني الاختيارات التمنوية من هجة والقمي ال ساس يةيبقى مرشوطا ب  تصحيح واإ

جملمتعنا من هجة أ خرى. ومن هذا املنظور يؤكد اجمللس عىل أ ن دمع فعلية احلقوق يف 

الاختيارات التمنوية البديةل املنشودة يقتيض اس تحضار منظومة من القمي املتعددة بتعدد أ بعاد 

نسان.العالقة بني التمني مهية اخلاصة والطابع احمل ة وحقوق الإ وري ويود اجمللس التأ كيد عىل ال 

ربع قمي أ ساس ية، ويه احلرية،  املساواة، العداةل، والتضامن. ل 

 قمية احلرية (1

نسانية ال خرى  .25 تتجىل أ مهية قمية احلرية ك ساس للك فعل تمنوي يف كوهنا ترشط لك القمي الإ

ذا غابت احلرية. اليت ل ميكن أ ن يكون لها معىن ن قمي العداةل، املساواة، التض اإ امن، وهكذا فاإ

ذا مل تكن تتعلق مبجمتع حر يمتتع أ فراده  … ىل جمرد شعارات فارغة ول معىن لها اإ اخل، تتحول اإ

نه أ صبحت حمورا  ن قمية احلرية مل تعد موضوعا للتفكري الفلسفي اجملرد حفسب، بل اإ ابحلرية. اإ

من معليات  القضااي املرتبطة برشوط حتقيق التمنية، مع ما حتيل عليهللبحث العلمي يف خمتلف 

نتاج الرثوة وتوزيعها. ىل اإ  وذلكل فال غرابة أ ن تتجه النظرايت احلديثة يف عمل الاقتصاد اإ

قامة عالقة مبارشة ووطيدة بني التمنية واحلرية.  اإ

ذا اكنت التعديالت ادلس تورية املتوالية اليت عرفها املغرب قد  .26 س يخ هذا سامهت يف تر واإ

نسان يؤكد أ ن  التوجه ن اجمللس الوطين حلقوق الإ من خالل دسرتة العديد من احلرايت فاإ

أ كرث  ،التحولت اجملمتعية املتسارعة يف بالدان، خالل العقود القليةل املاضية، أ صبحت تفرض

ة يالاختيارات الإسرتاتيج مس توى بذل املزيد من اجلهد، سواء عىل ،من أ ي وقت مىض



  18 

مبا  ،الهوة بني النصوص والواقعردم أ و عىل مس توى الس ياسات العمومية يف اجتاه  لدلوةل

 ش.ياملع يضمن مزيدا من تكريس احلرايت العامة والفردية يف الواقع

 

 توصيات

 للتحولت املتعددة ال بعاد اليت حفزهتا وسائل  يس توجب دمع فعلية احلرايت يف بالدان فهام معيقا ومشوليا 
ماكنيات غري مس بوقة للنقاش والتبادل والتداول و  التواصل الاجامتعي يف اجملمتع املغريب تعبئة حيث وفرت اإ

ن هذا التحول يشلك فرصة حقيقية  ال فراد وامجلاعات خارج مؤسسات الفضاء العمويم التقليدي. ومع أ 
وق واحلرايت، كام ال حامية احلقدلمقرطة الولوج للفضاء العمويم، فانه ينطوي كذكل عىل حتدايت كبرية يف جم

 ؛تؤرش عىل ذكل العديد من احلالت اليت مت عرضها عىل القضاء

  اليت حلقت ببنية وطبيعة  ،التحولت رضورة وضعيرى اجمللس أ ن رفع حتدي حامية احلرايت العامة يتطلب
فراد،مضن و  ،اجملال العام بشلك كبري يف توفري الظروف سامهت  واليت الانبثاق التدرجيي لالإرادة احلرة لل 

ابملوازاة مع دور املؤسسات  كامنذج انش ئة للحرايت العامة ،لظهور خمتلف التعبريات العمومية اجلديدة املناس بة
ىل احلاجة امللحة لإعادة تأ طري العالقة بني الفرد  التقليدية اليت تضطلع بدور الوساطة بني ادلوةل واجملمتع ضافة اإ اإ

 ؛واجملمتع

  للفرد كذات حقوقية أ مام ادلوةل واجملمتع وتوفريرضورة م ال ليات القانونية  واكبة مسار الانبثاق التدرجيي 
ن يتعرضوا لها كنتيجة ملامرس هتم حلرايهتم  واملؤسساتية محلاية ال فراد من بعض التجاوزات اليت ميكن أ 

وق الإنسان وتنسجم يري ادلولية حلقالشخصية، يف اإطار الضامانت اليت يوفرها ادلس تور املغريب، وتكرسها املعا
 ؛مع روح الفكر احلقويق املعارص

 عادة بناء العالقة بني الفرد واجملمتع يف أ فق تعزيز احلرايت الفردية، مبا ينسجم مع التحولت السوس يولوجيّة  اإ
 ؛العميقة اليت يعيشها اجملمتع املغريب، ويتوافق مع الالتامات ادلولية لدلوةل املغربية

 نتاج التوازن بني ما أ صبح يفرضه ارتفاع  توفري عادة اإ الضامانت الكفيةل بتعزيز احلرايت العامة، مبا يسمح ابإ
منسوب الوعي دلى ال فراد وامجلاعات ويس تجيب لتطلعاهتم يف تكريس قمي حرية التعبري والتعدد والاختالف 

 ؛عليا للمجمتع من هجة أ خرىوالتسامح من هجة، ورضورة احلفاظ عىل ال من العام وحامية املصاحل ال
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  التفكري يف ال دوات الكفيةل بتكريس دور الإعالم العمويم مكرفق معويم، وجعهل وس يةل لتفعيل احلق يف
احلصول عىل املعلومة وتوس يع دائرة املشاركة يف النقاش العمويم عرب الانفتاح املتاكئف عىل لك مكوانت اجملمتع 

 .املغريب
 

 قمية املساواة (2

حدىتشلك املساواة بني الناس  .27 نسان. فهيي تمتزي، عىل اإ  أ مه القمي املؤسسة لفكرة حقوق الإ

غرار قمي الكرامة واحلرية، بطابعها العرضاين اذلي جيعل مهنا رشطا قبليا لالس تفادة من احلقوق 

فعلية احلق يف  غري أ ن واحلرايت املنصوص علهيا يف القوانني والترشيعات الوطنية وادلولية.

نسان يف  املساواة لتزال تطرح العديد من الإشاكلت. فكام تبني ذكل أ نظمة حامية حقوق الإ

 العامل، ل يكفي التنصيص عىل املساواة يف ادلساتري والقوانني لتنتج أ اثرها عىل واقع العالقات

ىل حقو  مر ابملساواة أ مام القانون أ و ابملساواة يف الولوج اإ  قالاجامتعية. وسواء تعلق ال 

ن تعزيز فعلية احلق يف املساواة تتطلب يقظة ومعال مس مترين سواء  نسان ال ساس ية، فاإ الإ

عىل مس توى جتويد الرتسانة القانونية أ و عىل مس توى الس ياسات العمومية، أ و عىل مس توى 

 اخنراط الفاعلني غري ادلولتيني.

عقود املاضية ىل مدار اللقد مكنت الإصالحات ادلس تورية واملؤسساتية اليت اعمتدها املغرب ع .28

من احراز تقدم عىل صعيد املساواة أ مام القانون. ويتجىل ذكل ابل ساس من خالل وريش 

صالحات أ خرى هتم بعض جوانب  ىل جانب اإ منية، اإ صالح قطاع العداةل واملنظومة ال  اإ

دارة.   العالقة بني املواطن والإ

ةل طنية مع املعايري ادلولية ذات امة الترشيعات الو ءرمغ اجلهود املبذوةل عىل مس توى مال .29 لص ّ

ل أ ن واقع املساواة بني اجلنسني يف بالدان لزال يعرف عدة  ابحلق يف املساواة وعدم المتيزي، اإ
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املغرب  أ  ، واذلي بو 2019صعوابت، كام يُبني ذكل تقرير الفجوة اجلندرية العاملي الصادر س نة 

ن التقرير يسجل تقدم املغرب عىل مس توى مشلها التقرير. ومع أ   149من أ صل  137املرتبة 

نه ابملقابل يؤكد وجود  مؤرش املشاركة والفرص الاقتصادية ومؤرش التحصيل العلمي، فاإ

صعوابت كبرية عىل مس توى املؤرشين ال خرين، وهام مؤرش المتكني الس يايس ومؤرش الصحة 

ىل أ ن املغرب لزال حيتل  نة مع دول مرتبة متدنية مقار والقدرة عىل البقاء. كام جتدر الإشارة اإ

 (.135( الرتبة ومرص الرتبة )119وتونس ) (128املنطقة اكجلزائر )الرتبة

 توصيات

 نسان حمورا أ ساس يا لتغيري اذل ة ل دوار هنيات وتغيري الصور المنطيجعل الرتبية عىل حقوق الإ
يت هتدف وال نشطة الاملرأ ة يف اجملمتع عن طريق التدريب ونرش الوعي واملعلومات واملامرسات 

ىل نسان وادلفاع عهنا اإ وتعزيز وحامية  متكني املتعلمني للمسامهة يف بناء ثقافة جممتعية حلقوق الإ
حقوق الإنسان واحلرايت ال ساس ية، عن طريق تدعمي املتعلمني ابملعرفة واملهارات وفهم وتطوير 

 ؛وهجات نظرمه وسلوكهم

 ،ندية املواطنة وحقوق الإنسان وأ شاكل  املراهنة عىل العمل مضن الوسط املدريس من خالل أ 
عل وقنوات تثقيفية مبتكرة، لمتكل ثقافة جممتعية مستبطنة لقمية املساواة وعدم المتيزي، وتؤسس لف

 ؛موامجلاعات، بغض النظر عن الاختالفات بيهن مسؤول ومتش بع ابلقمي الكونية حلقوق ال فراد

 جمال  حبقوق النساء الواردة يف خطة العمل الوطنية يف اس تكامل تنفيذ التدابري املتعلقة وجوب
نسان، وتزنيلها عىل مس توى اجلهة ة مبحاربة وابل ساس التدابري املتعلق ،ادلميقراطية وحقوق الإ

العنف ضد النساء، والتحرش اجلنيس، وحماربة الصور المنطية والمتيزيية ضد النساء يف وسائل 
عالم ويف الربامج واملقررات امل  ؛درس يةالإ

  دارية واللوجستيكية الكفيةل للهنوض ابللغة ال مازيغية يف جمالت التعلمي والإدارة اختاذ التدابري الإ
وامجلاعات  ةالسلطات العموميواس تخداهما يف لك امحلالت التحسيس ية والإخبارية اليت تقوم هبا 

 احمللية.
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 قمية العداةل (3
 

ىل أ ن التفاواتت بشقهيا الاجامتعي واجملايل أ صبحت مصدرا  .30 لقد خلص التشخيص أ عاله اإ

ا هترفمجموعة من التعبريات الاجامتعية اجلديدة اليت ع يفللعديد من التوترات اليت تمتظهر 

ىلبالدان يف الس نوات ال خرية، وهو ما يربز احلاجة  ن  اإ رساء نظام اجامتعي أ كرث عدل. اإ اإ

لعداةل كقمية يس تدعي جعلها مبثابة اخليط الناظم جملموعة من الاختيارات احلديث عن ا

ن العداةل كقمي ة الإسرتاتيجية اليت يمت ترصيفها يف الس ياسات العمومية لدلوةل. وهبذا املعىن فاإ

ل من خالل مقاربة تضمن اس تفادة الفئات ال ك املنصفةمؤسسة للتمنية  رث والشامةل ل تتحقق اإ

نسان ال ساس ية.هتميشا وحرما ىل املراف   ان من حقوق الإ ق وكذكل ضامن املساواة يف الولوج اإ

نصاف يف تغطية الرتاب  واخلدمات العمومية وحتقيق فعلية املبدأ  ادلس توري املمتثل يف الإ

 الوطين.

ىل التمنية من منظور نوعي وليس مكيا، من خالل تقليص  .31 ن العداةل هبذا املعىن تنظر اإ اإ

ذ ل هيم عدد املس تفيدين من التمنية بقدر ما ينصب الاهامتالتفاواتت اجمل م الية والاجامتعية، اإ

نعىل نوعيهتم، أ ي وضعهم الاجامتعي والاقتصادي.   غياب العداةل هبذا املعىن هو، يف اإ

ماكنيات الكبرية اليت ميكن  الواقع، أ حد ال س باب الرئيس ية للفجوة الكبرية اليت تفصل بني الإ

 العمومية الاجامتعية وبني نتاجئها عىل أ رض الواقع.  رصدها للس ياسات

 توصيات
ن بناء تمنية عادةل يف بالدان متر ابلرضورة عرب  لغاء اإ  س يوجماليةالفوارق والتفاواتت وفق مقاربة سو اإ

نسان ال ساس ية. وذلكل تقرتح هذه املذكرة بعدهيا  العداةل انطالقا من التفكرييف قمية دلمع فعلية حقوق الإ
 من خالل املداخل التالية: اجملايل والاجامتعي
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  ،تقليص التفاوت بني اجملالني احلرضي والقروي عىل مس توى الولوج للحقوق الاجامتعية والاقتصادية
عزةل العامل القروي ابعتبارها أ مه الكواحب اليت متنع الساكنة القروية من  فك خصوصا عرب العمل عىل

نسان ال   نه ينبغي التفكري  .ساس ية اكلصحة والتعلمي عىل وجه اخلصوصالاس تفادة من حقوق الإ غري أ 
يف س بل معاجلة التفاواتت داخل اجملال احلرضي بني مراكز املدن وهوامشها اليت ل تقل هشاشة عن 

 ؛بعض املناطق القروية

 قرار ميقراطية، احلق يف املدينة ابعتباره حق انتفاع عادل من املدن يف اإطار من مبادئ الاس تدامة، وادل اإ
سمح للمدن أ ن ي مبا املادة ال وىل من امليثاق العاملي للحق يف املدينة،)واملساواة، والعداةل الاجامتعية 

من التحقيق الاكمل مجليع حقوق الإنسان واحلرايت ال ساس ية، وضامن الكرامة والرفاه  تصبح بيئة متكن
شخاص، يف ظروف من املساواة،  نصاف، والعداةلامجلاعي مجليع ال   ؛)املادة الثانية( والإ

  شاكلييت العزةل والفقر هو الطابع املركزي لتدبري الشأ ن العام اذلي يغذي الشعور ن ما يزيد من حدة اإ اإ
قصاء والهتميش دلى ساكن املناطق النائية. من هذا املنطلق يعترب اجمللس الالمركزية  أ ن تطوير ابلإ

سلوب سرتاتيجيةلتدبري الشأ ن العام ميكن أ   ك   5؛تعزيز العداةل اجملالية ن تشلك أ حد عنارص بناء اإ

 س ياسات معومية جمالية،  عرب دلمع العداةل اجملالية رافعة اجلهوية املتقدمة ورش جبعل يويص اجمللس
عادة توزيع الرثوة  للجهوية المنوذج املغريب عملية تزنيلل وجعلها رهاان مركزاي اعامتدا عىل أ ليات مبتكرة لإ

 ؛تكريسا ملبدأ  التضامن اذلي يشلك أ حد راكئز هذا الورش ،اجلهاتبني 

  جعل فعلية احلقوق هدفا لربامج وخمططات التمنية الرتابية عرب اعامتد املقاربة املبنية عىل احلقوق وعىل
النوع يف جل التدخالت الرتابية يف تناسق مع الربامج احلكومية الوطنية والقطاعية، مبا يقلص من 

 ت اجملالية يف الولوج للحقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية.التفاوات
 

 قمية التضامن (4
حدى القمي ال ساس ية اليت ينبغي أ ن تنتظم وفقها الاختيارات  .32 ميكن اعتبار التضامن اإ

نسان نسانية  .الإسرتاتيجية الكربى لبالدان يف جمال التمنية ادلاجمة حلقوق الإ ن التضامن كقمية اإ اإ

عن وعي ال فراد بوحدة  تستند عىل مقومني أ ساس يني: فهيي من هجة تعربمؤسسة 

                                                                 
5“Local Rule : Decentralization and Human Rights”, International Council  on Human Rights Policy, 2002, 

accessible on:https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1551231 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1551231
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ل فامي رغبة يف التعاون والتأ زر والتاكم هو ما يودل دلهيم تلقائيا، من هجة أ خرى،و  ،مصريمه

 بيهنم ملواهجة التحدايت وتذليل الصعوابت. 

 اص بدوةل معينةحميل خ من مشلك حصي 19كوفيد ولعل الرسعة الهائةل اليت حتول هبا وابء  .33

ىل  ىل جاحئة عاملية، هو أ كرب مؤرش عىل وحدة مصري البرشية وأ كرب دليل عىل احلاجة اإ اإ

تكريس قمية التضامن من بني اجملمتعات البرشية ملواهجة الهتديدات الوجودية اليت س تواهجها 

 يف املس تقبل.

وانه التنبؤ مبا س تفرزه جاحئة  .34 اعيات عىل مس توى من تد 19كوفيد ورمغ أ نه من السابق ل 

ذا اكن النظام العاملي ملا بعد خيار  س يعيد بناء احلدود و يكرس هاالعالقات بني ادلول ، وما اإ

نسان، بناء عىل الاعتبارات  ن اجمللس الوطين حلقوق الإ الانعزال وامحلائية و احللول الفردية، فاإ

ع املغريب و ية للمجمتالسالفة اذلكر و اس تحضارا للمقومات التارخيية والثقافية و احلضار 

استرشافا للتحدايت اليت س تواهجها بالدان مس تقبال عىل ضوء عدم اليقني والاس تقرار 

ىل تكريس قمية التضامن يف املتايدين يف احمليط الإقلميي و ادلويل  للمغرب، يدعو اإ

ية س الاختيارات الإسرتاتيجية لبالدان و جعلها يف صلب الس ياسة العامة لدلوةل و دعامة أ سا

 . للس ياسات العمومية يف لك جمالت تدخل الفاعل العمويم

ن التفكري يف احلق يف التضامن كدعامة للمنوذج التمنوي البديل جيد أ ساسه يف مجموعة من  .35 اإ

التفاقات واملعاهدات ادلولية اليت يعترب املغرب طرفا فاعال فهيا. وميكن الإشارة يف هذا 

ىل لية اليت تؤكد عىل قمية التضامن عىل غرار العهدين مجموعة من النصوص ادلو  الصدد اإ

ادلوليني للحقوق املدنية والس ياس ية وللحقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية. كام ميكن 

لتحقيق  عىل الصعيد ادلويل يف جمال الالتام ادلويل ابلتضامن ،عىل الرتامك اذلي حتقق الاعامتد
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عالن ريو دي جانريو حول البيئة والتمني يف واثئق دولية ،التمنية املس تدامة ة عديدة أ مهها اإ

عالن كوبهناغن حول التمنية الاجامتعية، برانمج معل القمة العاملية حول التمنية  ،1992س نة  اإ

 .2015للتمنية املس تدامة لس نة  2030فضال عن أ جندة  ،الاجامتعية

 توصيات

 لتضامن القطع مع املنظور اخلريي ل جتاوز النظرة الإحسانية لفكرة التضامن وهو ما يقتيض
ىل أ ن النقاش حول  .والتعامل معه كحق من حقوق الإنسان وجتدر الإشارة يف هذا الصدد اإ

قرار احلق يف التضامن  التضامن يف الفكر احلقويق العاملي قطع أ شواطا جد متقدمة يف اجتاه اإ
عداد مسو  نسان. ويتجىل هذا التوجه ابخلصوص يف اإ ول دة الإعالن حكحق من حقوق الإ

 جمللس حقوق لثالثنيااحلق يف التضامن ادلويل اليت قدمت مكلحق لتقرير ادلورة اخلامسة و 
نسان س نة   ؛2017الإ

 تكريس احلق يف التضامن العمل عىل ترصيد املوروث الثقايف للمجمتع املغريب يف  يتطلب
جموعة من صور حافةل مب اجلوانب ذات الصةل. ول شك أ ن التجربة التارخيية للمجمتع املغريب

عراف وتقاليد ترخست عىل  وأ شاكل التعاون والتاكفل والتأ زر سواء تكل اليت تتخذ شلك أ 
ال مة املغربية، أ و تكل اليت خرجت من رمح احملن والتجارب التارخيية الصعبة  مدار اترخي

مة وتشكيل وعهيا بذاهتا.  اليت سامهت يف صناعة هوية ال 
 

VI-   لوايت لتعزيز الولوج حلقوق الإنسان ال ساس يةاإعادة ترتيب ال 
 

 

ني يف جمال اليت بذلهتا ادلوةل عىل امتداد العقدين املاضي يسجل اجمللس اجلهود اجلبارة واملمتزية .36

طار نطلقت أ وراش املبادرة الوطنية للتمنية البرشية اليت ا حماربة الفقر والهتميش، سواء يف اإ

مج ، أ و الربا1999اخلامس للتضامن س نة  ، أ و الربامج اليت أ طلقهتا مؤسسة محمد2005يف 

 القطاعية اليت قامت احلكومات املتعاقبة بتنفيذها. 
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هذه املبادرات والربامج يف حتسني أ وضاع فئات واسعة من املواطنني، وذلكل يرى وسامهت 

يمي الإسرتاتيجية البديةل يف جمال حماربة الفقر ينبغي أ ن تنطلق من تق اجمللس أ ن الاختيارات

جي  ابياهتا والعمل عىل جتاوز ثغراهتا.جديد وشامل لهذه الربامج بغرض ترصيد اإ

نسان أ ن حمدودية تأ ثري  .37 واملبادرات السالفة اذلكر،  الربامج يرى اجمللس الوطين حلقوق الإ

مهية احملورية اليت ، ذكل أ نه رمغهمينة التصور الاقتصادي للفقر تستند عىل  يكتس هبا البعد ال 

ل أ ن الاقتصادي للفقر،  ىل جح الاقتصار عليهاإ  تلعب ب العوامل غري الاقتصادية اليتيؤدي اإ

نتاج ظاهرة الفقر دورا كبريا يف اعامتد هذه الربامج عىل منطق املساعدة  وعىل. من هجة اإ

عية برامج ادلمع واملساعدة الاجامتمن هجة اثنية. ذكل أ ن  وليس عىل منطق حقويق والإحسان

ن اكنت  هنواإ ري حمدود فامي تبقى ذات تأ ث ارضورية للتخفيف من ال اثر الاجامتعية للفقر، فاإ

 يتعلق مبحاربته أ و التقليص منه.

  عامة توصيات

بة لتحقيق التمنية. ومير ذكل ابلرضورة عرب جتاوز املقار  التعامل مع ظاهرة الفقر كرشط قبيل .1
زي عىل من تفسري اقتصادوي ضيق لظاهرة الفقر. وهو ما يعين الرتك يتلوهاالاقتصادية للتمنية وما 

ياس ية وعىل غرار العوامل الثقافية /القميية، البيئية والس  مواهجة ال س باب غري الاقتصادية للفقر
نظمة احلاكمة أ ساليب تدبري الشأ ن العام وأ   ؛املتعلقة ب

نبغي أ ن تقوم أ ن الاختيارات التمنوية البديةل ي املقاربة احلقوقية يف حماربة الفقر، وهو ما يعين اعامتد .2
ىل  عىل تصور للفقر ابعتباره خرقا حلق من حقوق الإنسان، وهو احلق يف التمنية، وأ ن النظر اإ
حداث قطيعة مع املقاربة القامئة عىل ادلمع واملساعدة  الفقر من زاوية احلق يف التمنية يقتيض اإ

ىل املقاربة القامئة عىل متكني الفقراء عوض الاكتفاء الاجامتعيني، والاعامتد بدل عن ذكل ع
ىل منطق المتكني هو نتيجة حمتية لعامتد املقاربة  ن الانتقال من منطق املساعدة اإ مبساعدهتم. اإ
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عدم متكن  حييل ابل ساس عىل ،احلقوقية يف حماربة الفقر، حيث أ ن هذا ال خري من زاوية حقوقية
فراد من مجموعة من القدرات   6؛ال 

عادة بناء لل ولوايت مبا جيعل الإنسان منطلقا .3 ىل بناء منوذج تمنوي بديل يرتكز عىل اإ  يدعو اجمللس اإ
للهنوض  2030-2020للتمنية وغاية لها. ويعين ذكل يف الس ياق املغريب ختصيص العرشية القادمة 

طار نسان ال ساس ية. ويف هذا الإ ىل حبقوق الإ لك الفاعلني و  تكثيف هجود ادلوةل يدعو اجمللس اإ
ن اعتبار الصحة والتعلمي أ ولواي ابحلق يف الصحة واحلق يف التعلمي. يف جمال الهنوض ت قصوى اإ

سينعكس بشلك اجيايب عىل ابيق احلقوق ال خرى، وسيسامه بشلك كبري يف تقليص التفاواتت 
ىل أ ن الهنوض هبذين احلقني مير ابلرضورة عرب  ياسات س اجملالية والاجامتعية، وذكل ابلنظر اإ

 7عرضانية ذات تأ ثري اجيايب غري مبارش عىل مجيع احلقوق ال خرى وعىل جودة احلياة بشلك عام.

 
 

 توصيات عىل مس توى ضامن احلق يف الصحة

  العمل عىل ضامن التوزيع العادل للمرافق والتجهزيات الصحية بني خمتلف هجات اململكة وبني
بني  ملبدأ  التدبري املتعدد املس توايت، )داخل املدن،لك مكوانت اجملال اجلغرايف لدلوةل وفقا 

املدن واجملال القروي، بني الشامل واجلنوب، بني املناطق الساحلية وادلاخلية، بني املناطق 
جملالية والثقافية ااملس توية واجلبلية والصحراوية(، أ ي وفقا ملبدأ  احرتام الامتيزات اجلغرافية و 

 ؛ن املناطق اجلبلية والصحراوية النائية(اكسو  )مستشفيات متنقةل للرحل،

  جعل حصة املواطنني البدنية والنفس ية أ ولوية تس بق الاعتبارات التدبريية واملادية، كرشط
نسان وخصوصا احلق يف احلياة والرعاية الصحية  ؛من رشوط احرتام حقوق الإ

 عامل مبدأ  املساءةل واحملاس بة  ؛تعزيز احلاكمة الصحية واإ

                                                                 
مقرر خاص لألمم املتحدة حول الفقر املدقع وحقوق  جعل لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة تحدث مهمة إن تصاعد الوعي بأهمية البعد الحقوقي للفقر هو ما6

 .اإلنسان

ظر على ودولية أخرى. أن من أجل مزيد من املعطيات حول الحق في التعليم والصحة يمكن الرجوع إلى مجموعة من التقارير التي أنجزها املجلس الوطني ومؤسسات وطنية7
ن العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وأهداف األلفية للتنمية". أنجزها املجلس االستشاري سبيل املثال دراسة حول "الحق في التنمية في املغرب بي

 .2000لحقوق اإلنسان بتعاون مع برنامج األمم املتحدة للتنمية سنة 
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 ساليب دماج ال  ستشفائية التقليدية والطبيعية مضن املنظومة الطبية، وحتديهثا قصد  اإ الإ
متطلبات الصحة العامة وختفيف الضغط عن املستشفيات العمومية )منوذج الصني  مسايرة

 ؛وكواب والهند(

 ؛القياس املنتظم جلودة اخلدمات الصحية العمومية ولرضا املس تعملني والعاملني به 

  ؛وذات تلكفة ضعيفة يف العالجاعامتد أ ساليب مبتكرة 

  دنية والصحية الرتبية الب وتعزيزبدأ  الصحة الوقائية، عرب نرش الوعي الصحي ماعامتد ادلوةل
مضن املقررات ادلراس ية، وحماربة وابء السمنة عرب الرفع من اجلباايت عىل املرشوابت الغازية 

 .واطننيثر السليب عىل حصة املاحملالة والوجبات الرسيعة ولك السلع الاس هتالكية ذات ال  و 
 

 توصيات عىل مس توى ضامن احلق يف التعلمي

 ( قطاعا اسرتاتيجيا لدلوةل 18قطاع التعلمي العمويم الابتدايئ والثانوي )اإىل حدود سن  اعتبار
 ؛واجملمتع

  سرتاتيجية تلهيا قمي املردودية ولوية اإ  ؛املنافسةو اعامتد مبدأ  تكوين املواطن اململ حبقوقه وواجباته ك 

  وساط القروية وتنويع العروض التعلميية مبا يسمح بتوس يع أ فاق توس يع قاعدة المتدرس يف ال 
 ؛املمتدرسني وخياراهتم

 دماج الوسائط الرمقية والتقنية احلديثة مضن التقنيات البيداغوجية    ؛اإ

 بني و  احلد من الهدر املدريس خصوصا عىل مس توى التعلمي الابتدايئ ويف الوسط القروي
ابء مسؤولية  ىل حدود الثامنة عرش، مع وجوب حتميل ال  جبارية التعلمي اإ قرار اإ الفتيات، مث اإ

 ؛انسحاب أ بناهئم من املدرسة

  الثقافية واجلنسانية و  اللغويةاعامتد س ياسة تعلميية متعددة املس توايت، تراعي الامتيزات اجلغرافية و
 ؛للمتعلمنيوادلينية والعرقية واجلسدية 

 ؛التوزيع العادل للمرافق والتجهزيات الرتبوية بني خمتلف هجات اململكة ومدهنا ومناطقها حتقيق 

 د توجيه التعلمي حنو الابتاكر ومتكل التقنيات احلديثة عوض الاقتصار عىل التعلمي التقليدي املعمت
 ؛عىل احلفظ
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 دماهجا يف الربامج التعلميية وتو  تكريس الطابع الرمسي للغة ال مازيغية ملوارد املادية والبرشية فري اواإ
للغوية دماهجا يف سوق الشغل قصد حتقيق العداةل ا  ؛لتحقيق هذا الهدف والسهر عىل اإ

 ىل اجلامعي دماج تعمل اللغات احلية والتقنيات احلديثة يف لك املسارات التعلميية من الابتدايئ اإ  ؛اإ

 دماج اكمل للرتبية الرايضية والتكوين العسكري واملواطنايت يف ـتأ هييل، مبا يسمح  برامج التعلمي الاإ
 أ قل تلكفة للش باب.ببتنش ئة س ياس ية وبدنية أ فضل و 

 

VII- مداخل ملقاربة تمنوية مبنية عىل حقوق الإنسان 
 

ن العنارص ال ساس ية اليت تشلك ال ساس القميي للمنوذج التمنوي البديل يف املغرب، .38 ىل ع اإ

نسان من هجة ومراعاة  النحو اذلي حددته هذه املذكرة، حيمكها منطق امجلع بني كونية حقوق الإ

ساواة التأ كيد عىل قمي احلرية والعداةل وامل ذكل أ نالس ياق اجملمتعي لتفعيلها من هجة أ خرى. 

نسانية كقمي انظمة لالختيارات والتوهجات الإسرتاتيجية الكربى  يف والتضامن والكرامة الإ

عامل هذه القمي لعملية تكييف ومالو جمال التمنية، هو ابلرضورة أ فق كوين،  مة ءأ ن خيضع اإ

ذا اكنت القمي أ عاله تدخل مضن النطاق املتاح للبرشية  مس مترين مع الس ياق احمليل لبالدان. فاإ

جراءات وتدابري واقعية ملموسة ختتلف حبسب الس ياق  ىل اإ مجعاء، فان طريقة ترمجهتا اإ

 للك جممتع.اخلاص 

نسان التذكري بأ ن المتيزي بني املس تويني هو متيزي مهنجي حبت .39 ، ويود اجمللس الوطين حلقوق الإ

أ ن يمت توظيفه ك ساس لتربير أ ي تقصري أ و تراجع أ و تردد يف ترمجة منظومة  ول ميكن أ بدا

ىل واقع مع ومن  ملغاربة.ا ش دلى املواطننييقمي احلرية والعداةل والتضامن واملساواة والكرامة اإ

ويل، وأ خذا عىل الصعيد ادل املتواترةهذا املنطلق، واس تلهاما للتجارب واملامرسات الفضىل 

، يقرتح اجمللس بعني الاعتبار طريقة تنظمي السلطة واملسؤوليات ومتفصلها يف ادلس تور املغريب
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نسان عىل مس تويني متاكملني: مس توى الا ختيارات اعامتد مقاربة تمنوية داجمة حلقوق الإ

ذلكل و الاسرتاتيجية ال ساس ية لدلوةل من هجة، ومس توى الس ياسات العمومية من هجة اثنية.

يقرتح اجمللس أ ن تقوم الاختيارات التمنوية البديةل عىل جعل احرتام منظومة القمي السالفة 

من  49اذلكر أ حد ثوابت الاختيارات الاسرتاتيجية لدلوةل املنصوص علهيا يف الفصل 

 س تور.ادل

ن اجمللس يرى أ ن املهنجية ال كرث مال  .40 مة يف ءفامي يتعلق مبس توى الس ياسات العمومية فاإ

نسان يف التجارب ادلولية املقارنة ،الوقت احلارض  صياغةيه  ،لبناء تمنية داجمة حلقوق الإ

نسان املعروفة مببادئ الس ياسات ويه    PANEL اعامتدا عىل املقاربة املبنية عىل حقوق الإ

املشاركة، املسائةل، عدم المتيزي، المتكني والرشعية. غري أ ن اجمللس، وانسجاما منه مع ما 

عداد هذه املذكرة من رضورة التاكمل واملال   تقتضيه كر احلقويق مة بني الفءاملهنجية العامة لإ

نه الكوين واملتطلبات اخلاصة ابلس ياق احمليل، ضافة مدخلني أ خرين يتعلق أ حدهام فاإ  يقرتح اإ

 ابجلانب الثقايف والقميي وهيم ال خر املدخل املتعلق ابلس تدامة.

 مدخل املشاركة (1

عطاء  .41 ل ابإ يقوم هذا املبدأ  عىل فكرة أ ساس ية مفادها أ ن املشاركة احلقيقية ل ميكن أ ن تتحقق اإ

املواطنني احلق يف املشاركة يف القرارات اليت تؤثر يف متتعهم حبقوقهم. وينبغي ان تكون 

قد  حفسب، مما يس توجب رفع لك املعوقات اليتأ و شلكية ة فعلية وليست نظرية املشارك

 حتول دون فعليهتا، كام هو الشأ ن ابملعوقات اللغوية عىل سبيل املثال.
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 توصيات

 ىل املعلومة وتبس يط مسطرته  ؛تفعيل قانون الولوج اإ

  للغة اليت يفهموهنا ماكنية مشاركة املواطنني ابس تعامل ا  ؛اويس تطيعون التواصل هبتوفري اإ

  العمل عىل نرش الثقافة الانتخابية بني املواطنني )عرب لك وسائط التواصل الاجامتعي وقنوات التواصل
 ؛التقليدية( قصد متكيهنم من متلكها كحق أ سايس من حقوقهم

 يمعناها احلقيق ذالإقرار بأ ن متكل القمي ادلميقراطية واملشاركة الس ياس ية والمتتع ابحلقوق ال ساس ية ل تأ خ 
ذا مورست بشلك فعيل عىل املس توى الرتايب واجلهوي، حيث يعيش املواطنون بشلك ممتد ل اإ  ؛اإ

  كيهنا ، يف بعض اجملالت اكلسكن والتعمري والنقل والصحة ...، مع متوتوس يع اختصاصاهتاتعزيز اجلهوية
حلد من اليعقويب لهندسة ادلوةل وا من الوسائل املادية والبرشية الاكفية، كخطوة حنو القطع مع الإرث

 ؛ؤسساهتامل الطابع املمركز

  السعي حنو اعامتد مبدأ  ترابية الس ياسات العموميةTerritorialisation des politiques 

publiques رها يف الواقع الاجامتعي احمليل ويؤمن مشاركة أ وسع للساكنة يف صياغهتا ذمبا يؤمن جت
لك  أ ن الس ياسات العمومية الاجامتعية والاقتصادية تصا  وتنفذ وتُقمي بشوتنفيذها وتقيميها. مما يعين

 ة؛شياملع ةوالثقافي ةواجلغرافي ةتشاريك مع الساكن مضن س ياقاهتم اجملالي

  اعامتد حاكمة ترابية متعددة املس توايتGouvernance territoriale multi-niveau حترتم ،
 الوحدات خية والاجامتعية والاقتصادية واجلغرافية والثقافية اخلاصة بلكوالتفاواتت اجملالية واملنا الامتيزات

 ؛الرتابية الوطنية

  العمل عىل اس تكامل ورش الالمتركز الإداري عرب نقل الاختصاصات والسلطات اإىل اجلهات وامجلاعات
 ؛الرتابية

للمرتفقني ومتولطبيعة اختصاص املس ئولني  التحديد ادلقيق لختصاصات الإدارات الالممركزة بني  كيهنم اخملاط 
 لتعقيدات املسطرية عىل املس توى الرتايب.امن السلطات التقريرية الالزمة حلل املشالك و 

  جعل ال ليات الاستشارية والتشاورية احملدثة ابمجلاعات الرتابية جمال فعليا للمشاركة واحلوار والتشاور
نتاج برامج وخمططات تمنوية ترابية داجم وي ثقافة ة لاكفة الفاعلني عىل الصعيد الرتايب، ومبا يقمن اجل اإ

 املشاركة واملسؤولية.
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 مدخل املساءةل (2
 

 أ :يس هتدف هذا املبد .42

رساء نظام رقابة فعيل ملدى احرتام معايري حقوق  - تفعيل نظام املساءةل واحملاس بة وذكل غرب اإ

جياد حلول مبتكرة وفعلية ملعاجلة اخلروقات نسان، واإ  ؛الإ

رساء  - دارية خاصة لتقومي املامرسات اخملةل مبعايري حقوق اإ منظومة قانونية ومؤسساتية ومساطر اإ

نسان  ؛الإ

ينبغي أ ن يراعى يف القوانني وال ليات املذكورة املزاوجة بني ادلور الرتبوي الإصاليح وادلور  -

 العقايب الردعي.

 توصيات

  ،تعدد ابلرمغ من الإرادة الس ياس ية للحكومة والإدارة و اعامتد مبادئ احلكومة املنفتحة والإدارة الإلكرتونية

 ؛8املبادرات يف هذا الاجتاه

  ،عامل مبدأ  املراقبة البعدية والقضائية عىل أ عامل اجملالس الرتابية املنتخبة بدل املراقبة القبلية السائدة اإ
نتداهبا عاملها خالل فرتة ا  ؛اليت تعقد معلها ول تسمح بتحملها للمسؤولية عن أ 

  دارة الإلكرتونية( يف اخلدمات دماج التقنيات احلديثة )الإ دارة العمومية عرب اإ ترسيع وترية حتديث الإ
دارية  ؛العمومية وتبس يط املساطر الإ

                                                                 
ن المبادرات م في إطار تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحكامة الجيدة و تعزيز النزاهة و تعزيز ال مادية الخدمات العمومية  تم إطالق العديد 8

 مثل: 
, www.fikra. ma,  www.data.gov.ma, public.ma-www.service, www.stopcorruption.ma,  www.marchespublics.ma

 .  15حكامة العامة : الحكومة المنفتحة، ص,انظر تقرير منظمة التعاون و التنمية االقتصادية حول ال …
Arabic.pdf-Morocco-Government-Open-https://www.oecd.org/mena/governance/Report 

http://www.fikra.ma/
http://www.data.gov.ma/
http://www.service-public.ma/
http://www.stopcorruption.ma/
http://www.marchespublics.ma/
https://www.oecd.org/mena/governance/Report-Open-Government-Morocco-Arabic.pdf
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  لغاء العديد من املساطر والواثئق دارية العمومية عرب اعامتد لمادية اخلدمات واإ ترش يد اخلدمات الإ
لكرامة(، مبا يقلل من اللكفة الزمنية واملادية للولوج للخدمات ابوالإجراءات )غري اجملدية واحلاطة 

 ؛العمومية، )شهادة السكن والعمل واحلياة واملطابقة والعزوبة وعدم الزواج ...(

 عامل القوانني املوجودة بدل ادلورايت والتعلاميت دارة يف قراراهتا لهرمية القوانني عرب اإ  ؛احرتام الإ

  دارة الرت املراق وهيئاتتطوير أ ليات دارية ادلاخلية )املفتش ية العامة للاملية، املفتش ية العامة لالإ ابية بة الإ
هدافهااومفتش يه اخلزينة العامة للمملكة( ومتكيهنا من الإماكانت املادية و  الرقابية القبلية  لبرشية لتحقيق أ 

ستباقية  ؛والإ

 دارة وجودة خوضع أ ليات لتتبع وقياس تطور تصورات املواطنني ورضامه جتاه فاعل  ؛دماهتاية الإ

 ثريها عىل حتسني حياة املرتفقني أ   ؛وضع أ ليات لقياس ورصد جودة اخلدمات العمومية ودلراسة ت

  دارة العمومية املركزية والرتابية ابلتوفر عىل موقع الكرتوين تفاعيل يسمح للمواطنني ابلتحقق من لزام الإ اإ
 ؛املساطر واحلقوق اليت يكفلها هلم القانون

  لز دارة العمومية والرتابية ابلتحيني املنتظم للمعطيات واملعلومات املتعلقة ابخلدمات اليت تقدهما اإ ام الإ
 ؛وحبقوق املرتفقني

  نسان وتدارك التأ خر دارة قصد التنفيذ ال فضل ملنظومة حقوق الإ الترسيع بتحقيق الانتقال الرمقي لالإ
يف  82ى مؤرش احلكومة الإلكرتونية من احلاصل يف هذا الشأ ن )تراجع ترتيب املغرب عىل مس تو 

ىل  2014  ؛(2018يف  110اإ

 الفضىل الكفيةل  تتطوير ثقافة التخليق عرب اعامتد مواثيق للتخليق ومنع تنازع املصاحل وتشجيع املامرسا
 بتعزيز املساءةل؛

 دارات املرك ترس يخ ثقافة تقدمي احلساب من قبل املسؤولني العموميني ة أ و زيسواء عىل مس توى الإ
 ربط املسؤولية ابحملاس بة. يالرتابية مبا يفعل املبدأ  ادلس تور
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 مدخل املساواة وعدم المتيزي (3
 

 يتأ سس هذا املبدأ  عىل العنارص التالية: .43

عداد وتنفيذ الس ياسات العمومية عىل تفادي وحماربة لك أ شاكل المتيزي بني  - احلرص أ ثناء اإ

مرالناس. ويتعلق  ء اجملايل السن، العرق، أ و الانامتاللغة،  أ ساسا ابلمتيزي بسبب اجلنس، ال 

 ؛)حرضي/قروي(

نصافها.  - جيابيا كوس يةل لإ جياد وسائل مبتكرة لمتيزيها اإ ولوية للمناطق ال كرث هشاشة واإ عطاء ال  اإ

عيد غري متاكفئني ت بني طرفنييف املتطلبات ينبغي التأ كيد يف هذا الإطار عىل أ ن املساواة كام 

نتاج رشوط الالمساواة  .اإ

 توصيات

 لنساء والش باب مشاركة ا اليت س بق أ ن تقدم هبا يف جمال تعزيز توصياتلاب التذكري اجمللس جيدد
ماكنية املتاحة يف الفصل  من  30وال جانب املقميني ابملغرب يف الانتخاابت احمللية ابس تعامل الإ

عادة التوازن يف التقطيع الانتختوصيات توس يع الهيئة تشمل هذه الادلس تور. و  ايب الناخبة واإ
ىل الوظائف الانتخابية والمتثيلي ة والتقليص من التفاواتت يف المتثيلية وتقوية أ ليات ولوج النساء اإ

الس ياس ية للش باب وحتقيق مبد أ  املناصفة بني الرجال والنساء، اذلي يتطلب، من بني متطلبات 
 ن شأ هنا تشجيع تاكفؤ الفرص بني النساء والرجال يفأ خرى، تنصيص القانون عىل مقتضيات م

 ؛ولوج الوظائف الانتخابية، "ترش يحا وانتخااب"

  يقرتح اجمللس التنصيص عىل التناوب بني النساء والرجال والرجال والنساء يف ترتيب اللواحئ املقدمة
عضاء جمالس اجلهات وأ عضاء جمالس العاملت وال قالمي وأ عضاء مجلاعات جمالس ا برمس انتخاابت أ 

وزايدة عدد املقاعد اخملصصة للنساء يف امجلاعات اخلاضعة لالقرتاع  اخلاضعة لالقرتاع ابلالحئة؛
ج الفردي. وكذا التنصيص يف مشاريع القوانني الثالثة املتعلقة ابجملالس الرتابية عىل أ لية تسمح بولو 

 النساء لرئاسة اجملالس امجلاعية؛
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 عامل النوع الاجامتعي مبا يتوافق مع "املساواة بني اجلنسني"، أ ي بلورة مؤرشات هجوية لقيا س اإ
 الهدف اخلامس من أ هداف التمنية املس تدامة؛

  ظاهرة العنف ضد النساء وقضااي فعلية احلقوق الاقتصادية والاجامتعية للنساء مسأ ةل حماربة جعل
أ ة هذه اخليارات ال ليات الرضورية ل جر خيطا انظام للخيارات الاسرتاتيجية للتمنية يف بالدان، ووضع 

 يف س ياسات معومية قابةل للتطبيق؛

  ليت صادق ا انسجام اخملطط الترشيعي مع املقتضيات ادلس تورية والتفاقيات ادلوليةضامن العمل عىل
 علهيا املغرب؛

  منذ مرحةل  وضامن مواكبة للنساء املعنفات 103- 13تفعيل ال وامر امحلائية املنصوص علهيا يف قانون
ة وادلمع النفيس من امحلاية القانونية واملساعدة القضائي املعنفةالتبليغ بتقدمي الشاكية واس تفادة املرأ ة 

 ؛واخلدمات الصحية والاجامتعية الفورية املوكوةل خلالاي التكفل ابلنساء حضااي العنف ابحملامك

  عادة قراءة قانون العنف ات وتعزيز الاقرتاحات لإهناء وتعديهل عىل ضوء املس تجد 103- 13اإ
مام احملامك فالت من العقاب والقطع مع اجراءات مثل التنازل واليت تضع حدا ملتابعة القضية أ   ؛الإ

 ن مرا لالرتباط الوثيق لزواج الطفالت ابل وضاع الاقتصادية والاجامتعية وابحلقوق املتصةل هبا. ظن
عامل مبدأ ي العناية الواجبة واملصلحة الرضوري   الفضىل للطفل مع اعتبار زواج الطفالت رضاباإ

من رضوب العنف والمتيزي. ومعاجلة الظاهرة مبقاربة مشولية يتداخل فيه الرتبوي والتعلميي والنفيس 
طراف املسؤوليةاوالس يايس و   .لقانوين والاجامتعي وحتمل مجيع ال 

 دماهجم يف النس ي ال خذ بعني ج الاقتصادي و سن برامج للتأ هيل وتقوية القدرات للنساء متهيدا لإ
الاعتبار خالل سن الس ياسات العمومية اجلهوية، مقاربة تنبين عىل تعزيز ولوج النساء للحقوق 

 الاقتصادية؛

  عامل النوع الاجامتعي مبا يتوافق مع "املساواة بني اجلنسني"، أ ي بلورة مؤرشات هجوية لقياس اإ
 .الهدف اخلامس من أ هداف التمنية املس تدامة
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 مدخل المتكني (4
 

اعامتد مقاربة يف تدبري الشأ ن العام حمليا ووطنيا تس هتدف جعل  يتأ سس هذا املبدأ  عىل .44

ال فراد وامجلاعات قادرين عىل فهم ومعرفة حقوقهم، وجعلهم يف وضع يسمح هلم ابملشاركة يف 

 تطوير الس ياسات والقرارات اليت تؤثر يف حياهتم.

 توصيات

  اللكفة الزمنية للخدمات العمومية مبا يقلل من احتاكك املواطنني مع تبس يط املساطر وتقليل
س باب املوضوعية لتفيش الرشوة  ؛املوظفني وحيد من ال 

   بال  عن الرشوة وترسيع تفعيل املساطر )صعوبة الإبال  عرب الهاتف اخملصص ذلكل تشجيع الإ
 ؛(5757

  دارة يدفع أ كرث املعاجلة الفورية والفعاةل لتظلامت وشاكايت املواطنني، علام أ ن فقدان، الثقة يف الإ
 ؛من املواطنني للتخيل عن الطعن يف القرارات الإدارية ورفع ادلعاوى يف حاةل رضرمه % 90من 

 ومتكيهنم من  ،ني بتلقي ومعاجلة وحل شاكوى وتظلامت املرتفقنيفحتديد املصاحل واملسؤولني امللك
ماكنيات املادية والصالحيات التقريرية ذلكل  ؛الإ

 عادة الثقة للمواطنني يف الإدارة  ؛اعامتد الرصامة يف زجر اخملالفات والتجاوزات الإدارية، مبا يسمح ابإ

   م من خمتلف احلقوق عالهمم ومتكيهناإ اعامتد الإدارة لإسرتاتيجية تواصلية وتفاعلية مع املواطنني قصد
 ؛تسهر عىل تنفيذها وضامهنا اليت

  التتبع ادلقيق والشفاف لشاكوى وتظلامت املواطنني املتعلقة ابس تعامل العنف ضدمه من قبل
ئات التظمل ويف املواطنني يف هيثقة السلطات العمومية، قصد تفعيل مبدأ  احملاس بة وتعزيز شعور 

منية للقانون  ؛احرتام املؤسسة ال 

  ع هل كرشط انون وزجر اخملالفني هل، قصد حتقيق فعليته وضامن امتثال امجليتام الصارم بتنفيذ القلالإ
حقاق دوةل القانون واملؤسس  .اتأ سايس لإ
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 املدخل البييئ (5
 

نسان .45  تؤكد هذه املذكرة عىل رضورة تغيري طريقة التفكري يف القضااي البيئية يف عالقهتا مع الإ

ذ مل يعد مقبول التعامل مع مسأ ةل  ولويةوالتمنية، اإ قصوى.  احلق يف بيئة سلمية كرتف بل ك 

غري أ ن التعامل مع املسأ ةل البيئية ل ينبغي أ ن يمت من زاوية احلق يف بيئة سلمية حفسب بل 

كذكل ابعتبارها رشطا لالس تفادة من احلقوق ال خرى ورهاان أ ساس يا لتحقيق التمنية 

 بيئية ابعتبارها من احلقوقاملس تدامة. ومن هذا املنظور ينبغي التعامل مع احلقوق ال

فقية نظرا لتأ ثريه املبارش يف التوازانت البيئية  un droit transversal العرضانية/ ال 

نسان وعىل رأ سها  واس تدامة املوارد الطبيعية اليت تتحمك بشلك كبري يف درجة فعلية حقوق الإ

 احلقوق الاقتصادية والاجامتعية.

مثل لتحقيق هذا الهدف.  2030دة ويرى اجمللس أ ن أ جندة ال مم املتح .46 تشلك الإطار ال 

ابلنس بة دلمع فعلية احلقوق يف كون أ هدافها الس بعة عرش تنطلق  أ مهية هذه ال جندة مكنتو 

سري ي ينبغي أ ن ،ريه من أ شاكل احلرمان ال خرىغو  ،من فكرة مفادها أ ن القضاء عىل الفقر

اواتت وتعزيز منو تقليص التفو  ،علميبشلك متساو مع اسرتاتيجيات تعزيز خدمات الصحة والت

ابت مواهجة حتدي التغريات املناخية وحامية الغاتمت فيه الاقتصاد، يف نفس الوقت اذلي 

 .احمليطاتو 

 

 

 توصيات
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 لزام الإدارة واملؤسسات العمومية ابلسعي حنو حتقيق المنوذج املثال والقدوة فامي لق ابلتدبري الرش يد  يتعاإ
واعامتد املوارد املس تدامة )اس تعامل الطاقات املتجددة وترش يد اس هتالك الإانرة  للموارد غري املس تدامة

العمومية وتعويض سقي املساحات اخلرضاء مبياه معاجلة بدل مياه الرشب أ و غرس نبااتت مالمئة للمناخ 
 ؛اجلاف(

 مبدأ  املُلوث املُؤَدي  تفعيلpollueur payeur   ة عرب فرضاكإجراء يتوىخ حتقيق احلاكمة البيئي 
نشطة الاقتصادية نبعااثت الغازات ادلفيئة الناجتة عن ال   ؛رسوم عىل ا

  اعامتد النجاعة الطاقية من طرف مؤسسات ادلوةل عرب اس تعامل الإانرة الاقتصادية يف أ فق استبدالها
 ؛ابلطاقات املتجددة مثل الشمس ية والرحيية

 تدبري املوارد  املزمن( ووضع اإسرتاتيجية بعيدة املدى لالإقرار ابلإهجاد املايئ البنيوي )العجز الهيدرولييك
عالن املغرب كدوةل حصراوية أ و يف الطريق حنو التصحر  ؛املائية ابعتبارها موارد اندرة واإسرتاتيجية، مث اإ

 ؛تقنني اس هتالك الورق والطاقة ال حفورية من قبل املؤسسات العمومية 

  ملعمتدة عىل ا املقتصدة يف اس هتالك الطاقة كبديل عن الهندسةتشجيع الهندسة املعامرية التقليدية

 ؛الإمسنت والصلب والزجاج، غري املتالمئة مع املناخ احمليل

 ؛سقي املساحات اخلرضاء ابملياه املعاجلة أ و زرع نبااتت حملية أ كرث حتمال للجفاف 

 ؛اعامتد أ ساليب مبتكرة لتجميع وتوفري مياه ال مطار 

 للتقليل من التشجيع عىل اس هتال  ة بيئية حملية، نبعاث الغازات ادلفيئة وخلق ثقافاك املنتجات الوطنية 

  الفقر تشجيع وتمثني اقتصادéconomie de la pauvreté ابعتباره نشاطا مبنيا عىل التدوير والندرة
للمنتجات  ؛بدل من منطق الوفرة والاس هتالك غري املعقلن املشجع عىل الاس تعامل الوحيد 

  محالت حتسيس ية وتشجيع الفاعلني يف هذا اجملال.تنظمي 
 

 

 املدخل الثقايف والقميي (6
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 ،شاهبةويف جتارب أ خرى م ،لعل أ حد أ مه ادلروس املس تخلصة من جتربة الإصالح يف املغرب .47

هو حمدودية دور القانون يف الهنوض بأ وضاع احلقوق واحلرايت. وعليه ينبغي الاعرتاف أ ن 

حداث مؤسسات هو أ مر رضوري لكنه يبقى غري اكف لتحقيق  سن القوانني والترشيعات واإ

 ،يف جوانب كثرية منه ،ذكل أ ن نظام القمي السائد واملعادي .املنشودين التغيري والإصالح

نسان يمتزي بقدرة كبرية عىل مقاومة امحلوةل الإصالحية للمؤسسات والقوانني  ؛لقمي حقوق الإ

عادة الاعتبار للبعد الثقايف والقميي يف النقاش حول  من هذا املنطلق تقرتح هذه املذكرة  .48 اإ

فعلية احلقوق، وذكل عرب التفكري يف أ جنع الس بل لمتكني مؤسسات التنش ئة الاجامتعية 

الشارع...( والتنش ئة الس ياس ية )ال حزاب، امجلعيات، ومؤسسات احلي، ، املدرسة، )ال رسة

الوساطة ال خرى( من الاضطالع بدور أ كرث فعالية يف تكوين مواطن مستبطن لثقافة 

جيااب عىل عالقة  ن الاش تغال عىل هذا الورش من شأ نه أ ن ينعكس اإ احلقوق واحلرايت. اإ

من والقضاء ابجملمتع ويسهل معل أ هجزة ادلوةل  .ال 

 توصيات

  هداف التمنية اعامتد بديل تمنوي واع ابلعالقة اجلدلية القامئة بني ال سس الرئيس ية الثالث ل 

بداعية الاجامتعي والبييئ(، وبني ال بعاد القميية والثقافية والإواملس تدامة )ال ساس الاقتصادي 

من أ هداف التمنية املس تدامة  11لهدف للتمنية. ويؤكد اجمللس عىل دور الثقافة احلامس يف بلو  ا

ىل جعل املدن واملؤسسات البرشية مفتوحة للجميع، مر نة ودامئة، خاصة من خالل  الرايم اإ

ىل  احملافظة تعزيز اجلهود محلاية الرتاث الثقايف والطبيعي العاملي و »الفقرة الرابعة اليت تدعو اإ

 ؛عليه
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  واعتباره  ادي والالماديالثقايف امل الرتاثعىل تمثني يدعو اجمللس اإىل اعامتد س ياسة ثقافية قامئة

 ؛بعدا أ ساس يا يف الس ياسات العمومية

 ني تعزيز دور الثقافة يف ماكحفة الفقر ومتكني ال فراد وتقوية قدراهتم، وتعزيز املساواة بني اجلنس

نشطة ذات الطابع الثقايف.  من خالل تشجيع الاستامثرات املتجهة حنو ال 

 

VIII .  اإعطاء دينامية جديدة ل دوار ادلوةل يف تعزيز فعلية  :الفعل العمويم ما بعد اجلاحئة
 احلقوق

 

 يف بعض ادلروس املس تخلصة من اجلاحئة

ذا .19كوفيديعيش املغرب كبايق دول العامل حتدايت غري مس بوقة يف مواهجة جاحئة  .49 اكنت  واإ

س توى س تكون هل ل حماةل تداعيات كبرية عىل امل ،هذه اجلاحئة تشلك هتديدا وجوداي حقيقيا

عىل  ينطوي كذكل الاقتصادي والاجامتعي ل ميكن حتديد مداها يف الوقت الراهن، فانه

زمة  ؛فرص كبرية عىل مس توى حتديد التوهجات الإسرتاتيجية الكربى ملا بعد ال 

ن حتويل اخملاطر والهتديدات .50 ىل 19كوفيداملرتبطة جباحئة  اإ يقية لبناء مغرب جديد فرص حق اإ

اس تخالص ادلروس املس تفادة من التحدايت املتعددة ال بعاد اليت  أ ول، وابلرضورة، يقتيض

ن جتربه مواهجه جاحئة  .فرضهتا هذه اجلاحئة عىل بالدان ويف هذا الإطار جيب الاعرتاف اإ

وعىل لك  كوروان فرضت نفسها عىل التشخيصات املتعلقة مبحدودية المنوذج التمنوي احلايل

ن اجلاحئة يف الواقع أ صبحت  املقارابت النظرية اليت يتوىخ من خاللها بناء منوذج بديل. اإ

عادة ترتيب جذرية ولوايت الاختيارات الكربى لدلول ويه بذكل تشلك فرصة  تفرض اإ ل 
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ىل التمنية. غري أ ن الاس تغالل  حقيقي حقيقية لإحداث حتول براديغاميت يف طريقه النظر اإ

 لهذه الفرصة يقتيض الوقوف عىل اخلالصات التالية: الاجيايب

نسان هو حمور التمنية وان لك اجناز عىل  .51 عادت تداعيات جاحئة كوروان التأ كيد عىل أ ن الإ أ 

ذا مل يتأ سس عىل حموريه دور الإ مس توى المنو الاقتصادي يبقى هشا وهمددا ابلهنيار نسان اإ

ىل وقتا طويالل شك ان استيعاب هذا ادلرس قد يتطلب وفيه  غم برادي ليتحول اإ

Paradigme  موجه للنظرايت الاقتصادية وقادر عىل تصحيح اختاللت الس ياسات التمنوية

غري انه من املؤكد أ ن هذه اجلاحئة أ ثبتت أ ن حقوق الإنسان ال ساس ية  عىل الصعيد العاملي،

 تشلك البنية التحتية للك فعل تمنوي مس تدام وحقيقي.

ابنت   .52 ساس ية والفقر والهشاشة اجلهذه لقد أ  احئة أ ن التفاواتت يف الولوج للحقوق ال 

ذا اكن  .أ مام هجود ادلوةل مبختلف مؤسساهتا ملواهجه اجلاحئة تشلك عائقا حقيقيا الاجامتعية فاإ

ابن املغاربة جراءات حاهل  عن مس توى من النضج والوعي واقد أ  واملسؤولية يف الالتام ابإ

سمح السوس يو اقتصادية ت واسعة من املواطنني مل تكن ظروفهم فئات فاإن ،الطوارئ الصحية

ن ما يعنيه ذكل هو أ ن مواهجة .ابلتجاوب مع هذه الإجراءات ابلشلك املطلوب هلم هذا النوع  اإ

ض ابل وضاع والهنو  من الهتديدات يبقى مرشوطا بتقليص التفاواتت الاجامتعية واجملالية

ولعل ذكل يعترب رشطا  .الاجامتعية والاقتصادية والثقافية للفئات املهمشة جملمتعنا

 يف املس تقبل. لضامن اخنراطها الاجيايب يف مواهجه مثل هذه الهتديدات أ ساس يا

 عىل مواهجة الهتديدات املس تقبلية اليت تساعد أ ن احللول الفردية ل 19كوفيد أ ظهرت جاحئة .53

املصري املشرتك  ةالبرشية اليت أ صبحت مطالبة ابلتفكري وفق منطق وحد س تواهجها اجملمتعات

ن  البيئية اليت  قاحئة يه منوذج للهتديدات املرتبطة ابل نساهذه اجلاذلي ل قمية فيه للحدود. اإ
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بني ادلول وبني الفئات والطبقات الاجامتعية داخل ادلوةل الواحدة.  للحدود تمتزي بكوهنا عابرة

ذا أ خذان بعني الاعتبار العديد من املؤرشات العلمية ن اليت تنئب بظهور أ شاكل أ خرى م واإ

نساين فاإن، هذا النوع من الهتديدات غري التقليدية  متضامن مل يعد ذكل يعين أ ن بناء جممتع اإ

النامجة  مصححا لالختاللت وأ  خيار مضن خيارات أ خرى بديةل أ و ممكال خليارات أ خرى  جمرد

وى سواء عىل مس ت ،نه أ صبح اخليار الوحيد ملواهجه هذا النوع من الهتديداتاإ عهنا، بل 

و عىل مس توى العالقات بني ادلول.  مكوانت جممتع معني داخل ادلوةل الواحدة أ 

 

  حامية للحقوقحنو دوةل (1
 

ة ملواهجة خيلو من أ مهية يف التعبئة الوطني بدور ل املؤسساتينيلفاعلون غري القد اضطلع  .54

، من خالل اخنراطهم يف املبادرات اليت أ طلقهتا ادلوةل. ويؤكد ذكل احلاجة 19جاحئة كوفيد

ذا اكن لدلوةل أ ن  ىل تعزيز حضور ادلوةل وتقوية قدراهتا يف قيادة معلية تدبري الشأ ن العام. واإ اإ

ساتية جتعل  ذكل وفق ترتيبات قانونية ومؤسن ال فضل أ ن يمتمفتنفتح عىل هؤلء الفاعلني، 

ول وال خري عىل ضامن ولوج مجيع املواطنني حلقوقهم  صادية الاقتادلوةل يه املسؤول ال 

 والثقافية والبيئية عىل قدم املساواة ودون متيزي.والاجامتعية 

 توصيات

 ادلوةل الاسرتاتيجية  التحولت اليت رافقت الانتقال من دوةل الرعاية اإىل التوفيق بني ما تفرضه

يقتضيه التعاطي مع اخلصاص الكبري املسجل عىل مس توى الولوج حلقوق  من هجة، وبني ما

نسان ال ساس ية ن حتقيق هذا الهدف يس توجب اس مترار ادلوةل يف لعب دورها كضامنة الإ . اإ

 ؛وحامية للحقوق واحلرايت



  42 

  صالح ادلوةل، وفق رؤية تسمح حميطها،  ابنفتاح ادلوةل عىليويص اجمللس ابس مترار ورش اإ

سرتاتيجية ابعتبار دورها كدوةل  ، ابملوازاة مع رفع مس توى الرقابة الفعلية Etat Stratègeاإ

لدلوةل عىل خمتلف أ شاكل تدخل الفاعلني غري ادلولتيني يف الفعل العمويم. ينبغي أ ن تظل 

سايس لولوج املواطنني للخدمات العمومية برصف ال عة نظر عن طبيادلوةل الضامن ال 

لهيم هممة تدبريها غري الفاعلني  ؛ادلولتيني اذلين ميكن أ ن تس ند اإ

 سات بشلك عام، ويف الس يا يؤكد اجمللس عىل حمورية دور ادلوةل يف الس ياسات العمومية

العمومية الاجامتعية بشلك خاص، ابعتبارها اجلهة ذات الاختصاص ال صيل يف جمال حتقيق 

ه لدلوةل تعبئة لك املوارد املادية وغري املادية الرضورية ملبارشة حتقيق هذالصاحل العام. وميكن 

نسان وادلميقراطية واحلاكمة اجليدة طار احرتام املعايري ادلولية حلقوق الإ  .الغاية، يف اإ

 

قرار نظام جبايئ عادل ومتضامن (2  اإ
 

نصافا وتضامنيا ي .55 صالح النظام الرضييب الوطين يف اجتاه جعهل أ كرث اإ ن اإ مدخال أ ساس يا  لكشاإ

ةل مكسأ   بأ مهية الرضيبة أ كرث وعيا لقد أ صبح الفكر احلقويق املعارص .احلقوق ببالدان دلمع فعلية

ىل تزايد الوعي بأ ن ضامن احلقوق املنصوص علهيا يف العهد  حقوقية وهو ما يعود اإ

ذا مل تعمل ادلو ادلويل توظيف   عىلةلللحقوق الاجامتعية والاقتصادية والثقافية يبقى متعذرا اإ

ن النظام الرضييب لتعبئة املوارد املالية الرضورية لتقليص التفاواتت اجملالية والاجامتعية، وضام

نسان ال ساس ية حد أ دىن من املساواة  .يف الولوج حلقوق الإ

ن .56 ىل جعل البعد احلقويق بناء عليه فاإ نسان يدعو اإ للرضيبة أ حد  اجمللس الوطين حلقوق الإ

واس تحضارا منه للرتامك احلاصل عىل مس توى النقاش  .يف بالدان الرضييبمرتكزات الإصالح 
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سواء من خالل املناظرات الوطنية حول اجلباايت أ و من  العمويم حول الإصالح الرضييب

ن  غريب،املتعلقة بتقيمي النظام الرضييب امل خالل ال حباث العلمية والتقارير املوضوعاتية فاإ

ىل جعل النظام  .يف بالدان احلقوق الرضييب رافعة دلمع فعلية اجمللس يدعو اإ

 توصيات

 لس امي تكل  اختاذ التدابري الالزمة لتفعيل املقتضيات ادلس تورية املتعلقة ابلنظام الرضييب
مام الرضيبة والعداةل اجلبائية تاكليف تمنية  والتضامن والتناسبية يف حتمل املتعلقة ابملساواة أ 

 40و 39والكوارث الطبيعية اليت يؤكد علهيا الفصالن  ال فات البالد أ و ال عباء النامجة عن
 ؛من ادلس تور

 جملالية والاجامتعية يف ا عقلنة س ياسة الإعفاءات الرضيبية وتوظيفها ك لية لتقليص التفاواتت
طار س ياسات معوميه منسجمة وذات أ هداف واحض  ة؛اإ

  تفعيل توصيات املناظرة الوطنية حول الرضائبLes assises de la Fiscalité  ذات الصةل
 ؛2019املنعقدة ابلصخريات س نة 

  لضامن الفعيل حلق احلصول عىل املعلومات يف اجملال الرضييب ملواهجة خمتلف أ شاكل
ت عىل مزيانية ادلوةل واليت تفو  ،والغش الرضيبيني وغريها من املامرسات املنافية للقانون الهترب

عادة التوزيعموارد مالية هممة ميكن توظيفها دلمع   ؛وتصحيح التفاواتت س ياسة اإ

 فالت من العقاب تفعيل وتطبيق  يب؛يف اجملال الرضي قانون اجلرامئ الرضيبية حملاربة الإ

 ؛يبةمن زاوية ادلور الاجامتعي للرض  القيام بتقيمي منتظم للنظام اجلبايئ الوطين وخاصة 

 أ خذ بعني الاعتبار رساء نظام التضامن بني اجلهات ي توازن د اجلبائية مبا حيقق الاملوار  اإ
 ؛تاوالتضامن اجملايل وفق ما حيدده ادلس تور والقانون املنظم للجه

 لغاء لك املقتضيات اجلبائية اليت تنطوي عىل متيزي ضد النساء لعمل عىل تكييف مع رضورة ا اإ
 ؛مدونة الرضائب مع التفاقيات واملعاهدات ادلولية اليت وقع علهيا املغرب
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  طار احرتام مبدأ  الرثوة يف التضامين والاجامتعي للرضيبة عرب سن رضيبة عىلتكريس البعد  اإ

  .من ادلس تور 40طبقا لنص وروح الفصل  التناسبية يف حتمل تاكليف تمنية البالد
 

 تكريس التوجه حنو الاقتصاد التضامين (3
ن حدة الفوارق م لقد رامك املغرب جتربة يف جمال توظيف العمل التضامين حملاربة الفقر والتقليل .57

صبح غري أ   غري أ ن المنوذج التضامين املعمتد، ورمغ الاجنازات الكبرية اليت حققها،. الاجامتعية

 .حماربه الفقر وتقليص التفاواتت يف جمال قادر عىل مواكبه احلاجيات املتايدة

  أ ساس يتني: املعمتد يف بالدان يعاين من نقطيت ضعف ويتبني من املامرسة أ ن المنوذج التضامين  .58

   ؛نه يقوم عىل مقاربة بعدية لتصحيح الاختاللت يف التوزيع اليت يفرزها المنوذج التمنوي املعمتدأ 

  ن ال ليات التضامنية املعمتدة تس هتدف حماربة الفقر من خالل ودمعهم أ كرث  اس هتداف الفقراء اإ

ن هذه الثغرة ليست يف الواقع سوى نتيج مما تس هتدف الفقر يف حد ذاته. مبارشه للثغرة  ةاإ

وىل  أ ي للمقاربة البعدية للمنوذج التضامين املعمتد. ال 

 توصيات

رفع حتدي  وجعهل قادرا عىل ولتدارك أ وجه قصور وحمدودية المنوذج التضامين املعمتد ببالدان

نسان يقرتح ما ييل ن اجمللس الوطين حلقوق الإ  :دمع فعلية احلقوق، فاإ

  ولوايتجعل المنو الاقتصادي يف خدمة عادة ترتيب أ  الاقتصاد  أ هداف التمنية البرشية مبا يضمن اإ
ولوية قصوى هل  ؛الوطين عرب جعل رفاهية املواطنني هدفا مبارشا للمنو الاقتصادي وأ 

  يف الاقتصاد الوطين تعزيز املبادرة اذلاتية self-reliant Economyذ ل شك أ ن الاخنراط  ، اإ
عىل غرار  ،ربالكربى للمغ العوملة مبختلف أ بعادها جتعل الاختياراتلبالد يف ديناميات لالاجيايب 

ىل حد كبري ابلقتصاد العاملي ،خمتلف دول العامل بالدان ل  هغري أ ن هذا التوجه اذلي اعمتدت .مرتبطة اإ
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طار اسرتاتيجية وطنية بعيدة املدى مينع من تحصني الاقتصاد ل توس يع هامش الاعامتد عىل اذلات يف اإ
زمات احملمتةل يف املس تقبلالوطين  ؛ وحاميته من التقلبات وال 

 جياد أ ليات ل عرب الع اعامتد الاقتصاد التضامين كرافعة لتقليص التفاواتت الاجامتعية واجملالية مل عىل اإ
طار س ياسات معومية مرت تكتفي ابس هتداف الفقراء بل تس هتدف الفقر يف حد ذاته كزة عىل فكرة يف اإ

 ؛التضامن

 د أ ليات الاقتصادي ابعامت كتس بات الاقتصاد الاجامتعية ك لية للتصحيح البعدي للتفاواتتحتصني م
 ؛التضامين املوهجة لتقليص التفاواتت بشلك استبايق

 عاله تقتيض التعاطي جبرأ ة مع مسأ ةل تكييف العقيدة الاقتصادية ن تفعيل املقرتحات أ  اليت حتمك  اإ
ويقتيض هذا التكييف   .دايت املتجددة يف جمال التمنية الاجامتعيةاخليارات الإسرتاتيجية لبالدان مع التح

عادة التوزيع ىل أ لية لإ فاواتت. كام يقتيض وتقليص الت حتويل فكرة التضامن من س ياسة لتدبري ال زمات اإ
اس ية، املواطنني للحقوق ال س هذا التكييف كذكل اضطالع ادلوةل بدور أ كرب يف ضامن ولوج مجيع

لتكييف واحلق يف البنيات التحتية ال ساس ية. ويتأ ىت هذا ا احلق يف التعلمي،و الصحة  وخاصة احلق يف
عادة تنش يط دور ادلوةل طار منوذج مغريب يضمن التوازن املطلوب  عرب اإ يف هذه القطاعات الثالثة يف اإ

ولوية يف جمال الصحة بني  .ضامن حرية املبادرة وحتقيق املصلحة العامة ك 
 

 ليص التفاواتت وتعزيز التضامنقكرافعة لتاملرفق العمويم  (4

لقد ساعدت الإصالحات الاقتصادية اليت هنجها املغرب منذ بداية الامثنينات عىل الاخنراط  .59

السلس لالقتصاد الوطين يف املنظومة الاقتصادية العاملية. غري أ ن معلية حترير الاقتصاد 

خل مس توى قدرة ادلوةل عىل التدالوطين مل تكن لتخلو من انعاكسات سلبية خاصة عىل 

اذلي  ،لتصحيح اختاللت التوزيع اليت يفرزها التطور الطبيعي للمنوذج الاقتصادي اللبريايل

عادة تعريف ادلوةل وحتديد أ دوارها وجمالت تدخلها. ولنئ اكن التحول التدرجيي من  فرض اإ

ىل دوةل الضبط  Etat providenceدوةل الرعاية  ماكنيات  قد Etat régulateurاإ خلق اإ
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ن تراجع ادلوةل  كبرية للمبادرة احلرة يف الإبداع والابتاكر وساعد عىل حتسني نسب المنو، فاإ

ىل فاعلني خواص، اكنت هل تداعيات سلبية يف  عن دورها مكقدم للخدمات، وتفويض ذكل اإ

جامتعية اجملال الاجامتعي، وميكن اعتباره أ حد ال س باب الرئيس ية يف تصاعد جدة التفاواتت الا

 ؛واجملالية

يس فقط ، لادلوةل وتشلك أ زمة املرفق العام أ حد أ وحض التجليات لهذا التحول يف وظائف .60

تراجع أ دوار  نأ   عىل الصعيد الوطين بل أ يضا عىل الصعيد العاملي. ويف املغرب ميكن القول

خاصة  ،جامتعيةاملرفق العمويم يعترب سببا رئيس يا ومبارشا يف اتساع دائرة الفقر والهشاشة الا

ىل القطاعات ال خرى اليت يلجأ  فهيا املواطن  ضافة اإ مر مبرفقي الصحة والتعلمي، اإ حيامن يتعلق ال 

ىل خدمات املرافق العمومية  ؛املرتفق اإ

وميكن تلخيص أ مه الإشاكليات اليت حتد من فاعلية وجناعة املرافق العمومية، وتضعف دورها  .61

نسان ال س   :فامي ييل ،اس يةكقنوات للولوج حلقوق الإ

 ؛ضعف الاعامتدات املالية املرصودة للمرافق العمومية الاجامتعية وعىل رأ سها التعلمي والصحة 

 حي؛التفاواتت اجملالية الكبرية يف العرضني التعلميي والص 

  اختاللت كبرية يف جمال تدبري املوارد البرشية، مما جيعل مرفقي التعلمي والصحة يعانيان خصاصا

 ؛عىل مس توى املوارد البرشية منذ س نواتبنيواي 

 دارة بشلك عام واملرافق العمومية ص بشلك ية الاجامتععوابت عىل مس توى حاكمة وتدبري الإ

خاص. ويتجىل ذكل أ ساس اس تفحال ظاهرة الفساد كام تؤرش عىل ذكل ال رقام والإحصائيات 

 ؛املرتفق واملرفق العام/ الرمسية، وتراجع الثقة بني املواطن
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   ىل امتيازات عوض أ ن تكون حتول العديد من اخلدمات اليت تقدهما املرافق العمومية أ حياان اإ

 للمرتفقني. حقوقا

ل يتسع جمال هذه املذكرة لتعداد املشالك واملعوقات اليت حتول دون اضطالع املرافق العمومية  .62

نسان الإشاكليات املذكورة غري أ ن  .يف املغرب بدورها يف حتقيق تمنية شامةل وداجمة حلقوق الإ

ىل جعل املرفق العمويم أ حد راكئز س ياسة حماربة الفقر والهشاشة  أ عاله تبني احلاجة امللحة اإ

نسان، وعيا منه  .يف المنوذج التمنوي اجلديد ن اجمللس الوطين حلقوق الإ ولبلو  هذه الغاية، فاإ

ت عن ادلور الطالئعي ، واليت أ ابن19كوفيدبأ مهية الاس تفادة من جتربة التعاطي مع جاحئة 

للمرافق العمومية بشلك عام، واملرافق الاجامتعية بشلك خاص يف احتواء تداعيات اجلاحئة، 

عادة الاعتبار لها كقنوات أ ساس ية  صالح حقيقي ومس تعجل للمرافق العمومية واإ ىل اإ يدعو اإ

 .للولوج للحقوق وتقليص التفاواتت

 توصيات

  جيايب عىل اخلدمات املقدمة نسان يف املرافق العمومية س يكون هل انعاكس اإ اعامتد مقاربة حقوق الإ
طار ببعض املامرسات الفضىل الناحجة واليت تتأ سس عىل ل لمرتفقني. وميكن الاس تئناس يف هذا الإ

 ؛اواة، والكرامةاملستكريس البعد احلقويق للمرفق العمويم عرب مبادئ أ ربعة ويه: الزناهة، الاحرتام، 

 دارة عادة بناء الثقة بني املواطن/املرتفق وبني الإ املرفق العام عرب التكريس الفعيل للحق يف املرفق /اإ
العام. ويشدد اجمللس ابخلصوص عىل احلق يف املرفق العام يف لك من قطاعي الصحة والتعلمي لرتباطهام 

قصاء والهتميش والهشاش السبيب نواعهاالوثيق بظواهر الإ  ؛ة اليت تعمق التفاواتت بلك أ 

  جراءات من  مابختاذ ما يلز يويص اجمللس لتقائية بني خمتلف املرافقأ  من اإ  جل تعزير مس توى الإ
 ؛العمومية، ملا ذلكل من دور يف رحب الوقت واملال واجلهد، وابلتايل جتويد اخلدمات املوهجة للمواطنني



  48 

 ىل استامثر مناخ التضامن الا ة كوروان جيايب اذلي أ ابن عنه اجملمتع املغريب يف مواهجة جاحئيدعو اجمللس اإ
عرب جعل التضامن س ياسة معومية متاكمةل لتقليص التفاواتت الاجامتعية واجملالية. ولتحقيق هذا 

ىل جعل العرشية القادمة  ن اجمللس يدعو اإ  ت؛عرشية مواهجة التفاوات 2030-2020الهدف فاإ

 ىل يف بناء  اجملاليةو الاجامتعية  استامثر جتربة برانمج تقليص الفوارق يف هذا الإطار يدعو اجمللس اإ
 ؛خمطط وطين شامل لتقليص التفاواتت اجملالية والاجامتعية ميتد عىل مدار س نوات العرشية القادمة

  صالح حاكمة املرافق العمومية خاصة يف اجلوانب املتعلقة بتبس يط ىل ترسيع مسار اإ يدعو اجمللس اإ
جراءات وا ملساطر، وحتسني رشوط اس تقبال املواطنني، وترش يد وعقلنة صناعة القرار وتدبري الإ

جناز ورش الإدارة الالكرتونية لتعزيز قمي الشفافية واملساءةل.  املوارد املالية والبرشية، وترسيع وترية اإ
زمة أ  ويؤكد اجمللس يف هذا الإطار عىل رضورة اس تغالل الفرص الكبرية اليت ظهرت يف س ياق تدبري 

ماكنية حل العديد من الإشاكلت اليت اكنت تبدو مس تعصية من قبل19كوفيد  .، واليت أ ظهرت اإ
 

 ضامن ولوج املهاجرين وطاليب اللجوء حلقوق الإنسان ال ساس ية (5

شلكت التجربة املغربية يف جمال التعاطي مع قضااي الهجرة واللجوء حتول نوعيا يف التعاطي مع  .63
 2014حقوق املهاجرين. وقد مكنت الاسرتاتيجية الوطنية للهجرة واللجوء اليت اعمتدت س نة 
 فريقيااإ من حتسني رشوط عيش فئات واسعة من املهاجرين وطاليب اللجوء القادمني من 

اء وبعض دول الرشق ال وسط. وجتىل ذكل ابل ساس من خالل تنظمي محلتني جنوب الصحر 
لتسوية أ وضاعهم القانونية وابلتايل حتسني رشوط ولوهجم لبعض احلقوق الاجامتعية 
والاقتصادية، خاصة فامي يتعلق خبدمات التعلمي والصحة. وقد سامهت هذه الاسرتاتيجية 

بور اليت أ صبح يفرضها التحول للمغرب من بدل للعاجلديدة يف مواهجة العديد من التحدايت 
اىل بدل لس تقرار مجموعات كبرية من املهاجرين. كام أ ن هذه الس ياسة املغربية اجلديدة يف جمال 
الهجرة مكنت من حتويل الهجرة غري النظامية، ابعتبارها أ حد الهتديدات غري التقليدية اليت 

ىلأ صبحت تواهجها دول العامل  دماج هؤلء املهاجرين يف اجملمتع املغريبفرصة حقي اإ  .قة لإ

ىل حقوقهم   .64 ىل تعزيز ولوج ال جانب اإ وقد واصل اجمللس رصد التدابري والإجراءات الهادفة اإ
ىل  ،2019ال ساس ية خاصة مهنا احلق يف التعلمي والصحة والشغل والهوية. وابدر س نة  اإ
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ىل احلق يف الرتبياإطالق مشاورات هبدف دمع تنفيذ أ ليات تعزيز الولوج ا ة وذكل لفعال اإ
ويسجل اجمللس أ نه عىل  .برشاكة مع ممثلية املفوضية السامية لل مم املتحدة لشؤون الالجئني

ل أ نه ل  ىل اخلدمات الصحية، اإ الرمغ من التدابري الإجرائية املتخذة لتسهيل ولوج ال جانب اإ
يواهجها النظام  ط ابلتحدايت اليتتزال بعض الصعوابت تعيق فعلية هذا احلق مهنا ما هو مرتب

من أ جل  2015الصحي املغريب بشلك عام. اكم جسل اجمللس أ ن التفاقية املوقعة س نة 
غري مفعةل بشلك  RAMED اس تفادة ال جانب من تغطية حصية تعادل نظام املساعدة الطبية

 ملموس.

 توصيات
ية، يؤكد ن من احلقوق ال ساس لتجاوز املعيقات اليت حتول دون الاس تفادة الفعلية للمهاجري

اجمللس عىل رضورة أ خذ حقوق هذه الفئة بعني الاعتبار يف الاسرتاتيجية التمنوية اجلديدة يف بالدان. 
 ولهذا الغرض يويص اجمللس مبا ييل:

 

  قامة ال جانب ابململكة املغربية وابلهجرة،  17.72الترسيع ابعامتد مرشوع القانون رمق املتعلق بدخول واإ
ية حقوق مجيع العامل ايضمن متتع املهاجرين حبقوقهم ال ساس ية املنصوص علهيا يف التفاقية ادلولية محلمبا 

ي من أ جل املهاجرين وأ فراد أ رسمه، مع مراعاة املقتضيات ادلس تورية واملبادئ املتضمنة يف التفاق العامل
 الهجرة ال منة واملنظمة والنظامية؛

 ملدة اذلي حيدد مقر ال ماكن اليت يمت فهيا الاحتفاظ ابل جانب خالل ا الترسيع ابإصدار النص التنظميي
ىل ذكل، كام ورد ذكل يف املادة  ذا اكنت الرضورة امللحة تدعو اإ من القانون  34الالزمة ملغادرهتم اإ

جانب ابململكة املغربية وابلهجرة  03.02 قامة ال   املرشوعة؛  غرياملتعلق بدخول واإ

  لزامية التعلمي ال سايس اذلي ينص عىل    00-04انون من الق 1تعديل املادة ن املتعلق ابإ  علميالت” أ 
، من خالل ”اجلنسني اذلين بلغوا سن السادسة ال سايس يشلك حقا مجليع ال طفال املغاربة من الك

ىل اجلنس ية املغربية؛  حذف الإشارة اإ

 جراءات التسجيل يف املؤسسات التعلميية، لس امي يف حاةل عدم لتسجيل ابحلاةل وجود واثئق ا تبس يط اإ
ىل املس توايت ادلراس ية؛ والتكييف  جراء اختبارات حتديد املس توى من أ جل التوجيه اإ املدنية؛ واإ

للغوي من أ جل اجتياز الامتحاانت؛   ا
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  ىل اخلدمات الصحية للمامرسات اليت تتعارض مع احلق يف الولوج اإ اختاذ التدابري الالزمة لوضع حد 
نية   ؛، مثل مصادرة الواثئق يف حاةل عدم دفع التاكليف الصحيةالولدةومبدأ  جما

  املتعلق ابللجوء ورشوط منحه، مبا يضمن الاعرتاف الفعيل  66.17الترسيع ابعامتد مرشوع القانون رمق
 بوضعية لجئ، مع مراعاة املقتضيات ادلس تورية واملبادئ املتضمنة يف امليثاق العاملي بشأ ن الالجئني.

 حرتام مبدأ  عدم الإعادة القرسية لطاليب اللجوء وتقليص هامش تقدير السلطات عندما يتعلق تعزيز ا
عادهتم مبا يضمن حقوقهم الكجئني  .ال مر بقرارات اإ

 


