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 مقدمة  
وفقا    ، برسم اجلولة الرابعة لالستعراض الدوري الشامل  تعرض اململكة املغربية تقريرها الوطن  - 1

 للمبادئ التوجيهية اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان. 
  منهجية ومسار إعداد التقرير -أوالا  

املةتدوبيتة الوراريتة املكلحبتة  قوق -أطلقت  الليتة الوطةيتة إلعتداد وتقتدق التقتارير الوطةيتة   -2
تستتتتجيل للمبادئ اة ية   وفق مةهجية تشتتتار ية موستتتعة،مستتتار اعداد التقرير الوطن    -اإلنستتتان

ذ ورة  امل  املةدوبية الوراريةذات الصتتتلة وتةستتتجم واملةهجية املت تتتمةة ا الدليل العملي الذي أعدت  
. ويشتتتتتتتتتتتتمل مستتتتتتتتتتتتار ومةهجية  1حول اعداد التقارير الوطةية واحلوار مع هيئات حقوق اإلنستتتتتتتتتتتتان

 اإلعداد املراحل اةربعة التالية:
إطالق مساااااار إعداد التقرير وتعلفة الفاعلس امليساااااسااااااتيتس و مي    :املرحلة األوىل •

مستتتتتتتار اطالق    مه   (.2022مارس   اىل  2021)من يوليور   املعلومات األسااااااساااااية
تةظيم اعداد التقرير وتعبئة الحباعلني املؤستتتستتتاتيتني وملميع املعلومات اةستتتاستتتية. و ل  

يوم دراستتتتتتتي لحباودة مستتتتتتتؤوؤ الق اعات واملؤستتتتتتتستتتتتتتات املعةية  عداد التقرير حول  لية  
االستتتتتتتتتتتتعراض الدوري الشتتتتتتتتتتتامل ومةهجية اعداد التقرير الوطن.  ما  ل  هذه املرحلة 

احلكومية واملؤستتتتستتتتات اةمةية والستتتتل ة الق تتتتاوية واملؤستتتتستتتتات   التةستتتتيق مع الق اعات
 .الوطةية والربملان وجمالس اجلهات،  ا مكن من اعداد املشروع اةوؤ للتقرير الوطن

متا بني متارس ) إلعاداد التقرير تنظيم املشااااااااااااورات م  ا تم  املادي :املرحلاة الااانياة •
(. متثلت  ا تعميم املشتتتتتتتتتتتتتتتاورات علش اجلهتات االثةتتا عشتتتتتتتتتتتتتترة للمملكتة 2022ويونيو  

  634مع حواؤ تقدق املشتتتتتتتتتروع اةوؤ للتقرير ومةاهشتتتتتتتتتة م تتتتتتتتتمون   املغربية، مت خالهلا  
التمثيليات اجلهوية للق اعات احلكومية، واملؤستتتستتتات اةمةية،   اضتتتافة اىل،  مجعية مدنية

الم، واجمللس الوطن حلقوق اإلنستتتتتتتتتتتتتتتان. والق تتتتتتتتتتتتتتتا ، وجمتالس اجلهتات، واجلتامعتة، واإلع
وتةاول  هذه اللقا ات البعد اجلهوي إلعمال توصتتتتتتتيات االستتتتتتتتعراض الدوري الشتتتتتتتامل  

 والتحدايت املرتب ة هبذا اإلعمال، وأدوار الحباعلني.
مبجلسااااامل ال ملان الاالاة، مت خالهلا عرض ومناقشاااااة مشاااااروا التقرير الوطين   املرحلة •

كل  ، شتتتتتتتتت 2202يوليور    52و  19يومي   ،تشااااااااري  )جملس النواب وجملس املسااااااا 
مةاستتتتتتبة لتقييم وفا  اململكة املغربية الت امااا ا جمال حقوق اإلنستتتتتتان عموما، والت ور 

 ما احلاصتتتتتتتل ا التحباعل مع  لية االستتتتتتتتعراض الدوري الشتتتتتتتامل علش وج  ا صتتتتتتتو .  
ش متتابعتة وهف الربملتان علش وضتتتتتتتتتتتتتتعيتة تةحبيتذ توصتتتتتتتتتتتتتتيتات هتذه الليتة، وجتدد التت  يتد عل

التحباعل مع  لية االستعراض الدوري الشامل، واحلر  علش اعتماد التوصيات املتمخ ة 
 .عةها ا عمل  التشريعي والرهايب، وفيما يهم أدواره ذات الصلة  ماية احلقوق واحلرايت

، أخذا بعني االعتبار الوطيناملرحلة الرابعة، مت خالهلا اعتماد الصايغة النهايية للتقرير   •
 .اوج وخمرجات  افة احمل ات التشاورية املذ ورة سلحبانت
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أاتح الت ام اململكة ال وعي بتقدق تقارير مرحلية عن وضعية تةحبيذ توصيات  لية االستعراض   - 3
من تع ي  تعبئة الق اعات واملؤستتستتات املعةية بتةحبيذ    2012الدوري الشتتامل مةذ جولتها الثانية ستتةة  

 تيسري متلكها هلذه اللية وتقوية اخنراطها ا تةحبيذ التوصيات املذ ورة. التوصيات املذ ورة، ومن 

 التقدم احملرز -اثنياا  
 ترسيخ أسس التخطيط االسرتاتيجمل يف جمال حقوق اإلنسان -ألف 

  ة العمل الوطةية ا جمال   يةاملغرباململكة  ذا التقرير اعتماد  هب  املشتتتتتتتتتتمولة الحبرتةمتي ت   -4
وفق مقاربة تشتتتتتتتار ية   مت اعدادها وتةحبيذهااليت   ،2017ا دجةرب  الدميقراطية وحقوق اإلنستتتتتتتان

توصتتتتتيات اعالن وبرممج عمل املؤمتر   انستتتتتجاما مع، املؤستتتتتستتتتتاتيني واملدنيني مع خمتلف الحباعلني
 اعداد خم ط تةحبيذي هلا.وهد تال ذلك  .1993سةة  الدوؤ حلقوق اإلنسان املةعقد بحبييةا

مستتتتتتتتتتتو   اىل  ،  2021يوليور   ، الصتتتتتتتتتتادر ا تةحبيذ هذه ا  ة حول    التقرير املرحلي   يشتتتتتتتتتتري  - 5
متقتدم من اإلعمتال. ويقتدم تقرير االستتتتتتتتتتتتتتعراض احلتاؤ وتاذ  من التحبعيتل. ويتم حتيني هتذه ا  تة مةتذ  

الةموذ  التةموي  ، ورؤية  2026- 2021م لع الستتتتتتتتتتتتتةة اجلارية، انستتتتتتتتتتتتتجاما مع الربممج احلكومي 
 اجلديد. 

توصتيات الليات اة ية حلقوق   اعمال وضتع  اململكة املغربية نظاما معلوماتيا خاصتا بتتبع   - 6
االرتكار لد  الق اعات احلكومية واملؤستتتتتتتستتتتتتتات    ةقاط ل شتتتتتتتبكة  . وهلذه الغاية، مت احداث اإلنستتتتتتتان 
 تحبعيل هذه من تتبع خمتلف الحباعلني يمكن هذا الةظام املعلومايت  ستتتتتتت   . اةطراف املعةية   ستتتتتتتاور الوطةية و 

تيستتري عملية اعداد التقارير املقدمة ليليات اة ية حلقوق اإلنستتان، ودعم ادما  حقوق  و التوصتتيات  
 . الدولية ذات الصلة   ية املغرب اململكة  اإلنسان ا السياسات العمومية، ف ال عن نشر الت امات  

 اعل م  اآلليات األممية حلقوق اإلنسانمواصلة التف -ابء 
اىل هيئتات املعتاهتدات، حيتم هتدمت  التقرير  تقتارير  تقتدق الاململكتة املغربيتة    واصتتتتتتتتتتتتتتلت  -7

لق تتا  علش التميي  العةصتتري، لدولية لا االتحباهيةاملتعلق  عمال    21و  20و  19اجلامع للتقارير  
،  االختحبا  القستتتتتتتتتتتري  مجيع اةشتتتتتتتتتتتخا  منالتقرير اةوؤ ا ا   عمال اتحباهية الدولية حلماية  و 

مجيع أشتتتتتتتتتتتتتتكتال  علش  ا تا   عمتال اتحبتاهيتة الق تتتتتتتتتتتتتتا    6و  5والتقرير اجلتامع للتقريرين التدوريني 
. وانسجاما  2022  يونيو  22و  21، الذي جر  فحص  أمام اللجةة املعةية ا  التميي  ضد املرأة

مع ذلتك، حرصتتتتتتتتتتتتتتت  اململكتة املغربيتة علش الوفتا  الت امهتا ال وعي بتقتدق تقرير مرحلي عن تتبع  
حتيني الوثيقتة   2020توصتتتتتتتتتتتتتتيتات االستتتتتتتتتتتتتتتعراض التدوري ا جولتت  الثتالثتة،  متا مت خالل  اعمتال

 .2اةساس املوحدة
لتعذيل، وعقد اللجةة الحبرعية للوهاية من استتتتتتتتتتقبال ا  ،2017خالل شتتتتتتتتتهر أ توبر  مت -8

 جبةيف. 37خالل دوراا  2019معها لقا  عمل ا فرباير 

خالل ستتتتةة   ،انحبتاحها علش  لية اإلجرا ات ا اصتتتتة استتتتتقباهلااملغربية  واصتتتتل  اململكة  -9
املقررة ا اصتة املعةية اةشتكال املعاصترة للعةصترية والتميي  العةصتري و ره اةجانل وما ،  2018

 االختحبا   االت املعن العمل ما عقدت لقا ات عمل مع فريق يتصتتتتتتتتتتل بذلك من تعصتتتتتتتتتتل.  
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. ومت عقد االجتماع اةول 2018وجبةيف ا أبريل وشتةرب   2018القسري بربو سيل ا فرباير 
 جبةيف. 2019مع فريق العمل املعن االعتقال التعسحبي ا ماي 

الربوتو ول االختياري اةول امللحق   مصتتتتتتتتتتادهة علش   استتتتتتتتتتتكمل  اململكة املغربية مستتتتتتتتتت رة  - 10
العهد الدوؤ ا ا  احلقوق املدنية والستتتتتتتتياستتتتتتتتية والربوتو ول االختياري امللحق اتحباهية الق تتتتتتتتا   

ن تتتتتتتتمام اال مت ايداع واثوق   وهد   . 2022 فرباير   24بتاريخ  علش مجيع أشتتتتتتتتكال التميي  ضتتتتتتتتد املرأة  
حي  الةحباذ الةستتتتتتتتبة لبالدم ا  ودخال ،  2022  أبريل   22لد  اةمني العام لألمم املتحدة بتاريخ  

 . 2022يوليور    22
علش اتحباهيات مةظمة العمل الدولية   2019يونيو    14صتتاده  اململكة املغربية بتاريخ   -11

 الثالثة التالية:
 .1949بش ن العمال املهاجرين )مراجعة( لسةة  97االتحباهية رهم  •
 .1952ل مان االجتماعي لسةة بش ن املعايري الدنيا ل 102االتحباهية رهم  •
 .2006بش ن اإلطار الرتوجيي للصحة والسالمة املهةية لسةة  187االتحباهية رهم  •
التحباهية   2014بروتو ول اململكة املغربية الةظر ا مستتتتتتتتت رة املصتتتتتتتتتادهة علش   وتواصتتتتتتتتتل -12

  انعدام اجلةستتتتتتتيةاالتحباهية بشتتتتتتت ن خحب  حاالت  و  ،3املتعلقة العمل اجلربي مةظمة العمل الدولية 
 .1954لسةة  واالتحباهية بش ن وضع اةشخا  عدميي اجلةسية 1961لسةة 
، علش صتتتعيد حدود اةهاليم اجلةوبية اةلغام   الوطةية خبصتتتو  موضتتتوع ا اطار اجلهود    مت  - 13

 ، ما يلي: 2021يوليور    31اىل غاية  و  للمملكة املغربية، 
 ؛لغما م ادا لألفراد 49347، مبا ا ذلك اأرضي الغم 96790 ارالةا تشاف و  •
 ؛ن خملحبات احلرب من املتحبجراتم 21442تدمري  •
 ؛ يلو مرت مربع  5916.97ت هري مساحة  •
تدخالت خاصتتتتتتة بةا  علش بالقيام و املةاطق املشتتتتتتتب  هبا    اارالة اةلغام احملددة  مواصتتتتتتلة  •

 طلل السل ات والسكان احملليني.

 2030خطة التنمية املستدامة إعمال يف  اململكة املغربيةاخنراط  -جيم 
ا خمتلف االستتتتتتترتاتيجيات   املستتتتتتتتدامة التةمية أهداف علش ادما  املغربية اململكة عمل  -14

اىل  االنتقتال املةتاخيتة، وتستتتتتتتتتتتتتتريع التغريات  اثر تثمني املوارد ال بيعيتة وتتدبريالوطةيتة، واليت مهت   
، واملستتتتتاواة بني االجتماعية الحبوارق من تقليصالالحبقر، و  علش ف تتتتتال عن الق تتتتتا  الةظيحبة، التةمية

اعتماد ،  2017ستتتتتتتتتتةة  هذه اجملهودات،توج   و . اجلةستتتتتتتتتتني، وضتتتتتتتتتتمان تعليم جيد ومةصتتتتتتتتتتف
 .2030السرتاتيجية الوطةية للتةمية املستدامة  ا

 4أهتتداف التةميتتة املستتتتتتتتتتتتتتتتتدامتتة   لتةحبيتتذتقريرهتتا الوطن ال وعي    املغربيتتة  هتتدمتت  اململكتتة -15
 .2020يوليور  ا   السياسي رفيع املستو  حول أهداف التةمية املستدامة املةعقدللمةتد
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 مواصلة تعزيز اإلطار امليسسايت حلقوق اإلنسان -دال 
املقت تتيات الدستتتورية ا اصتتة اإلطار املؤستتستتايت حلقوق  تةحبيذواصتتل  اململكة املغربية   -16

تقوية اختصتتتتتاصتتتتتات ، حيم مت و الوطن حلقوق اإلنستتتتتان   أدوار اجمللسمن خالل تع ي    ،اإلنستتتتتان
ع ر    الذي ،  5الوطن حلقوق اإلنستتتتتتتتتتتتتتان اجمللساملتعلق  عادة تةظيم   76.15اعتماد القانون رهم  

  تتمتع حداث ثالث  ليات وطةية طرق العمل  تدخل  احلماوي، علش مستتتتتتتتتتتو  الصتتتتتتتتتتالحيات و 
اللية الوطةية للوهاية من التعذيل واللية الوطةية للتظلم ا اصتتتتتتتتتتتتتة  االستتتتتتتتتتتتتتقالل الو يحبي، وهي

 اةطحبال ضحااي االنتها ات واللية الوطةية ا اصة  ماية اةشخا  ا وضعية اعاهة.
، علش اصتتتتتتتتتدار 2018مةتظمة مةذ حر  اجمللس الوطن حلقوق اإلنستتتتتتتتتان، وبصتتتتتتتتتحبة   -17

علش حقوق اإلنستتتتتتتتتان   19تقارير ستتتتتتتتتةوية حول حالة حقوق اإلنستتتتتتتتتان،  ل  تداعيات  وفيد  
بصتتتتحبة عامة وعلش الحبئات اهلشتتتتة بشتتتتكل خا . ومتي ت أعمال اجمللس الوطن، ابتدا  من ستتتتةة 

مان من احلرية أما ن احلر  ملختلفرايرة   31تتتتتتتتتت الوطةية للوهاية من التعذيل ب  اللية ، بقيام2019
التوصيات اليت أصدراا. ونظم   لية التظلم   اعمالرايرات تتبع من أجل التحقق من مد    9و

وضتعية وا   اإلنستانية حقوق ال حبل جلستات انصتات لحباودة أطحبال ضتحااي انتهاق حقوق  اومح
والتحبتتاعتتل معهتتا. ومن   الليتتةهلتتذه    اةطحبتتالمن أجتتل تع ي  ولو   الت  طلقتت  محأهشتتتتتتتتتتتتتتتتة،  متتا  

وضتتتتعية اعاهة عشتتتتر جلستتتتات للتشتتتتاور مع   اةشتتتتخا  ا  حلمايةالوطةية  الليةنبها، عقدت جا
الةقتا  من أجتل مراجعتة  اطالق  علشوعملت     اململكتة احلكوميتة مبختلف جهتات  ريغ  املةظمتات
 .ا وضعية اعاهة لألشخا القانونية  اةهلية املتعلقة املقت يات

املتعلق  عادة    14.16من خالل اعتماد القانون رهم   6الوستتتيط، مؤستتتستتتة   أدوار مت تع ي   -18
تقدق املستاعدة الق تاوية والقانونية للحبئات     تقويتها علش مستتو  ، حيم مت 7هذه املؤستستة  تةظيم 

امكانية امل البة بتحريك املستتتتتتتتتت رة الت ديبية أو ال جرية ضتتتتتتتتتتد مرتك    ا اهلشتتتتتتتتتتة، ف تتتتتتتتتتال عن  ويله 
 ة. التجاورات من جهة اإلدار 

 ا املتعلق هبي ة املةاصتتتتحبة ومكافحة  ل أشتتتتكال التميي   79.14القانون رهم   اعتمادمت  -19
دد صتالحيات ولليف هذه املؤستستة و يحبيات تةظيمها وهواعد ستريها ، الذي حي20178 شتتةرب

دستتتتورية تتوىل ابدا  الرأي وتقدق االهرتاحات والتوصتتتيات للحكومة وجمللستتتي    ةمؤستتتستتت اعتبارها  
الشتكاايت والةظر فيها وتقدق  ل توصتية تراها مةاستبة اىل احلكومة من  عن تلقيملان، ف تال  الرب 

ورصتتتتتتد وتتبع   ،أجل مال مة املةظومة القانونية الوطةية مع أحكام االتحباهيات الدولية ذات الصتتتتتتلة
وتقييم اجملهودات اليت تبتتذهلتتا التتدولتتة وخمتلف اهليئتتات   ،أشتتتتتتتتتتتتتتكتتال التميي  اليت تعرتض الةستتتتتتتتتتتتتتتتا 

  العام وا ا .واملؤسسات الق اعني
ومهام قوية صتتتتتتتتتتالحيات ، ت2021ا ماي  الصتتتتتتتتتتادر  46.19القانون رهم    مبوجل مت -20
تلقي ومعتاجلتة الشتتتتتتتتتتتتتتكتاايت والتبليغتات ا   الوطةيتة للة اهتة والوهتايتة من الرشتتتتتتتتتتتتتتوة و تاربتهتا  اهليئتة

حري لألفعال واملمارستتتتتات اليت يشتتتتتتب  عالهتها افعال الحبستتتتتاد، والبحم والت التلقاويوالتصتتتتتدي 
 .9بش ن ما يصل اىل علمها من هذه اةفعال اجلرمية أو املخالحبات ذات الصبغة اإلدارية واملالية

املتعلق اجمللس االستتتتشتتتاري للشتتتباب والعمل اجلمعوي  89.15القانون رهم   اعتمادمت  -21
تقدق ، تتوىل  اعتباره مؤستتتتتتستتتتتتة استتتتتتتشتتتتتتارية   وصتتتتتتالحيات   دد مهام، الذي حي201810ا يةاير  

توستتتتتيع وتعميم مشتتتتتار ة الشتتتتتباب ا التةمية   اليت من شتتتتت  ا  هرتاحات اىل الستتتتتل ات العموميةاال
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الستتتتتوستتتتتيو مهن وا علش االندما  ، ومستتتتتاعدام االجتماعية واالهتصتتتتتادية والثقافية والستتتتتياستتتتتية
 احلياة اجلمعوية.

 والثقافة املغربية الوطن للغاتاملتعلق اجمللس   04-16م  التةظيمي رهالقانون  اعتمادمت  -22
التوجهات االستتتتتتتتترتاتيجية للدولة ا جمال الستتتتتتتتتياستتتتتتتتتة   الذي أنيط ب  اهرتاح  ،202011ا مارس  

بتةمية اللغتني  مةهاعلش انستتتتتتتتتتتتجامها وتكاملها، والستتتتتتتتتتتتيما ما يتعلق   والستتتتتتتتتتتتهراللغوية والثقافية،  
والكتل ا اللهجتات والتعبريات املغربيتة،  خيص احلستتتتتتتتتتتتتتتانيتة واهي متا الرمسيتني العربيتة واةمتاريغيتة و 

 ما مت برسم هانون   .تةمية الثقافة الوطةية والةهوض هبا، وححبظ وصون الرتاث الثقاا املغريباطار  
، موارده من مي انية الدولة يستتتمدالذي ، تحبعيل صتتةدوق موا بة ترستتيم اةماريغية، 2022املالية 

 .2025درهم ابتدا  من سةة  مليار 1 ستبلغاليت و 

 ةالدميقراطي تعزيز املمارسة -هاء 
حرصتتتتتتتتتتتتتها علش دورية املمارستتتتتتتتتتتتتة الدميقراطية من خالل  تع ي املغربية   اململكة واصتتتتتتتتتتتتتل  -23

مت اجرا  ،  19   روف جتتتاوحتتتة  وفيتتتد  والرغم من  االنتختتتاات وعلش تةتتتافستتتتتتتتتتتتتتيتهتتتا ون اهتهتتتا.
. وهد  ان  مستتتتتبوهة مبراجعة  2021تةرب  شتتتتت   8االنتخاات التشتتتتتريعية اجلماعية واجلهوية بتاريخ  

 هانونية وتةظيمية،  ل  ما يلي:
رهم  ال  قتتتتتتانونال • الةواب  04.21تةظيمي  مبجلس  من خالل12املتعلق  الليتتتتتتة    ،  ت وير 

االنتخابية الوطةية بدواور   من خالل تعوي  الداورة  الةستتتاويةالتشتتتريعية املتعلقة التمثيلية 
انتختابيتة جهويتة، اعتبتارا للمكتانتة التدستتتتتتتتتتتتتتتوريتة للجهتة ا التةظيم الرتايب للمملكتة، و تذا 
عقلةة االنتداات االنتخابية من خالل التةصتتتتتتتتتيص علش تةاا صتتتتتتتتتحبة برملاين مع ر ستتتتتتتتتة 

 .ألف نسمة 300جمالس اجلماعات اليت يحبوق عدد سكا ا 
احلحبتا    من خالل، 13املستتتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتتارين  املتعلق مبجلس  05.21تةظيمي رهم  ال  قتانونال •

للمةظمات املهةية للمشتتتتتتتتتتتتتغلني اة ثر متثيلية علش فريق برملاين خا  هبا داخل اجمللس، 
تمكيةها من التعبري عن انشتتتغاالت وم الل الحباعلني االهتصتتتاديني واملقاوالت الوطةية، ل

 .الكرب  واملتوس ة والصغر  
، 14املتعلق انتخاب أع تتتتتتتتتتتتتا  جمالس اجلماعات الرتابية  6.210تةظيمي رهم  ال قانونال •

ضتتتتتتتتبط مستتتتتتتت رة الرتشتتتتتتتتا النتخاات جمالس العماالت واةهاليم، واهرار  لية  من خالل
فيها عن طريق  صتتتتتيص ثلم املقاعد للةستتتتتا  ا  ل جملس  الةستتتتتاويةل تتتتتمان التمثيلية 

ف تتال   اجملالس اجلماعية. ا هلنعمالة أو اهليم، و ذا الرفع من عدد املقاعد املخصتتصتتة  
مراجعة عدد اجلماعات ا اضتتعة لةمط االهرتاع الالوحة، من خالل الرفع من عدد عن 

 .ألف نسمة 50ألف اىل  35السكان امل لوب لت بيق وط االهرتاع املذ ور من 
الرفع من  ، من خالل15املتعلق اةح اب الستتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتية  07.21تةظيمي رهم  ال قانونال •

لعمومي املمةوح لألح اب، هصتتتتتتتتتد موا بتها وحتحبي ها علش ملديد أستتتتتتتتتاليل  مبلغ الدعم ا
عملها، مبا يساهم ا الرفع من مستو  اةدا  احل يب ومن جودة التشريعات والسياسات  
العموميتتة، مع  صتتتتتتتتتتتتتتيص ج   من التتدعم العمومي لحبتتاوتتدة الكحبتتا ات اليت تو حبهتتا ا 

 .جماالت التحبكري والتحليل واالبتكار
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ضتتتمان متثيلية الةستتتا  ا  من خالل، 16املتعلق مبدونة االنتخاات  11.21رهم   القانون •
للةستا  ا  ل غرفة (  2) صتيص مقعدين  و   ،الغرف املهةية عن طريق اهرار  لية تشتريعية

مسا  أعدم امكانية ت مني  ل الوحة من لواوا الرتشيا املقدمة ثالثة ، واشرتاط فالحية
اعة ةة لغرف التجارة والصتتتتتتتةاعة وا دمات وغرف الصتتتتتتت الةستتتتتتتباجلةس متتابعة من نحبس 

 .التقليدية
ا ملحو تتا رتحبتتاعتت ، ا19د  جتتاوحتتة  وفيتت  روف  علش الرغم من    ،هتتذه االنتختتاات  عرفتت  -24

  5020تتبع    ما شتتتتتتهدت.  %50,35بلغ  حيم ةستتتتتتبة املشتتتتتتار ة علش املستتتتتتتو  الوطن،  ل
 ية ذات الصلة.معايري الدوللطبقا ل اجرا ها دوا أ، مالحظا وطةيا ودوليا

 19جلايحة كوفيد ستلاقمل االتدبري ال -واو 
بكتافتة حتتداياتا  ت رمتة صتتتتتتتتتتتتتحيتة عتامليتة، حيتم    ، 19  وفيتد واجهت  اململكتة املغربيتة جتاوحتة   - 25

، بحب تتتتتتل توجيهات جاللة امللك، خ  ا وطةية للتصتتتتتتدي للجاوحة، هوامها ححبظ وصتتتتتتيانة اعتمدت 
احلياة واحلق ا الصتتتحة، ا اطار من االستتتتباهية والتكامل بني  حقوق اإلنستتتان وا مقدمتها احلق ا  

 .املتدخلني 
وعمل  مؤستتتتتتستتتتتتات الدولة، تبعا لذلك، علش ا اذ ما يل م للحد من خماطر انتشتتتتتتار الوا   - 26

والتكحبل املصتتتتتتتتتتتابني من املواطةني واةجانل املتواجدين املغرب،  ما نحبذت برامج خاصتتتتتتتتتتتة الدعم 
املت تتتتتتررة من تبعات اجرا ات احلجر الصتتتتتتحي، وخصتتتتتتصتتتتتت  دعما ماليا للمقاوالت املادي لألستتتتتتر 

 الشغل.   لححبا  علش مةاصل ل   الوطةية 
وطةية خاصتتتتتتتتة، حيم ادرت اململكة    ة بوضتتتتتتتتع استتتتتتتترتاتيجي   وحظي موضتتتتتتتتوع التلقيا اجملاين  - 27

اطةيها ولألجانل املغربية، اىل لمني الوصتتتتتتتول اىل التلقيا من خمتلف املصتتتتتتتادر الدولية وتوفريه جمام ملو 
،  ا ستتتتتتتاعد علش احلد من خماطر انتشتتتتتتتار بغ  الةظر عن الوضتتتتتتتعية القانونية إلهامتهم   املتواجدين هبا 

 الوا . 
 ل ذلك، ا مرحلة اثنية، علش اخنراط اململكة املغربية ا استتتترتاتيجيات تصتتتتةيع    ستتتتاعد   وهد  - 28

 صتتتتتتيدلية ذات ال تتتتتترورة الكرب  - تصتتتتتتةيع وتستتتتتتويق املةتوجات البيو انشتتتتتتا  وحدة ل   اللقاح، من خالل 
 مليون أورو.   500  يقارب ستثمار  القارة اإلفريقية، ا احتياجات    واملسامهة ا لمني 

 ديداجلتنموي النموذج الإقرار  -زاي 
ووذجا تةمواي جديدا، ستتتتتتتتتامه  ا  بتوجيهات ملكية ستتتتتتتتتامية،    ، اململكة املغربية   اعتمدت  - 29

معمق موسعة مكة  من تشخيص  استشارات ومؤسسات  من خالل  اعداده  افة مكومت اجملتمع 
االهتصتتتتتتادية  التةمية ، وأف تتتتتت  اىل وضتتتتتتع أستتتتتتس ومرتك ات ووذ  يقوي التةمية اململكة   لوضتتتتتتعية 

 وفق االختيارات االسرتاتيجية الثالثة:  واالجتماعية 
 .؛ترسيخ الدميقراطية ومتكني املواطةني من املشار ة ا تدبري الش ن العام •
 .؛  العيش بكرامة ا جمتمع مةحبتا ومتةوع وعادل ومةصفتع ي •
 مستدام ومسؤول.بشكل تع ي  استثمار اهتصادي ذي هيمة م افة، يستثمر  •
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خلتتتتتي ا تتتتتام حستتتتتل الحبتتتتترد فتتتتتي الةموذ  التةموي اجلديد م اعحبة الةاتج الدا يستهدف -30
ال رورية لتةمية   اةساسية التعلماتمن تتتتتتتتتتتتن التالميذ م  %90وضمتتتتتتتتتتتتان متكن ،  2035فتتتتتتتتتتتتق أ

مةظمتتة الصحتتة    بلوغ معاييتترالرفتتع متتن معتتدل الت طيتتر ال بتتي ا أفق  و لتعليم االبتداوي،  ا  م حباايا
ورفتتع نستتبة مشتتار ة املتترأة  ،  %20وتقليتتص نستتبة الشتتغل فتتي الق تتاع غيتتر املهيتتكل التتش    ،العامليتتة

 .%45فتي ستوق العمتل التش 
تع ي  علش مستتتتتتتتتتتتتتو    ،19-مة جاوحة  وفيدهذه اةهداف ملا طرحت  أر  وتستتتتتتتتتتتتتتجيل -31

 .احلد من التحباواتت والحبوارق ذات الصلةومواصلة العدالة االجتماعية، 

 مواصلة إصالح منظومة العدالة -حاء 
 مواصلة اإلصالح امليسسايت  . 1 

،  2013ميثاق اصتتتتتتتتتالح مةظومة العدالة املعتمد ستتتتتتتتتةة   تحبعيلتواصتتتتتتتتتل اململكة املغربية   -32
  33.17تع ي  استتتقالل الستتل ة الق تتاوية من خالل اصتتدار القانون رهم    2017ستتةة    حيم مت

املتعلق بةقل اختصتتاصتتات الستتل ة احلكومية املكلحبة العدل اىل الو يل العام للملك لد   كمة 
خالل ستةة   .  ما مت17ةظيم ر ستة الةيابة العامةالةق  بصتحبت  رويستا للةيابة العامة وبستن هواعد لت

 .18املتعلق التةظيم الق اوي 38.15القانون رهم  اعتماد 2022
 ا اذ التدابري التية:الق اوية  للسل ة املؤسسايت دعما للبةا  -33
واليت ،  19بتةظيم املحبتشتتتتية العامة للشتتتتؤون الق تتتتاوية  املتعلق  38.21اعتماد القانون رهم   •

خيتص ج   من مهتتامهتتا التحبتيش الق تتتتتتتتتتتتتتتتاوي املر  ي والالمر  ي، ودراستتتتتتتتتتتتتتتتة ومعتتاجلتتة 
 الشكاايت والقيام التحرايت واة اث؛

 ؛انشا  نظام معلومايت مةدمج للوضعية املهةية للق اة وتسهيل الولو  اليها •
عدل واجمللس اةعلش للستتتتل ة الق تتتتاوية ور ستتتتة الةيابة للتةستتتتيق بني ورارة ال  اطاروضتتتتع  •

 ؛للمحا مالعامة فيما يتعلق اإلدارة الق اوية 
 اةخالهيات؛، وتعيني جلةة 20مدونة اةخالهيات الق اوية اعتماد •
 ؛برممج رهمي لةشر هرارات اجمللس اةعلش للسل ة الق اوية ا املادة الت ديبية اطالق •
 ؛ص ا ش ن تصرحيات الق اة مبمتلكاام ومداخيلهمعمل جلةة الحبح مواصلة •
برممج خيص تقليص ال من الق تتتتتتتتتتتتتاوي وتقييم جودة ا دمات وتةحبيذ اةحكام   وضتتتتتتتتتتتتتع •

 ؛وتقييم اةنظمة الق اوية
 ؛املعلومايت لالجتهاد الق اوي حملكمة الةق  الةشر •
 ؛ا ري ة الق اوية لتسهيل الولو  للعدالة، خاصة للةسا  واةطحبال عقلةة •
 ؛املخ ط التوجيهي للتحول الرهمي للعدالة تحبعيل •
ه ل متخصص ا جمال   حداث،  2021خالل سةة    ر ستتة الةيابتتة العامتتتتةبةية  تع ي  •

تتبع ه تتتتتتتتتااي املرأة ومراهبة تحبعيل دور جلن ا  وحدات متخصتتتتتتتتتصتتتتتتتتتة  و حقوق اإلنستتتتتتتتتان  
االملار البشتتتتر،   التةستتتتيق احمللية واجلهوية للتكحبل الةستتتتا  ضتتتتحااي العةف، وتتبع ه تتتتااي
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وتتبع ه تااي اهلجرة واللجو  والحبئات ا اصتة، وتتبع ه تااي ال حبولة ومراهبة تةحبيذ التدابري 
املتختتتذة ا حق اةحتتتداث، وتتبع  روف اهتتتامتتتة اةحتتتداث املودعني امتتتا ن اإليتتتداع 

 ؛اجةحة اةحداث السجون ومبرا   محاية ال حبولة واعادة الرتبية
، من خالل احداث عدد من لر سة الةيابة العامة املعلوماتيتتتتتتتتتتة ةالبةيوت ويتتتتتتتتتتر   حتديتتتتتتتتتتم •

  تدبيتتتتتتتر شتتتتتتتكاايت، و لتدبيتتتتتتتر اإللكرتونتتتتتتتي للمتتتتتتتوارد البشتتتتتتتريةام االت بيقيات املعلوماتية، 
 .ملميتع اإلحصاويتات الستةوية، و نياملرتحبقت

 ات املتعلق بتحديد شتتتتتتتتتتتتتروط واجرا 86.15مشتتتتتتتتتتتتتروع القانون التةظيمي رهم  مت اعداد -34
اضتافية  ويشتكل هذا الةص ضتمانة   .من الدستتور  133للمادة   تةحبيذاالدفع بعدم دستتورية هانون  

ماية حل  الألفراد واملتقاضتتتتتتتني فرصتتتتتتت علش حنو يتيا  عمال الرتاتبية القانونية،  اكحبالة مسو الدستتتتتتتتور و ل
 .حقوههم وحرايام

 السياسة اجلنايية  . 2 
العةاية الالرمة الستتتتياستتتتة اجلةاوية، وهكذا ا ذت، ابتدا  واصتتتتل  اململكة املغربية ايال   -35

 ، التدابري التية:2017من سةة 
من خالل تع ي ه   21اةموال  املتعلق مبكتتتافحتتتة غستتتتتتتتتتتتتتتتتل  12.18القتتتانون رهم    مراجعتتتة •

غستتتتتتتل اةموال واإلرهاب، ستتتتتتتةة  جرمييتواحلد من تحبشتتتتتتتي  مبقت تتتتتتتيات تروم تقوية الردع 
 ؛202122

اللجةة الوطةية املكلحبة بت بيق العقوات املةصتتتتتتتتتتتتتو  عليها ا هرارات جملس تةصتتتتتتتتتتتتتيل   •
ا املةصتتتو  هاب وانتشتتتار التستتتلا ومتويلهماةمن التابع لألمم املتحدة ذات الصتتتلة اإلر 

 ؛2022من القانون املذ ور، سةة  32عليها ا املادة 
بتحديد دواور نحبوذ احملا م املختصتتة ا جراوم غستتل   2.21.670رهم   رستتومامل اصتتدار •

 ؛23 2021ل، سةة اةموا
معلومايت خا  بق تتتتتتتتااي غستتتتتتتتل اةموال علش مستتتتتتتتتو  احملكمة االبتداوية   نظام  وضتتتتتتتتع •

و كمة االستتتتتتئةاف الراط، واعداد دليل استتتتترتشتتتتتادي حول تقةيات البحم والتحقيق 
 رهاب وتعقل اةموال ذات الصلة وحج ها؛ا جراوم غسل اةموال ومتويل اإل

املتعلق    22.01التذي يق تتتتتتتتتتتتتتي بتغيري وتتميم القتانون رهم   89.18 القتانون  اصتتتتتتتتتتتتتتتدار •
، الذي يهدف اىل وضتتتتتتتتتتع اطار هانوين لتغذية 2019املستتتتتتتتتت رة اجلةاوية خالل ستتتتتتتتتتةة  

، ف تتتتتتتتال عن 24اةشتتتتتتتتخا  املوضتتتتتتتتوعني حت  احلراستتتتتتتتة الةظرية واةحداث احملتحبظ هبم
ا متاي   25احملتدد لكيحبيتات ت بيق هتذا القتانون  2.22.222رستتتتتتتتتتتتتتوم رهم امل  اصتتتتتتتتتتتتتتتدار
املتعلق بتةظيم  ارستتتة     77.17اعتماد القانون رهم    2020ستتتةة  عرف    ما.  2022

 .26مهام ال ل الشرعي
لستتتتياستتتتة لاالت جديدة اهتماما خاصتتتتا جمل  2021التصتتتتريا احلكومي  اية ستتتتةة    وأوىل -36

 ا:، ا مرحلة أوىل، متثل اجلةاوية، 

 تستتتهدف تقويةتدابري ، املت تتمن لهانون املستت رة اجلةاويةمراجعة   شتتروعاع ا  اةولوية مل •
االاام وحقوق اهي  ستتتتتتتتتتتتل ة ، وذلك من حيم حتديد دورلةادضتتتتتتتتتتتتمامت احملا مة الع



A/HRC/WG.6/41/MAR/1 

 10 

ومحتتايتتة    املتهمنيومحتتايتتة حقوق    ، واحلراستتتتتتتتتتتتتتتتة الةظريتتة،االعتقتتال االحتيتتاطيو اةطراف،  
 ، واعتماد بداولوستتتتتري العدالة ،ال تتتتتحااي أو ا حالة ن اع مع القانون  الةستتتتتا  واةطحبال

وتقوية وساول التصدي للجرمية، وغريها من املوضوعات ذات   ،جديدة ا ن اق العقوبة
 الصلة؛

حتوالت اجلرميتة وت ور   يتوخش موا بتةمشتتتتتتتتتتتتتتروع هتانون يتعلق العقوات البتديلتة،    عتدادا •
من خالل ملاور مستتاوئ خاصتتة    الستتجون،ستتياستتة العقاب ومعاجلة مع تتلة اال تظا  

أحادية نظام العقوات الستتتالبة للحرية، واجياد نظام عقايب بديل حديم ومجع يهدف 
 ؛صالح سلوق اجلاين وايئت  لالندما  داخل اجملتمعااىل مال مة العقوبة و 

ة القوانني املةظمة هلا، حيم مت اعداد  لهيل املهن املستتتتتتتاعدة للق تتتتتتتا  من خالل مراجع •
واحملامني والرتامجة املقبولني لد  احملا م  الق تتتتاوينيمشتتتتاريع القوانني ا اصتتتتة املحبوضتتتتني 

 واملوثقني؛
 توفري املوارد البشرية الالرمة واملؤهلة واالهتمام التكوين ا ا  هبذه املهن واملوارد. •
القتانون اجلةتاوي ا مرحلتة اثنيتة بعتد اعتمتاد هتانون جتديتد وستتتتتتتتتتتتتتيربمج مشتتتتتتتتتتتتتتروع مراجعتة   -37

 للمس رة اجلةاوية.

 اجلهوية املتقدمةمواصلة تنزيل ورش  -طاء 
واصتتتتتتتتتل  اململكة املغربية تحبعيل ور  اجلهوية املتقدمة من خالل اعتماد ميثاق الالمتر     -38

للق اعات احلكومية واملؤستتتتتتستتتتتتات العمومية  الذي يهدف اىل متتيع املصتتتتتتاج ا ارجية   27اإلداري 
بستتتتتتل ات اضتتتتتتافية محبوضتتتتتتة، وفق معايري الةجاعة واملبادرة. وهد مت الشتتتتتتروع ا تةحبيذ هذا امليثاق 

 .28اعتماد التصاميم املديرية لال متر   ومراجعة تةظيم اإلدارات العمومية

 نفتحةاملم  أجل احلكومة شراكة االخنراط يف امللادرة الدولية: ال -ايء 
اخنرط  اململكة املغربية ا هذه املبادرة اليت تتوخش تقوية هيم ومبادئ الشتحبافية والة اهة،  -39

رهم  ، علش اثر اصتتتتتتدار القانون 2018أبريل    والتةمية االهتصتتتتتتادية ا نواليت ترعاها مةظمة التعاو 
 .املتعلق احلق ا احلصول علش املعلومات 31.13

وفق مقتتاربتتة  2020-2018اعتمتتدت اململكتتة املغربيتتة أول خ تتة عمتتل وطةيتتة للحبرتة   -40
الت اما ا جماالت احلصتتتتتتول علش املعلومات،   18تشتتتتتتار ية مع اجملتمع املدين. وت تتتتتتم هذه ا  ة 

والة اهة و اربة الحبستتتتتاد، وشتتتتتحبافية املي انية، واملشتتتتتار ة املواطةة، والتواصتتتتتل. ويتواصتتتتتل تةحبيذ خ ة 
الت اما ا جماالت الشحبافية، وجودة ا دمات العمومية،   22، ت م  2023-2021  عمل اثنية

واملشتتتتتتتار ة املواطةة، واملستتتتتتتاواة والشتتتتتتتمولية، واجلماعات الرتابية املةحبتحة. وهد اخنرط جملس الةواب 
-ت وان–، وتال ذلتتك اخنراط جملس جهتتة طةجتتة  2019املغريب ا هتتذه املبتتادرة ا غشتتتتتتتتتتتتتتتت   

 .2022ومجاعة ت وان ا ماي  2019حلسيمة ا أ توبر ا
ف تتتتتتتتتتتا  رهمي خا  اجملتمع املدين علش مستتتتتتتتتتتتو  البوابة الوطةية للحكومة مت احداث   -41

،  ا اعتداد وتةحبيتذ وتقييم خ ط العمتل الوطةيتة املتعلقتة احلكومتة املةحبتحتة  أدوارهتع ي   ل 29املةحبتحتة
 مجعية. 560 أ ثر من  اخنرط  في
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لع تتتوية جلةة هيادة املبادرة، غربية ا اطار هذه املبادرة انتخاهبا  توج  جهود اململكة امل -42
، لتصتتتتتبا أول دولة ا مة قة الشتتتتترق 2021لوالية متتد لثالث ستتتتتةوات ابتدا  من فاتا أ توبر 

 .اةوسط و ال افريقيا وافريقيا الحبرنكحبونية ع وة ا هذه اللجةة

 وال امج احلكومية تالسياسا التكريس العرضاي حلقوق اإلنسان يف  -كاف 
 وال امج الوطنية للتمكس االقتصادي والتكفل ابلنساء اخلطة احلكومية للمساواة  . 1 

ا  ة للةستتخة الثانية من   تةحبيذهاتكريس املستتاواة ب  جهودها ا واصتتل  اململكة املغربية -43
الةستتتتا ، مبا لرهي اوضتتتتاع واليت تروم ا  2017-2021ا برستتتتم الحبرتة احلكومية للمستتتتاواة اا رام

فر   ويقوي ع ر مشتار تهن ا ا اذ القرار، يأشتكال العةف والتميي ، و    افةمن  تهن محاي ي تمن
أخر  ام االرتقا  اوضتتاع املرأة، من بيةها   اتستتياستت .   ما مت اعتماد برامج و متكيةهن اهتصتتاداي

التمكنيا،  امغرب 2030للةستتتتتتتتتتتتتتتا  والحبتيتات   االهتصتتتتتتتتتتتتتتتادي  للتمكني املةتدمج الوطن الربممج
 ملةاه تتتة الوطةية واستتترتاتيجية م ستتتستتتة املستتتاواة بني اجلةستتتني ا الو يحبة العمومية، واالستتترتاتيجية

 وضتتتتتعية ا .  ما مت تع ي   ليات وبةيات التكحبل الةستتتتتا 2030الةستتتتتا  والحبتيات  ضتتتتتد العةف

،   ضتتتتحااي العةفجلةة وطةية للتكحبل الةستتتتا  العةف، من خالل احداث ضتتتتحااي والةستتتتا  صتتتتعبة
وتكحبلا، الذي يهدف اىل تقوية مؤستتستتات التكحبل الةستتا .   ما مت خالل ستتةة  ايوا  وابرممج
 .30احداث جلةة وطةية للمساواة بني اجلةسني ومتكني املرأة 2022

 السياسة العمومية املندجمة حلماية الطفولة  . 2 
، خاصتة من 2015ستةة  امت اعتمادهواصتل  اململكة املغربية تةحبيذ هذه الستياستة اليت  -44

ا أفق تعميمها علش  افة أهاليم    أهاليمبثمانية    أجه ة ترابية مةدجمة حلماية ال حبولةخالل احداث  
أدوات ضتترورية لتحقيق االلتقاوية والتكامل بني خدمات   5.  ما مت  بلورة  31وعماالت اململكة

اطار حلماية اةطحبال  لخالت املصتاج العمومية الال ر  ة الق اعية، من أمهها عةاصتر بروتو و وتد
ووثيقة مرجعية حول املدار املةدمج حلماية اةطحبال ومرجع وطن موحد لتقييم وضتتتتتتتتتتتتتعيات ا  ر  

 ا جمال محاية ال حبولة.
الرعتايتة املتعلق مبؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتات   65.15اعتمتاد القتانون رهم   2018مت خالل ستتتتتتتتتتتتتتةتة  -45

.  مبتتا ا ذلتتك اةطحبتتال   ومعرية ختتدمتتات التكحبتتل الغري،التتذي يهتتدف اىل تقويتتة  ،  32االجتمتتاعيتتة
املتعلق بتةظيم مهةة العامالت والعاملني   45.18  اعتماد القانون رهم  2021 ما عرف  ستتتتتتتتتةة  

 .33االجتماعيني
 ،خ ة عمل محاية اةطحبال من االستتتتتتغالل ا التستتتتتول  اطالق  2019ستتتتتةة   خاللمت  -46

مهت  اةمهتات املتستتتتتتتتتتتتتتوالت اطحبتاهلن، اللوايت   تتم متتابعتهن من أجتل استتتتتتتتتتتتتتتغالل اةطحبتال ا 
 ، املستحبيدات من خدمات الدعم االجتماعي والةحبسي والتوجي  من أجل اإلدما  املهن.التسول

 األشخاص يف وضعية إعاقة السياسة العمومية املندجمة للنهوض حبقوق   . 3 
، واليت  ل برمجمها  2015ستةة    واصتل  اململكة املغربية تةحبيذ هذه الستياستة املعتمدة مةذ  - 47

نظام لدعم وتشتتجيع ومستتاندة اةشتتخا  ا وضتتعية اعاهة    التةحبيذي اطالق برامج أستتاستتية  وضتتع 
احداث املر   الوطن للرصتتتتتتتتد والدراستتتتتتتتات والتوثيق ا جمال  و   34وارستتتتتتتتا  نظام جديد لتقييم اإلعاهة 

.  ما مت الشتتتتتتتروع ا تةحبيذ برممج ايستتتتتتترا ا ا  بت هيل مهةيي التكحبل اةشتتتتتتتخا  ذوي  اإلعاهة 
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( وأسترهم، ف تال عن اطالق مةصتة رهمية اخدمايتا لتيستري  اضت راات التعلم ا اصتة )الديستليكستيا 
 حصول هذه الحبئة علش شهادة اإلعاهة. 

تدابري خاصتتتتة لالرتقا  اوضتتتتاع اةشتتتتخا    2026-2021احلكومي  الربممج حدد -48
ا وضتتتتتتتتعية اعاهة، خاصتتتتتتتتة من خالل اع ا  اةولوية لتع ي  ولو  اةطحبال ذوي اإلعاهة للتعليم، 

اإلعاهة، وتع ي  الولوجيات ذوي ستتتحبادة من احلماية االجتماعية لتشتتمل املستتةني وتوستتيع داورة اال
 .اةشخا  ا ذوي اإلعاهة ا اةما ن واملرافق العمومية، ف ال عن تقوية برامج ادما 

 203035- 2020ال انمج الوطين املندمج للنهوض أبوضاا األشخاص املسنس   . 4 
 التالية:سرتاتيجية االاور املغربية هذا الربممج الذي يرتك  حول احملاعتمدت اململكة   -49
 تعميم التغ ية االجتماعية والوهاية من املخاطر املرتب ة الشيخوخة؛ •
 توفري بيئة متكيةية داعمة لألشخا  املسةني؛ •
 تع ي  املشار ة السياسية واالجتماعية والثقافية لألشخا  املسةني؛ •
 املعرفة والةهوض اجملال التشريعي.تع ي  وت وير   •
  ، لت هيل مؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتات الرعاية االجتماعية لألشتتتتتتتتتخا  املستتتتتتتتتةني   ا أمان ا برممج    اطالق   مت  - 50

 . 36املرصد الوطن لألشخا  املسةني واحداث  
 السياسة الوطنية للهجرة واللجوء واملغاربة املقيمس ابخلارج  . 5 

تةحبيذ العديد  ، من خالل 37اململكة تةحبيذ االستترتاتيجية الوطةية للهجرة واللجو  واصتتل  -51
 للخدمات الصتتتتتتتتتتتحية، والتعليم، ولو  املهاجرين والالجئني وأفراد أستتتتتتتتتتترهمام    اإلدما  برامجمن 

  .االجتماعي، واالهتصتتتتتتتتتادي واإلدما  والتكوين املهن،    والثقافة واةنشتتتتتتتتت ة الرتفيهية والرايضتتتتتتتتتية،
اإلضتتتتتتتتتتتتافة اىل تدبري التدفقات ومكافحة اإلملار البشتتتتتتتتتتتتر والشتتتتتتتتتتتترا ة والتعاون، ولهيل اإلطار  
القانوين واملؤستتستتايت، واحلكامة والتواصتتل ا جمال تتبع تة يل مجيع الربامج واةنشتت ة املت تتمةة ا 

 .ةاالسرتاتيجي
هود الوطةية املرتب ة  ا ستتتتتياق اجل  واملستتتتتاعدة   املهاجرون والالجئون احلماية والدعم  حظي  - 52

علش هدم االجتماعية واالهتصتتتتتتتتتتتتادية والصتتتتتتتتتتتتحية    الربامج حيم استتتتتتتتتتتتتحبادوا من  ،  19جباوحة  وفيد  
 املواطةني املغاربة. مع  املساواة 

محاية حقوق املغاربة املقيمني ا ار  أمهية الغة ا خمتلف الربامج واملشتتتاريع اليت    تكتستتتي  - 53
واملستتلهمة من استرتاتيجية وطةية تستتهدف أ ثر عات املعةية املؤستستات والق ا  تةحبيذها تستهر علش  

ا  اهلشتتتتتتتتتتتتتة اةولوية ا تقدق الدعم واملستتتتتتتتتتتتتاعدة الالرمني. و  وحتظش الحبئات  ، ماليني مغريب   5من  
واصتتتتل  اململكة املغربية االهتمام بق تتتتااي املغاربة املقيمني ا ار ، من ،  19ستتتتياق جاوحة  وفيد 

امج الرتبويتة والثقتافيتة واالجتمتاعيتة واالهتصتتتتتتتتتتتتتتاديتة والتدعم واملوا بتة  صتتتتتتتتتتتتتتيص العتديتد من الرب خالل 
، تشتتتتتتتتترف علش تةحبيذها املؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتات والتمثيليات القةصتتتتتتتتتلية  اإلدارية والقانونية لحباودة مغاربة العا  

 املعةية. 

 تعزيز احلماية االجتماعية  . 6 
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 اململكتتة املغربيتتة، مببتتادرة ملكيتتة ستتتتتتتتتتتتتتتاميتتة، ا ور  وطن يتعلق التعميم التتتدرجيي   اخنرطتت   - 54
اإلطار   القانون ، من خالل اصتتتتتدار  2025ا أفق ستتتتتةة    املواطةني  لتشتتتتتمل مجيع لتغ ية االجتماعية  ل 

 ومراسيم  الت بيقية.   38املتعلق احلماية االجتماعية   09.21رهم  
 استتكمال بةا  املةظومة الوطةية للحماية االجتماعية من خاللاإلطار   هذا القانون  يتوخش  - 55

 :املرتك ات اةربعة التالية 

مليون مستتتتتتتتتهدف اضتتتتتتتتاا   22اإلجباري اةستتتتتتتتاستتتتتتتتي عن املرض لحباودة  الت مني تعميم •
 ؛2022و 2021خالل سةيت 

التعوي تتتتتتتتات العاولية لتشتتتتتتتتمل ما يقارب ستتتتتتتتبعة ماليني طحبل ا ستتتتتتتتن التمدرس  تعميم •
 ؛2024و 2023يد مةها ثالثة ماليني أسرة خالل سةيت تستحب

هاعدة املةخرطني ا أنظمة التقاعد لحباودة حواؤ مخستتتتتتتتتتتتتة ماليني من املغاربة،   توستتتتتتتتتتتتتيع •
 ؛2025الذين ميارسون عمال، وال يستحبيدون من معا  ا أفق سةة 

 .2025االستحبادة من التعوي  عن فقدان الشغل سةة  تعميم •
  وتوستتتتتتتتتيع   وتةويع  ليات دعم الحبئات اهلشتتتتتتتتتة، االجتماعية،ملستتتتتتتتتاعدة برامج ا  تقويةمت   -56

، التعوي  عن فقدان الشتتتغل من االستتتتحبادةوتعميم التغ ية الصتتتحية اةستتتاستتتية وأنظمة التقاعد، 
من برامج الدعم االجتماعي، حيم مت  ور  اصتتتتتتتتالح مةظومة االستتتتتتتتتهداف ف تتتتتتتتال عن اطالق

املتعلق مبةظومة استتتتتتتتتتهداف املستتتتتتتتتتحبيدين من  18.72القانون رهم  اعتماد    2020خالل ستتتتتتتتتةة  
 .39برامج الدعم االجتماعي و حداث الو الة الوطةية للسجالت

املتعلق بةظتام التت مني اإلجبتاري   98.15القتانون رهم  اعتمتاد    2017ستتتتتتتتتتتتتتةتة   خاللمت   -57
واةشتتتخا  غري اةجرا  الذين  املستتتتقلني والعمال املهةينيا ا  بحبئات   ،املرضاةستتتاستتتي عن 

 حداث نظام للمعاشتتات لحباودة فئات املهةيني   99.15القانون رهم  ، و 40ي اولون نشتتاطا خاصتتا
 .41والعمال املستقلني واةشخا  غري اةجرا  الذين ي اولون نشاطا خاصا

 2030  للتنمية املستدامة السرتاتيجية الوطنية ا  . 7 
حتول حنو ، ا أفق حتقيق 2017ا يونيو   اعتمدت اململكة املغربية هذه االستتتتتتتتترتاتيجية -58

تع ي  القدرة التةافسية   مبا ميكن من ،تع ي  التةمية البشرية والتماسك االجتماعيو اهتصاد أخ ر،  
. وبلغ  نستتتتتتتتتتتتبة ااار املخ  ات الق اعية املةخرطة ا هذه 42االهتصتتتتتتتتتتتتادية ب ريقة مستتتتتتتتتتتتتدامة

  .%59االسرتاتيجية 

يف سااااااااااايااق التفااعال م  احلمااياة الفعلياة حلقوق اإلنساااااااااااان والنهوض  اا   -اثلااا  
 توصيات االستعراض السابق

 والسياسية والنهوض  ا محاية احلقوق املدنية  -ألف 
 وسوء املعاملة  محاية احلق يف احلياة والقضاء على مجي  أشكال التعذيب  . 1 

، اليت حتظش 1993العمتل بوهف تةحبيتذ عقوبتة اإلعتدام مةتذ    يتةاملغرب  تواصتتتتتتتتتتتتتتتل اململكتة -59
اىل غاية يوليور  اإلعدام عليهم احملكوم عدد ات مستتتتتتتتتتتتمرة خبصتتتتتتتتتتتو  الغاوها. وهد بلغقاشتتتتتتتتتتت بة
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شتتتتتتخصتتتتتتا. ويلعل العحبو امللكي دورا هاما ا غعادة التوارن للستتتتتتياستتتتتتة    84  جمموع   ما  2022
العقابية من خالل حتويل العديد من حاالت احلكم اإلعدام اىل الستتتتتتتتتجن املؤبد أو احملدد املدة،  

لة.  حتا  154متا جمموعت    2022اىل متم يوليور   2000اذ بلغت  احلتاالت املتذ ورة مةتذ ستتتتتتتتتتتتتتةتة  
 ما أن الق تتتتتتتتتتتتا  ال يلج  اىل احلكم هبذه العقوبة اال ا احلاالت القصتتتتتتتتتتتتو  اليت يكون للجرمية 

  158خ ر  بري علش أمن اجملتمع واةفراد وعلش ستتتتتتتتتتتتتتالمتهم، حيتتم خلحبتت  هتتذه اجلراوم وفتتاة  
 .43طحبال 17شخصا من بيةهم 

بعقوبة اإلعدام، علش يقوم اجمللس الوطن حلقوق اإلنستتتتان، بتتبع أوضتتتتاع احملكوم عليهم  -60
 والعقلية. الةحبسية واةمراض امل مةة مةهم اةمراض املصابني خاصة الصحية، مستو  حاالام

املتعلق     77.17القتانون رهم متت  تقويتة اإلطتار القتانوين ملكتافحتة التعتذيتل  صتتتتتتتتتتتتتتتدار   -61
 املستتتاعدة للق تتتا  اعتباره أحد املهن،  2020بتةظيم  ارستتتة مهام ال ل الشتتترعي خالل ستتتةة  

 .44واملسامهة ا ااار التحقيقات واة اث والتحرايت املرتب ة املوضوع
تواصتتتتل الةيابة العامة اخنراطها ا التصتتتتدي للتعذيل من خالل مستتتتتوايت متعددة، من  -62

 بيةها علش وج  ا صو :
تحباعلها مع مواصتتتتلة تع ي  و  اصتتتتدار دليل استتتترتشتتتتادي ا موضتتتتوع الوهاية من التعذيل، •

الليتة الوطةيتة للوهتايتة من التعتذيتل من خالل توجيت  تعليمتات  تتابيتة اىل ه تتتتتتتتتتتتتتاة الةيتابتة 
 اللية؛ العامة احملا م هصد تسهيل عمل هذه

اىل ه تتتتتتتاة الةيابة العامة احملا م عرب اصتتتتتتتدار عدد من الدورايت   تابيةتوجي  تعليمات   •
واحلرايت بكل ح م  احلقوقستتتتتتتتتتتتتتة  واملةاشتتتتتتتتتتتتتتري، حتثهم علش التصتتتتتتتتتتتتتتدي لالنتها ات املا

وصترامة، واةمر  جرا  التحرايت واة اث بشت  ا دون لخري وعدم الرتدد ا استتعمال 
الستتتتل ات اليت خيوهلا هلم القانون بشتتتت  ا، وال ستتتتيما حني يتعلق اةمر ادعا ات تتعلق 

 التعذيل أو االعتقال التعسحبي؛
يل وستتتو  املعاملة عرب فتا أ اث بشتتت  ا،  ايال  عةاية خاصتتتة الدعا ات التعرض للتعذ •

مو حبا   15، ادانة 2021اىل متم مارس    2020حيم عرف  الحبرتة املمتدة من بداية 
 م مبهامهم؛عموميا من أجل العةف املرتكل أثةا  هيامه

احلر  علش اخ تتاع اةشتتخا  املعروضتتني عليها للحبحو  ال بية ال تترورية  لما مت   •
طلتتل املعةيون اةمر ذلتتك مبتتاشتتتتتتتتتتتتتترة أو   اذاأو ا حتتالتتة متتا  معتتايةتتة  اثر عةف عليهم،  

 جرا     2020بواستتتتتتتتتت ة دفاعهم. وا هذا الباب، أمرت الةياات العامة خالل ستتتتتتتتتتةة 
طبية.  ا حني  اتفحوصتتتتتتتتتت   6فحصتتتتتتتتتتا طبيا،  ما أمر ه تتتتتتتتتتاة التحقيق  جرا    384

 .فحصتا طبيتا 190تسجيل  2017عرف  سةة 
 النهوض بوضعية السجناء  . 2 

يهم مشتتتتتتروع  الستتتتتتجةا ، حيم مت اعداد  لةهوض اوضتتتتتتاع  ا علشاململكة املغربية  عمل  -63
دعم احلقوق  ستتتتتيمكن   45املتعلق بتةظيم وتستتتتتيري املؤستتتتتستتتتتات الستتتتتجةية  23.98مراجعة القانون 

وتقوية   الستتتجةية،حتديم  ليات تدبري املؤستتتستتتات و   ،اةستتتاستتتية للستتتجةا  خاصتتتة الحبئات اهلشتتتة
 .قاربة الةوعمل ، ف ال عن تحبعيل أف لتدبري الش ن السجن املقاربة التشار ية ا
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هبا  حلد من اال تظا واصتتتل  اململكة املغربية جهودها لتحستتتني اةوضتتتاع الستتتجون وا -64
وتشتييد مؤستستات ستجةية جديدة وفق مواصتحبات تراعي    هاتةحبيذ برممج إلعادة لهيلمن خالل 
عادة االندما . وا هذا اإلطار، تشتتتتتتتتتتتتري  واالخنراط ا أنشتتتتتتتتتتتت ة االستتتتتتتتتتتتجةا ،  حاجيات  حقوق و 

املع يتتات اىل الت ور اإلجيتتايب لل تتاهتتة اإليواويتتة اإلمجتتاليتتة، حيتت  انتقلتت  مستتتتتتتتتتتتتتتتاحتتة اإليوا  من 
 .2022سةة خالل ا 2ام 173590اىل  2016ا سةة 2ام 146998

ا اطار استتتترتاتيجيتها  اهتصتتتتادي  الستتتتوستتتتيوع رت اململكة املغربية برامج اعادة اإلدما    -65
، حيم هم ج   من هذه مقاربة ادماجية، املرتك ة علش الرامية اىل اصتتتتتتتتتتتتتالح ولهيل الستتتتتتتتتتتتتجةا 

هم  تكوية، ا حني متثل الشتتتتق الثاين ا 46الستتتتجةيةتشتتتتغيل الستتتتجةا  داخل املؤستتتتستتتتات  الربامج  
نستتتتتتتتتبة الستتتتتتتتتجةا  . وا هذا الباب، انتقل  متاشتتتتتتتتتيا مع مت لبات ستتتتتتتتتوق الشتتتتتتتتتغل  ،مهةيا وحرفيا

 .2020سةة  31%اىل  2017سةة  25%من  املشتغلني
-حظي  فئة الستتتتجةا  بعةاية خاصتتتتة خالل فرتة احلجر الصتتتتحي املرتبط جباوحة  وفيد -66
قال، معت  5654عحبوه الستتتامي لحباودة   2020أبريل    4أصتتتدر جاللة امللك بتاريخ  ، حيم 19
.  ما مت ا اذ العديد من التدابري الوهاوية  توفري الكمامات ال بية صتتتتتتتتتتحيةو   عتبارات انستتتتتتتتتتانيةال

والتحستتتتتتتتتتتتتتيس الوا .  متا    للستتتتتتتتتتتتتتجةتا  واملو حبني وتكثيف املراهبتة ال بيتة ومحالت التوعيتة الواهيتة
امة  من عملية الت عيم، شتتتت  م ا ذلك شتتتت ن ع  2021استتتتتحباد الستتتتجةا  ابتدا  من شتتتتهر يةاير 

ضتد فريوس  وفيد  الستجةا  تلقيااملواطةني املغاربة واةجانل املقيمني املغرب. وهد بلغ  نستبة  
 .2022اىل متم شهر يونيو  %91ما يقارب  19
- وفيدحبريوس  اللمصتتتتتتتتتابني ب عدد حاالت الستتتتتتتتتجةا  مكة  هذه التدابري من احلد من -67
حالة،    744جمموع   ما 2021دجةرب متم شتتتهر  غاية الذي بلغ اىل الستتتجةا ، ا صتتتحبوف  19
 .السجن الوسط  %97.3التعاا  نسبة وهد بلغ  للشحبا ، مةهم 723 متاثل
مبا يتةاسل مع    سري العدالة  استمرار  تروم الق اوية بتةحبيذ عدة اجرا ات    ادرت السل ات  - 68

احلجر الصتتتحي، ستتتعيا مةها لالستتتتمرار ا أدا  مهامها وفق شتتتروط حتحبظ ستتتالمة وصتتتحة     روف 
. اضتتتافة اىل العاملني احملا م من ه تتتاة ومو حبني  ، مستتتاعدي الق تتتا  ومرتحبقي العدالة واملتقاضتتتني 

أحكام ستتتن  املتعلق ب   2.20.292ملرستتتوم بقانون رهم  ا   تةحبيذ   ا اطار وهد ا ذت هذه اإلجرا ات  
حيم مت تستتهيل عملية التشتتكي عن بعد   عةها،  عالن اإل ال وارئ الصتتحية واجرا ات   الة  خاصتتة  

 من خالل توفري مةصتتتتتات الكرتونية وأرهام هاتحبية، لتيستتتتتري الولو  اىل العدالة عن بعد.  ما أصتتتتتدر
،  2020مارس    16ا    151/ 1القرار رهم    ، لمجلس اةعلش للستتتتل ة الق تتتتاوية ل   املةتدب   رويس ال 

  2020مارس    17من   ابتدا  مجيع اجللستتتتتتتتات علش مستتتتتتتتتو   ا م اململكة   تعليق انعقاد   بشتتتتتتتت ن 
 استثةا  ما يتعلق مبا يلي: 

 احتياطي؛ه ااي اجلةاايت واجلةا ا اصة املتهمني الذين يكونون ا حالة اعتقال - •
ه تتتتتتتتتتتتتتااي التحقيق للتقرير ا وضتتتتتتتتتتتتتتعية اة ةا  املقدمني للتحقيق معهم بعد ايداعهم ا   •

 سراح؛احد  املؤسسات السجةية أو التحقيق معهم ا حالة 
اذا  ان ستتيتم ايداعهم ا احد  مؤستتستتات اعادة الرتبية    فيماه تتااي اةحداث للتقرير  •

 ؛أو تسليمهم اىل ذويهم
 .الق ااي االستعجالية •
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 بعد، عملية احملا مة عن   ،2020أبريل   27اعتبارا من   الق تتتتاوية، الستتتتل ات  اشتتتترت -69
استتتتمرارية ا دمات اليت تقدمها  ا م اململكة. وا هذا  تحبشتتتي وا   وروم، وضتتتمانللحد من 
 يوليور 22اىل    2020أبريتل   27خالل الحبرتة املمتتدة من    احملتا م،عقتدت خمتلف   الستتتتتتتتتتتتتتيتاق،
ه ية، واستحباد مةها  الف   899.390أدرج  خالهلا    ،جلسة  42.887ما يةاه   ،  2022

 .املعتقلني مت   ا متهم عن بعد دون احلاجة اىل نقلهم اىل مقرات احملا م

الستتامية الداعية اىل تع ي  هيم املواطةة ونشتتر هيم التستتاما امللكية التوجيهات استتتةادا اىل  -70
اإلنصتتتتتتتتتاف  لروح ملربة استتتتتتتتتتلهاما  و   ،الستتتتتتتتتجةا  واالعتدال وصتتتتتتتتتون الكرامة اإلنستتتتتتتتتانية للمواطةني

تصتتتتتتتاج  ، الذي يهدف اىل برممج امصتتتتتتتاحلةا  2017بلورت اململكة املغربية ستتتتتتتةة واملصتتتتتتتاحلة،  
ة وتعاليم اإلستتتتالم الديةي القيمالستتتتجةا  املعتقلني مبوجل هانون مكافحة اإلرهاب مع ذواام ومع 

التت هيتل القتانوين  ، و 47يتل الحبكري والتدينالتت هام  ومع اجملتمع من خالل أربعتة  تاور الستتتتتتتتتتتتتتمحتة
 .50اهتصادي -الت هيل السوسيو، و 49الت هيل واملصاحبة الةحبسية، و 48واحلقوهي

ن يال   239شتتتتارق فيها  دورات   10تةظيم  ، مت2017  هذا الربممج ستتتتةة مةذ ان الق -71
مةهم مبوجتتل عحبو ملكي ستتتتتتتتتتتتتتتام   129من خمتلف التوجهتتات الحبكريتتة املت رفتتة، مت اإلفرا  عن  

الةستا  املعتقالت مبوجل هانون مكافحة  ويستتحبيد من هذا الربممج  خرين.   15و حبي  عقوبة  
 .هذه الحبئة سجيةة من 13ن يالت من أصل  10 ، حيم استحبادت مة اإلرهاب

 محاية حرية الرأي والتعلري  . 3 
واصتتتتل  اململكة املغربية جهودها حلماية حرية الرأي والتعبري، وهي اجلهود اليت انصتتتتب   -72

علش مواصتتتتتلة ت وير اإلطار القانوين واملؤستتتتتستتتتتايت ذي الصتتتتتلة، وتع ي  بيئة حاضتتتتتةة ملمارستتتتتة هذا  
 احلق،  ما يلي:

الصتتححبيني انتخاب  ثلي و   تةصتتيل أع تتاو ب  الوطن للصتتحافة  اجمللستكوين  استتتكمال •
 ؛2018  خالل سةة املهةيني ومشري الصحف ب

املعايري املهةية للصحافة، الكحبيلة الذي حيدد  اميثاق أخالهيات مهةة الصحافةا،    اعتماد •
 ؛201951خالل سةة  بتوفري اعالم متعدد حر ومسؤول ومهن

واطالق  ، 52املتعلق احلق ا احلصتتتتتتتتتتتتول علش املعلومات  31.13القانون رهم   اصتتتتتتتتتتتتدار •
شتخصتا مكلحبا احلصتول علش   4000وتعيني أريد من   53بوابة احلصتول علش املعلومات

 املعلومات علش مستو  اإلدارات العمومية واجلماعات الرتابية؛
بتحديد  يحبيات مةا ب اهة الصتتتتتتتتتتتتتتحافة املهةية   2.19.121املرستتتتتتتتتتتتتتوم رهم   اصتتتتتتتتتتتتتتدار •

حتتافتتة  تتارستتتتتتتتتتتتتتتة  ، التتذي خيول للمجلس الوطن للصتتتتتتتتتتتتتت 2019ا متتارس    54وملتتديتتدهتتا
لستتتل ة احلكومية مستتتةدا لاختصتتتا  مةا ب اهة الصتتتحافة بعدما  ان هذا االختصتتتا  

 ؛املكلحبة االتصال
 والتوريع اوالةشتتتتر وال باعة   املتعلق بدعم الصتتتتحافة  2.18.136املرستتتتوم رهم   اصتتتتدار •

الذي يروم ارستا  اطار هانوين يرتك  علش احلكامة والشتحبافية ا مةا ،  201955مارس  
 ؛م العمومي للق اعات ذات الصلةالدع
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املتعلق بكيحبيات مةا اإلذن ا ا   حداث أو نشر   2.18.182املرسوم رهم   اصدار •
 ؛201856أو طبع أي م بوع دوري أجة  املغرب ا يونيو 

بتحديد  يحبيات االستتتتتتتحبادة من تصتتتتتتريا للتصتتتتتتوير   2.19.170املرستتتتتتوم رهم    اصتتتتتتدار •
اإللكرتونية، الصتتتتتتادر   الصتتتتتتحافة  دمةبصتتتتتتري املوج  الذايت املتعلق اإلنتا  الستتتتتتمعي ال

 .202157ماي  6 بتاريخ
 واإلعالمبني حرية التعبري واحلق ا التواصتتتتتتل   التوارن تتتتتتمان  تلت م الةيابة العامة، ستتتتتتعيا ل -73

والةظام   اةمن املستاسمن جهة، وبني ضترورة احرتام حقوق الغري ومسعتهم وخصتوصتياام، وعدم 
 حتتاالتلتقليص من  ا  ،هلتتا هتتانوم  املخولتتة  املال متتةا اطتتار ستتتتتتتتتتتتتتل تتة  أخر ، و العتتامني من جهتتة  

اىل   املت تتتتررتوجي   والقذف. وتقوم ب  حتريك الدعو  العمومية من طرفها تلقاويا ا ه تتتتااي الستتتتل
 .58ق شكاية مباشرة أمام هيئة احلكمتقد
مكن هذا التوج  من تراجع عدد الق تتتااي املعروضتتتة علش الق تتتا ، فبعد أن عرف  ستتتةة  -74

شتتخصتتا،   تستتجل ستتةة   259ه تتية مه  جمال الصتتحافة، توبع فيها    236تستتجيل   2017
 ه ية سجل  بةا  علش شكاايت مباشرة. 35ه ية، من بيةها  52سو   2020

ا اطار احلد من الاثر   2021و  2020الستتتتتتتتتتتل ات العمومية خالل ستتتتتتتتتتتةيت   ادرت -75
 لحباودة املقاوالت املذ ورةالدعم  ، اىل تع ي املقاوالت الصتتتتتتتححبيةعلش  19الستتتتتتتلبية جلاوحة  وفيد  

 .59مليون درهم 345بغالف ماؤ بلغ 
القاضتتتتي   90.13من القانون رهم    3املادة  علش بةا أصتتتتدر اجمللس الوطن للصتتتتحافة،   -76

، تةاول من خالهلما وضتتتتعية  ارستتتتة حرية 2020و  2019تقريرين ستتتتةويني برستتتتم ، 60 حداث 
 الصحافة واإلعالم، ووضعية املقاوالت الصححبية الورهية والرهمية وأوضاع الصححبيني.

دستتتتورية مستتتتقلة مؤستتتستتتة ، اعتبارها  التصتتتال الستتتمعي البصتتتري لاهلي ة العليا  واصتتتل  -77
احرتام التعددية اللغوية والثقافية    جهودها ل تمان  لتقةني وضتبط جمال االتصتال الستمعي البصتري،

، مبا ا والستتتتتتتتياستتتتتتتتية للمجتمع املغريب، والتعبري التعددي لتيارات الرأي والحبكر، واحلق ا املعلومة
املعاجلة رف  علش رصتتتد ذلك خالل  فرتة اجلاوحة ومبةاستتتبة االستتتتحقاهات االنتخابية، حيم أشتتت 

 اوأصدرت تقرير   ،19ةرمة  وفيد    اذاعة وهةاة تلحب ية عمومية وخاصة  24اإلعالمية اليت خصتها  
  يتتعلق ب تتمان تعددية التعبري الستتياستت ،  62،  ما أصتتدرت ثالث هرارات معيارية61ا هذا الباب

ن التعبري التعددي  ، وضتتتتتتتما2021خالل فرتة االنتخاات التشتتتتتتتريعية واجلماعية واجلهوية لستتتتتتتةة 
لتيارات الرأي والحبكر ا خدمات االتصتتتتتتتال الستتتتتتتمعي البصتتتتتتتري خار  فرتات االنتخاات العامة 

 واالستحبتا ات، واحرتام هريةة الربا ة واملساطر الق اوية ا ا دمات السمعية البصرية.
 االجتماا وأتسيس اجلمعيات التظاهر السلممل و ضمان حرية  . 4 

. مت خالل الحبرتة لتصريال  ع  ارست  اال    والذي ال، 63حرية االجتماع القانونكحبل ي -78
شتتتتتتتتتتتتتتكال احتجاجيا، شتتتتتتتتتتتتتتارق في    64.716، تةظيم ما جمموع  2021و  2017املمتدة بني 

  تجا الشارع العام. 4.728.654
و مت ايدا ستتتوا  من حيم عدد أ  ا  ل املكتستتتبات الدستتتتورية تةامياعرف الحبعل املدين   -79

ما ي يد   2021نوع جماالت اهتمام ، حيم بلغ عدد اجلمعيات اىل حدود  اية مةتصتتتف ستتتةة  
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واتم بق تتتتتااي متةوعة، اإلضتتتتتافة اىل املغربية مجعية تغ ي  افة جهات اململكة    249.768عن 
متثيليتها ا املؤستتتتتتتتستتتتتتتتات الدستتتتتتتتتورية واللجان الوطةية والق اعية ومشتتتتتتتتار تها ا خمتلف اةورا  

. وواصتتتل  الستتتل ات ية وا اعداد وتتبع وتقييم الستتتياستتتات وا  ط والربامج العموميةاإلصتتتالح
اؤ املت   معهتا، بلغ غالفهتا  من خالل عقتد شتتتتتتتتتتتتتترا تاتالعموميتة دعم أدوار مجعيتات اجملتمع املتدين  

 .مجعية 22544 ا اطارهااستحبادت ، 2018مليار درهم برسم سةة  3.6
الت ور الةوعي للعمل املدين حتدايت أستتتتتتاستتتتتتية تكمن ا ضتتتتتترورة مال مة اإلطار  يعرف -80

وستتتتتتاول ووستتتتتتاوط  ت ورب املرتب ة التحوالت موا بةا  الدستتتتتتتور، و  أحكام مع الصتتتتتتلة القانوين ذي 
 املتعلق بتةظيم  06.18اعتماد القانون رهم    2021التواصتتتتتتتل. وا هذا الباب، مت خالل ستتتتتتتةة  

لطري هتتتذا اجملتتتال، تع ي ا ةدوار اجملتمع املتتتدين   ، التتتذي يهتتتدف اىل64ي التعتتتاهتتتد الت وعي العمتتتل
 التعاهدي الت وعي لتةظيم العمل  االعتماد مةا شتتتتتتتتتروط اذ حيدد وتشتتتتتتتتتجيعا للمشتتتتتتتتتار ة املواطةة،

هلذا   املةظمة اجلهةو املت وع   ل من  والت امات وحقوق تةظيم  ومراهبت ، وهواعد الي ، الولو  وشتتروط
املتعلق احلق ا تقتتدق العراو  اىل   44.14مت تغيري وتتميم القتتانون التةظيمي رهم  .  متتا العمتتل

املتعلق احلق ا تقتتدق   64.14، وتغيري وتتميم القتتانون التةظيمي رهم  65الستتتتتتتتتتتتتتل تتات العموميتتة
اللجو  اىل   احلقني وتع ي مهاتبستيط شتروط و يحبيات  ارستة هذين  لامللتمستات ا جمال التشتريع، 

66املواطةني من طرفالعراو  وامللتمسات  لتقدق ميسرة  وسيلة ةالرهمة
. 

وتةحبيتذ برممج وطن لتقويتة هتدرات اجلمعيتات ا جمتال التدميقراطيتة التشتتتتتتتتتتتتتتتار يتة    اعتدادمت  -81
 مجعواي  فاعال  2200أريد من استتتتتتتتتتتتتتحباد مة     يت تتتتتتتتتتتتتمن دورات تكويةية جهوية وتكوين املكونني

واحتتداث بوابتتة وطةيتتة لتكوين اجلمعيتتات عن بعتتد ا ،  2019و    2017  متتا بني  خالل الحبرتة
، وااار محلة تواصتتتتتتلية واستتتتتتعة، ف تتتتتتال عن احداث مةصتتتتتتة الكرتونية ةجمال الدميقراطية التشتتتتتتار ي

 .67للمشار ة املواطةة

 النهوض ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والاقافية والليفية -ابء 
 الفوارق احلد م   حماربة الفقر واهلشاشة و  . 1 

معدل   حبي اليت اعتمداا اململكة املغربية من  االجتماعيةمكة  الستتياستتات والربامج  -82
علش املستتتتتتتتتتتتو  الوطن، ومن   2019ستتتتتتتتتتتةة    %1,7اىل   2001 ستتتتتتتتتتتةة   15,3%منالحبقر 
علش املستتو  القروي   %3,9اىل  25,1% علش الصتعيد احل تري ومن   %0,5 اىل  7,6%

ا مستتتتتتتو  عيش املغاربة، خاصتتتتتتة ا الوستتتتتتط  شتتتتتتاملنتيجة حتستتتتتتن  خالل نحبس الحبرتة، وذلك 
  %38,5  اىل  2013ستةة    %39,5من    اخنحباضتا   الحبوارق االجتماعيةاحل تري.  ما ستجل

 .2019 سةة
مه  اململكة املغربية تةحبيذ الربامج االجتماعية املوجهة للحبئات اهلشتتتتتتتتتتة، واليت   واصتتتتتتتتتتل  -83

غالف ماؤ  ب  202368-2019برستتتتتتتتتتم   الوطةية للتةمية البشتتتتتتتتتترية اطالق املرحلة الثالثة للمبادرة
، وتع ي  احلمتتايتتة االجتمتتاعيتتة، وتوستتتتتتتتتتتتتتيع التغ يتتة الصتتتتتتتتتتتتتتحيتتة، اليت  لتت  مليتتار درهم  18هتتدره  
.  ما واصتتتتتل  اململكة 2015 ستتتتتةة  52% مقابل  2020ستتتتتةة من الستتتتتكان ا     70,2%

الحبوارق االجتمتتتتاعيتتتتة واجملتتتتاليتتتتة ا تتتتا  العتتتتا  القروي املغربيتتتتة تةحبيتتتتذ   التتتتذي   ،69برممج تقليص 
 .2023اىل  2017برسم الحبرتة من  مليار درهم 50خصص  ل  غالفا ماليا يقدر ب 
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الحبئوية واجملالية  ورا رويستتتتتتتتيا للعديد من ا  ط واالستتتتتتتترتاتيجيات   الحبوارقيعد احلد من  -84
والذي ت تتتتتتمن   ،2008خ تتتتتتر الذي أع ي  ان الهت  ا خم ط املغرب اةالق اعية علش غرار 

صتتتتغار   من خالل دعماملةاطق اهلشتتتتة،    ورا خاصتتتتا بتةمية الحبالحة الت تتتتامةية، يهدف اىل تةمية
مت ما بني ستتتتتتتةيت وا هذا الباب،   .االهتصتتتتتتتادي  همدماجانتيستتتتتتتري  و  همتحستتتتتتتني دخلالحبالحني، ل
بلغ  اعتمادات مالية    ألف مستتتتتتتحبيد  730مشتتتتتتروعا لحباودة   989اطالق    2020و  2010

ألف مةصتتتتتتتتتتتتتتل    300خ ط من خلق أريد من   ما مكن هذا امل  مليار درهم.  14,5ما يقارب  
 .2020و 2008شغل بني سةيت 

املتعلق  41.10ضي بتغييتتتتتتر وتتميم القانون رهم  اقال  83.17القانون رهم   اعتماد مكن -85
من توستيع داورة املستتحبيدين من  بتحديد شتروط ومستاطر االستتحبادة من صتةدوق التكافل العاولي

الةحبقة من اةوالد احملكوم هلم الةحبقة ستتتتتتتتوا   ان     يمستتتتتتتتتحقخدمات   تشتتتتتتتتملهذا الصتتتتتتتتةدوق ل
الةحبقة من  يمستتتتتتتتتتتحق، و هاومة أو مةحلة، وذلك بعد ثبوت عور اةم العالهة ال وجية بني اةبوين

ال وجتة  ، و الةحبقتتة من اةطحبتتال املكحبولني احملكوم هلم الةحبقتتة  يمستتتتتتتتتتتتتتتحق، و اةوالد بعتتد وفتتاة اةم
تبستتتتتتتتتتتتتتيط اإلجرا ات ا تتاصتتتتتتتتتتتتتتتتة  متتا مكن تعتتديتتل هتتذا القتتانون من    .املعورة احملكوم هلتتا الةحبقتتة

 .لية للصةدوقاالستحبادة من التسبيقات املا
، اىل وضتتتتتتتتتتتتتتع 2022ادرت اململكتة املغربيتة، وبتوجيهتات ملكيتة ستتتتتتتتتتتتتتتاميتة، مةتذ فرباير   -86

ماليري   10ب يقدر ماؤ    غالفوتةحبيذ برممج خا  حملاربة  اثر اجلحباف، حيم مت  صتتتتتتتتتيص  
حبالحني  حبيف اةعبا  املالية علش الو  ماية الرصتتتتتتتتتتيد احليواين والةبايت، وتدبري ندرة املياه،، حلدرهم

متويل االستتتتتتتتتتثمارات  و واملهةيني، ومتويل عمليات ت ويد الستتتتتتتتتوق الوطةية القما وعلف املاشتتتتتتتتتية،  
 .املبتكرة ا جمال السقي

 احلق يف الشغل  . 2 
االهتصتتاد   حيم عرف، إلنعا  الشتتغلاملغربية تةحبيذ ستتياستتات وبرامج   اململكةواصتتل   -87

  2017الحبرتة ما بني  خاللمةصتتتتتتتتتل شتتتتتتتتتغل  121.000 لمتوستتتتتتتتتط ستتتتتتتتتةوي  احداث   الوطن
جاوحة ستتياق  ا  ،  2020خالل ستتةة    مةصتتبا  432.000. ا حني، ستتجل فقدان 2019و

  230.000ثاحدا، فقد مت  2021ستتتتتتةة واملوستتتتتتم الحبالحي اجلاف. أما خالل   19- وفيد
 .شغل مةصل
، اذ انتقتل من 2019و    2017ستتتتتتتتتتتتتتجتل معتدل الب تالتة اخنحبتاضتتتتتتتتتتتتتتتا متا بني ستتتتتتتتتتتتتتةيت   -88

انتقتل معتدل الب تالتة متا بني ستتتتتتتتتتتتتتةيت  علش املستتتتتتتتتتتتتتتو  الوطن، ا حني    9,2%اىل    %10,2
، وهو ارتحباع يعود اةستتتتتتتتاس لياثر الستتتتتتتتلبية 12,3%اىل    11,9%، من 2021و  2020

 علش اةنش ة االهتصادية. 19جلاوحة  وفيد 
 اثرها  من فمن التخحبي  19التدابري ا اصتتتتتتتة املتخذة خالل فرتة جاوحة  وفيد   مكة  -89
.  ما  71، حيم مت  مواصتتلة برامج اادما ا والهيلا و االتشتتغيل الذايتا70الشتتغل ستتوق علش

حصتتتتتتة مستتتتتتامهات أراب العمل ا اطاره  الدولة مت اطالق برممج جديد احتحبي ا، الذي تتحمل 
حلصتتتتتتة و ذا ا االجتماعيلل تتتتتتمان   الوطن  للصتتتتتتةدوقن مستتتتتتتخدميهم ا االشتتتتتترتا ات املؤداة ع

 .املتعلقة ب ريبة التكوين املهن



A/HRC/WG.6/41/MAR/1 

 20 

خالل فرتة اجلتتاوحتتة من أجتتل   املقتتاوالت الوطةيتتةدعم   لتت  جهود انعتتا  التشتتتتتتتتتتتتتتغيتتل   -90
مةا تعوي  ، أمهها  72اإلجرا اتوذلك من خالل العديد من  احلحبا  علش مةاصتتتتتتتتتتتتل الشتتتتتتتتتتتتغل

دعم تكاليف املقاوالت اليت تواج  صتتتتتتعوات و  حبيف  قاوالت املت تتتتتتررة و املدعم ج اا لشتتتتتتهري  
تمويل  الاىل تعبئة موارد    الذي يهدف  ضمتان أو سجنيااملقاوالت واطالق  ل من برامج اخ يةة 

و ااهالع املقاوالت   ا19-اضتتتتتتمان املقاولني الذاتيني  وفيدو املتوستتتتتت ة احلجم  لحباودة املقاوالت
مليار   6,6 الصتغرية جداا و اضتمان اهالعا. وهد بلغ الدعم الذي خصتص للمقاوالت املت تررة

 ا ا  احملدث هلذه الغاية. صةدوقمت صرفها من ال درهم
 املغربية اىل تقوية برامج انعا  الشغل، من خالل: اململكةادرت  -91
مؤهتتة علش مستتتتتتتتتتتتتتتو  اجلمتاعتات الرتابيتة  التذي يهتدف، ا اطتار عقود ،اأورا ا برممج •

فرصتتة   250.000وبشتترا ة مع مجعيات اجملتمع املدين والتعاونيات احمللية، اىل احداث  
اهليما، ا أفق   37،  2022شتتتتتتغل ا غ تتتتتتون ستتتتتتةتني. والذي  ل اىل حدود مارس  

، مبا يستتتتتتتتتتتتهم ا االستتتتتتتتتتتتتجابة حلاجيات تةمية برامج متعميم  علش  افة اجلهات واةهالي
 لتشغيل والتةمية الرتابية؛ا

املقاوالت من مشتتتاريع  لدعم حاملي   2022افرصتتتةا الذي مت اطاله  ا مارس   برممج •
بشتتتتروط تحب تتتتيلية، مبةا  اىل مصتتتتادر التمويل الشتتتتباب، من خالل متكيةهم من الوصتتتتول

سةوات، اإلضافة   10ألف درهم يسدد علش مد     100حدود  فاودة ا    هروض بدون
 ا بة خالل مراحل حياة املقاولة.اىل التوجي  واملو 

 احلق يف الصحة  . 3 
واصتتتتتل  اململكة املغربية تع ي  مةظومتها الصتتتتتحية، حيم ارتحبع  مي انية ه اع الصتتتتتحة  -92

 وفيد الذي تع ر ا ستتتتتتتياق جاوحة   اجملهود، وهو  2021و  2010بني ستتتتتتتةيت    %88بةستتتتتتتبة  
 ه اعضتافية لحباودة مالية ااعتمادات    ، حيم مكن احداث صتةدوق تدبري اجلاوحة من توفري19

 .تقدر بثالثة ماليري درهم 2020برسم السةة املالية الصحة 
 ل  اجلهود املبذولة لتع ي  احلق ا الصتحة، توستيع التغ ية الصتحية، حيم مت اعتماد  -93

ا تعميم الةظام اإلجباري عن املرض  تشتتتتتتملاملتعلق التغ ية االجتماعية اليت   21-09القانون 
معدل التغ ية الصتتتتتتحية  ا. وا هذا الباب، بلغاضتتتتتتافي  امليون شتتتتتتخصتتتتتت   22لحباودة   2022أفق 

أصحاب فئات جديدة من املستقلني و     ل  ،2020سةة  من السكان ا    %70.2اةساسية  
 .املهن احلرة

مكة  اجلهود املبذولة من حتستتتتتني مؤشتتتتترات صتتتتتحة اةم وال حبل، خاصتتتتتة تلك املتعلقة  -94
 اىل أن  2018واةستتترة لستتتةة    الستتتكان، اذ يشتتتري املستتتا الوطن حول صتتتحة  احلملمبراهبة وتتبع 

مقابل  ،ن الوالدات مت  ا مؤستتتتتتتتستتتتتتتتات صتتتتتتتتحية حت  رعاية مهةيي الصتتتتتتتتحة املؤهلنيم  %86
انتقل يات اةمهات واملواليد اجلدد حتسةا ملحو ا، اذ .  ما عرف مؤشر وف2011سةة    %73

حتالتة وفتاة لكتل متاوتة ألف والدة حيتة بني ستتتتتتتتتتتتتتةيت    72.6اىل   112معتدل وفيتات اةمهتات من 
معدل وفيات املواليد اجلدد ب وتراجع . %35 ي بةستتتبة اخنحباض تقدر بأ  2018و  2011
لكل ألف   21.6مقابل   2018ستتتتتتتتتتتةة  وفاة لكل ألف والدة حية  13.58مستتتتتتتتتتتجال   %38

 .2011 سةة والدة حية



A/HRC/WG.6/41/MAR/1 

21  

من التكحبتتل املصتتتتتتتتتتتتتتتتابني ولمني   19مكةتت  اجلهود املبتتذولتتة ملكتتافحتتة جتتاوحتتة  وفيتتد   -95
 التلقيا اجملاين، واحلد من املخاطر املهددة للصحة العامة وللحق ا احلياة.

 الوطةية، صادق  الصحية  املةظومة املتعلق  06.22  رهم  اإلطار  القانون  مت اعداد مشروع -96
. ويروم هتذا القتانون لهيتل املةظومتة الصتتتتتتتتتتتتتتحيتة مبتا 2022 يوليور املةعقتد ا  الوراري   اجمللس عليت 

ميكن من االرتقا  الولو  هلذا احلق وفق مبادئ املساواة واإلنصافتتتتتتتتتتتتتتت، ومن حتقيق العدالة اجملالية،  
 ةاط هبا لمنيستتتتتتتتتتي عمومية  للصتتتتتتتتتتحة، اعتبارها مؤستتتتتتتتتتستتتتتتتتتتة  عليا هيئة  وذلك من خالل احداث

 العمومية  الستتتياستتتات وتقييم  املرض، عن اإلجباري   الت مني  وتقةني  الصتتتحية،  الستتتياستتتة استتتتمرارية
 ما يةص هذا القانون، الذي علش وضتتتع   الصتتتحية. املؤستتتستتتات انشتتتا  معايري وحتديد  الصتتتحية،

 الصحية. الو يحبة هانون
 احلق يف التعليم  . 4 

، حيم 2030-2015االستتترتاتيجية لحصتتتالح    تحبعيل الرؤيةواصتتتل  اململكة املغربية  -97
والبحتتتتتم   51.17القتتتتتانون اإلطتتتتتار رهم  مت اعتمتتتتتاد   والتكوين  الرتبيتتتتتة والتعليم  مبةظومتتتتتة  املتعلق 

حتقيق اإلنصتتتتتتاف وتكافؤ الحبر  واجلودة واالرتقا  الحبرد واجملتمع،   ، والذي يهدف اىل73العلمي
 ا إلطار تعاهدي وطن مل م للدولة واهي الحباعلني والشر ا  املعةيني. ما ي ع هواعد

مكة  اجلهود املبذولة من حتستتتتني املؤشتتتترات اةستتتتاستتتتية املتعلقة الولو  للتعليم وجودت   -98
الستتلك   2021-2020الدراستتي   املوستتموتكافئ الحبر ، حيم بلغ  نستتبة التمدرس برستتم  

 .لثانوي الت هيليا %71,1و ي.بسلك الثانوي اإلعداد %94,7و ،%100االبتداوي  
التعليم اةوؤ من خالل تحبعيتل االربممج الوطن   لتت منياملغربيتة جهودهتا    اململكتة  ع رت -99

، حيتتم انتقتتل عتتدد اةطحبتتال 2018لتعميم وت وير التعليم اةوؤا التتذي مت اطالهتت  ا يوليور  
اىل أ ثر من  2018-2017دراستتتتتتتتتتتتتتيتتة  طحبال ا الستتتتتتتتتتتتتتةتتة التت   699265  من  املستتتتتتتتتتتتتتتحبيتتدين
متدرس تتجاور    ا يشتتتتتتتتتكل نستتتتتتتتتبة،  2021-2020طحبال ا الستتتتتتتتتةة الدراستتتتتتتتتية   875313

%75. 
يشتتتتتتتكل حتداي للمةظومة  املدرستتتتتتتي لكن رغم اجلهود لالرتقا  جبودة التعليم، مارال اهلدر -100

املوستتتتتتتتتتتتتتم   تلميتذا خالل  331558التعليميتة الوطةيتة، حيتم بلغ عتدد املةق عني عن التدراستتتتتتتتتتتتتتة 
 .2021-2020 الدراسي

 احلقوق الاقافية  . 5 
القتتانوين الةهوض احلقوق الثقتتافيتتة، من خالل تع ي  اإلطتتار  واصتتتتتتتتتتتتتتلتت  اململكتتة املغربيتتة   -101

القتتانون   اعتمتتاد  2020و  2019، حيتتم مت خالل ستتتتتتتتتتتتتتةيت  الثقتتاا  اجملتتال  ا تتا والتةظيمي  
تحبعيتتتتل ال تتتتابع الرمسي لألمتتتتاريغيتتتتة و يحبيتتتتات    26-16التةظيمي رهم   بتحتتتتديتتتتد مراحتتتتل  املتعلق 

القتتتانون التةظيمي رهم  ، و 74ادمتتتاجهتتتا ا جمتتتال التعليم وا جمتتتاالت احليتتتاة العتتتامتتتة ذات اةولويتتتة
ط وتعكف احلكومتتتة علش تةحبيتتتذ خم   .املتعلق اجمللس الوطن للغتتتات والثقتتتافتتتة املغربيتتتة  04.16

 مةدمج لتحبعيل ال ابع الرمسي لألماريغية.
 ،علش الصتتتتتتتتتتتتتتعيتد الوطن واجلهوي واحمللياملتعلقتة الةهوض التةوع الثقتاا  د لت  اجلهو  -102
، من خالل دعم وجرد اةماريغية واحلستتانية والعربية الوطةية كومتامل خمتلفهم اةستتاس  الذي ي
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عن تع ي  مكانت  ا الحب تتتتتتا  الستتتتتتمعي البصتتتتتتري، الرتاث وتوثيق  وملميع  واحلحبا  علي ، ف تتتتتتال  
 ودعم البحتم العلمي حولت .  متا تتواصتتتتتتتتتتتتتتتل اجلهود لتع ي  الولو  اىل احليتاة الثقتافيتة، حيتم متت 

 تحلاجيا تستتجيل ثقافية بةيات من التوفر علش الرتابية الوحدات  افة متكن جديدة بلورة ستياستة
واملستتارح واملكتبات العامة   ة،  دور الثقافوالتةشتتيط والرتفي ا جماالت التثقيف والتكوين  ستتا ةةال

 .ةيواملكتبات الوساو ية ومعاهد املوسيقش واملرا   الثقاف
 احلق يف بيفة سليمة والتنمية املستدامة  . 6 

، حيم مت 2030واصتتل  اململكة املغربية تةحبيذ االستترتاتيجية الوطةية للتةمية املستتتدامة  -103
، والذي يروم اخ تتتاع  2020خالل ستتتةة  75املتعلق التقييم البيئي  49.17رهم  اعتماد القانون 

الستتتتتتتتتتتتتتيتتاستتتتتتتتتتتتتتتتات والربامج واملخ  تتات وتصتتتتتتتتتتتتتتتتاميم التةميتتة الق تتاعيتتة أو اجلهويتتة للتقييم البيئي  
.  ما عرف  الرهامت الستبعة هلذه االسترتاتيجية االسترتاتيجي، وحتديد  يحبيات دراستة هذا التقييم

 االجتماعي، تقدما ملموسا ا اإلاار، وهي  التاؤ:املستجيبة للةوع 
تع ي  حكامة التةمية املستتتتتتتتتتتتدامة، واملتعلق بتع ي  اإلطار القانوين والتشتتتتتتتتتتتريعي ذي   رهان •

 ؛%54الصلة التةمية املستدامة بةسبة ااار بلغ  
 ؛%70اااح االنتقال حنو االهتصاد اةخ ر بةسبة ااار بلغ   رهان •
يولوجي بةستتتتتتبة حتستتتتتتني تدبري وتثمني املوارد ال بيعية، ودعم احملافظة علش التةوع الب  رهان •

 ؛%76ااار بلغ  
 ؛%84تسريع تة يل السياسة الوطةية ملكافحة التغري املةاخي بةسبة ااار بلغ   رهان •
 ؛%64اع ا  أمهية خاصة للمجاالت اهلشة بةسبة ااار بلغ   رهان •
تع ي  التةمية البشتتتتتتتتتتتتتترية وتقليص الحبوارق االجتماعية والرتابية بةستتتتتتتتتتتتتتبة ااار بلغ    رهان •

 ؛63%
 .%72ت وير املعارف املرتب ة التةمية املستدامة بةسبة ااار بلغ  رهان  •
والربممج الوطن  تةحبيذ خمتلف الربامج البيئية  املخ ط الوطن للمراهبة البيئية، يتواصتتتتتتتتتتتل -104

لت هري الستاول املةدمج الذي يروم حتستني نستبة ربط الستا ةة بقةوات الصترف الصتحي، و حبي  
نستتتبة التلوث، واعادة استتتتعمال املياه املعاجلة. ومكن هذا الربممج من بلوغ نستتتبة الربط بشتتتبكة  

 .  ما ستتتتاهم الربممج الوطن لتدبري2005ستتتتةة    %70عوض   82%مياه الصتتتترف الصتتتتحي 
، ا الرفع من عمليتة مجع الةحبتاايت املرا   2007الةحبتاايت املة ليتة التذي مت اطالهت  مةتذ ستتتتتتتتتتتتتتةتة 

. ويبلغ  2008املستتتتتتجلة هبل ستتتتتتةة   %44عوض   %96احل تتتتتترية ب ريقة مهةية اىل مستتتتتتتو  
 .2015فقط سةة  %6مقابل  %10تدوير هذه الةحباايت اعادة معدل 
لت امتتااتتا التتدوليتتة املتعلقتتة مبكتتافحتتة التغري املةتتاخي، علش الوفتتا  ااملغربيتتة  عملتت  اململكتتة   -105

اىل أمتانتة اتحبتاهيتة اةمم املتحتدة التدفيئتة   الغتاراتللتخحبي  من انبعتاث  مستتتتتتتتتتتتتتتامهتهتا  حيتم هتدمت  
احلتد من انبعتاث الغتارات   مبوجبهتاالت مت   ، اليت  2021ا يونيو    اإلطتاريتة بشتتتتتتتتتتتتتتت ن تغري املةتا 

 ما مت ااار مةصتتتتتتتة رهمية لةظام املتابعة واإلبالغ    .2030 لول عام    %45,5الدفيئة بةستتتتتتتبة 
 والتحقق ا اطار تةحبيذ املسامهة احملددة وطةيا.
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 محاية احلقوق الففوية والنهوض  ا  -جيم 
 حقوق املرأة  . 1 

تواصتتتتل اململكة املغربية جهودها للةهوض  قوق املرأة وتع ي  املستتتتاواة ا أفق املةاصتتتتحبة.  -106
صتتتتتتتتتةدوق الدعم لتشتتتتتتتتتجيع متثيلية  الباب، مكة  مراجعة القوانني املتعلقة االنتخاات و وا هذا  
لرفع من ا اجملال الستتياستتي، من تع ي  مشتتار ة الةستتا  ا احلياة الستتياستتية،  ا مكن من ا  الةستتا 
  8بتاريخ   املةظمة االنتخاات العامة التشتتتتتتريعية واجلماعية واجلهويةعلش اثر  الستتتتتتياستتتتتتية    يتهنمتثيل

  37.6%)بدل    38,5%نسبة الةسا  املستشارات اجملالس اجلهوية ، اذ بلغ   2021ستةرب  
برستتتتتتتتتتتتتتم انتختاات   %4.5)بتدل  اجملتالس اإلهليميتة   %35,6  ( و2015برستتتتتتتتتتتتتتم انتختاات  

(.  متا  2015برستتتتتتتتتتتتتتم انتختاات   %21.2)بتدل    اجملتالس اجلمتاعيتة %26,64( و2015
امرأة    81من  لةسا  مبجلس الةواباعدد  عرف  متثيلية الةسا  ا الربملان ت ورا ملحو ا اذ انتقل 

 ما ستتتتتتجل  .  2021ستتتتتتةة   %24.3 امرأة أي   96اىل    2016ستتتتتتةة    %20.5أي بةستتتتتتبة 
ذا اجمللس مستتتشتتارة برملانية هب  14املستتتشتتارين استتتقرارا حيم مت انتخاب نستتبة الةستتا  ا جملس 

 عرف  نستتتتتبة الةستتتتتا  الوريرات ا احلكومةو .  %11,67  أي بةستتتتتبة  مقعدا ب  120من أصتتتتتل  
حقاول ورارية استتتترتاتيجية من بني   7 ب أع تتتتا  احلكومة متثلن ثلم ملحو ا، اذ  ارتحباعا  احلالية
 ة السابقة.مقابل أربع وريرات ا احلكوم ا،ورير  28

عرف ولو  الةستتتتتتتتا  اىل الو يحبة العمومية حتستتتتتتتتةا ملحو ا يةحو ا املاه املةاصتتتتتتتتحبة، اذ  -107
اىل   10,11%من  2020و  2014انتقل  نستتتبة لنيم املةاصتتتل العليا خالل الحبرتة ما بني  

  24,61% اىل  19,71%، ا حني انتقل  نستبة لنيم مةاصتل املستؤولية من %16,97
 خالل نحبس الحبرتة.

. تحقيق املستتتتتتتاواة بني املرأة والرجلستتتتتتتعيا ل ولو  املرأة ملمارستتتتتتتة خ ة العدالة  تقويةمت   -108
 من جمموع الةاجحني  %37.38  من  ارسة مهةة االعدولا  ثالت بذلك نسبة  299ومتكة   

 ا مباراة ولو  هذه املهةة.
رغم من ما رال التمكني االهتصتتتتتتتادي للةستتتتتتتا  يشتتتتتتتكل حتداي لالرتقا  بوضتتتتتتتع املرأة. فبال -109

  املةدمج للتمكني االهتصتتتادي للةستتتا الوطنالربممج  الربامج والستتتياستتتات الوطةية ذات الصتتتلة،  
 .2020سةة  %19,9، فإن معدل نشاط الةسا    يتجاور 203076
ملةاه تتتتتتتة العةف ضتتتتتتتد   عمل  اململكة املغربية علش تقوية اإلطار القانوين واملؤستتتتتتتستتتتتتتايت -110

، الذي 77العةف ضتتتتد الةستتتتا   مبحاربةاملتعلق    103.13رهم  الةستتتتا ، من خالل اعتماد القانون  
احلماية القانونية للةستتتتتتا  ضتتتتتتحااي العةف، مرتك ا ا ذلك علش أربعة أبعاد، هي  يهدف اىل توفري

والتكحبتتل ستتتتتتتتتتتتتتتقبتتال  اال متتا مت تع ي  خالاي وبةيتتات  .  البعتتد الوهتتاوي واحلمتتاوي وال جري والتكحبلي
احداث مةصتتتتتتتتة  ، و اىل العدالةالةستتتتتتتتا  ضتتتتتتتتحااي العةف علش الصتتتتتتتتعيد الرتايب، لتيستتتتتتتتري ولوجهن  

الرت يبة    ذي   ،املرصتد الوطن للعةف ضتد الةستا ف تال عن احداث   78شتكاايت العةف ضتد املرأة
 ما حظي موضتتتوع التكحبل الةستتتا    لجةة الوطةية للتكحبل الةستتتا  ضتتتحااي العةف.  التعددية، وال

ضتتتتتتحااي العةف خالل فرتة احلجر الصتتتتتتحي اهتمام  افة املتدخلني، حيم مت ا اذ تدابري وهاوية  
واجرا ات خاصتتتتتتتتتة لتع ي  ولو  الةستتتتتتتتتا  اىل الق تتتتتتتتتا  والتبليغ عن العةف والتكحبل هبن، من هبيل 

 .79ا اصة التبليغ عن حاالت العةف ضد الةسا  ية لر سة الةيابة العامةااللكرتونالبوابة 



A/HRC/WG.6/41/MAR/1 

 24 

، مارال   اهرة العةف ضد الةسا  تشكل حتداي لالرتقا  املةظومة اجملهوداتورغم هذه   -111
ه تتتتتتية    17.103  حلواؤتستتتتتتجيل احملا م  احلماوية للةستتتتتتا ، اذ تشتتتتتتري املع يات اإلحصتتتتتتاوية اىل

، فيما ارتحبع  2018املرتكبة ا ه تتتتتااي العةف ضتتتتتد املرأة خالل ستتتتتةة   اجلةاايت واجلةا  تتعلق
 .2020ه ية سةة  18275، لتةخحب  اىل 2019ه ية خالل سةة  19.019اىل 

 حقوق األطفال  . 2 
أشتتتتتتتتكال اإلمهال والعةف اململكة املغربية جهودها حلماية اةطحبال من خمتلف   واصتتتتتتتتل -112

  ا،2025-2015ال حبولة   حلمايةاالستتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتة العمومية املةدجمة ا اطار تةحبيذ   واالستتتتتتتتتتتغالل
أهاليم اململكة،    8ب   ان لق ،   80خاصة من خالل احداث أجه ة ترابية مةدجمة حلماية ال حبولة

 ا أفق تعميمها علش ساور الرتاب الوطن.
ال اليت عرف  تراجعا أول  الستتتياستتتة اجلةاوية أمهية خاصتتتة لق تتتااي االعتدا  ضتتتد اةطحب -113

ه تتية عةف ضتتد اةطحبال ستتةة    4828ملحو ا خالل الستتةوات الثالثة اةخرية، اذ مت تستتجيل  
توبع فيها    2018ه تتتتتية ستتتتتةة    6702شتتتتتخصتتتتتا، مقابل تستتتتتجيل   5424توبع فيها    2020
ر ستة الةيابة العامة علش احداث وحدة متخصتصتة ا شتخصتا. وا هذا الباب، عمل    7263

واصتل  اململكة املغربية تع ي  خالاي التكحبل  ،  ماق ال حبل ضتمن بةيتها اهليكليةجمال محاية حقو 
اةطحبال والةستا  ضتحااي العةف ستوا  من خالل تعميمها علش  افة  ا م اململكة والق اعات 

 واملؤسسات املعةية، او مال متها مع املقت يات القانونية اجلديدة وتقوية وساول عملها.
لكة املغربية تقوية بةيات استقبال اةطحبال مبرا تتتتتتتتتتتت  الشرطة ومعاجلة الق ااي واصل  املم -114

عمل  ت طري ومراهبة وتتبع مر  ية لاحداث مصتتتتتلحة وتع ي  افرق اةحداثا، و  القاصتتتتتريناملتعلقة 
هذه الحبرق، اضتتتتتتتافة اىل تع ي  البةيات التحتية املخصتتتتتتتصتتتتتتتة لالحتحبا  ال حبل ا وضتتتتتتتعية خمالحبة  

 للقانون.
  ا عةصتتتتر   اهلوية، اعتبارهاحق ال حبل ا التمتع ثحب  اململكة املغربية جهودها لرتستتتتيخ   -115
محلتني وطةيتني لتستتجيل  تةظيم مت، الصتتددللتمتع احلقوق اةستتاستتية اةخر . وا هذا   اأستتاستتي

 بلوغ واليت مكة  من  (2019وأبريل   2017اةطحبال غري املستتتتتتتتتتتتتجلني احلالة املدنية )أ توبر 
ستتتتتتةة  خالل ةاملدني  احلالة ستتتتتتجل املقيدين ااةطحبال دون ستتتتتتن ا امستتتتتتة  من   %96,9نستتتتتتبة  
201881. 
من خالل حر  واصتتتتل  اململكة املغربية جهودها للحد من روا  اةطحبال القاصتتتترين،  -116

اةسترة ذات   مدونة مقت تيات ت بيق ا اطار الحب تلش للقاصترين املصتلحة مراعاة الةيابة العامة علش
الصتتتتتتلة. وتت تتتتتتافر هذه اجلهود مع تلك املبذولة لتحقيق اإلنصتتتتتتاف واملستتتتتتاواة ا الولو  للتعليم، 

كني اةطحبال من خاصتتة للحبتيات، و اربة الحبقر واهلشتتاشتتة، وتع ي  الوعي لد  اةستتر ب تترورة مت
التعليم. وا هذا الباب، ارتحبع  نستتتتتتتتتتتبة رف  ه تتتتتتتتتتتاة الةيابة العامة مللتمستتتتتتتتتتتات روا  القاصتتتتتتتتتتتر 

من أصتتتل   2020ستتتةة     %65مقدما اىل  طلبا  33686 من أصتتتل   2018ستتتةة    %36من
 طلبا. 19908

لعامالت املتعلقة ابتحديد شتروط الشتغل والتشتغيل   19.12لقانون رهم  شتكل دخول ا -117
هتتتتامتتتتة حلمتتتتايتتتتة اةطحبتتتتال من    خ وة  2018أ توبر    02حي  التةحبيتتتتذ ا    82والعمتتتتال املة ليني

 االهتصادي، اذ يةص علش: لاالستغال
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ا مس ستتتتتتتتةوات  فرتة ، مع مراعاةستتتتتتتتةة  عمال مة ليني  18مةع تشتتتتتتتتغيل اةطحبال دون  •
 ؛2018ا توبر  2حتتسل ابتد ا من  االنتقالية

 ال امية التعاهد بني طرا العالهة الشغلية؛ •
 ؛مةع الوساطة ا تشغيل العمال املة ليني من طرف اةشخا  الذاتيني •
ف تتتتتال    ،وجوب تقيد املشتتتتتغلني احلد اةدر لألجر والراحة اةستتتتتبوعية والع لة الستتتتتةوية •

 عن االستحبادة من خدمات الصةدوق الوطن لل مان االجتماعي.
بتحديد ووذ    2.17.355تحبعيال للقانون الستتتتتتتتالف الذ ر، مت اصتتتتتتتتدار املرستتتتتتتتوم رهم   -118

بتتميم الوحة اةشتتتتتغال اليت ميةع فيها    .17.3562املرستتتتتوم رهم  و  ،عقد العاملة أو العامل املة ؤ
، و ذا املرستتتتتتتتتتوم رهم  ستتتتتتتتتتةة  18و  16يني املرتاوحة أعمارهم بني  تشتتتتتتتتتتغيل العامالت والعمال املة ل

 .حديد شروط ت بيق نظام ال مان االجتماعي علش العامالت والعمال املة لينيبت 2.18.686
توهيع اتحباهية للتعاون   2020شتتتتةرب    28ول تتتمان التة يل اجليد هلذا القانون، مت بتاريخ  -119

ور ستتتة الةيابة العامة من أجل تع ي   ليات العمل الكحبيلة   بني الستتتل ة احلكومية املكلحبة الشتتتغل
بتع ي  االلتقاوية بني ه تتاة الةيابة العامة ومحبتشتتي الشتتغل.  ما مت وضتتع دليل عملي حول اعمال 

 .مقت يات القانون
 حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة  . 3 

اةشتتتتتتخا    للةهوض  قوق املةدجمة العمومية واصتتتتتتل  اململكة املغربية تةحبيذ الستتتتتتياستتتتتتة -120
لحباودام،   واملساندة  والتشجيع  االجتماعي  للدعم  نظام ذوي اإلعاهة، من خالل الشروع ا وضع

مجع للمستتتحبيدين من احلماية  ل  لتحقيق استتتهداف وطةية  اإلعاهة، ومرجعية لتقييم ووضتتع نظام
 ا والتوثيق والدراستتتتتتتات صتتتتتتتدللر  الوطن املر    احداث  2018 ما مت خالل ستتتتتتتةة   .االجتماعية

 الق اعات متعددة ت تتتتتتتتتم واحلكامة، برت يبة والتتبع والرصتتتتتتتتتد  االلتقاوية  لتع ي   اإلعاهة،  آلية  جمال
 .وا ربا   واجملتمع املدين احلكومية
ارفيقا، التتذي مت اطالهتت  ستتتتتتتتتتتتتتةتتة   التوحتتد  اعتتاهتتة  جمتتال  ا  للتتت هيتتل  الوطن  مكن الربممج -121

والرتبوية العمومية.  واالجتماعية  الصتتتتتحية  املرافق خمتصتتتتتة للعمل مبختلفمن تكوين أطر    2019
   عاهة املعةية  واةستتر املهةيني من  3600 الذي ستتيمكن من لهيل  جويتواصتتل تةحبيذ هذا الربمم

 التوحد.
 ا تع ي  البةية   2021–2015 ستتتتتتتاهم تةحبيذ االستتتتتتترتاتيجية الوطةية للصتتتتتتتحة واإلعاهة -122

.  متا يتواصتتتتتتتتتتتتتتتل مر  ا حتاليتا  20  ، اليت بلغت التحتيتة املتعلقتة الرتوي  ال   وتر يتل اةطراف
مستتتو  املؤستتستتات االستتتشتتحباوية   علش  ال ل الحبي ايوي والتتتتتتتتتتتتتتتتتت هيل الو يحبياجاستتتحداث مصتت 

 .اجلامعية
اعاهة تةحبيذ التدابري التيستريية لتع ي  حقوق اةشتخا  ا وضتعية  تواصتل اململكة املغربية   -123

  ما يلي: ،والةهوض
خالل ستتتتتتتتتتتتتتةتتة  الربممج الوطن للرتبيتتة التتداجمتتة    ، من خالل اطالقالرتبياة الادامجاة  توفري •

بلغ ، حيم والذي يروم متكني اةشتتتتتتخا  ذوي اإلعاهة من حقهم ا التعليم  ،2019
عدد اةطحبال الذين يتابعون دراستتتتتتتتتتتتتتتهم ا املؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتات التعليمية العمومية أريد من 
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برممج حتستتني  روف ا.  ما انتقل عدد اةطحبال املستتتحبيدين من تلميذألف   93000
متتتدرس اةطحبتتال ا وضتتتتتتتتتتتتتتعيتتة اعتتاهتتة، املمول من صتتتتتتتتتتتتتتةتتدوق دعم احلمتتايتتة االجتمتتاعيتتة 

،  2020طحبال ستتتتةة    16923اىل    2015ستتتتةة    4744من   والتماستتتتك االجتماعي
 من اإلمث. %37مةهم ما يةاه  

من املةاصتل املالية   7% الل  صتيص حصتة، من خلتشاغيل ابلقطاا العاماب  النهوض •
هلذه الحبئة خالل مةصتتتتتتبا   650  لألشتتتتتتخا  ا وضتتتتتتعية اعاهة،  ا مكن من  صتتتتتتيص

 الثالث سةوات اةخرية.
دما  املهن يتعلق بتشتتتتتتتتتتتتجيع اإل  صتتتتتتتتتتتتيص برممج ، من خاللدعم التشاااااااااغيل الذايت •

 اعاهة، وبلغ  وضتتتتعية ا  شتتتتخصتتتتا  39547مة    استتتتتحباد،  83واملشتتتتاريع املدرة للدخل
 .40% يقارب ما استحبادة اإلمث مة  نسبة

طالق برممج امتدن ولوجتة  من خالل ا  ،والنقالالولوجياات العمرانياة واملعماارياة    توفري •
مشتتتتتتتتتتتتتتتاريع تتعلق   لتةحبيتذمجتاعتة ترابيتة   21  مهت برجمتة شتتتتتتتتتتتتتترا تات  ، و 2018ا ستتتتتتتتتتتتتتةتة 

ودعم هتدرات املهةيني   اةشتتتتتتتتتتتتتتختا  ذوي اإلعتاهتة،بتصتتتتتتتتتتتتتتميمتات مالومتة الحتيتاجتات  
لحباعلني ا جمال  لحباودة اوتقوية القدرات املعرفية والتقةية    ،الرتابيني العاملني ا هذا اجملال

 .اإلعاهة واملهتمني بق اايالبةا  والتعمري 
 حقوق املهاجري   . 4 

مت لتان ني املغرب اليتستتتتتتتتتوية وضتتتتتتتتتعية املهاجرين غري الةظامالعمليتان املتعلقتان بمكة    -124
. امهاجر   50000تستتتتتتتوية وضتتتتتتتعية  من  2017-2016و  2014 خالل ستتتتتتتةواتا  ماطالهه

  1363، واالستتتتماع اىل  طالل جلو  من جةستتتيات خمتلحبة  1051 ما مت مةا صتتتحبة الجئ ل  
علش مستتو  مكتل الالجئني  الةظر ا طلبات اللجو . وتواصتل الستل ات املختصتة طالل جلو 

 لشؤون الالجئني الراط. الساميةبتعاون مع مكتل املحبوضية  وعدميي اجلةسية
دون   اململكتة املغربيتة علش لمني احلق ا التعليم ةبةتا  املهتاجرين والالجئني  حرصتتتتتتتتتتتتتتت  -125
التعليم برستم املوستم الدراستي   تلميذا من أبةاوهم مبختلف أستالق  3204مت تستجيل ، حيم متيي 

  .2021- 2020برستتتتم املوستتتتم الدراستتتتي   تلميذا  3227،  ما مت تستتتتجيل 2019-2020
مستتتتتتتتتتتتحبيدا برستتتتتتتتتتتم املوستتتتتتتتتتتم    304ومت متكيةهم  ذلك من دروس الرتبية غري الةظامية اليت  ل  

 .2021-2020مستحبيدا برسم املوسم الدراسي  407، و2020-2019الدراسي 
 ا علش غرار  أبةتا  املهتاجرين والالجئني  برامج التدعم االجتمتاعيدة من  االستتتتتتتتتتتتتتتحبتا   لت  -126
- 2019من هذه الحبئة خالل املوستم الدراستي   254الذي استتحباد مة  طحبال    84تيستريابرممج 
،  85مليون  حبظةا برممج  ا، و ذا  2021-2020خالل املوستتتتتتتتم الدراستتتتتتتتي   203و  0202

طحبال خالل   609و    2020-2019ستتتتي  طحبال برستتتتم املوستتتتم الدرا  617الذي استتتتتحباد مة   
 برممج املخيمات الصيحبية.، ف ال عن االستحبادة من  2021-2020املوسم الدراسي 

 املهاجرون والالجئون من خمتلف ا دمات الصتتتتتتتتتحية، حيم ستتتتتتتتتجل  ستتتتتتتتتةة يستتتتتتتتتتحبيد -127
مةهم من خدمات مرافق الرعاية الصتتتتتتتتتتتتحية اةستتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتية ومرافق   23758استتتتتتتتتتتتتحبادة   2019

شتتتتتتخصتتتتتتا خالل ستتتتتتةة   10684شتتتتتتحباوية،  ما استتتتتتتحباد من نحبس ا دمات املؤستتتتتتستتتتتتات اإلستتتتتتت
شتتخصتتا من ا دمات الصتتحية    8560شتتخصتتا من ا دمات الوهاوية، و  11550، و2020
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داخل املستتتتتتتتشتتتتتتتحبيات العمومية.   ما مت اعتماد خم ط استتتتتتترتاتيجي وطن حول الصتتتتتتتحة واهلجرة 
 .ربيةيتم تة يل  علش مستو  جهات اململكة املغ 2025–2021للحبرتة 
تشتغيل والكحبا ات، ن والالجئون من خدمات الو الة الوطةية إلنعا  الو املهاجر  يستتحبيد -128

  1558للو الة،  ما مت  استتتتتتتتتتتحبادة   التابعةمةهم مبختلف املكاتل   4382حيم مت تستتتتتتتتتتجيل 
مهاجرا والجئا بستتتوق الشتتتغل من طرف   104شتتتخصتتتا من ورشتتتات التكوين، ومت ادما  حواؤ 

 .الو الة املذ ورة
 مكافحة اال ار يف اللشر  . 5 

 جهودها ا جمال مكافحة االملار البشتتتتتتتتتتتتتر من خالل تةحبيذاململكة املغربية   واصتتتتتتتتتتتتتل  -129
احداث جلةة ،  2018حيم مت، خالل ستةة  املتعلق مبكافحة االملار البشتر،    27-14القانون 

، واليت أصتدرت تقريرها اةول ستةة  86والوهاية مة   االملار البشتروطةية لتةستيق اجرا ات مكافحة  
 .  ما مت ا اذ التدابري التالية:2020

تتمثل ا جرا ات ه تتتتتتتتتاوية  من خالل اضتتتتتتتتتمان محاية ضتتتتتتتتتحااي االملار البشتتتتتتتتتر،  تع ي   •
شتعار ال تحااي  قهم ا تةصتيل أنحبستهم ااحلر  علش عدم مواجهة ال تحية املتهم، و 

هم  شتتتتتتتتهود، وجعل اجللستتتتتتتتات ستتتتتتتترية، ومتتيع ال تتتتتتتتحااي  أو االستتتتتتتتتماع الي امدني  اطرف
ىل تعيني خماطل وحيد علش صتتتتعيد احملا م لتتبع ه تتتتااي  ااملستتتتاعدة الق تتتتاوية. اضتتتتافة  

 ؛ق ااي والقرارات الصادرة بش  اذه الاالملار البشر، ووضع هاعدة بيامت خاصة هب
تتبع ه تااي االملار البشتر احداث وحدة علش صتعيد ر ستة الةيابة العامة متخصتصتة ا   •

 واللجو  وفئات ذوي االجتياحات ا اصة؛
احداث شتتبكة لةواب الو ال  العامني للملك علش صتتعيد  ا م االستتتئةاف متخصتتصتتة   •

 ا ه ااي االملار البشر؛
احداث فريق متخصتتتتتتتتتص من املستتتتتتتتتاعدين االجتماعيني علش مستتتتتتتتتتو  احملا م ا جمال   •

 ؛والتكحبل هبم ومرافقتهم وموا بتهمالتعرف علش ال حااي املحبرتضني 
 ؛ب حااي االملار البشر ا املؤسسات الصحية العمومية الصحيالتكحبل  •
 ؛احداث أجه ة ترابية مةدجمة حلماية اةطحبال املعرضني للمخاطر •
 ؛اطالق محلة وطةية حلماية اةطحبال من االستغالل ا التسول •
 ؛مواصلة تةحبيذ برممج  اربة تشغيل اةطحبال •
 ؛تةحبيذ برممج محاية حقوق املرأة ا العمل اصلةمو  •
 ؛تةظيم دورات تدريبية لحباودة الحباعلني املعةيني مبكافحة  اهرة االملار البشر •
 ؛توعوية اجلرمية وخ وراا وأبعادها وملليااا والتبليغ عةها  لقا اتتةظيم  •
 ؛اجلرمية والوهاية مةهاموا بة مؤسسات اإلعالم الوطن للجهود املبذولة ملكافحة  •
التعاون الدوؤ علش مستتتتتتتتتتتتتتو  التصتتتتتتتتتتتتتدي جلراوم االملار البشتتتتتتتتتتتتتر العابرة للحدود  تع ي  •

 الوطةية.
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مكة  هذه التدابري من التصتتتتتتتتدي هلذه الظاهرة، حيم أف تتتتتتتت  جهود الةياات العامة  -130
،  2017ه تتتتية مستتتتجلة ستتتتةة    17شتتتتخصتتتتا ا اطار    47وأجه ة الشتتتترطة الق تتتتاوية اىل متابعة  

  151شتتتخصتتتا ا اطار    207، و2018ه تتتية مستتتجلة ستتتةة   80شتتتخصتتتا ا اطار    231و
. أي 2020ه تية مستجلة ستةة    131شتخصتا ا اطار    138، و2019ه تية مستجلة ستةة  

ه تتتتتية خالل الستتتتتةوات اةربع املذ ورة. وهد بلغ   379شتتتتتخصتتتتتا متابعا ا اطار    723مبجموع  
 م هاصرون.مةه 47% ضحية 719جمموع ال حااي ا هذه الق ااي 

وطةية ا هذا اجملال، ووضتتتتع هاعدة  استتتترتاتيجية  وشتتتترع  اململكة املغربية حاليا ا بلورة -131
متكن من املستتتتاعدة علش التشتتتتخيص والتقييم، وملميع العمل الق تتتتاوي  وطةية،   احصتتتتاوية بيامت

 ذي الصلة.

 التكوي  وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان  - رابعاا  
املرحلتة الرابعتة جهودهتا للةهوض بثقتافتة حقوق اإلنستتتتتتتتتتتتتتتان اخنراطهتا ا    اململكتةع رت   -132

، من خالل وضتتتتتتتتتتتع خ ة  202487ا أفق   حقوق اإلنستتتتتتتتتتتانا جمال  للربممج العاملي للتثقيف  
 وطةية ا هذا اجملال.

املتعلق مبةظومة الرتبية والتعليم والتكوين  51.17اإلطار رهم  تةحبيذا ملقت تتتتتتتتتيات القانون   -133
العلمي، واصتتتل  اململكة املغربية جهودها ا جمال ترستتتيخ مبادئ وهيم حقوق اإلنستتتان  والبحم  

وتع ي  عمتل أنتديتة    ،ةدرستتتتتتتتتتتتتتيت املت   اتقرر ومال متة املمراجعتة  واملواطةتة املةظومتة التعليميتة من خالل  
 املدارس.الرتبية علش حقوق اإلنسان 

 اةستتاستتي والتكوين املستتتمر حقوق اإلنستتان مكوم أستتاستتيا ا برامج التكوين  شتتكل -134
تةمية املعارف اليهم، مبا ميكن من  املوجهة، والتداريل  نحباذ القانونني  املكلحبمبؤستتتستتتات تكوين 

 واملهارات ال رورية حلماية حقوق اةشخا  والت بيق السليم للقانون. والسلو ات
وا هتذا اإلطتار، تواصتتتتتتتتتتتتتتتل تع ي  التكوين والتثقيف ا جمتال حقوق اإلنستتتتتتتتتتتتتتتان لحبتاوتدة  -135

  49667استتتتتحبادة ما جمموع    2021و  2017مو حبي اةمن الوطن، اذ عرف  الحبرتة ما بني  
مو ف شتتتتتتتترطة من برامج التكوين املذ ورة ا جمال حقوق اإلنستتتتتتتتان. وا هذا اإلطار، مت تةحبيذ 

، استتتتتحباد مة  رؤستتتتا  خالاي التكحبل الةستتتتا  ضتتتتحااي العةف، ف تتتتال عن برممج لتكوين املكونني
تةظيم أايم حتستتتتتتيستتتتتتية خبصتتتتتتو  ادور ومهام خالاي التكحبل الةستتتتتتا  ضتتتتتتحااي العةفا و ا اربة  
االملار البشتتتتتتتتتترا و ااالملار غري املشتتتتتتتتتتروع املهاجرينا، و ذا تةظيم ورشتتتتتتتتتتات عمل حول هانون 

تع ر ذلك و ل  هذه اجلهود  ذلك  عداد دالول عملية ، مثلما 14-27االملار البشتتتتتر رهم  
لحباودة مو حبي اةمن الوطن، واصتتتتتدار مدونة ستتتتتلوق ودورايت ومذ رات مديرية هادفة اىل تع ي  

 احرتام حقوق اإلنسان.
واصتل  مؤستستة الدرق امللكي تةحبيذ استرتاتيجيتها املعتمدة لتع ي  ثقافة حقوق اإلنستان  -136

عةصتتتتتتتتتترا من برامج   47721طا املهام اليومية املةوطة هبا، حيم استتتتتتتتتتتحباد لد  عةاصتتتتتتتتتترها ارتبا
.  متا يتم دعم هتذه  2021و  2017للتكوين ا جمتال حقوق اإلنستتتتتتتتتتتتتتتان خالل الحبرتة متا بني  

املؤستتتتتتتستتتتتتتة علش  ي ها ا ارجي ا جمال التكوين وتبادل التجارب واملمارستتتتتتتات    انحبتاحالربامج  
طةية والدولية املعةية  قوق اإلنستتتتتان. ومواراة مع ذلك، مت الحب تتتتتلش مع املؤستتتتتستتتتتات واهليئات الو 
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العمل علش نشر واثوق مرجعية علش مستو  الوحدات، تتعلق  قوق اإلنسان بصحبة عامة ومحاية 
الحبئات اهلشتتة بشتتكل خا . اضتتافة اىل نشتتر جمموعة من الدالول ا اصتتة بقواعد  ارستتة خمتلف 

 حقوق اإلنسان. املهام ا احرتام اتم للقانون ومبادئ 
استتتتهدف  برامج التكوين والتدريل املوجهة ملو حبي الستتتجون ترستتتيخ حقوق اإلنستتتان،  -137

 ، علش برجمة مصتتتتتتتتوغات خاصتتتتتتتتة2015احملدث ستتتتتتتتةة طر املر   الوطن لتكوين اةحيم يعمل 
املو حبون ب ،  ا مكن من استتتتتتتتحبادة ا مجيع الدورات التكويةية اليت خي تتتتتتتع هلا    اإلنستتتتتتتان قوق  
مو حبا من تكوين أستتتاستتتي  ل مواضتتتيع حقوق اإلنستتتان ا ارتباطها  قوق الستتتجةا ،   3829

.  متتا يةحبتا هتتذا املر   ا اطتتار التتتدريتتل ا جمتتال 2021اىل   2017وذلتتك خالل الحبرتة من  
ليني ووطةيني، مبا يتيا االستتتتتتتتحبادة من التجارب واملمارستتتتتتتات  حقوق اإلنستتتتتتتان، علش شتتتتتتتر ا  دو 

 الحب لش لتع ي  محاية حقوق اإلنسان داخل املؤسسات السجةية.
الةيابة العامة واجمللس اةعلش للستتتتتتتتتتتتل ة الق تتتتتتتتتتتتاوية علش اطالق برممج   ر ستتتتتتتتتتتتةعمل   -138

ؤستتتتتستتتتتات الوطةية وأطر بع  امل  الق تتتتتاةالتكوين ا جمال حقوق اإلنستتتتتان بصتتتتتحبة داومة لحباودة 
وضتتباط الشتترطة الق تتاوية اةمن الوطن والدرق امللكي ومستتؤوؤ املةدوبية العامة إلدارة الستتجون 

،  2022واعادة اإلدما ، حيم مت تةظيم ستتتتتبع دورات استتتتتتحباد مةها اىل حدود فرباير من ستتتتتةة  
العامة   من أطر ومستتتتتتتؤوؤ ر ستتتتتتتة الةيابة  123من ه تتتتتتتاة احلكم وه تتتتتتتاة الةيابة العامة، و  719

من مؤستتستتات أخر  من بيةها اجمللس الوطن حلقوق   108واجمللس اةعلش للستتل ة الق تتاوية، و
.  اإلنستتتتتتتتتتتتان واملديرية العامة لألمن الوطن وهيادة الدرق امللكي واملةدوبية العامة إلدارة الستتتتتتتتتتتتجون 

ستتتتتتتتتتان.  علش لطري هذه الدورات التكويةية خربا  وطةيون ودوليون ا جمال حقوق اإلنويشتتتتتتتتتترف 
 ما يستتتتتهر املعهد العاؤ للق تتتتتا  علش ادما  مبادئ وهواعد حقوق اإلنستتتتتان ا برامج التكوين 

 املوجهة للق اة.
، برمجمها ا جمال 2008ع رت اللجةة الوطةية للقانون الدوؤ اإلنستتتتتتتتاين احملدثة ستتتتتتتتةة   -139

بت بيق ،   تتتتتتتباط    املعةيةاةطراف لد  خمتلف   القانون الدوؤ اإلنستتتتتتتاينأحكام  التكوين ونشتتتتتتتر 
القوات املستتلحة امللكية، والدرق امللكي، واةمن الوطن، والقوات املستتاعدة. واستتتحباد  ذلك من 
هذه الربامج اةطر الورارية املكلحبون الشتتتتتتتتتتؤون القانونية، ف تتتتتتتتتتال عن  صتتتتتتتتتتيص دورات تكويةية 

 ون الدوؤ اإلنستتتتتتتايناللجةة الوطةية للقانلحباودة مةظمات اجملتمع املدين والصتتتتتتتححبيني.  ما دأب  
علش   علش تةظيم مواود مستتتتتتتتتديرة مع الربملانيني حول ه تتتتتتتتااي القانون الدوؤ اإلنستتتتتتتتاين وت بيقات

 املستو  الوطن.

 املمارسات الفضلى والتحدايت والصعوابت  - خامساا  
واصتتتتتتتتتلة اململكة املغربية مستتتتتتتتتارها اإلصتتتتتتتتتالحي لتحبعيل لتقرير مبا  املشتتتتتتتتتمولةمتي ت الحبرتة  -140

من خالل استتتتتتتتكمال أورا  تع ي  اإلطار   واحلرايتمقت تتتتتتتيات الدستتتتتتتتور املتعلقة  ماية احلقوق 
 وضمان سيادة القانون.فصل السلط املؤسسايت وتقوية البةا  الدميقراطي وترسيخ 

ومتا خلحبتت  من  اثر   19فيتد  طرحت  هتذه الحبرتة اليت ت امةت  مع اةرمتة الصتتتتتتتتتتتتتتحيتة لكو  -141
احلقوق بني الحبئات واجملاالت. وهد   التمتعاملستتاواة ا    حتقيقعلش حقوق اإلنستتان، حتدايت ام 

شتتتكل  املقاربة الوطةية لتدبري هذه اةرمة مةاستتتبة لتكريس خيار حقوق اإلنستتتان، اعتباره خيارا 



A/HRC/WG.6/41/MAR/1 

 30 

ر التتدولتتة احلمتتاويتتة والةهوض استتتتتتتتتتتتتترتاتيجيتتا للتتدولتتة، حيتتم ستتتتتتتتتتتتتتتامهتت  هتتذه املقتتاربتتة ا تع ي  أدوا
مبستتتتتتتتتتتؤوليااا، وال ستتتتتتتتتتتيما ما يتعلق برتستتتتتتتتتتتيخ العدالة االجتماعية واملستتتتتتتتتتتاواة، والةهوض احلقوق 
االهتصتتادية واالجتماعية للحبئات اهلشتتة، وهو ما ستتلكت  اململكة املغربية الشتتروع ا تعميم احلماية 

 ال البشري ا صلل التةمية.االجتماعية، واهرارووذ  تةموي جديد ي ع االرتقا  الرأمس
أ دت املشتتتتتتتتتتاورات اجلهوية املوستتتتتتتتتتعة ا اصتتتتتتتتتتة  عداد التقرير الوطن مع  افة الحباعلني  -142

لدوري الشامل علش اةمهية القصو  ملوا بة ورشي ا االستعراضالرتابيني حول البعد اجلهوي للية  
اؤ واملوارد البشتتتتتتتتتتتتترية املؤهلة ومتكني اجلهوية املتقدمة والالمتر   اإلداري، من خالل توفري الدعم امل

الحباعلني علش املستتتتتتتتتتتتتتتو  الرتايب من االخنراط ا التخ يط والربجمة وفق املقاربة املبةية علش حقوق 
 اإلنسان.
حقوق ومحاية  وضتتتتتتتتع وتةحبيذ ستتتتتتتتياستتتتتتتتات عمومية تتوخش تع ي   يةاملغرباململكة  واصتتتتتتتتل ت -143

ا وضعية اعاهة واملهاجرون   واةشخا )اةطحبال    اإلنسان، خاصة تلك املرتب ة احلقوق الحبئوية
، بني املتدخلني يقت تتي اعماهلا بشتتكل مجع تقوية التةستتيق وطالبو اللجو ...(، وهي ستتياستتات

هذه محاية و ليات احلماية والتكحبل ل تمان ااعتها ا بةيات علش الصتعيد الرتايب، وتوفري    خاصتة
 الحبئات.
واحلرايت ا ستتتتتتتتياق التحوالت الرهمية املتستتتتتتتتارعة حتدايت  رب  ت رح  ارستتتتتتتتة احلقوق   -144

دون املستتتتاس  قوق  واحلرايت حرية  ارستتتتة احلقوق  احرتام التوارن بني  أااللت ام مببدمهية مرتب ة ا
احلق ا ا صتتوصتتية وا عدم التعرض للتشتتهري أو الوصتتم. و  احلق ا التعبري    ،اةفراد واملؤستتستتات

قتتدرة ب، و املتتذ ورة  لتحوالتل مستتتتتتتتتتتتتتتايراتتاةظومتتة القتتانونيتتة الوطةيتتة ومتتد   وهي حتتتدايت ترتبط امل
وعموم  املعةينيوالحباعلني املمارستتتتتتتتتتة الحباعلني املؤستتتتتتتتتتستتتتتتتتتتاتيني واهليئات املهةية علش لطري جماالت  

 املواطةني.

 التقرير  قاااامالح  
 خالصات املشاورات إلعداد التقرير الوطن .1
 مالحق( 3)  االسرتاتيجيات والربامج .2
 نصا هانونيا(  11نصو  متعلقة مبؤسسات دستورية و 6القوانني ) .3
 )هرارات 3للحكامة اجليدة والتقةني )دستورية  ةهرارات مؤسسواذ  من  .4

 احلواشي

 . دليل حول اعداد التقارير الوطةية واحلوار مع هيئات حقوق اإلنسان 1 
 .اليت تشكل ج  اً من تقارير اململكة املغربية 2 
املوافق مبوجب  علش   81.16بتةحبيذ القانون رهم  2018غش   6الصادر ا  1.18.72الظهري الشريف رهم  3 

يونيو    11، املعتمدة جبةيف ا 1930بش ن العمل اجلربي،  29املتعلق االتحباهية رهم  2014بروتو ول 
 .2018غش   23بتاريخ   6702اجلريدة الرمسية عدد  املةشور ، 2014

 : متوفر املوهع الرمسي للمةدوبية السامية للتخ يط علش الرابطالتقرير  4 
  Rapport National 2020 sur la mise en œuvre par le Royaume du Maroc des Objectifs de 

(hcp.ma) Développement Durable 

   6652الوطن حلقوق اإلنسان املةشور اجلريدة الرمسية عدد  اجمللساملتعلق  عادة تةظيم  76.15القانون رهم  5 
 . 2018يوم فاتا مارس  

 وهو مؤسسة وطةية مستقلة تتوىل مهمة الدفاع عن احلقوق، ا ن اق العالهة بني اإلدارة واملرتحبقني.  6 
 . 2018بتاريخ فاتا أبريل   6765ةشور اجلريدة الرمسية عدد  امللق مبؤسسة الوسيط املتع 14-16القانون رهم  7 

https://www.hcp.ma/Rapport-National-2020-sur-la-mise-en-oeuvre-par-le-Royaume-du-Maroc-des-Objectifs-de-Developpement-Durable_a2592.html
https://www.hcp.ma/Rapport-National-2020-sur-la-mise-en-oeuvre-par-le-Royaume-du-Maroc-des-Objectifs-de-Developpement-Durable_a2592.html
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  6612جلريدة الرمسية عدد املةشور ايئة املةاصحبة و اربة مجيع أشكال التميي ، هبملتعلق ا 79.14القانون رهم  8 

 . 2017شتةرب  21بتاريخ 
مةشور اجلريدة الرمسية عدد   والوهاية من الرشوة و اربتها  الوطةية للة اهة املتعلق ب اهليئة  46.19القانون رهم  9 

 . 2021ماي   13بتاريخ  6986
  6640املتعلق اجمللس االستشاري للشباب والعمل اجلمعوي مةشور اجلريدة الرمسية عدد   89.15القانون رهم  10 

 . 2018يةاير   18بتاريخ 
 6870اجلريدة الرمسية عدد  املةشوراملتعلق اجمللس الوطن للغات والثقافة املغربية  04.16القانون التةظيمي رهم  11 

 . 2020أبريل   02بتاريخ 
ةشور ا اجلريدة الرمسية عدد املاملتعلق مبجلس الةواب،  27.11هانون يق ي بتغيري وتتميم القانون التةظيمي رهم  12 

 . 2021  ماي 17بتاريخ  6987
  6987ةشور ا اجلريدة الرمسية عدد  املاملستشارين،  28.11هانون يق ي بتغيري وتتميم القانون التةظيمي رهم  13 

  .2021ماي  17بتاريخ 
ماي   17بتاريخ  6987املةشور ا اجلريدة الرمسية عدد  59.11يق ي بتغيري وتتميم القانون التةظيمي  هانون 14 

2021 . 
جلريدة الرمسية عدد  ، املةشور ا ااملتعلق اةح اب السياسية 29.11ري القانون التةظيمي رهم يق ي بتغيهانون  15 

 . 2021  ماي 17بتاريخ  6987
املتعلق مبدونة االنتخاات وتةظيم مراجعة استثةاوية للواوا االنتخابية   9.97هانون يق ي بتغيري القانون رهم   16 

 .2021أبريل   05بتاريخ  6975ة عدد ا اصة الغرف املهةية، اجلريدة الرمسي
املتعلق بةقل اختصاصات السل ة احلكومية املكلحبة العدل اىل الو يل العام للملك لد    33.17القانون رهم  17 

 كمة الةق  بصحبت  رويسا للةيابة العامة وبسن هواعد لتةظيم ر سة الةيابة العامة، املةشور اجلريدة الرمسية عدد  
 .2017شتةرب  18بتاريخ  6605

 . 2022يوليور  14بتاريخ   7108اجلريدة الرمسية عدد  املةشور املتعلق التةظيم الق اوي  38.15القانون رهم  18 
بتاريخ   7009اجلريدة الرمسية عدد   املةشور املتعلق بتةظيم املحبتشية العامة للشؤون الق اوية  38.21القانون رهم  19 

 . 2021غش   2
 . 2021  مارس 08بتاريخ   6967اجلريدة الرمسية عدد   الصادرةةخالهيات الق اوية مدونة ا 20 
يونيو   14بتاريخ  4167املةشور اجلريدة الرمسية عدد  اةموال  املتعلق مبكافحة غسل 12.18القانون رهم  21 

2021 . 
اةشخا  ا جرمية غسل اةموال  خاصة من خالل الرفع من احلد اةدر واةهصش للغرامة احملكوم هبا علش  22 

اإلضافة اىل مصادرة مجيع العاودات املتحصلة من ذلك، ف ال عن توسيع الوحة اجلراوم اةصلية جلرمية غسل  
اةموال ولو ارتكب  خار  الرتاب الوطن، وذلك  ضافة جراوم اةسواق املالية وجرمية البيع وتقدق ا دمات  

 بشكل هرمي. 
 . 2021شتةرب  20بتاريخ  7023لرمسية عدد صدر اجلريدة ا 23 
بتاريخ   6763املةشور اجلريدة الرمسية عدد  1.19.45 الشريف رهم الصادر بتةحبيذه الظهري  89.18القانون  24 

 . 2019مارس   25
، الذي حيدد هواعد نظام تغذية  89.18احملدد لكيحبيات ت بيق القانون القانون  2.22.222املرسوم رهم  25 

وضوعني حت  احلراسة الةظرية واةحداث احملتحبظ هبم و يحبيات تقدق الوجبات الغذاوية، املةشور  اةشخا  امل
  .2022ماي   19بتاريخ   7092اجلريدة الرمسية عدد 

  19بتاريخ  6866الرمسية عدد  الشرعي املةشور اجلريدةاملتعلق بتةظيم  ارسة مهام ال ل   77.17القانون رهم  26 
 . 2020مارس 

  27بتاريخ   6738جلريدة الرمسية عدد ا املةشورمبثابة ميثاق وطن لالمتر   اإلداري،  2.17.618املرسوم رهم  27 
 . 2018دجةرب 

  : الرابطمت اعداد حصيلة أولية مت مةة ا اتقريتتر حول حصيلة أعمال اللجةة الورارية لالمتر   اإلداريا املتاح علش  28 
2020.indd (participer.ma)-07-29-BOOK 

 29 ouvert.ma-https://www.gouvernement 
 حداث اللجةة الوطةية للمساواة بني اجلةسني ومتكني املرأة، املةشور اجلريدة الرمسية    194.22.2رستوم رهم امل 30 

 .2022يونيو  20بتاريخ   7101عدد 
أنحبا، مكةاس،  - أصيلة، سال، الراط، أ ادير، الدار البي ا -بعماالت وأهاليم طةجةمت احداث هذه اةجه ة  31 

 مرا ش، العيون. 
 أبريل  23بتاريخ  6667اجلريدة الرمسية عدد   املةشوراملتعلق مبؤسسات الرعاية االجتماعية  65.15القانون رهم  32 

2018 . 
 7010اجلريدة الرمسية عدد  املةشورلعاملني االجتماعيني ، املتعلق بتةظيم مهةة العامالت وا45.18القانون رهم  33 

 . 2021غش   05بتاريخ 
مشروع يهدف اىل انشا  مرجعية وطةية لتقييم اإلعاهة، تكون دعامة أساسية إلصالح ور  احلماية االجتماعية   34 

القانون اإلطار   يةدر  هذا املشروع ا اطار تحبعيل مقت يات  .من خالل استهداف مجع وترشيد أف ل للموارد
مة  اليت تةص علش   2املتعلق  قوق االشخا  ا وضعية اعاهة والةهوض هبا، خاصة املادة  97  - 13رهم 

 23تعريف جديد لحعاهة  ةتا  لتحباعل اجلانل ال   مع اجلوانل االجتماعية وتلك املرتب ة احمليط، و ذا املادة 
 .اإلعاهةا من هذا القانون املتعلقة  صدار اب اهة خاصة 

 :التالية اىل حتقيق اةهداف 2030-2020يهدف الربممج الوطن املةدمج للةهوض اوضاع اةشخا  املسةني  35 
 ادما  بعد الشيخوخة ا الربامج واالسرتاتيجيات الوطةية واجلهوية واحمللية.   •
الوطةية حلماية اةشخا  املسةني ورفع  تعبئة الحباعلني وضمان االلتقاوية بني خمتلف الربامج واملبادرات  •

 حتدي التحول الدميغراا املتمثل ا ت ايد وثرية الشيخوخة. 
 ضمان بيئة داجمة ومشار ة فاعلة لألشخا  للمسةني ا احلياة العامة.  •
 توفري الرعاية واحلماية االجتماعية وضمان حقوق اةشخا  املسةني والةهوض اوضاعهم.  •

 :أساسية  اور أربعةحول الوطن  يتمحور هذا الربممج  

https://participer.ma/wp-content/uploads/2020/11/RapportDeconcentration_03112020-1.pdf
https://www.gouvernement-ouvert.ma/


A/HRC/WG.6/41/MAR/1 

 32 

 
 .الشيخوخة  املرتب ة املخاطر من الوهاية االجتماعية التغ ية تعميم  :اةول احملور •
 .داعمة متكيةية بيئة توفري :الثاين احملور •
 .املسةني لألشخا  والثقافية واالجتماعية السياسية املشار ة :الثالم احملور •
 .التشريعي اجملال والةهوض املعرفة وت وير تع ي  :الرابع احملور •

يعد املرصد الوطن لألشخا  املسةني  لية وطةية تساهم ا رصد اةوضاع الدميغرافية واالجتماعية واالهتصادية،   36 
وت وير املؤشرات واملع يات والةهوض البحم العلمي ا هذا اجملال. ويتمي  املرصد برت يبة راعية، ت م ا  

ق اعات احلكومية، ومجعيات اجملتمع املدين العاملة ا هذا اجملال، ومرا   البحم العلمي  ع ويتها  ل من ال
املغرب ) متاح علش املوهع  املسةني حول اةشخا  2018 لسةة اةول الوطن تقريرهاملرصد أصدر  .والتقن، وا ربا 

 الرمسي لورارة الت امن واإلدما  االجتماعي واةسرة (: 
 -content/uploads/2020/08/web-https://social.gov.ma/wp

-8A%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%

-D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%

D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%86.pdf% 
تةحبيذا للتوجيهات  2013تةدر  هذه االسرتاتيجية ا اطار السياسة اجلديدة للهجرة واللجو  اليت مت اطالهها سةة   37 

عملية تروم  لها اىل   81هدفا خاصا و  27وأفقي وبرممج عمل ه اعي   11امللكية.  تت من هذه االسرتاتيجية 
 ضمان ولو  املهاجرين والالجئني للحقوق االهتصادية واالجتماعية والثقافية والرتبوية. 

أبريل   5بتاريخ  6975ةشور اجلريدة الرمسية عدد املاملتعلق احلماية االجتماعية  09.21اإلطار رهم  القانون 38 
2021 . 

املتعلق مبةظومة استهداف املستحبيدين من برامج الدعم االجتماعي و حداث الو الة الوطةية  18.72القانون رهم  39 
اةوىل، يهدف هذا  ت   . حسل ماد 2020غش   13بتاريخ   6908للسجالت املةشور اجلريدة الرمسية عدد 

الدعم االجتماعي اليت   القانون اىل وضع مةظومة وطةية لتسجيل اةسر واةفراد الراغبني ا االستحبادة من برامج
تشرف عليها اإلدارات العمومية واجلماعات الرتابية واهليئات العمومية، من خالل احداث سجل اجتماعي موحد 
وسجل وطن للسكان، يكون الغرض مةهما حتديد الحبئات املستهدفة، من أجل متكيةها من االستحبادة من الربامج 

 . السجالت املتعلقة هبذه املةظومةاملذ ورة، و ذا احداث و الة وطةية لتدبري
ا ا  بحبئات املهةيني والعمال    ،املتعلق بةظام الت مني اإلجباري اةساسي عن املرض  98.15القانون رهم  40 

  13بتاريخ  6586املستقلني واةشخا  غري اةجرا  الذين ي اولون نشاطا خاصا املةشور اجلريدة الرمسية عدد 
 . 2017يوليور 

 حداث نظام للمعاشات لحباودة فئات املهةيني والعمال املستقلني واةشخا  غري اةجرا    99.15رهم  القانون 41 
 .2017دجةرب  21بتاريخ  6632الذين ي اولون نشاطا خاصا املةشور اجلريدة الرمسية عدد 

 ورا اسرتاتيجيا   13  رب  ت معلش سبعة رهامت   2030 السرتاتيجية الوطةية للتةمية املستدامةاترتك  هذه  42 
 ِمؤشرا.  137و

 . 2020الواردة هي تقرير ر سة الةيابة العامة لسةة  تحسل املع يا 43 
املتعلق بتةظيم  ارسة مهام ال ل الشرعي اجلهات ال بية املخول هلا  ارسة مهام   77.17حدد القانون رهم  44 

املخول هلا انتداب ، اإلضافة اىل تةظيم العالهة بني  ال ل الشرعي، و يحبيات انتداب ال بيل الشرعي واجلهات 
علي  دوليا.  ما خول هذا القانون  هذه اةطراف وحتديد معايري ااار تقارير التشريا ال   وفقا ملا هو متعارف

لألطبا  املتخصصني ا ال ل الشرعي، حق التسجيل جبداول ا ربا  الق اويني مبحا م االستئةاف وهوما سيؤدي  
الق اوية اليت سيتم ااارها ا اطار هذا التخصص ال   وتوفري اةطر البشرية املؤهلة   الرفع من جودة ا رباتاىل

 ما وضع هذا القانون مقت يات هانونية  حبيلة  ع ا  مصداهية أ رب    .واملتخصصة لتكون ا خدمة العدالة
  اعات اليت يب  فيها، وهو ما سيساهم ا تع ي للشواهد وا ربات ال بية اليت تعرض علش الق ا  ا اطار الة

ضمامت احملا مة العادلة. ولتمكني اةطبا  املؤهلني ملمارسة مهام ال ل الشرعي من  ارسة مهامهم بكامل  
 التجرد واالستقاللية، ت من القانون مقت يات رجرية محاوية لحباودام. 

شتةرب   16جلريدة الرمسية بتاريخ ا   املةشورات السجةية املتعلق بتةظيم وتسيري املؤسس 23.98القانون رهم  45 
1999 . 

 تعتمد برامج تشغيل السجةا  داخل املؤسسات السجةية علش نظامني لتشغيلهم املؤسسات السجةية:  46 
أ/ نظام الشغل ا اطار اةشغال العامة )الكلف(، حيم يعترب عمل السجةا  وفق هذا الةظام أحد أهم الربامج    

بكل مؤسسة سجةية، ويتم مبوجل هذا الةظام تكليف بع  السجةا   ن يتوفرون علش شروط  ددة وبةا    اليومية
القيام بكيحبية دورية مبختلف اةشغال وا دمات الالرمة لسري املؤسسة حت  اإلشراف املباشر   علش طلبهم،

 بخ وخدمات أخر . يتقاضش  ملو حبيها، وتتمثل جماالت الشغل حسل هذا الةظام ا الةظافة والصيانة وال 
السجةا  مقابال ماداي عن هذا العمل،  ما يستحبيدون من التعوي ات املستحقة وفقا للقانون ا حالة اصابتهم  

 اي حادثة من حوادث الشغل أثةا  م اولة هذا العمل. 
مؤهالت ومهارات  ب/ نظام الشغل بوحدات اإلنتا  الحبن واحلرا، حيم مت وضع وتةحبيذ برامج لتلقني السجةا   

حرفية وفةية تيسريا إلعادة ادماجهم اجتماعيا ومهةيا بعد اإلفرا  عةهم، وهلذه الغاية مت احداث وحدات لحنتا   
الحبن واحلرا وتةويع الربامج املس رة الوحدات القاومة لتشمل خمتلف فئات السجةا ، تعىن بتلقني احلرف وصةع  

  وانتا  مةتوجات حرفية وفةية.
حاملي هذا   تحبكيك خ اب الت رف لحبك االرتباط مع  وتصحيا بع  املحباهيم، ولهيليتم ذلك من خالل  47 

بشكل ميكةهم من التخلي عن التصورات اإلهصاوية وبةا  تصورات بديلة، تةبن علش االختالف والتساما  ا  اب
 . واالنحبتاح

علش فهم واستيعاب اإلطار القانوين املةظم لعالهة اةفراد اجملتمع والدولة،  ة السجةا  مساعديتم ذلك من خالل  48 
ان الها من جدلية احلقوق والواجبات ومن مدخل املواطةة اإلجيابية، مث من خالل مقاربة لسيس وعي حقوهي  

بري االختالف مع  لد  املشار ني يع ر اميا م املشرتق اإلنساين، ولهيلهم علش تبن  ارسات مةحبتحة ا تد
 .خرينال

 حبا ات معرفية وسلو ية متكةهم من حتصني ذواام مبا ميكةهم من تحبادي    السجةا  ساب تا يتم ذلك من خالل  49 
 . االنسياق مع ا  اات املت رفة واالندما  االجيايب بعد اإلفرا 

أنسل ملا يتوفرون علي  من   املهارات والكحبا ات ال رورية الستغالل السجةا  ساب تا يتم ذلك من خالل  50 

https://social.gov.ma/wp-content/uploads/2020/08/web-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%86.pdf
https://social.gov.ma/wp-content/uploads/2020/08/web-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%86.pdf
https://social.gov.ma/wp-content/uploads/2020/08/web-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%86.pdf
https://social.gov.ma/wp-content/uploads/2020/08/web-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%86.pdf
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هدرات ومؤهالت علمية وحرفية، ا اطار بةا  مشروع ذايت أو جمتمعي ال يسعش فقط اىل حتقيق االستقاللية  

اهتصادية، واوا يرمي أي ا اىل تسخري القدرات الذاتية  دمة احمليط االجتماعي مبا حيقق املصاحلة مع  -السوسيو
 .اجملتمع

 . 2019يوليور  29بتاريخ   6799رمسية عدد  مةشور اجلريدة ال 51 
  12بتاريخ  6655املتعلق احلق ا احلصول علش املعلومات مةشور اجلريدة الرمسية عدد  31.13القانون رهم  52 

 . 2018مارس 
 www.chafafiya.ma :بوابة احلصول علش املعلومات 53 
ةشور ا اجلريدة الرمسية عدد  امل بتحديد  يحبيات مةا ب اهة الصحافة املهةية وملديدها  2.19.121املرسوم رهم  54 

 . 2018مارس   28بتاريخ  1658
  6761ةشور اجلريدة الرمسية عدد ملوالتوريع ا والةشر وال باعة  املتعلق بدعم الصحافة  2.18.136املرسوم رهم  55 

 . 2019مارس  18بتاريخ 
املتعلق بكيحبيات مةا اإلذن ا ا   حداث أو نشر أو طبع أي م بوع دوري أجة    2.18.182املرسوم رهم  56 

 . 2018يوليور  16بتاريخ  6691ةشور اجلريدة الرمسية عدد  املاملغرب 
ستحبادة من تصريا للتصوير الذايت املتعلق اإلنتا  السمعي البصري بتحديد  يحبيات اال  2.19.170املرسوم رهم  57 

  .2021يونيو  24بتاريخ  6998املوج   دمة الصحافة اإللكرتونية مةشور اجلريدة الرمسية عدد 
، اىل الةياات العامة  2019شتةرب  17س/ر.ن.ع واتريخ  33وجه  ر سة الةيابة العامة رسالة دورية حت  عدد  58 

ا م، حتثها علش الكف عن حتريك املتابعات فيما يتعلق بق ااي السل والقذف اال بعد موافاة هذه الر سة  احمل
بتقرير محبصل حول الق ية، وما يقرتح ا ش  ا من اجرا ات هانونية، ا احرتام اتم للمقت يات القانونية املتعلقة  

بغية تةظيم استعمال سل ة املال مة مبا يتوافق مع  التقادم املةصو  عليها ا هانون الصحافة والةشر. وذلك 
 .السياسة اجلةاوية املقررة

 2020-2021سةيت بلغ  االعتمادات اليت مت رصدها لدعم الصحافة املكتوبة الورهية مةها واإللكرتونية برسم  59 
 التاؤ: درهم علش الشكل   337.678.684,61مليون درهم، صرف مةها مبلغ  345ما جمموع  

 :2021اىل شهر يونيو  2020 املبلغ اإلمجاؤ لألجور اليت مت حتملها من شهر يوليور •
 مقاولة صححبية؛  136درهم، استحبادت مة    213.611.542,47

درهم  9.390.000,00   تلة اةجور:املبلغ اإلمجاؤ الذي مت صرف  علش شكل دعم ج اا بةا  علش   •
 صححبية؛ مقاولة  142استحبادت مة  

مقاوالت   8درهم استحبادت مة    1.489.185,09 التعددية:مبلغ دعم املقاوالت الصحافية ا اطار  •
   ؛صححبية

 درهم؛ 49.104.494,31 مبلغ واجبات االخنراط ا الصةدوق الوطن لل مان االجتماعي: •
للدعم علش شكل   ( من املبلغ اإلمجاؤ املخصص%30مبلغ ال ريبة علش الدخل ميثل نسبة ثالثون املاوة ) •

 درهم.  64.083.462,74حتمل اةجور،أي 
  ما مت صرف اعتمادات مالية من أجل: •
 درهم؛ مليون  30مببلغ مقاولة متخصصة ا طباعة الصحف  11دعم  •
 مليون درهم؛ 60دعم توريع الصحف مببلغ  •

ر، دعم اإلذاعات ا اصة  اإلضافة اىل الدعم املخصص للصحافة املكتوبة، مت بصحبة استثةاوية، وا نحبس اإلطا  
 . مليون درهم  55مببلغ 

  7بتاريخ   6454القاضي  حداث اجمللس الوطن للصحافة االملةشور اجلريدة الرمسية عدد  90.13القانون رهم  60 
 . 2016أبريل 

 التقرير املةشور املوهع الرمسي للهيئة العليا لالتصال السمعي البصري:  61 
   -https://www.haca.ma/sites/default/files/upload/Rapport%20de%20synth%C3%A8se%20

0m%C3%A9diatique%20du%20Covid%2019_V%2005.08.2020.pdf%20couverture%2 
يتةاول التحليل خصاوص املعاجلة واملوا بة اإلعالمية اليت رصداا اإلذاعات والقةوات التلحب ية الوطةية لألرمة    

ذي أفرد  الواوية.  ما مكن هذا التقرير من الوهوف علش الةقاوص اليت طبع  جمهود اليقظة والتعبئة اإلعالمي ال
 هلذه اةرمة. 

املتعلق ب مان تعددية التعبري السياسي ا خدمات   37-21هرار اجمللس اةعلش لالتصال السمعي البصري رهم  62 
اجلريدة   املةشور 2021خالل االنتخاات التشريعية واجلهوية واجلماعية العامة لسةة  االتصال السمعي البصري

 . 2021يوليور  02بتاريخ  6382الرمسية عدد 
بش ن ضمان التعبري التعددي لتيارات الرأي    20-18هرار اجمللس اةعلش لالتصال السمعي البصري رهم  -  

اجلريدة   املةشور ا خدمات االتصال السمعي البصري خار  فرتات االنتخاات العامة واالستحبتا ات  والحبكر
 .2018غش   09بتاريخ   5540الرمسية عدد 

بش ن احرتام مبدأ   2017نونرب  21بتاريخ ا   42-17  اةعلش لالتصال السمعي البصري رهم هرار اجمللس -  
 .هريةة الربا ة واملساطر الق اوية ا ا دمات السمعية البصرية

  املةظم للتجمعات العمومية. 2002يوليور  23بتاريخ  00-76املعدل واملتمم القانون رهم  1958 هري  63 
غش    5بتاريخ   7010اجلريدة الرمسية عدد  املةشورالت وعي  العمل املتعلق بتةظيم  06.18القانون رهم  64 

2021 . 
 . 2021شتةرب  13بتاريخ   7021مةشور اجلريدة الرمسية عدد   65 
 . 2021شتةرب  13بتاريخ   7021مةشور اجلريدة الرمسية عدد   66 
 67 https://www.eparticipation.ma 
تروم املرحلة الثالثة للمبادرة الوطةية للتةمية البشرية تةمية الرأمسال البشري وحتسني  روف اةجيال الصاعدة ودعم   68 

حيم خصص  الحبئات االجتماعية ا وضعية صعبة وخلق جيل جديد من املبادرات املدرة للدخل والتشغيل. 
برممج تدارق ا صا  املسجل علش مستو  البةيات    1 تمويل أربعة برامج  التاؤ:لللمبادرة اؤ املغالف ال

  3؛  برممج موا بة اةشخا  ا وضعية هشة  2 ؛التحتية وا دمات اةساسية اجملاالت الرتابية اةهل ملهي ا
 . يال الصاعدةبرممج الدفع التةمية البشرية لألج 4؛ واإلدما  االهتصادي للشباب برممج حتسني الدخل

( بكلحبة 2023-2017سةوات ) 7ميتد برممج تقليص الحبوارق اجملالية واالجتماعية ا العا  القروي علش مد    69 

http://www.chafafiya.ma/
https://www.haca.ma/sites/default/files/upload/Rapport%20de%20synth%C3%A8se%20-%20couverture%20m%C3%A9diatique%20du%20Covid%2019_V%2005.08.2020.pdf
https://www.haca.ma/sites/default/files/upload/Rapport%20de%20synth%C3%A8se%20-%20couverture%20m%C3%A9diatique%20du%20Covid%2019_V%2005.08.2020.pdf
https://www.eparticipation.ma/
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مليار درهم. وتواصل احلكومة تة يل املشاريع املةدرجة ا اطاره واليت تستهدف تع ي  وتقوية   50مالية تقدر ب 

ماعية وحتسني ولو  سا ةة اجملال القروي واملةاطق اجلبلية اىل ال رق  البةيات التحتية وا دمات اةساسية واالجت
واملسالك القروية واملةشآت الحبةية والصحة والتعليم واملا  الصاج للشرب والكهربة القروية. يستهدف هذا الربممج 

ياه الشرب وبةا  واعادة اجلماعات الرتابية اهلشة وتقليص الحبوارق ا جماالت فك الع لة والربط الكهرا  وبشبكة م
  24290مجاعة ترابية و   1253عمالة واهليم و 73لهيل البةية التحتية لق اعي التعليم والصحة علش صعيد 

 مليون من سا ةة اجلهات االثن عشر للمملكة.  12دوارا لحباودة 
علش املستو    %9,2  اىل %10,2  ، اذ انتقل من2019و 2017سجل معدل الب الة اخنحباضا ما بني سةيت  70 

اال أن معدل   الوسط القروي. 3,7% اىل 4% الوسط احل ري ومن %12,9اىل   14,7%  الوطن، ومن
والةظر للموسم الحبالحي    2020و  2019ما بني سةيت  19الب الة عرف ارتحباعا خالل فرتة جاوحة  وفيد 

 الصعيد الوطن.  علش  11,9%اىل   %9,2اجلاف الذي عرفت  اململكة املغربية، اذ انتقل معدل الب الة من 
 تسبوا مهارات مهةية جديدة من خالل متكيةهم  يهدف برممج اادما  ا اىل تشغيل الباحثني عن العمل الذين ا  71 

أولية ا جمال املقاولة، ا حني يهدف برممج »لهيل ا اىل حتسني تشغيل الباحثني عن عمل   ملربة من ا تساب 
 من خالل متكيةهم من ا تساب مهارات مهةية متكةهم من شغل مةاصل داخل املقاوالت.

لدعم املقاوالت املت ررة واحلحبا  علش مةاصل الشغل، وذلك ت بيقا  مةا تعوي  شهري ج اا : اإلجرا  اةول 72 
بسن تدابري استثةاوية لحباودة املشغلني املةخرطني الصةدوق الوطن لل مان االجتماعي   25.20للقانون رهم  

در  الصا 20.25والعاملني لديهم املصرح هبم، املت ررين من تداعيات تحبتشي جاوحة فريوس  وروم )القانون رهم 
 (.  2020أبريل  27بتاريخ  6877الصادر ا اجلريدة الرمسية عدد   59.20.1بتةحبيذه الظهري شريف رهم 

 حبيف تكاليف املقاوالت اليت تواج  صعوات: متثل هذا اإلجرا  ا تعليتق أدا  املسامهات  : اإلجرا  الثاين  
شهرا، خالل الحبرتة املمتدة من فاتا مارس   18املستحقة للصةدوق الوطن لل مان االجتماعي علش مد  فرتة 

السالف الذ ر. وا   25.20من القانون رهم  4، وذلك طبقا ملقت يات املادة 2020يونيو  30اىل  2020
هذا اإلطار مت ا اذ تدبري  خر يهم لجيتل ستداد أهساط القتروض البةكيتة وتلتك املتعلقة بقتروض اإلجيار  

مليون درهم من  20عن  2019قاوالت اليت يقل رهم معامالاا برسم السةة املالية ا، حيم مت  ويل املleasingا
 امكانية لجيتل اإلدال  التصرحيات ال ريبية وتعليق املراهبة ال ريبية واإلشعار للغري احلاو . 

ني لل متان علش  دعم خ يةة املقاوالت من خالل تسريع وتتترية أدا  مستتتحقااا واحتداث  ليتت : اإلجرا  الثالم  
 مستو  صةدوق ال مان املر  ي، ويتعلق اةمر ب: 

الذي يهدف اىل تعبئة موارد التمويل لحباودة املقاوالت املتوس ة احلجم اليت يرتاوح رهم   اضمتان أو سجنيا  .1
مليون درهم، واليت ت ررت خ يةتها جرا  اخنحباض نشاطها. وتغ ي هذه   500و  200معامالاا ما بني  

 متن مبلتغ القترض.   %95اللية 
من القروض املمةوحة من طرف البةوق لحباودة   %85 الذي يغ ي ،ا19-اضمان املقاولني الذاتيني  وفيد .2

املقاولني الذاتيني املت ررين من اةرمة، بدون فاودة ملا يعادل ثالثة أشهر من رهم املعامالت املصرح ب  ا  خر  
  3وتتيا هذه اللية تسديد هذا القرض علش مد    درهم.  15.000اهرار ضري ، مع سقف  دد ا 

 سةوات مبا ا ذلك سةة واحدة  مؤجل االسرتداد. 
وهي  لية موجهة للمقاوالت الصغرية جدا والتجار   «،Relance TPE»-ااهالع املقاوالت الصغرية جداا  .3

من هروض   %95 ماليني درهم، وتتمثل ا ضمان الدولة 10واحلرفيني الذين يقل حجم معامالام عن 
ماليني   10املمةوحة هلذه املقاوالت، علش أن ال يتجاور  حجم معامالام عن  االهتصادي اهالع الةشاط 

 درهم.
4. 

وهي  لية تغ ي القروض املمةوحة الستئةاف نشاط املقاوالت اليت   «،Damane Relance» -اضمان اهالعا  
مليون   500املقاوالت الكرب  اليت يتجاور رهم معامالاا ماليني درهم  مبا فيها  10ي يد رهم معامالاا عن  

حسل حجم املقاولة.   %90 و %80 بنيوترتاوح نسبة ال مان املمةوحة ا اطار هذه اللية   درهم.
وميكن أن تصل القروض املشمولة هبذا ال مان اىل شهر ونصف الشهر من رهم معامالت املقاوالت الصةاعية  

ملقاوالت. ولتمكني املقاوالت املستحبيدة من هذه اللية من تقليص  جال اةدا ،  اوشهرا من رهم معامالت 
 من القرض لتسوية الوضعية ملاه امل ودين.  % 50يشرتط تو يف 

ةشور اجلريدة الرمسية عدد امل العلمياملتعلق مبةظومة الرتبية والتعليم والتكوين والبحم  51.17القانون اإلطار رهم  73 
 . 2019غش   19بتاريخ  6805

املتعلق بتحديد مراحل تحبعيل ال ابع الرمسي لألماريغية و يحبيات ادماجها ا جمال  26-16القانون التةظيمي رهم  74 
 . 2019شتةرب  12تاريخ ب 6816ةشور اجلريدة الرمسية عدد  املالتعليم وا جماالت احلياة العامة ذات اةولوية 

 . 2020غش   13بتاريخ  6908املةشور اجلريدة الرمسية عدد  التقييم البيئي املتعلق 49.17القانون رهم  75 
حول ثالثة  اور اسرتاتيجية، وهي: االولو   2030  يرتك  الربممج الوطن املةدمج للتمكني االهتصادي للةسا 76 

، وثالثة أهداف "دي للةسا اىل الحبر  االهتصاديةا، االرتبية والتكوينا و ابيئة مالومة ومستدامة للتمكني االهتصا
 ، مةسجمة مع أهداف التةمية املستدامة: 2030اسرتاتيجية  لول  

، لبلوغ نصف معدل الشغل لد   2020ا  % 19ن معدل الشغل لد  الةسا  مقابل م %30حتقيق  •
 الرجال علش اةهل؛ 

 حاليا؛  %4مقابل  %8م اعحبة نسبة خرجيات التكوين املهن لتعادل نسبة ا رجيني الرجال  •
  .تع ي  بيئة مالومة ومستدامة للتمكني االهتصادي للةسا . •

مارس   12بتاريخ  6655جلريدة الرمسية عدد ا  املةشوراملتعلق مبحاربة العةف ضد الةسا   103.13رهم القانون  77 
2018 . 

 78 https://vcfemme.pmp.ma  
 79 plaintes@pmp.ma  
احداث مرا   املوا بة   -تةدر  هذه اةجه ة ا اطار برممج مةدمج يشمل: احداث جلن اهليمية حلماية ال حبولة  80 

وضع مةظومة معلوماتية اهليمية لتتبع ال حبل    -وتةحبيذ برممج للتكوين ا جمال ال حبولة وضع   -حلماية ال حبولة 
وضع أدوات متكن من حتقيق االلتقاوية والتكامل بني الربامج وا دمات الق اعية املتعلقة   - داخل مدار احلماية 

 .  ماية ال حبولة 
:  لصحةالورارة  2018حسل املسا الوطن حول السكان وصحة اةسرة  81 

https://www.sante.gov.ma/Publications/Etudes_enquete/Documents/2019/03/Brochure_Arabe_ENPS

https://vcfemme.pmp.ma/
mailto:plaintes@pmp.ma
https://www.sante.gov.ma/Publications/Etudes_enquete/Documents/2019/03/Brochure_Arabe_ENPSF-2018.pdf
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املةشور اجلريدة الرمسية  لعامالت والعمال املة لينياملتعلقة االشغل والتشغيل   بتحديد شروط  19.12لقانون رهم ا 82 
 .2016 غش   22بتاريخ   6493عدد 

 ضمن  اور صةدوق دعم احلماية االجتماعية والتماسك االجتماعي  83 
سةة، خاصة الةسبة   15اىل  6برممج اتيسريا يهدف اىل احلد من اهلدر املدرسي وتحبعيل اجبارية التعليم من  84 

 . للحبئات املعورة، وذلك عرب حتويالت مالية مشروطة لألسر املستهدفة هبذا الربممج
من احملافظ  أبةا  اةسر املعورة املبادرة امللكية امليون  حبظةا تتوخش متكني تالميذ التعليم االبتداوي والثانوي  85 

 . واةدوات والكتل املدرسية
  2.17.740املرستوم رهتم  مبوجل والوهاية مة    االملار البشرلتةسيق اجرا ات مكافحة ية مت احداث اللجةة الوطة 86 

 . 2018يوليتو   19بتاريخ   6692املةشور اجلريدة الرمسية عدد 
 ترتك  ا  ة علش احملاور الثالثة التالية: 87 

 التكوين والتةشئة االجتماعية. احملور اةول: الرتبية والتثقيف ا جمال حقوق اإلنسان داخل ف ا ات الرتبية و  •
 احملور الثاين: التكوين والتدريل وتقوية القدرات ا جمال حقوق اإلنسان.  •
 الثالم: اجملتمع املدين والةهوض بثقافة حقوق اإلنسان.  احملور •

    

https://www.sante.gov.ma/Publications/Etudes_enquete/Documents/2019/03/Brochure_Arabe_ENPSF-2018.pdf

