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تقديم :
حقوق  من  يتجزأ  ال  جزءا  تشكل   للشباب،  واالجتماعية  االقتصادية  الحقوق  إن  
في  الشباب، والندماجهم  كرامة  أساسيا لضمان  ويعتبر ضمانها شرطا   ، اإلنسان 

المجتمع، ولتحقيق مشاركتهم االيجابية في الحياة العامة.
وتعد وضعية الحقوق االقتصادية واالجتماعية للشباب بالمغرب، جد مقلقة، حيث 
االقتصادية  بالحقوق  الفعلي  التمتع  دون  تحول  عراقيل  عدة  من  الشباب  يعاني 
واالجتماعية. فنسبة البطالة في صفوف الشباب بما فيهم حاملي الشواهد العليا ترتفع 
بشكل كبير. ويعاني العديد منهم من ولوج التعليم العالي خاصة السلك الثالث ومن 
ضعف المنحة الجامعية وعدم تغطيتها ألدنى المصاريف، بل وحرمان العديد من 
الشباب من االستفادة من المنحة الجامعية. كما يعاني الشباب من ضعف نظام الحماية 
االجتماعية حيث ال يستفيدون من أية حماية في حالة البطالة أو المرض، ويعانون 
بطاقة »راميد«.  إحداث  من  الرغم  على  الصحية  التغطية  نظام  أيضا من ضعف 
ويعترض العديد من الشباب صعوبات جمة تحول دون تكوين أسرة. كما يعانون 
من الولوج للحق في السكن بسبب غالء أسعار العقار وانتشار المضارات العقارية 

وفرض شروط غير قانونية كالتسبيق »النوار«.
وتدل على هذا الواقع جميع الدراسات والتقارير الصادرة عن العديد من المؤسسات 
والبيئي،  واالجتماعي  االقتصادي  والمجلس  للتخطيط  السامية  كالمندوبية  الرسمية 
والمنظمات غير الحكومية كالجمعية المغربية لحقوق اإلنسان والمنظمة المغربية 
لحقوق اإلنسان ومؤسسة الوسيط للديمقراطية وحقوق اإلنسان. كما تشير لهذا الواقع 
النقد  وصندوق  الدولي  كالبنك  دولية  مؤسسات  عن  الصادرة  التقارير  من  العديد 
الختامية الصادرة عن لجنة الحقوق االقتصادية  الدولي. وقد تضمنت المالحظات 
من  العديد  المتحدة،  باألمم  واالجتماعي  االقتصادي  للمجلس  التابعة  واالجتماعية 

المعطيات والمالحظات التي تدل على هذا الواقع.
وإذا كان دستور 2011، قد نص على العديد من الحقوق االقتصادية واالجتماعية، 
هو  عليه  فالمعول  الشباب،  بحقوق  االرتباط  ذات  المؤسسات  من  وعلى مجموعة 
الحقوق والحريات األساسية  الدستور من مقتضيات في مجال  تطبيق ما ورد في 
أخذا بعين االعتبار سمو االتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية، وتفعيل المجلس 
االستشاري للشباب والعمل الجمعوي بالشكل الذي يجعل منه مؤسسة دستورية قادرة 

على النهوض بالحقوق االقتصادية واالجتماعية للشباب، والمرافعة من أجلها.
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وفي أفق تفعيل الجهوية الموسعة، يتوجب وضع حقوق واحتياجات الشباب في مقدمة 
طريق  عن  وذلك  األخرى،  الترابية  والجماعات  الجهات  مستوى  على  األولويات 

السياسات العمومية الجهوية والمحلية
مختلف  في  المتبعة  العمومية  السياسات  في  النظر  إعادة  ينبغي  الصدد  هذا  وفي 
المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وذلك بهدف جعل الشباب عنصرا ثابتا 
وقارا في جميع المعادالت واالستراتيجيات والخطط المرتبطة بالسياسات العمومية 

وطنية كانت أو جهوية أو محلية.
وفي نفس السياق يتوجب جعل المقاربة الحقوقية أحد أهم المقاربات المعتمدة في 
إعداد القوانين المالية، وفي هذا الخصوص ينبغي العمل على إدراج مؤشرات جديدة 
في إعداد القوانين المالية، تأخذ بعين االعتبار حقوق وحاجيات الشباب المغربي. كما 
يتوجب العمل على إحداث صندوق خاص للنهوض بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 

للشباب المغربي.
وبهدف النهوض بالحقوق االقتصادية واالجتماعية كما هي متعارف عليها دوليا، 
يجب أن تتكاثف جهود جميع الفاعلين من دولة، وجهات وجماعات ترابية أخرى، 
ومقاوالت ومؤسسات عمومية وخاصة، ومنظمات مدنية. فإعمال الحقوق االقتصادية 
واالجتماعية والنهوض بها يتطلب موارد مالية وإرادة سياسية وفعل عمومي في شكل 
الفاعلين  قبل جميع  من  االيجابي  االنخراط  يتطلب  األمر  وهذا  سياسات عمومية، 

احتراما لمبدأ كونية وشمولية حقوق اإلنسان وتداخلها وعدم قابليتها للتجزيء.
الحقوق  بهذه  التعريف  في  حاسما  المدني  المجتمع  ومنظمات  األفراد  دور  ويبقى 
والمطالبة بها والترافع من أجلها، وهذا ما يمكن أن يكون عبر تقنية العرائض التي 
تقدم للسلطات العمومية، كما يمكن أن يكون عبر تقنية الملتمسات في مجال التشريع. 
ويمكن أن يكون عبر التقارير سواء منها التقارير الموضوعاتية أو التقارير الموازية، 
ويمكن أن يكون عبر البالغات والشكايات، كما يمكن أن يتم عبر التكوين والتعبئة 

والتحسيس والمرافعة والضغط...
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لماذا الدليل :  الحقوق االقتصادية واالجتماعية للشباب – قضيتنا المشتركة. 
يأتي إصدار » دليل الحقوق االقتصادية واالجتماعية للشباب « تعزيزا للحلقات الكبرى 
للدينامية  الوطنية التي أعطت انطالقتها جمعية الشباب ألجل الشباب بمختلف جهات 
المغرب، وبمشاركة مختلف الحساسيات السياسية والمدنية الشبابية، حيث استطاعت 
الحركة الشبابية المغربية اقتسام رؤيتها لإلصالحات الدستورية والتي شكلت عمق 
كما  شاب.  و  شابة   1200 بمشاركة  الدستورية «  لإلصالحات  الشبابية  المذكرة   «
استطاعت  جمعية الشباب ألجل الشباب و من خالل مبادرة » حوار المستقبل « أن 
تجعل دسترة حقوق الشباب مطلبا جماهيريا شبابيا، يجب أن يشكل التزاما مجتمعيا 
بعيدا عن منطق النوايا واألهداف التي جسدتها المقتضيات الدستورية. في هذا السياق، 
جاء العمل على برنامج حماية قصد تعزيز الترافع و حث مختلف المؤسسات على 
اعتبار حماية حقوق الشباب مدخال أساسيا يقوي مسار اإلصالحات الديمقراطية و 

يشكل جوهر بناء مجتمع منصف و عادل.  
جمعية الشباب ألجل الشباب إلى تطوير برامج جديدة تروم تملك  مما دفعنا داخل 
الحركة الشبابية للمكتسبات الدستورية خصوصا عندما يتعلق األمر بإعمال الحقوق 
لبرنامج  الكبرى  الرسالة  تشكل  والتي  للشباب،  والبيئية  االجتماعية  و  االقتصادية 
» حماية: جميعا من أجل نشر و حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية للشباب « 
بدعم من الصندوق اإلقليمي لحقوق اإلنسان وبناء السالم التابع للوكالة الكندية للتنمية 

الدولية. 
واستطاع برنامج »حماية: جميعا من أجل نشر و حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية  
للشباب خلق ميكانزمات لنشر و حماية الحقوق االقتصادية و االجتماعية للشباب، من 
للتثقيف بالنظير في مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان  خالل تطوير منهجية خالقة 
على المستوى االقتصادي و االجتماعي، منهجية تسمح للشباب تعزيز موقعهم داخل 
للنهوض بحقوقهن/ هم  النساء  لفائدة أقرانهم خصوصا  جمعياتهم، وقيادة مبادرات 
االقتصادية واالجتماعية بأكثر من 19 مدينة وقرية ممتدة على صعيد جهات المغرب. 
واليوم نؤرخ لهذا المسار من خالل إصدار » دليل الحقوق االقتصادية و االجتماعية 
الشباب  وتملك  واإلدراك  المعرفة  جعل  إلى  خالله  من  نسعى  والذي  للشباب «، 
للرصيد المعرفي بالحقوق مداخل قادرة على جعل الحركة الشبابية المغربية تواكب 

المكتسبات المرتبطة باإلصالحات الديمقراطية بالمغرب، من خالل العمل  على :
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- تقوية دور الحركة الشبابية للمساهمة في الحوار العمومي و المرافعة من أجل نشر 
و حماية الحقوق االقتصادية و االجتماعية للشباب.

الحقوق  حماية  و  نشر  مجال  في  للدستور  الديمقراطي  اإلعمال  متابعة  و  دعم   -
االقتصادية و االجتماعية للشباب. 

أرضية  للشباب «  االجتماعية  و  االقتصادية  الحقوق  » دليل  يشكل  الغاية،  ولهذه 
معرفية تجميعية من أجل التعريف بالحقوق االقتصادية واالجتماعية وبمضمونها 
وباإلطار القانوني والمؤسساتي المنظم لها، وبأنواع االنتهاكات التي يمكن أن تمس 
بها، وبالطرق واآلليات الالزمة لحمايتها، كما يشكل الدليل نبراس رسالتنا الكبرى 
داخل »جمعية الشباب ألجل الشباب « وتعبيرا عن انخراطنا في تطوير والنهوض 

بمنظومة حقوق اإلنسان وعلى رأسها الحقوق االقتصادية واالجتماعية للشباب.
وقد أسندت مهمة إعداد » دليل الحقوق االقتصادية و االجتماعية للشباب « للمناضل 
الحقوقي والدكتور أحمد مفيذ أستاذ باحث بكلية الحقوق – جامعة سيدي محمد بن عبد 

هللا بفاس. 

تم طبع هذا الدليل  بدعم من الصندوق اإلقليمي لحقوق اإلنسان وبناء السالم التابع للوكالة الكندية للتنمية الدولية. 
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جميعا من أجل نشر و حماية 
الحقوق االقتصادية واالجتماعية  

للشباب

 اجلمعيات ال�شريكة يف برنامج حماية:



 الفصل األول

11

تحديد املفاهيم

10



 الفصل األول
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تحديد املفاهيم
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تعد الحقوق االقتصادية واالجتماعية جزءا  ال يتجزأ من حقوق اإلنسان1، حيث تتميز 
هذه األخيرة بكونها حقوق كونية عالمية وغير قابلة للتجزيء وال للتعامل االنتقائي. 
ومن أجل تحديد مضمونها وقبل تحديد متطلبات إعمالها وطرق حمايتها، سنتولى 

تعريفها وتحديد المقصود بها وذلك من خالل المبحثين التاليين:

املبحث األول: مفهوم الحقوق االقتصادية

وتعني الحقوق االقتصادية مجموع الحقوق التي من شأن ضمانها والتمتع بها 
تمكين جميع األفراد من الحصول على دخل مادي معين، في ظل شروط عمل 
تحافظ على إنسانية وأخالقية نوع العمل أو الشغل الذي يشكل مصدرا للدخل.

ويندرج في إطار هذه الحقوق ما يلي:
11 الحق في الشغل  .
21 الحق في شروط عمل عادلة ومرضية.
31 الحقوق والحريات النقابية.

وهذه الحقوق متداخلة فيما بينها، وال يمكن أخد إحداها دون األخرى لكونها ترتبط 
فيما بينها بشكل جدلي. والحقوق االقتصادية المشار إليها أعاله  تعتبر مجتمعة أوجه 
لعملة واحدة تتجلى في ضمان الشغل لجميع األفراد في ظل ظروف عمل تحقق لهم 
الكرامة واالعتبار الالزمين، وتضمن لهم التمتع بحق الدفاع عن حقوقهم والوقوف 

في وجه كل ما من شأنه أن يعرقل العمل في ذاته أو في إطار محيط العمل.
وتشكل الحقوق االقتصادية مدخال وأساسا لممارسة كافة حقوق اإلنسان، حيث ال 
يمكن تصور شخص ما يمكن أن يتمتع بأعلى مستوى صحي وعقلي  وبمستوى 
عال من التعليم والثقافة، وهو يعاني من الفقر والبطالة التي تؤدي إلى االنحراف 
االجتماعي وإلى بروز مجموعة من السلوكات والممارسات التي من شأنها تهديد 
أمن واستقرار المجتمع، ومن شأن هذا التهديد أن يتعدى الحدود الجغرافية لبلد ما إلى 
البلدان المجاورة ، وهذا ما يتجلى مثال في ظاهرة الهجرة السرية الناجمة عن األزمة 
االقتصادية واالجتماعية وتفشي ظاهرة البطالة بشكل كبير، وانتشار الفقر المدقع، 

وسيادة مظاهر الهشاشة والتهميش...

 1: لإلطالع على مزيد من التفاصيل بخصوص اإلطار المفاهيمي للحقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية، يرجى الرجوع ل أحمد مفيد، الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالمغرب: واقع 

وآفاق، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد األول، كلية الحقوق وجدة ، سنة 2002�



13

واعتمادا على مقتضيات اإلعالنات والمواثيق الدولية ، يمكن القول عموما بأن بأن 
الحقوق االقتصادية هي حقوق ذات طبيعة معيشية، تتعلق بحياة اإلنسان، وتهدف إلى 
تحريره من الحاجة عن طريق توفير الشغل والعمل الالئقين له، وذلك بغاية ضمان 
كرامة اإلنسان، وهذه األخيرة اليمكن أن تتحقق إذا لم يكن لألفراد دخل مادي قار 
يضمن لهم استقاللهم عن غيرهم، ويحقق لهم كرامتهم، ويمكنهم من ممارسة الحقوق 

والحريات األخرى.
والحقوق االقتصادية تستمد تسميتها من ارتباطها باالقتصاد والعمل وما يتعلق بهما 

من ظروف مادية ومعنوية سواء في القطاع العمومي أو في القطاع الخاص.

املبحث الثاين: مفهوم الحقوق االجتامعية

ويقصد بالحقوق االجتماعية، 
كفالة كل ما يحتاجه الفرد في 
حياته االجتماعية والمعيشية 
ومشرب  وملبس  من مأكل 
وصحة  وتعليم  ومسكن 

وحماية  اجتماعية.

تعد الحقوق والحريات االجتماعية جزءا ال يتجزأ 
كنوع  ظهرت  وقد  اإلنسان.  حقوق  منظومة  من 
جديد من الحقوق في مقابل الحقوق الفردية. وهي 
تهدف أساسا إلى ضمان تحرر الفرد من الضغوط 
الظروف  ضمان  وإلى  التقليدية،  االقتصادية 
والتي  والمواطنين،  المواطنات  لجميع  المادية 
األخرى. والحريات  الحقوق  ممارسة  من  تمكنهم 

وتكافؤ  المساواة  مبدأ  إعمال  لضمان  أساسيا  شرطا  االجتماعية  الحقوق  وتعتبر 
الفرص، وهذا المبدأ له أهمية كبرى في تحقيق المجتمع الديمقراطي وفي سيادة العدالة 
االجتماعية. والمقصود بالمساواة في هذا الصدد، ليس فقط مجرد المساواة القانونية ) 
أمام القانون ( بل المساواة االجتماعية أيضا، وهذه األخيرة تعد شرطا أساسيا لتحقيق 
المساواة القانونية والسياسية، وبدونها تبقى الديمقراطية السياسية ميزة لطبقة معينة.  
فالحقوق والحريات االجتماعية هي التي تؤدي لتحقيق المساواة الفعلية –  ال النظرية –  
بين أبناء الوطن الواحد، وذلك بتنظيم  وتدبير أكثر عدالة للثروة، وبتحقيق األمن 

المادي والمعنوي للمواطنات والمواطنين، وبتذويب الفوارق االجتماعية بينهم.
واستنادا للشرعة الدولية لحقوق اإلنسان، فالحقوق االجتماعية تتمثل فيما يلي:

41 الحق في الضمان والحماية االجتماعية.
51 حماية األسرة واألمومة والطفولة.



 الفصل الثاين
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61 الحقوق المعيشية بما فيها الحق في التغذية والحق في السكن والحق في .
الصحة والسالمة الجسدية والعقلية

71 الحق في التربية والتعليم .
وعموما فالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية هي جزءا ال يتجزأ من القانون 
دولية  تعاهدية محددة في صكوك  التزامات  اإلنسان. وهي موضع  لحقوق  الدولي 

شتى، خصوصا العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
و لما كانت حقوق اإلنسان والحريات األساسية مترابطة وغير قابلة للتجزئة، فينبغي 
أن يولى نفس القدر من االعتبار واالهتمام إلعمال وتعزيز وحماية كل من الحقوق 

المدنية والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
وعلى هذا األساس ال يمكن المفاضلة باسم األولويات بين مختلف حقوق اإلنسان، 
فالحقوق المدنية والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتماعية، تشكل في مجموعها 
أوجه لعملة واحدة تتوخى تحقيق كرامة اإلنسان وضمان الحق في التنمية الشاملة، 
وهذا ما من شأنه أن يمنح الحق في الحياة معناه الكامل والحقيقي، ألنه ال معنى للحق 
في الحياة بدون حد أدنى من الحرية والتنمية والكرامة، وهذا هو هدف وغاية إقرار 

حقوق اإلنسان بمختلف تجلياتها بما فيها الحقوق االقتصادية واالجتماعية.



 الفصل الثاين
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من خالل هذا المحور، سنتناول بالدراسة والتحليل اإلطار القانوني للحقوق االقتصادية 
واالجتماعية على المستويين الدولي والوطني، وذلك حتى نتمكن من معرفة مدى 
احترام المغرب لحقوق اإلنسان عموما والحقوق االقتصادية واالجتماعية خصوصا 

كما هي متعارف عليها دوليا.

املبحث األول : الحقوق االقتصادية واالجتامعية يف القانون الدويل لحقوق 
اإلنسان

 في إطار المنظومة القانونية الدولية، تم تناول الحقوق االقتصادية واالجتماعية على 
مستوى اإلعالنات العامة، كما تم تناولها على مستوى العديد من االتفاقيات والعهود 

الخاصة وعلى رأسها العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

المطلب األول : اإلعالنات العامة
جاء اإلعالن  العالمي لحقوق اإلنسان - كغيره من الصكوك الدولية- مؤلفا من ديباجة 
ومجموعة من المواد بلغت الثالثين، وقد تضمن العديد من الحقوق المدنية والسياسية، 
التي  الحقوق  من  األخيرة  الطائفة  هذه  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  وكذلك 

خصص لها اإلعالن المواد من 22 إلى 227  وهي تتمثل في: 

احلقاملادة

احلق في الضمان االجتماعياملادة 22

املادة 23
احلق في العمل وحرية اختياره واحلق في احلماية من البطالة، واحلق 
حياة  وألسرته  للشخص  يكفل  عادل  وأجر  للعمل،  مساو  أجر  في 
كرمية، وكذا احلق في إنشاء و االنضمام إلى نقابات حماية ملصلحته

املادة 24
معقول  حتديد  في  والسيما  الفراغ،  أوقات  وفي  الراحة،  في  احلق 

لساعات العمل وفي عطالت دورية بأجر

 2- اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. 
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املادة 25

لكل شخص احلق في مستوى من املعيشة كاف للمحافظة على 
وامللبس  التغذية  ذلك  ويتضمن  وألسرته،  له  والرفاهية  الصحة 
الالزمة،  االجتماعية  اخلدمات  وكذلك  الطبية  والعناية  واملسكن 
األطفال  كل  ينعم  خاصتني،  رعاية  في  والطفولة  لألمومة  واحلق 
رباط  عن  ناجتة  والدتهم  كانت  سواء  االجتماعية  احلماية   بنفس 

شرعي أو بطريقة غير شرعية

املادة 26

لكل شخص احلق في التعليم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله 
األولي  التعليم  يكون  وان  باجملان،  األقل  على  واألساسية  األولى 
إمناء  اإلنسان  شخصية  إمناء  إلى  التربية  تهدف  أن  ويجب  إلزاميا... 
كامال وإلى تعزيز احترام اإلنسان واحلريات األساسية... ولآلباء احلق 

األول في اختيار نوع تربية أوالدهم

املادة 27

والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  احلقوق  قائمة  اإلعالن  ويختتم 
اجملتمع  حياة  في  احلرة  املشاركة  في  شخص  كل  بحق  باملناداة 
الثقافية، وباالستمتاع بالفنون، واإلسهام في التقدم العلمي وفي 
حماية  في  شخص  كل  حق  عن  فضال  عنه،  تنجم  التي  الفوائد 
املصالح املعنوية واملادية املترتبة عن أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني 

من صنعه

لقد صدر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بصورة توصية، وتوصيات الجمعية العامة 
– كما هو معروف- ليست ملزمة بذاتها خالفا لما هو عليه الحال بالنسبة للصكوك 

الدولية االتفاقية فهل اإلعالن خال من أي أثر قانوني؟.
بات تقليديا ومألوفا القول بأن اإلعالن العالمي ملزم معنويا وأدبيا للدول كما غدا من 
نافلة القول على أن عددا من الحقوق الواردة فيه أصبحت جزءا من القانون الدولي 
العرفي وحتى الحقوق التي لم تتمتع بهذه الصفة إلى اآلن فإنها مقبولة ومعترف بها 
 – تكمن  الصرفة  القانونية  وقيمته  أهميته  ولعل  الدول،  جانب  من  واسعة  بصورة 
باعتراف واضعيه- بأنه » التقاء الجميع على فهم مشترك « لحقوق اإلنسان وحرياته 

األساسية التي يعترف بها والتي يشير إليها ميثاق األمم المتحدة.  
ومعتمد  رسمي  كتفسير  إليه  بالنظر  لإلعالن  اإللزامية  القوة  عن  الدفاع  ويمكن 
الذي هو عبارة عن  المتحدة،  الخاصة بحقوق اإلنسان في ميثاق األمم  للنصوص 
معاهدة دولية ملزمة ألطرافها، وبمعنى آخر، فإن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
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يمثل إعالنا تفسيريا صادرا عن جهة مختصة داخل األمم المتحدة يضيء عددا من 
الجوانب ذات الصلة بنصوص حقوق اإلنسان المدرجة في الميثاق ومما يؤيد وجهة 
النظر هذه أن األمم المتحدة نفسها كثيرا ما استندت إلى نصوص اإلعالن عندما يتعلق 

األمر بتطبيق أحكام الميثاق المتعلقة بحقوق اإلنسان.
مهما قيل في القيمة القانونية لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، فإنه ال ريب أن هذا 
اإلعالن قد شكل مصدرا إللهام الدول في مجال حقوق اإلنسان وبات مرجعية أساسية 
اتفاقيات دولية  المتعلقة بحقوق اإلنسان، كما أكدت  الميثاق  لتفسير وفهم نصوص 
كثيرة على الحقوق المعلنة فيه كلها، وقد كان بمثابة الخطوة األولى في طريق التنظيم 
الفعال لحماية حقوق اإلنسان على الصعيدين الدولي والداخلي، أما الخطوة الثانية فقد 

تحققت فعال بإقرار الجمعية العامة عام 1966 للعهدين الدوليين لحقوق اإلنسان3�
الحقوق  من  جملة  على  نصت  التي  العامة  واالتفاقيات  اإلعالنات  بين  من  كذلك 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية نذكر على سبيل المثال ال الحصر:
 اإلعالن العالمي الخاص باستئصال الجوع وسوء التغذية لسنة 1974 •
إعالن مبادئ التعاون الثقافي الدولي لسنة 1969� •
االتفاقية العامة المتعلقة بمكافحة التمييز في مجال التعليم لسنة 1960� •

المطلب الثاني : اإلعالنات واالتفاقيات الخاصة
اإلنسان، كان حافزا  لحقوق  العالمي  الصريح لإلعالن  اإللزامي  الطابع  إن غياب 
لحمل منظمة األمم المتحدة على تكثيف جهودها لوضع صيغة تجعل من الحقوق 
الواردة في اإلعالن مدونة في اتفاقية مبرمة بين الدول تترتب عليها التزامات طبقا 
للقانون الدولي، وهكذا ومباشرة بعد اعتماد اإلعالن العالمي، كلفت الجمعية العامة 
لألمم المتحدة لجنة حقوق اإلنسان بتحضير مشروع معاهدة دولية لحقوق اإلنسان مع 

إمكانية إدخال مبدأ تقديم الشكاوى.
وبعد مرحلة تحضيرية دامت ثمانية عشرة سنة، تمكنت لجنة حقوق اإلنسان من أن 
تقدم للجمعية العامة صكوكا دولية على درجة كبيرة من األهمية هي: العهد الدولي 
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق 

3 -  محمد يوسف علوان و محمد خليل الموسى ، القانون الدولي لحقوق اإلنسان، المصادر ووسائل 
الرقابة، الجزء األول، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ص ص: 111-108-106�
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المدنية والسياسية ثم البروتوكول االختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية، وقد تم إقرارها وفتح باب التوقيع عليها بتاريخ 16 ديسمبر 41966�
لقد تبنى العهدان الدوليان لسنة 1966 معظم الحقوق الواردة في اإلعالن العالمي 

لحقوق اإلنسان وفصلها، كما تناوال عددا من الحقوق الجديدة.

و يتكون العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، إضافة 
القسم  أقسام ويستهل  الديباجة، من إحدى وثالثين مادة موزعة على خمسة  إلى 
األول بمادة واحدة تكرس المبدأ القائل بحق الشعوب في تقرير مصيرها وحقها 
في التصرف الحر في ثرواتها ومواردها الطبيعية، ويعزى تخصيص هذه المادة 
األولى لهذا الحق الجماعي إلى السياق الدولي الذي تم فيه اعتماد العهدين، الدوليين 
أي في سياق حركة مقاومة االحتالل وإنهاء االستعمار في العديد من مناطق العالم 
السيما في إفريقيا وآسيا، وكذلك عقب تبني الجمعية العامة لألمم المتحدة إلعالن 
منح االستقالل للدول والشعوب بمقتضى القرار 1415 الصادر بتاريخ 14 ديسمبر 

1960، وقرارات أخرى موالية تؤكد هذا الحق وتفصل فيه. 
أما القسم الثاني من هذا العهد من المادة 2 إلى المادة 5 فينص على مبدأ المساواة في 
التمتع بالحقوق المقررة في العهد، وعلى واجب الدول األطراف في أن تضمن لجميع 
األفراد الموجودين في إقليمها التمتع بدون أي تمييز بهذه الحقوق5 ، فالعهد يمنع  على 
الدول تمتيع أشخاص أو أقلية أو غيرهما بحقوق دون بقية األشخاص أو المكونات 

المجتمعية وذلك على أساس االنتماء أو اللون أو الجنس أو المستوى االجتماعي...
أما القسم الثالث )من المادة 6 إلى المادة 15( فقد عمل على التفصيل في الحقوق 

األخرى التي يقرها العهد وذلك على النحو التالي: 

الحق في العمل1- 
نصت عليه المادتان السادسة والسابعة، ويشمل حق كل شخص في أن تتاح له إمكانية 
كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وان توفر الدول برامج التوجيه والتدريب 

الفني والمهني التي تيسر للفرد اكتساب مهارات تساعده على العمل.

4 : لقد صادق المغرب على هذين العهدين منذ سنة 1979، ولم يبد أي تحفظات على مقتضيات العهد 
الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية, ولكن ورغم ذلك فهو لم يصادق إلى حدود اليوم 

على البرتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
5 - محمد البزاز، حقوق اإلنسان عالميا وإقليميا ووطنيا، السنة الجامعية 2006-2005، ص 90� 
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على  تكفل  ومرضية  عادلة  عمل  شروط  توفير  ضرورة  أيضا  الحق  هذا  يشمل 
الخصوص:

أ -  مكافأة توفر لجميع العمال – كحد أدنى- أجرا منصفا ومتساويا للعمل المتساوي 
دون تمييز.

ب -  عيشا كريما للعامل وأسرته.
ج -  ظروف عمل تكفل السالمة والصحة.

د -  تساوي الجميع في فرص الترقية. 
هـ -  االستراحة وأوقات الفراغ.

والدولة مكلفة بان تصدر التشريعات التي تكفل تحقيق هذه الشروط، وال عذر لها 
بنقص الموارد المالية، إذ أنها شروط مرتبطة بفرص العمل المتاحة فعال وال يحتاج 
تنفيذها إلى زيادة في الموارد المالية، وإنما الزمة وضرورية لكفالة العدالة والمساواة 

بين من توفرت لهم فرص العمل فعال.

حق تكوين النقابات 2- 

في  األفراد  وحق  النقابات  تكوين  في  الحق  بكفالة  األطراف  الدول  تعهدت  فقد 
االنضمام إليها دون أية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتكون ضرورية 
في مجتمع ديمقراطي من أجل المحافظة على األمن القومي أو النظام العام أو 

لحماية حقوق اآلخرين وحرياتهم.

كما كفل العهد الدولي حق النقابات في تكوين اتحادات فيما بينها وحقها في تكوين 
ممارسة  النقابات حق  لهذه  فإن  وبالطبع  إليها،  االنضمام  أو  دولية  نقابية  منظمات 
نشاطها بحرية في ظل اشتراطات القانون لحماية األمن القومي والنظام العام وحقوق 
وحريات اآلخرين، بشرط أال تخرج هذه االشتراطات القانونية عما هو متعارف عليه 

في المجتمع المنظم تنظيما ديمقراطيا.
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الحق في اإلضراب	- 

وقد نصت المادة الثامنة صراحة على حق العمال في اإلضراب، بشرط ممارسته 
وفقا للقانون ويعتبر هذا النص معدال وناسخا للقوانين التي تحظر حق اإلضراب 
في الدول التي وافقت وصدقت على العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية، إذ أنها بالتصديق والنشر لهذا العهد تكون قد أكسبته صفة التشريع الوطني 
الذي يلغي أو يعدل ما سبقه من تشريعات تحظر اإلضراب وال يسمح بمصادرة هذا 

الحق، وإنما يترك للدولة فقط تنظيم ممارسته بالقانون.

الحق في الضمان االجتماعي	- 
فقد أقرت الدول األطراف بحق كل شخص في الضمان االجتماعي بما في ذلك 

التأمينات االجتماعية

حماية األسرة 5- 

وإذ تشكل األسرة الوحدة االجتماعية الطبيعية واألساسية في المجتمع، فقد اوجب 
العهد الدولي على الدول منح األسرة أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة 

منذ بداية ممارسة الحق في الزواج برضاء الطرفين، ثم توفير الحماية الخاصة 
لألمهات خالل فترة معقولة قبل وضع الطفل وبعده، واتخاذ تدابير حماية 

ومساعدة خاصة لصالح جميع األطفال والمراقبين، وعدم إساءة استخدامهم في 
العمل.

المستوى المعيشي الكافي 6- 

أقرت الدول األطراف بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له وألسرته، 
يوفر ما يفي بحاجاتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل 
لظروفه المعيشية، وتعمل الدول في سبيل ذلك على تحسين طرق إنتاج وحفظ 

وتوزيع المواد الغذائية.
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المستوى الصحي 	- 

الجسمية  الصحة  من  مستوى  بأعلى  إنسان  كل  يتمتع  أن  على  دولة  كل  وتعمل 
والعقلية وتتخذ في سبيل ذلك التدابير التالية، وذلك طبقا للمادة الثانية عشر:

أ -  خفض معدل موتى المواليد ومعدل وفيات الرضع وتامين نمو الطفل نموا 
صحيا.

ب -  تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية
وعالجها  األخرى  واألمراض  والمهنية  الوبائية  األمراض  من  الوقاية    - ج 

ومكافحتها
د -  تهيئة ظروف من شانها تأمين الخدمات الطبية، والعناية الطبية للجميع في 

حالة المرض.

الحق في التربية والتعليم 8- 

فلكل فرد الحق في التربية والتعليم )المادة 13( وأن توجه الدولة التربية والتعليم 
احترام  وتوطيد  بكرامتها،  واإلحساس  اإلنسانية  للشخصية  الكامل  اإلنماء  إلى 
حقوق اإلنسان، ويتطلب هذا الحق جعل التعليم االبتدائي إلزاميا وإتاحته للجميع 
مجانا، وتعميم التعليم الثانوي بمختلف مستوياته وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل 
المناسبة، والسيما األخذ تدريجيا بمجانية التعليم، وجعل التعليم العالي متاحا للجميع 

على قدم المساواة تبعا للكفاءة.

الحق في الثقافة 	- 

ويشمل حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية، وان يتمتع بفوائد التقدم 
وتشجيع  اإلبداعي  والنشاط  العلمي  البحث  حرية  واحترام  وتطبيقاته،  العلمي 

االتصال والتعاون الدولي في ميدان العلم والثقافة.

ويتحدث الجزء الرابع من العهد الدولي عن آليات مراقبة تنفيذ الحقوق السابقة، فيلقي 
على عاتق الدول األطراف واجب تقديم  تقارير دورية تشرح فيها التدابير التي اتخذتها 
التقارير إلى  لتنفيذ وتنمية الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وترسل هذه 
األمين العام لألمم المتحدة حيث يحيل نسخا منها إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي 
للنظر فيها، كما يحيل نسخا من التقرير إلى الوكاالت الدولية المتخصصة المعنية بما 
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ورد في التقرير. وللدول أن تشير في تقريرها إلى العوامل والمصاعب التي تمنعها 
من الوفاء الكامل بااللتزامات المنصوص عليها في العهد الدولي. ويعمل المجلس 
االقتصادي واالجتماعي مع الوكاالت الدولية المتخصصة على مساعدة الدولة على 

الوفاء بالتزاماتها بالعهد الدولي من خالل المساعدات المالية والفنية. 
اإلنسان  لجنة حقوق  إلى  يحيل  أن  أيضا  االقتصادي واالجتماعي  للمجلس  ويمكن 
التقارير المقدمة من الدول ومن الوكاالت المتخصصة لدراستها ووضع توصية عامة 
بشأنها أو الطالعها عليها فقط، كما يشرك العهد الدولي الجمعية العامة لألمم المتحدة 

في اإلشراف العام على تنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية  والثقافية6�
واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  تعني  التي  الخاصة  واالتفاقيات  اإلعالنات  أهم  من  أيضا 

والثقافية  نجد : 
إعالن الحق في التنمية لسنة 1986 •
 االتفاقية الدولية الخاصة بالحرية النقابية وكفالة الحق النقابي رقم 	8	1/	8� •
 اإلعالن الخاص حول التقدم واإلنماء في الميدان االجتماعي لسنة 1969� •
 االتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم 1960�  •

املبحث الثاين : الحقوق االقتصادية واالجتامعية يف القانون الداخيل

المطلب األول: على مستوى الدستور
كما هو معلوم فقد اعتمدت المملكة المغربية دستورا جديدا، استفتي بشأنه المغاربة 
في فاتح يوليوز2011 ، يكرس حقوق اإلنسان، وينص على حماية منظومتها، مع 

مراعاة طابعها الكوني وعدم قابليتها للتجزيء.
وقد نص الدستور الجديد على مجمل حقوق اإلنسان الواردة في اإلعالن العالمي 
إلى  باإلضافة  والخاصة،  العامة  الدولية  واإلعالنات  واالتفاقيات  اإلنسان  لحقوق 
التشريعات  على  المغرب  عليها  صادق  كما  الدولية  االتفاقيات  سمو  مبدأ  تكريس 

الوطنية، والتنصيص على مالئمة هذه التشريعات مع مقتضياتها.
الدستور  يكلفها  التي  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  للحقوق  يلي عرض  وفيما 

الجديد:

6 -  الشافعي محمد بشير، قانون حقوق اإلنسان، منشأة المعارف باإلسكندرية، الطبعة الثالثة 2004، 
ص ص: 	25-	250-251-252-25�
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1 والبيئية 	 والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  والمرأة  الرجل  يتمتع 
بشكل متساو بينهما )الفصل 19(�

1 والفني 	 الثقافي  اإلبداع  تنمية  المالئمة،  بالوسائل  العمومية  السلطات  دعم 
والبحث العلمي والتقني والنهوض بالرياضة )الفصل 26(�

1 ممارسته 	 وكيفيات  تنظيمي شروط  قانون  ويحدد  حق اإلضراب مضمون، 
)الفصل 29(�

1 كل 	 تعبئة  على  الترابية  والجماعات  العمومية  والمؤسسات  الدولة  تعمل   
قدم  والمواطنين، على  المواطنات  استفادة  أسباب  لتيسير  المتاحة،  الوسائل 

المساواة من الحق في ) الفصل  31( :
العالج والعناية الصحية،	 
الحماية االجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن 	 

الدولة.
الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة،	 
التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة؛	 
التكوين المهني واالستفادة من التربية البدنية والفنية؛	 
السكن الالئق؛	 
الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل أو في 	 

التشغيل  الذاتي؛
ولوج الوظائف العمومية حسب االستحقاق؛	 
الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة؛	 
التنمية المستدامة. 	 
1 للمجتمع 	 الخلية األساسية  الزواج الشرعي هي  القائمة على عالقة   األسرة 

)الفصل 32(�
1  يضمن القانون حق الملكية )الفصل 35(�	
1 واالجتماعية	 واالقتصادية  الثقافية  الحياة  في  المشاركة  في   الحق 

)فقرة -2 فصل  6(7�

7 - الدستور المغربي لسنة 2011� 
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وتجدر اإلشارة أيضا، لكون المشرع الدستوري ينص في ديباجة الدستور على »إن 
المملكة المغربية، وفاء الختيارها الذي ال رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها 
الحق والقانون، تواصل إقامة مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية 
والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع باألمن والحرية 
والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة االجتماعية، ومقومات العيش الكريم، 

في نطاق التالزم بين حقوق وواجبات المواطنة«. 
 كما جاء في ديباجة الدستور النص على أنه »وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها 
في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في هذه 
المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها، من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد 

تشبثها بحقوق اإلنسان، كما هي متعارف عليها عالميا«.
 وقد أكد أيضا المشرع الدستوري في ديباجة دستور2011، التزام  المملكة المغربية 

بما يلي:
حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو االنتماء  •

االجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو اإلعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان.

جعل االتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين  •
المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل 

على مالئمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة.

وانطالقا من مختلف هذه المقتضيات الدستورية، يمكن القول بأن المغرب ملزم باحترام 
وضمان كل الحقوق والحريات التي أقرتها مختلف اإلعالنات والمواثيق الدولية، بما 

فيها تلك الواردة في العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
وقد صادق المغرب على العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية سنة 
1979، ونشر بالجريدة الرسمية. ورفعت المملكة المغربية لحد اآلن ثالث تقارير8 
بخصوص إعمال مقتضيات هذا العهد، والتقرير الرابع هو حاليا في طور اإلعداد 
في أفق إحالته على لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التابعة للمجلس 

االقتصادي واالجتماعي لمنظمة األمم المتحدة.

8 : لإلطالع على هذه التقارير ومختلف الوثائق والمالحظات المرتبطة بها يرجى الرجوع للموقع 
الرسمي لمنظمة األمم المتحدة  http://www.un.org /  أو لوقع المفوضية السامية لحقوق 

http://gihr- وكذلك لموقع معهد جنيف لحقوق اإلنسان http://www2.ohchr.org  اإلنسان
 �ar.org
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ولكن في مقابل ذلك، تجدر اإلشارة لكون المغرب مازال لم يصادق لحد اليوم على 
مقتضيات البرتوكول اإلضافي الملحق بالعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية، والمعتمد من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ 1O  دجنبر  2008 � 
وبموجب هذا العهد يحق للجماعات واألفراد المنتمين لدولة طرف في هذا البرتوكول، 
توجيه بالغات إلى لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، تتعلق باالنتهاكات 
الماسة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. وبمقتضى هذا البرتوكول ال يمكن 
المحلية  االنتصاف  استنفاذ كل سبل  الشأن سوى في حالة  ببالغات في هذا  التقدم 

المتاحة بموجب قوانين الدولة.

المطلب الثاني: على المستوى القانوني والمرجعي
 على مستوى التشريعات األخرى يمكن رصد أهم الحقوق االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية من خالل ثالث مجاالت أساسية وهي كالتالي:
أكتوبر  التنفيذ في  الجديدة حيز  الشغل  الفرع األول : مدونة الشغل : دخلت مدونة 
2003 وقد شكل صدورها إنجازا هاما لفائدة الطبقة الشغيلة بما جاءت به من تدقيقات 

وما عززته من حقوق، نذكر منها :
1 أشكال 	 كل  منع  على  الشغل  مدونة  نصت  عادلة :  عمل  في ظروف  الحق 

التمييز بين األجراء، يكون من شانه خرق مبدأ تكافؤ الفرص، كما منعت كل 
تمييز في األجر بين الجنسين إذا تساوت قيمة الشغل الذي يؤديانه )المادة 9 

من المدونة(.
1 الحقوق النقابية : جاء في ديباجة المدونة ما يلي: » الحرية النقابية حق من 	

الحقوق األساسية في العمل، تندرج ممارستها في إطار الوسائل المعترف 
ومصالحهم  والمعنوية  المادية  حقوقهم  عن  للدفاع  وللمشغلين  للعمال  بها 

االقتصادية واالجتماعية والمهنية.
1  الحق في الراحة األسبوعية: » يجب تمتيع األجراء براحة أسبوعية إلزامية 	

إلى  الليل  منتصف  من  تحسب  ساعة،  أربع وعشرون  أدناها  مدة  تستغرق 
منتصف الليل )المادة 205(�

1 وحفظ 	 السالمة  لجان  إحداث  » يجب  الصحة:  وحفظ  السالمة  في  الحق 
التقليدية  الصناعية  ومقاوالت  والتجارية  الصناعية  المقاوالت  لدى  الصحة 

واالستغالالت الفالحية والغابوية وتوابعها  ) المادة 336 ( 9�

9 - مدونة الشغل، يناير 2004� 
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1  حق تأسيس النقابات بكل حرية ) المادة 398 (�	
الفرع الثاني: قانون التغطية الصحية، فيما يتعلق بالحق في الصحة، يمكن القول أن 
المغرب قد بذل مجهودات في سبيل ترسيخ هذا الحق، وفي هذا السياق تأتى مبادرة 
التغطية الصحية األساسية )00-65(. وقد جاءت هذه المبادرة انسجاما مع توجهات 
المغرب القائمة على جعل النهوض بالحقوق االجتماعية من األوراش الوطنية الكبرى 
وأداة إلشاعة ثقافة المواطنة والرقي المجتمعي، حيث يعتبر هذا القانون من القرارات 
والمبادرات الكبرى والهامة، والذي جاء استجابة لحاجات المجتمع، فإعداد مدونة 

التغطية الصحية يعد ضمانا للحق في التطبيب ويتجاوب مع إكراهات الواقع.
وبالنسبة لألفراد الذين ال يستفيدون من نظام التغطية الصحية، فقد تم العمل على 

إحداث نظام المساعدة الطبية.
فبعد نجاح نظام المساعدة الطبية المعروف اختصارا ب » راميد « في جهة تادلة 
ازيالل، والذي انطلق العمل به منذ سنوات، ارتأت الدولة تعميمه على باقي جهات، 
ومناطق المغرب، ومن أجل دعم هذا البرنامج الذي يحتاج إلى تمويل مهم، خصصت 
له حكومة بنكيران الجزء األكبر من صندوق التماسك االجتماعي، المحدث بموجب 
قانون المالية لسنة 2012 حيث من المتوقع أن يستفيد 4 ماليين يوجدون في فقر 
مطلق من برنامج » راميد « استفادة » مجانية تامة « فيما يستفيد 100 ألف شخص 
بقوة القانون وهم نزالء مراكز الرعاية االجتماعية أو المؤسسات السجنية ومكفولو 
األمة، في حين سيستفيد 4 ماليين شخص من المجانية النسبية نظرا لوجودهم في 

وضعية هشاشة.
وحسب القانون المنظم للبرنامج، هناك فئتان ستستفيدان من نظام المساعدة الطبية، 
األولى ستستفيد طبقا لشروط نظام المساعدة الطبية وهذه الفئة تتكون من األشخاص 
غير الخاضعين ألي نظام للتامين اإلجباري األساسي عن المرض وغير المتوفرين 

على مداخيل تمكنهم من تغطية تكاليف العالج.
كما سيستفيد أزواجهم وأبناؤهم البالغون من العمر أقل من 21 سنة، وغير المستفيدين 
من أي نظام تامين إجباري عن المرض، وتستمر االستفادة إلى سن 26 سنة في حال 
التمدرس شريطة إثبات ذلك، كما سيستفيد األطفال الموجودون تحت كفالة صاحب 
الطلب بصفة دائمة شريطة أن يثبت أيضا ذلك، وكذا األبناء المعاقون جسديا أو ذهنيا 
وغير القادرين على القيام بأي نشاط مهني مهما كان سنهم وفي حال ازدياد مولود 
جديد في أسرة تستفيد من نظام المساعدة الطبية يمكن للمولود االستفادة من الخدمات 
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أجل  ومن  المدنية،  الحالة  دفتر  من  نسخة  أو  االزدياد  عقد  تقديم  الصحية شريطة 
االستفادة يقدم أحد الزوجين وإذا تعذر عليهما ذلك يودع الطلب احد األبناء البالغ من 
العمر 18 سنة على األقل أو أحد أفراد العائلة، وبالنسبة لألشخاص الذين يعيشون 
فرادى فيمكن للمعنى باألمر أن يودع الطلب، أما إذا تعذر عليه ذلك فيمكن ألي من 
عائلته القيام بذلك، قبل أن تنتقل هذه المهمة إلى السلطات المحلية في حال تعذر ذلك 

أيضا.
الصحة،  وزارة  حسب  القانون،  بحكم  ذلك  لها  فيتأتى  المستفيدة،  الثانية  الفئة  أما 
وهم األشخاص القاطنون بمؤسسات الرعاية االجتماعية ومؤسسات إعادة التربية 
ونزالء المؤسسات السجنية واألشخاص غير المتوفرين على سكن قار، واألشخاص 

المستفيدون من مجانية العالجات بحكم تشريع خاص10�
الفرع الثالث: الميثاق الوطني للتربية والتكوين:

على  والطفل  عام،  بوجه  المتعلم  جعل  من  والتكوين  التربية  نظام  إصالح  ينطلق 
األخص، في قلب االهتمام والتفكير والفعل خالل العملية التربوية التكوينية. وذلك 
بتوفير الشروط وفتح السبل أمام أطفال المغرب ليصقلوا ملكاتهم، ويكونون متفتحين 

مؤهلين وقادرين على التعلم مدى الحياة.
إن بلوغ هذه الغايات ليقتضي الوعي بتطلعات األطفال وحاجاتهم البدنية والوجدانية 
والنفسية والمعرفية واالجتماعية، كما يقتضي في الوقت نفسه نهج السلوك التربوي 

المنسجم مع هذا الوعي، من الوسط العائلي إلى الحياة العملية مرورا بالمدرسة.
ومن ثم، يقف المربون والمجتمع برمته اتجاه المتعلمين عامة، واألطفال خاصة، موقفا 
قوامه التفهم والرشاد والمساعدة على التقوية التدريجية لسيرورتهم الفكرية والعملية، 

وتنشئتهم على االندماج االجتماعي، واستيعاب القيم الدينية والوطنية والمجتمعية.
وتأسيسها على الغاية السابقة ينبغي لنظام التربية والتكوين أن تنهض بوظائفه كاملة 

تجاه األفراد والمجتمع وذلك:
أ - بمنح األفراد فرصة اكتساب القيم والمعارف والمهارات التي تؤهلهم لالندماج 
في الحياة العملية، وفرصة مواصلة التعلم، كلما استوفوا الشروط والكفايات 

المطلوبة، وفرصة إظهار النبوغ كلما أهلتهم قدراتهم واجتهاداتهم؛ 

10  ـ سعيد الطواف، صندوق التماسك االجتماعي يدعم »راميد«، جريدة المساء، العدد 1713، ص 
�7
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في  لإلسهام  الصالحين  والعاملين  المؤهلين  بالكفاءات من  المجتمع  بتزويد   - ب 
البناء المتواصل لوطنهم على جميع المستويات. كما ينتظر المجتمع من النظام 
التربوي أن يزوده بصفوة من العلماء وأطر التدبير، ذات المقدرة على زيادة 

نهضة البالد عبر مدارج التقدم العلمي والتقني واالقتصادي والثقافي.
ومتى يتسنى لنظام التربية والتكوين إنجاز هذه الوظائف على الوجه األكمل، ينبغي 

أن تتوخى كل فعالياته وأطرافه تكوين المواطن بالمواصفات المذكورة.
تسعى المدرسة المغربية الوطنية الجديدة إلى أن تكون:

أـ  مفعمة بالحياة، بفضل نهج تربوي نشيط، يجاوز الثلثي السلبي والعمل الفردي على 
اعتماد التعلم الذاتي، والقدرة على الحوار والمشاركة في االجتهاد الجماعي ؛ 

ب ـ منفتحة على محيطها بفضل نهج تربوي قوامه استحضار المجتمع في قلب 
المدرسة، والخروج إليه منها بكل ما يعود بالنفع على الوطن، مما يتطلب نهج 

عالقات جديدة بين المدرسة وفضائها البيئي المجتمعي والثقافي واالقتصادي.
منفتحة  تكون مؤسسة  أن  بها  الجامعة؛ وحري  تسير  أن  ينبغي  النهج  نفس  وعلى 

وقاطرة للتنمية على مستوى كل جهة من جهات البالد وعلى مستوى الوطن ككل:
أـ  جامعة منفتحة ومرصدا للتقدم الكوني العلمي والتقني، وقبلة للباحثين الجادين في 
كل مكان ومن كل مكان، ومختبرا لالكتشاف واإلبداع، وورشة لتعلم المهن، 
يمكن لكل مواطن ولوجها أو العودة إليها، كلما حاز الشروط المطلوبة والكفاية 

الالزمة ؛ 
بـ  قاطرة للتنمية، تسهم بالبحوث األساسية والتطبيقية في جميع المجاالت، وتزويد 
كل القطاعات باألطر المؤهلة والقادرة ليس فقط على االندماج المهني فيها، 
ولكن أيضا على الرقي بمستويات إنتاجيتها وجودتها بوتيرة تساير إيقاع التباري 

مع األمم المتقدمة11�

11  ـ الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
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واجهت الجهود الدولية في سبيل إقرار حقوق اإلنسان 
تنتقل  تطبيقها  طريق  في  كبرى  عقبات  البداية  ومنذ 
التفعيل  مستوى  إلى  البحث  و  التنظير  مستوى  من 
تكللت  فقد  ذلك  الرغم من  الواقع، وعلى  على أرض 
لحماية  وأدوات  آليات  بظهور  والمساعي  الجهود 
أجل من  والضغط  المراقبة  بهدف  اإلنسان  حقوق 

الدولي  المستوى  على  اآلليات وجد  تلك  بين  ومن  وإقرارها،  الحقوق  تلك  فرض   
رسمي  هو  ما  ومنها  محلي،  هو  ما  أو  أو جهوي  إقليمي   هو  ما  ومنها  واألممي 

حكومي، ومنها ما هو غير حكومي12�

املبحث األول: اآلليات األممية )اآلليات الرسمية( 

تعتبر تنمية وتشجيع احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية لجميع البشر دون 
التمييز بينهم على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين من بين أهم األهداف التي 

نص عليها ميثاق األمم المتحدة وأوالها أهمية قصوى.
من أجل ذلك فقد سعت تلك المنظمة منذ نشأتها عام 1945 إلى تحقيق ذلك الهدف 
وذلك عبر مجموعة من اآلليات، سنعمل على االقتصار على أهمها وخاصة تلك 
المتعلقة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي هي موضوع هذا الدليل، 
والتي ال تقل أهمية عن نظيرتها المدنية والسياسية، وسيكون تطرقنا لتلك اآلليات 

على الشكل التالي: 13�

المطلب األول: الجمعية العامة
تنص المادة »13« من ميثاق األمم المتحدة على أن الجمعية العامة تقوم بدراسات 
وتقدم توصيات بقصد المساعدة على إعمال حقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس 

كافة دون أدنى تمييز بينهم على أساس الجنس أو اللغة أو الدين.

12 - حماد صابر- حقوق اإلنسان والحريات العامة، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية – 
فاس- 2010-2011 ص: 17� 

13 - محمد البزاز، مرجع سابق، ص 97� 
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كانت  أنها  إذ  المهمة  بهذه  العامة  الجمعية  نهضت  وقد 
والذي  اإلنسان  لحقوق  العالمي  اإلعالن  إصدار  وراء 
للحديث  هاما  حيزا  الثالثين  بنوده  بين  من  خصص 
كما والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  الحقوق  عن 

عد عند إصداره نبراسا تستنير به الدول والشعوب المختلفة في مجال حقوق اإلنسان 
كما كان له تأثير بالغ باعتباره نموذجا لتعامل الحكومات مع مواطنيها14���

ولم تكتف الجمعية العامة بإصدار اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي يمكن القول 
أن الهدف منه كان إيجاد دعم معنوي وأخالقي لحقوق اإلنسان أكثر منه كآلية لتطبيقها 
على أرض الواقع، وإنما أتبع اإلعالن بإصدار الجمعية العامة للعديد من االتفاقيات 
الدولية التي تضمنت نصوصا هامة جدا في مجال حقوق اإلنسان من بينها العهد 
الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والذي يعتبر ملزما للدول المصادقة 

عليه.

المطلب الثاني: المجلس االقتصادي واالجتماعي
يتألف المجلس االقتصادي واالجتماعي من 54 عضوا تنتخبهم الجمعية 
العامة لمدة ثالث سنوات من ممثلي الدول األعضاء ويعقد المجلس في العادة 
دورتين عاديتين ودورة تنظيمية كل سنة، ويشارك في مسؤولية النهوض 
بمهام األمم المتحدة الخاصة بتشجيع االحترام العالمي لحقوق اإلنسان إلى 
جانب الجمعية العامة التي يعمل المجلس تحت إشرافها ويرفع إليها 
من ميثاق  62 للمادة  وفقا  وللمجلس  سنويا.  تقريرا 

اإلنسان  حقوق  احترام  بإشاعة  يختص  فيما  »توصيات  تقديم  سلطة  المتحدة  األمم 
والحريات األساسية ومراعاتها« وله كذلك »أن يعد مشاريع اتفاقيات لتعرض على 
الجمعية العامة بشأن المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصه« والتي نجد من أهمها 

بطبيعة الحال المسائل المرتبطة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية.
تقدم الهيئات الرقابية المنشأة بمقتضى اتفاقية حقوق اإلنسان تقاريرها  إلى المجلس 
االقتصادي واالجتماعي الذي يرفعها إلى الجمعية العامة وباإلضافة إلى ما سبق، 
يقوم المجلس بدور المنسق لعدد من برامج األمم المتحدة بما في ذلك برنامج األمم 

14 - حماد صابر، مرجع سابق ص 18� 
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المتحدة للتنمية، ويتلقى تقارير الوكاالت المتخصصة مثل اليونسكو ومنظمة العمل 
الدولية ومنظمة الصحة العالمية.

المطلب الثالث: لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  إن 
واالجتماعية والثقافية لم ينص صراحة، على إنشاء 
لجنة لمساعدة المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع 
وقد  العهد.  يقتضيها  التي  أعماله  في  المتحدة  لألمم 
سعى المجلس في البدء إلي النهوض بواليته استنادا 
إلي عمل فريق عامل أثناء الدورة كان يتكون في بادئ 
األمر، من مندوبين لدي المجلس ، وبعدئذ من خبراء 
حكوميين، بيد أن المجلس خلص إلي أن هذه الترتيبات 
غير مرضية ، وفضل بدال من ذلك إنشاء لجنة مناظرة 
من وجوه عديدة لرصد االمتثال للعهد الدولي الخاص 

بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

تعد لجنة الحقوق 
االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية من بين 
أهم اآلليات التعاقدية 

التي تعمل على مراقبة 
وتتبع مدى إعمال الدول 

المصادقة على العهد 
الدولي للحقوق 

االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية، للحقوق 

الواردة في هذا العهد.
وتتكون هذه اللجنة من ثمانية عشر عضوا من الخبراء المعترف بكفاءتهم في ميدان 
حقوق اإلنسان يعملون بصفتهم الشخصية ، على أن يولى االعتبار الواجب للتوزيع 
الجغرافي العادل وتمثيل مختلف أشكال النظم االجتماعية والقانونية، وتحقيقا لهذه 
الغاية ، يوزع خمسة عشر مقعدا بالتساوي بين المجموعات اإلقليمية بينما تخصص 
كل  في  األطراف  الدول  عدد  مجموع  في  للزيادة  وفقا  اإلضافية  الثالث  المقاعد 

مجموعة إقليمية.
ينتخب المجلس االقتصادي واالجتماعي أعضاء اللجنة باالقتراع السري من قائمة 
بأسماء األشخاص الذين ترشحهم الدول األطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
ترفع اللجنة إلي المجلس تقريرا عن أنشطتها يتضمن موجزا لنظرها في التقارير 
المقدمة من الدول األطراف في العهد، وتتقدم باقتراحات وتوصيات ذات طابع عام 
على أساس نظرها في هذه التقارير والتقارير المقدمة من الوكاالت المتخصصة بغية 
مساعدة المجلس في االضطالع بمسؤولياته ، وال سيما مسؤولياته بموجب المادتين 
21، 22 من العهد » للمجلس االقتصادي واالجتماعي أن يقدم إلي الجمعية العامة بين 
الحين والحين تقارير تشتمل على توصيات ذات طبيعة عامة وموجزة من المعلومات 
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الواردة من الدول األطراف في هذا العهد ومن الوكاالت المتخصصة حول التدابير 
المتخذة والتقدم المحرز على طريق كفالة تعميم مراعاة الحقوق المعترف بها في 
هذا العهد« » للمجلس االقتصادي واالجتماعي استرعاء نظر هيئات األمم المتحدة 
األخرى وهيئاتها الفرعية ، والوكاالت المتخصصة المعنية بتوفير المساعدة التقنية ، 
إلى أي مسائل تنشأ عن التقارير المشار إليها في هذا الجزء من العهد ويمكن أن تساعد 
تلك األجهزة كل في مجال اختصاصه ، على تكوين رأي حول مالئمة اتخاذ تدابير 

دولية من شأنها أن تساعد على فعالية التنفيذ التدريجي لهذا العهد «.

المطلب الرابع: األمانة العامة
يتولى األمين العام لألمم المتحدة الذي هو أسمى موظف في المنظمة، ممارسة الوظائف 
والصالحيات التي يخولها له ميثاق األمم المتحدة وسائر المقتضيات القانونية المتعلقة 
بأجهزة منظمة األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة التابعة لها، و التي توكلها إليه 
األجهزة المذكورة. ويعد األمين العام تقريرا سنويا عن أعمال المنظمة وفقا للمادة 
98 من الميثاق، ويبذل األمين العام مساعيه الحميدة في حالة االنتهاكات الجسيمة 

والواسعة أو الجماعية لحقوق اإلنسان15� 
وتمارس األمانة العامة أغلب أنشطتها المتعلقة بحقوق اإلنسان، باإلضافة إلى األمين 
العام من خالل مؤسسة »المفوض السامي لحقوق اإلنسان«. ويستمد مكتب المفوض 
األمم  ميثاق  من   )55( و   )13(  ،)1( المواد:  من  وظائفه  اإلنسان  لحقوق  السامي 
المتحدة. وتتجلى مهمته األساسية في »حماية وتشجيع حقوق اإلنسان للجميع«. وقد 
جرى دمج مركز حقوق اإلنسان التابع لألمانة العامة مع مكتب المفوض السامي 
لحقوق اإلنسان في عام 1997 لتحقيق أكبر قدر من الفعالية. وكنتيجة لذلك، غدا 

مكتب المفوض السامي يقدم وظائف السكرتارية لهيئات الرقابة االتفاقية.

المطلب الخامس: الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة
تنشأ الوكاالت المتخصصة بموجب اتفاق بين الحكومات، وتضطلع بموجب نظمها 
األساسية ببعتات دولية واسعة في االقتصاد واالجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما 
يتصل بذلك من الشؤون، وللمجلس االقتصادي واالجتماعي أن يضع اتفاقيات مع أية 
وكالة من هذه الوكاالت، تحدد الشروط التي على مقتضاها يوصل بينها وبين األمم 

المتحدة، وتعرض االتفاقيات على الجمعية العامة للمصادقة عليها.

15 -  محمد يوسف علوان، محمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص ص: 65-	2-6	� 
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ويركز عدد من الوكاالت المتخصصة بما في ذلك منظمة العمل الدولية جل نشاطه 
على حقوق اإلنسان، كما أن االتفاقيات المنشئة لمنظمة الصحة العالمية ولمنظمة 
المتحدة لألغذية والزراعة،  للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة األمم  المتحدة  األمم 
ومنظمة الصحة العالمية... تكرس على التوالي الحق في الصحة، والحق في التربية 
والثقافة، والحق في أن يكون الفرد بمنأى عن الجوع، وهي حقوق معترف بها جميعها 

في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية16�

املبحث الثاين: اآلليات الوطنية )اآلليات الرسمية( 

من بين أهم المستجدات التي نص عليها الدستور المغربي الجديد، هو دسترة العديد من 
مؤسسات الحكامة، ومن بينها مؤسسات وهيئات حماية حقوق اإلنسان والنهوض بها، 
وهيئات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، وكلها ذات 
عالقة مباشرة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية للشباب، ومن بين هذه المؤسسات 

والهيئات نذكر ما يلي: 

المطلب األول:هيئات حماية حقوق اإلنسان
من بين هذه الهيئات نذكر المجالس التالية :

الفرع األول: المجلس الوطني لحقوق اإلنسان« الفصل  161 من الدستور« 
تعددية  وطنية  مؤسسة  اإلنسان  لحقوق  الوطني  المجلس   «
ومستقلة، تتولى النظر في القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق 
الكاملة،  ممارستها  وبضمان  وحمايتها،  والحريات  اإلنسان 
المواطنات  وحريات  وحقوق  كرامة  وبصيانة  بها  والنهوض 
التام  الحرص  نطاق  في  وذلك  وجماعات،  أفرادا  والمواطنين، 
المجال «. هذا  في  والكونية  الوطنية  المرجعيات  احترام  على 

مؤسسة  من  انتقل  اإلنسان  لحقوق  الوطني  المجلس  لكون  اإلشارة  وتجدر 
المجلس االستشاري  التي حققها  اعتبارا لإلنجازات  إلى مجلس وطني،  استشارية 
االنتهاكات  ماضي  وتسوية  والحريات  الحقوق  تعزيز  مجال  في  اإلنسان  لحقوق 
االنتقالية،  العدالة  مجال  في  المغربية  للتجربة  اإلستراتيجية  األهداف  وتحقيق 
أن  وضمان  استقالليته  وتعزيز  المجلس  بمهنية  واالرتقاء  العمل  تعزيز  ومن 

16 - نفس المرجع، ص ص: 82-		-		-2	�
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مؤسسة  من  المجلس  بهذا  االرتقاء  تم  المتقدمة،  الجهوية  دينامية  من  جزءا  يكون 
 استشارية إلى مجلس وطني لحقوق اإلنسان، وفق المعايير الدولية في هذا الشأن.
وقد  تم منح المجلس الوطني لحقوق اإلنسان اختصاصات أوسع حسب الظهير الملكي 
المحدث له، سواء على المستوى الوطني أو الجهوي، الشيء الذي يضمن للمجلس 

مزيدا من االستقاللية والتأثير في مجال حماية حقوق اإلنسان والدفاع عنه17�

أ ـ في مجال حماية حقوق اإلنسان والحريات: 
حرص الظهير المحدث على أساسه المجلس الوطني لحقوق اإلنسان على جعله آلية 
وطنية للنهوض بحقوق اإلنسان والحريات وحمايتها، وعلى تعزيز استقاللية هذه 
المؤسسة مع تشكيلة تعددية وعقالنية واختصاصات واسعة عالوة على تعزيز القدرة 
والتناسق مع المعايير الدولية في هذا المجال والسيما مبادئ باريس، وهكذا سيكون 

من اختصاصات هذه المؤسسة: 
رصد ومراقبة وتتبع أوضاع حقوق اإلنسان وطنيا وجهويا. •
رصدا انتهاكات حقوق اإلنسان بكل جهات المملكة، وإمكانية إجراء التحقيقات  •

والتحريات الالزمة بشأنها كلما توفرت لديه معلومات مؤكدة.
إنجاز تقارير بخصوص عمليات الرصد والتحقيق المنجزة. •
شكاية  • على  بناء  أو  منه  بمبادرة  اإلنسان،  حقوق  خروقات  جميع  في  النظر 

المعنيين باألمر.
في إطار هذه الصالحيات المذكورة بإمكان المجلس دعوة األطراف المعنية وكل  •

شخص من شأن شهادته أن تقدم معطيات تفيد المجلس من أجل االستماع  إليهم.
زيارة أماكن االعتقال والمؤسسات السجنية، ومراقبة أحوال السجناء. •

ب:  اختصاصات المجلس في مجال النهوض بحقوق اإلنسان:
بحث ودراسة مالءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع  •

المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان وبالقانون الدولي اإلنساني.
المساهمة في إعداد التقارير التي تقدمها الحكومة ألجهزة المعاهدات والمؤسسات  •

الدولية  واإلقليمية األخرى والمختصة.
تقديم المشورة والمساعدة للبرلمان والحكومة بناء على طلب أي منهما بشأن  •

17ـ أحمد المومني، مؤسسات الحكامة الحقوقية واإلدارية واالقتصادية بالمغرب أية رهانات، مجلة 
شؤون استراتيجية، العدد السادس، فبراير / ماي 2012، مطبعة الخليج العربي، تطوان ، ص 38�
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بحقوق  المتعلقة  الدولية  المعاهدات  مع  القوانين  ومشاريع  مقترحات  مالئمة 
اإلنسان.

تشجيع مواصلة مصادقة المغرب على المعاهدات الدولية واإلقليمية المتعلقة  •
بحقوق اإلنسان.

رفع تقارير خاصة وموضوعاتية واقتراحات إلى المؤسسة الملكية يكون من  •
شأنها  المساهمة في حماية حقوق اإلنسان والدفاع عنها بشكل أفضل18�

الفرع الثاني: مجلس الجالية المغربية بالخارج » الفصل  163 من الدستور«
» يتولى مجلس الجالية المغربية بالخارج، على الخصوص، إبداء آرائه حول توجهات 
الحفاظ على  تأمين  بالخارج من  المقيمين  المغاربة  تمكن  التي  العمومية  السياسات 
وكذا  مصالحهم،  وصيانة  حقوقهم  وضمان  المغربية،  هويتهم  مع  متينة  عالقات 

المساهمة في التنمية البشرية والمستدامة في وطنهم المغرب وتقدمه «.

الفرع الثالث: الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز »الفصل  
164 من الدستور« 

» تسهر الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، المحدثة بموجب 
والحريات  الحقوق  احترام  الدستور، بصفة خاصة، على  أعاله من هذا   19 الفصل 
المنصوص عليها في نفس الفصل المذكور، مع مراعاة االختصاصات المسندة للمجلس 

الوطني لحقوق  اإلنسان «

المطلب الثاني: الهيئات االستشارية
من بين هذه الهيئات نذكر المؤسسات التالية:

الفرع األول : المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي »الفصل 151«
واالجتماعي، وهو  االقتصادي  المجلس  إنشاء  النص على  تم   ،1992 دستور  منذ 
مؤسسة ذات طبيعة استشارية، مهمته تقديم آراء فيما يخص التوجهات والسياسات 
العمومية االقتصادية واالجتماعية. ولكن رغم النص عليه دستوريا في دستور 1992 
و تكريس النص عليه في دستور 1996، فلم يدخل حيز التنفيذ إال مؤخرا. حيث 

18  ـ الجريدة الرسمية، عدد 5922 – 27 ربيع أول 1432 )3 مارس 2011(، ظهير شريف رقم 
19 – 11 – 1 صادر في 25 من ربيع األول 1432 )فاتح مارس 2011( بإحداث المجلس 

الوطني لحقوق اإلنسان.
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للبرلمان  الخريفية  الدورة  افتتاح  مناسبة  كانت 
في 9 أكتوبر 2009، من طرف الملك، الفرصة 
لإلعالن في خطابه على ضرورة إقامة المجلس 
نطاق  في  وتفعيله،  واالجتماعي  االقتصادي 
المؤسسات  بين مختلف  والتكامل،  التناسق  من 
للتفكير  مؤسسيا  إطارا  يكون  وأن  الوطنية، 

االجتماعية  التعاقدات  إلنضاج  مكوناته،  مختلف  بين  البناء،  والحوار  المعمق، 
الكبرى. ولم يصدر القانون التنظيمي المتعلق به رقم 0919�06 إال بتاريخ 11 مارس 
بالمهام  به  أنيطت  الذي  المجلس  هذا  تنصيب  تم   2011 فبراير   21 وفي   ،2010

والصالحيات التالية:

أ ـ تقديم المقترحات واآلراء في الملفات االقتصادية واالجتماعية:
يقدم المجلس النصح واالستشارة للجهاز التشريعي والحكومة، وهو ما يالحظ من 
خالل جعل المندوب السامي لمندوبية التخطيط والتوقعات المستقبلية ورئيس المرصد 
الوطني للتنمية البشرية من بين الهيئات العضو في المجلس. ولهذا الغرض يعهد إليه 
القيام باإلدالء برايه في االتجاهات العامة لالقتصاد الوطني والتكوين، وتحليل الظرفية 
وتتبع السياسات االقتصادية واالجتماعية، الوطنية والجهوية والدولية وانعكاساتها. 
كما يضطلع المجلس، بتقديم اقتراحات في مختلف الميادين االقتصادية واالجتماعية 
االقتصاديين  الفرقاء  بين  والتعاون  التشاور  وتدعيم  وتيسير  والبيئية،  والثقافية 
واالجتماعيين والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي، وإنجاز الدراسات واألبحاث في 

الميادين المرتبطة بممارسة صالحياته.
التي تضع إطار لألهداف  القوانين  الرأي في مشاريع أو مقترحات  إبداء  ـ  ب 

األساسية للدولة: 
كما يراهن المغرب على المجلس االقتصادي واالجتماعي لمساعدة المشرع المغربي 
بناء على معايير علمية وموضوعية في التشريعات المتعلقة بالوضعية االقتصادية 
واالجتماعية للبالد. فباستثناء مشاريع قوانين المالية، تحيل الحكومة ومجلس النواب 
جميع  الرأي،  إبداء  قصد  المجلس،  على  وجوبا  يخصه،  ما  في  كل  والمستشارين 
مشاريع أو مقترحات القوانين التي تضع إطارا لألهداف األساسية للدولة في الميادين 
التنمية، ومشاريع  االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية، ومشاريع مخططات 

19 : الجريدة الرسمية عدد 5820 بتاريخ 11 مارس 2010�
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مقترحات القوانين الرامية إلى تنظيم العالقات بين األجراء والمشغلين، وإلى سن 
وكذا  بالتكوين،  المتعلقة  القوانين  مقترحات  ومشاريع  االجتماعية،  للتغطية  أنظمة 

المتعلقة بالتنمية المستدامة20�

الفرع الثاني: المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي » الفصل 
168 من الدستور «

العمومية،  السياسات  كل  حول  اآلراء  إبداء  مهمتها  استشارية،  هيئة  » المجلس 
والقضايا الوطنية التي تهم التعليم والتكوين والبحث العلمي، وكذا حول أهداف المرافق 
العمومية المكلفة بهذه الميادين وتسييرها. كما يساهم في تقييم السياسات والبرامج 

العمومية في هذا المجال «.
الفرع الثالث: المجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي » الفصل 

» 170
 » يعتبر المجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي،المحدث بموجب الفصل 33 
من هذا الدستور،هيئة استشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة 
الجمعوية. وهو مكلف بدراسة وتتبع المسائل التي تهم هذه الميادين، وتقديم اقتراحات 
حول كل موضوع اقتصادي واجتماعي وثقافي، يهم مباشرة النهوض بأوضاع الشباب 
الحياة  في  االنخراط  على  وتحفيزهم  اإلبداعية،  طاقاتهم  وتنمية  الجمعوي،  والعمل 

الوطنية، بروح المواطنة المسؤولة «.

المطلب الثالث: اآلليات الوطنية الحكومية
الفرع األول: الحكومة 

تعد الحكومة من الناحية الدستورية مسؤولة عن ضمان وحماية حقوق اإلنسان عامة 
بما فيها الحقوق االقتصادية واالجتماعية. فتطبيق الحقوق االقتصادية واالجتماعية 
للشباب يرتبط بالسياسات العمومية وبالسياسات القطاعية المتبعة. والحكومة هي التي 
تتولى إعداد ووضع وتنفيذ السياسات العموميةوالسياسات القطاعية، وذلك ما ينص 
عليه الفصل 92 من دستور 2011. ويتولى البرلمان في إطار ممارسة اختصاصاته 

20 : أحمد المومني، مرجع سابق، ص . ص : 40 – 41 – 42�
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تقييم  آليات من بين أهمها  العمل الحكومي من خالل عدة  الرقابة على  الدستورية 
السياسات العمومية 21 والسياسات القطاعية السابقة الذكر.

ويعتبر رئيس الحكومة مسؤوال عن السياسات العمومية، والوزراء مسؤولون عن 
تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به22�

الفرع الثاني : المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق اإلنسان
الوزارية  المندوبية  تتولى  الذكر،  السابقة  الدستورية   المؤسسات  جانب  إلى 
المكلفة بحقوق اإلنسان التي أحدثت بتاريخ 11 أبريل 2011، مهمة إعداد وتنفيذ 
السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني 
المعنية. والهيئات  الوزارية  القطاعات  مع  بتنسيق  بها وذلك  والنهوض   وحمايتها 
وتكلف المندوبية الوزارية أيضا باقتراح كل تدبير يهدف  إلى ضمان دخول االتفاقيات 
 الدولية لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني التي يكون المغرب طرفا فيها حيز التنفيذ.
ولهذه الغاية، تكلف المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق اإلنسان، مع مراعاة االختصاصات 
كل  واتخاذ  عمل،  بكل  بالقيام  المعنية،  القطاعات والهيئات  مختلف  إلى  المخولة 
 مبادرة من شأنهما تعزيز التقيد بحقوق اإلنسان في إطار تنفيذ السياسات العمومية.
مراعاة  مع  بالمندوبية،  الدولي  والتعاون  القانونية  الدراسات  مديرية  إلى  ويسند 

االختصاصات المخولة لباقي القطاعات الوزارية، القيام بما يلي:
مدى 	  تقدير  بغية  العمل  بها  الجاري  والتنظيمية  التشريعية  النصوص  دراسة 

الدولي  والقانون  اإلنسان  حقوق  مجال  في  الدولية  االتفاقيات  مطابقتها ألحكام 
اإلنساني، التي تكون المملكة المغربية طرفا فيها، واقتراح التدابير الضرورية 

ألجل مالءمتها، عند االقتضاء، مع االتفاقيات المذكورة ؛
االتفاقيات 	  مشاريع  بشأن  التفاوض  عند  المعنية  الوزارية  القطاعات  مؤازرة 

أو  االتفاقات الثنائية أو المتعددة األطراف، التي تكون لها عالقة بحقوق اإلنسان 
والقانون الدولي  اإلنساني ؛

المساهمة في دراسة وفحص مقتضيات االتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان 	 
والقانون الدولي اإلنساني التي تعتزم المملكة المغربية االنخراط فيها أو المصادقة 

عليها ؛

21  : من بين أهم االختصاصات الجديدة للبرلمان طبقا لدستور 2011 هي تخويله طبقا للفصل 70، 
الحق في تقييم السياسات العمومية.

22  : الفقرة األولى من الفصل 93 من دستور 2011�
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التظاهرات 	  في  المغربية  المملكة  لمشاركة  التحضيرية  األعمال  تنسيق 
اإلنسان  حقوق  بقضايا  المتعلقة  الدولية  أو  اإلقليمية  واالجتماعات  والملتقيات 

أو القانون الدولي اإلنساني ؛
بحقوق 	  المتعلقة  المعاهدات  أجهزة  إلى  الوطنية  التقارير  وتقديم  بإعداد  القيام 

اإلنسان التي يكون المغرب طرفا فيها ؛
السهر على تتبع التوصيات والمالحظات المترتبة عن فحص التقارير الوطنية 	 

من لدن أجهزة المعاهدات المذكورة ؛
اإلنسان 	  حقوق  بمجلس  الخاصة  واإلجراءات  اآلليات  بين  العالقات  تنسيق 

والمفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان ؛
 تتبع التقارير الصادرة عن الهيئات الوطنية أو الدولية المتعلقة بوضعية حقوق 	 

اإلنسان بالمغرب، والقيام، عند االقتضاء، بتنسيق إعداد مشاريع األجوبة عليها.
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املبحث األول: االلتزام باالحرتام والحامية واألداء

والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  الحقوق  تفرض   
كالحقوق المدنية والسياسية، ثالث فئات من االلتزامات 
بالحماية،  وااللتزام  باالحترام،  االلتزام  الدول:  على 
وااللتزام باألداء. ويشكل عدم الوفاء بأي التزام من هذه 
االلتزامات الثالثة انتهاكا لهذه الحقوق. ويعني االلتزام 
بالحقوق  التمتع  الدولة عن عرقلة  تمتنع  أن  باالحترام 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية. حيث يتم انتهاك الحق 
في السكن إذا قامت الدولة بعمليات طرد تعسفية. ويتطلب 
االلتزام بالحماية أن تمنع الدولة انتهاك هذه الحقوق من 
جانب أطراف ثالثة. وقد يرقى عدم ضمان تقيد صاحب 
العمل في القطاع الخاص بمعايير العمل األساسية إلى 
انتهاك للحق في العمل أو الحق في ظروف عمل عادلة 
ومواتية.  ويتطلب االلتزام باألداء أن تتخذ الدول التدابير 
الالزمة – التشريعية، واإلدارية، والمالية، والقضائية، 
وغيرها – من أجل إعمال هذه الحقوق إعماال كامال. 
ومن ثم، فإن عدم توفير الدول الرعاية الصحية األولية 
األساسية للمعوزين يمكن أن يكون بمثابة انتهاك للحق 

في الصحة.

ماستريخت  مبادئ 
المتعلقة  التوجيهية 
الحقوق  بانتهاكات 
االقتصادية واالجتماعية 
من  اعتمدت  والثقافية: 
قبل مجموعة خبراء في 
القانون الدولي في ورشة 
مضون  حول  عمل 
االقتصادية  الحقوق 
والثقافية  واالجتماعية 
بانتهاكها  والمقصود 
ذلك  عن  والمسؤولية 
االنتصاف،  وسبل 
عقدت في )ماستريخت، 
الفترة  خالل  هولندا( 
كانون   26 إلى   22 من 

الثاني/يناير 1997

املبحث الثاين: االلتزام بالسلوك وااللتزام بتحقيق نتائج

 يتضمن االلتزام باالحترام والحماية واألداء بعض عناصر االلتزام بالسلوك وبتحقيق 
نتائج. ويقتضي االلتزام بالسلوك اتخاذ إجراءات محسوبة بشكل معقول لتحقيق التمتع 
بحق معين. فعلى سبيل المثال فيما يخص الحق في الصحة، قد يشمل االلتزام بالسلوك 
اعتماد وتنفيذ خطة عمل لخفض وفيات األمهات. فيما يستدعي االلتزام بتحقيق نتائج 
من الدول بلوغ أهداف محددة للوفاء بمعيار موضوعي مفصل. وعلى سبيل المثال 
أيضا فيما يخص الحق في الصحة، يتطلب االلتزام بتحقيق نتائج خفض معدل وفيات 
األمهات إلى المستويات المتفق عليها في مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية لعام 

1994، ومؤتمر بيجين العالمي الرابع المعني بالمرأة لعام 1995�
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املبحث الثالث: هامش التقدير

بالحقوق  المتعلقة  التزاماتها  تنفيذ  وسائل  اختيار  في  تقدير  بهامش  الدول  تتمتع 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، كما هي الحال بالنسبة إلى الحقوق السياسية. فقد 
ساهمت ممارسة الدول وتطبيق المعايير القانونية على حاالت وأوضاع ملموسة من 
قبل الهيئات المشرفة على مدى وفاء الدول بالتزاماته التعاهدية وكذلك من طرف 
المحاكم المحلية في وضع معايير دنيا عالمية وفهم مشترك لنطاق الحقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية وطبيعتها وحدودها. ولما كان إعمال معظم الحقوق االقتصادية 
بالفعل  ينطبق  ما  وهو  بالتدريج،  إال  يتحقق  ال  تاما  إعماال  والثقافية  واالجتماعية 
أيضا على معظم الحقوق المدنية والسياسية، فإن ذلك ال يغير من طبيعة االلتزام 
القانوني للدول الذي يقتضي اتخاذ بعض اإلجراءات فورا واتخاذ إجراءات أخرى 
في أقرب وقت ممكن. ومن ثم فعلى الدولة إثبات أنها تحرز تقدما قابال للقياس صوب 
اإلعمال الكامل للحقوق المعنية إعماال تاما. وال يجوز للدولة أن تلجأ إلى األحكام 
المتعلقة بـ  » اإلعمال التدريجي « المنصوص عليه في المادة 2 من العهد كذريعة 
لعدم االمتثال. كما ال يحق لها تبرير االستثناءات أو القيود المفروضة على الحقوق 

المعترف بها في العهد بسبب اختالف الخلفيات االجتماعية والدينية والثقافية.

املبحث الرابع : االلتزامات األساسية الدنيا

يقع انتهاك العهد عندما ال تفي الدولة بما وصفته اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية 
يقع  أنه  اللجنة  إذ »ترى  االلتزام األساسي  بالحد األدنى من  واالجتماعية والثقافية 
بضمان  األساسي  االلتزام  من  أدنى  حد  األطراف  الدول  من  دولة  كل  عاتق  على 
الوفاء، على أقل تقدير، بالمستويات األساسية الدنيا لكل حق من الحقوق. ومن ثم، 
وعلى سبيل المثال، فإن الدولة الطرف التي يحرم فيها أي عدد هام من األفراد من 
المواد الغذائية األساسية، أو من الرعاية الصحية األولية األساسية، أو من المأوى 
والمسكن األساسيين، أو من أشكال التعليم األساسية، تعتبر، بداهة، متخلفة عن الوفاء 
بالتزاماتها بمقتضى العهد.« وينطبق هذا الحد األدنى من االلتزامات األساسية بغض 

النظر عن توافر الموارد لدى البلد المعني أو أي عوامل وصعوبات أخرى.
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املبحث الخامس: توفر املوارد

في حاالت عديدة، يمكن الوفاء بالنسبة لمعظم تلك االلتزامات بسهولة نسبية ودون 
أن يكون لذلك تداعيات كبيرة من حيث الموارد. بيد أنه في حاالت أخرى، قد يتوقف 
اإلعمال التام للحقوق على توفر موارد مالية ومادية كافية. ومع ذلك، وكما توضح 
المبادئ من 25 إلى 28 من مبادئ ليمبورغ وهو ما أكدته االجتهادات المتطورة للجنة 
المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فإن شح الموارد ال يعفي الدول من 
بعض االلتزامات الدنيا فيما يتعلق بإعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية  والثقافية.
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املبحث األول: سياسات الدول

 يتم انتهاك الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
عندما تتبنى الدولة، بالفعل أو باالمتناع عن الفعل، 
سياسة أو ممارسة تخل أو تتجاهل عمدا االلتزامات 
المنصوص عليها في العهد، أو ال تفي بمعيار السلوك 
أو تحقيق النتائج المطلوب، وفضال عن ذلك فإن أي 
تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة

 أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو األصل القومي أو االجتماعي أو 
إعاقة  أو  إبطال  الغرض منه  أو  أثره  يكون  أو غير ذلك والذي  الوالدة  أو  الملكية 
المساواة في التمتع بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أو ممارستها  - يعد 

انتهاكا للعهد.

املبحث الثاين: التمييز عىل أساس النوع اإلجتامعي 

بالحقوق  يتعلق  فيما  المرأة،  ضد  التمييز  يفسر   
المعترف بها في العهد، في ضوء معيار مساواة المرأة 
بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 
أشكال  جميع  على  القضاء  يتطلب  ما  وهو  المرأة. 
التمييز ضد المرأة بما في ذلك التمييز المبني على 

الجنس المترتب على الحرمان االجتماعي والثقافي
وغيره من أشكال الحرمان الهيكلي.

املبحث الثالث: العجز عن االمتثال

 من الهام عند تحديد ما إذا كان فعل ما أو امتناع عن فعل ما يمثل انتهاكا ألي من 
الحقوق االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية، أن يتم التمييز بين عجز الدولة عن 
االمتثال اللتزاماتها التعاهدية وامتناعها عن ذلك. وعلى الدولة التي تدعي أنها غير 
قادرة على تنفيذ التزاماتها ألسباب خارجة عن إرادتها أن تقيم الدليل على ذلك. فعلى 
سبيل المثال، يعتبر إغالق مؤسسة تعليمية مؤقتا بسبب زلزال ظرفا خارجا عن إرادة 
الدولة، في حين أن إلغاء نظام للضمان االجتماعي دون إتاحة برنامج بديل يمكن 

اعتباره مثاال لعدم رغبة الدولة في الوفاء بالتزاماتها.
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املبحث الرابع: االنتهاكات من خالل إتيان فعل

قد تقع انتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من خالل الفعل المباشر 
للدول أو غيرها من الكيانات التي ال تنظمها الدول بدرجة كافية. وتشمل األمثلة على 

هذه االنتهاكات ما يلي:
) أ (  إلغاء أو وقف العمل رسميا بقانون يعد هاما الستمرار التمتع بأي من الحقوق 

االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية المكفولة حاليا ؛
)ب(  حرمان أفراد معينين أو جماعات معينة عمدا من حق ذا صلة، من خالل 

تمييز منصوص عليه في القانون أو مفروض في إطاره ؛
)ج(  دعم تدابير اعتمدتها أطراف ثالثة تتعارض مع الحقوق االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية بشكل فعلى ؛
)د(  اعتماد تشريعات أو سياسات تتعارض بوضوح مع االلتزامات القانونية القائمة 
المساواة  تعزيز  وأثرها  كان غرضها  إذا  إال  الحقوق؛  بتلك  والمتصلة  سابقا 
وتحسين إعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ألشد الفئات ضعفا ؛

)هـ(  اعتماد أية تدابير تراجعية متعمدة تقلص من نطاق ضمان حق ذا صلة ؛
محمي  يخص حق  فيما  مدروس  بشكل  وفقه  أو  التدريجي  اإلعمال  إعاقة  )و(  
بموجب العهد، إال إذا كانت الدولة تتصرف في الحدود التي يسمح بها العهد أو 

إن فعلت ذلك بسبب نقص الموارد المتاحة أو ألسباب قاهرة ؛
)ز( تقليص أو تحويل نفقات عامة محددة عندما يؤدي هذا التقليص أو التحويل إلى 
عدم التمتع بتلك الحقوق وال يكون مقترنا بتدابير كافية لتأمين الحق في الحد 

األدنى من مقومات المعيشة لكل فرد.

املبحث الخامس: االنتهاكات من خالل اإلغفال

 قد تنتهك الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من خالل تقصير الدول عن اتخاذ 
التدابير الالزمة الناجمة عن االلتزامات القانونية أو عدم قيامها بذلك. ومن أمثلة ذلك 

ما يلي:
) أ ( عدم اتخاذ خطوات مناسبة على النحو الذي يقتضيه العهد؛

)ب( عدم إصالح أو إلغاء التشريعات التي تتعارض بوضوح مع التزام منصوص 
عليه في العهد؛
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)ج( عدم إنفاذ التشريعات أو وضع السياسات المعدة لتنفيذ أحكام العهد موضع 
التنفيذ؛

)د( عدم تنظيم أنشطة األفراد أو الجماعات لمنعهم من انتهاك الحقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية؛

)هـ( عدم استعمال الحد األقصى من الموارد المتاحة إلعمال العهد إعماال كامال؛
)و( عدم رصد إعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ بما في ذلك وضع 

وتطبيق معايير ومؤشرات تقييم االمتثال؛
)ز( عدم العمل بسرعة على إزالة العوائق التي يجب عليها إزالتها إلتاحة اإلعمال 

الفوري لحق يكفله العهد؛
)ح( التأخير في إعمال حق ينص العهد على توفيره فورا؛

في  مقبول عموما،  لإلنجاز،  األدنى  للحد  دولي  لمعيار  الدولة  استيفاء  )ط( عدم 
وسعها استيفاؤه؛

الحقوق  في مجال  الدولية  القانونية  التزاماتها  الحسبان  في  الدولة  أخذ  )ي( عدم 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية عند إبرامها اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف 

مع دول أو منظمات دولية أو شركات متعددة األطراف .
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إن إقرار الحقوق والحريات في االتفاقيات الدولية والنصوص القانونية الوطنية، يعد 
لوحده غير كاف لضمان الحماية الالزمة لها، ولهذا فإلى جانب التنصيص القانوني، 
من الضروري وضع كل الضمانات التي يمكن من خاللها ممارسة الرقابة حول مدى 

إعمال  حقوق اإلنسان عموما بما فيها الحقوق االقتصادية واالجتماعية للشباب.
وفي هذا السياق تنص االتفاقيات الدولية الحقوقية على العديد من اآلليات، كما توجد 

بعض اآلليات األخرى على مستوى كل دولة بما فيها المغرب.
ومن هنا تجدر اإلشارة إلى اآلليات التالية:

املبحث األول: االستعراض الدوري الشامل

االستعراض الدوري الشامل )UPR( هو آلية جديدة وفريدة من نوعها لألمم المتحدة 
بدأت في أبريل 2008 وتعتمد على استعراض ممارسات حقوق اإلنسان في جميع 

دول العالم مّرة كّل أربع سنوات23�

المطلب األول: دور الدول في إطار االستعراض الدوري الشامل
تتشكل األمم المتحدة من 192 عضو. حيث أن آلية االستعراض الشامل آلية عالمية، 
يتّم استعراض كل دولة من قبل الدول األخرى كل أربع سنوات ، بمعدل 48 دولة في 
السنة. وهكذا تكون الدول حكما وطرفا في هذه العملية وبالتالي تلعب دورا مهما سواء 

كدولة قيد االستعراض أو كعضو في فريق العمل.
كدولة قيد اإلستعراض

يتم تطبيق آلية االستعراض الدوري الشامل على كل دولة عضو في األمم المتحدة.  
وتتمثل أهم المراحل المختلفة لالستعراض فيما يلي: 

التقرير الوطني

على  اإلنسان  حقوق  على وضعية  تقريرا  تقدم  أن  المستعرضة  الدولة  على  يجب 
A/ القرار  عليه  ينص  كما  لالستعراض24،  أساسية  وثيقة  بمثابة  ليكون  أراضيها 

23: لمزيد من المعلومات بخصوص االستعراض الدوري الشامل، يرجى الرجوع للموقع االلكتروني 
http://www.upr-info.org :الخاص باالستعراض الشامل

24 : لقد قام المغرب بتقديم آخر تقرير له في إطار االستعراض الدوري الشامل في شهر ماي من سنة 
� 2012
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HRC/RES/5/1. ويتم اعداد هذا التقرير استنادا على مبادئ توجيهية عامت قام 
بوضعها مجلس حقوق اإلنسان.

مشاورات وطنية1−
إجراء  على  المستعرضة  الدولة  »تشجع  ولتيسير صياغته  التقرير  هذا  تقديم  قبل 
لجمع  المعنيين  الفرقاء  جميع  مع  الوطني  الصعيد  على  النطاق  واسعة  مشاورات 
المعلومات«. طبقاً للقرار A/HRC/RES/5/1 وللدولة المعنية حق إختيار وسائل 

المشاورات مع المجتمع المدني.
الألسئلة المقّدمة بشكل مسبق1−

يجوز للدول إرسال أسئلة خطيّة إلى الدولة قيد االستعراض قبل انعقاد دورة فريق 
العمل. وتقوم األمانة العامة بإرسال هذه األسئلة إلى الدولة المعنية من خالل اللجنة 

الثالثية. وتجيب الدولة المعنية عليها أثناء االستعراض.
االستعراض أثناء جلسة فريق العمل1−

يجرى االستعراض من قبل فريق العمل التابع لمجلس حقوق اإلنسان في جنيف، 
أعضاء  من  عضو   47 من  العمل  فريق  يتكون  ساعات.  ثالث  ويدوم   ، سويسرا 
مجلس حقوق اإلنسان ودول غير أعضاء ومن المراقبين )وكاالت األمم المتحدة، 
فقط.  للدول  الكلمة  أخذ  ويسمح  المدني(.  والمجتمع  الدولية  الحكومية   المنظمات 
الحوار  أثناء  المتاحة  الثالث  الساعات  من  واحدة  ساعة  المستعرضة  الدولة  تأخذ 
التفاعلي لتقديم تقريرها الوطني واإلجابة على األسئلة المطروحة من قبل األعضاء 
الساعة. لهذه  استخدامها  توزيع  حرية  المستعرضة  وللدولة  العمل.  فريق   في 

تبدأ أعمال فريق العمل بتقديم الدولة المستعرضة لتقريرها الوطني متبوعا بحوار 
تفاعلي ثّم أسئلة يطرحها فريق العمل وتنتهي بتقديم الدولة المستعرضة الستنتاجاتها.

اإلستجابة للتوصيات1−
تقوم الدول بتقديم توصيات للدولة المستعرضة أثناء الحوار التفاعلي حول التدابير 

 الواجب اتخاذها لتحسين وضعية حقوق اإلنسان في بالدها.
الدولة المستعرضة مطالبة بتوضيح موقفها من التوصيات بالقبول أو بالرفض.
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يمكن أن يقدم هذا التوضيح إّما شفويا أثناء اعتماد تقرير فريق العمل في جلسته، أو 
كتابيا في وثيقة ال تتعدى 2675 كلمة )تقريبا 5 صفحات( تضاف إلى تقرير فريق 
العمل، أو يقدم هذا التوضيح شفويا عند اعتماد الوثيقة الختامية في الجلسة العامة 

لمجلس حقوق اإلنسان.
التنفيذ1−

عند نهاية عملية االستعراض الدوري الشامل وخالل الجلسة العامة لمجلس حقوق 
اإلنسان يتم اعتماد التقرير النهائي الذي يشمل تقرير فريق العمل.

يجب على الدولة المستعرضة أن تطبّق التوصيات وتحّسن وضعية حقوق اإلنسان 
في البالد في الفترة ما بين دورتي استعراض. وإن لم تفعل فسيقوم مجلس حقوق 
A/ اإلنسان بالنظر في هذه الدولة كحالة من حاالت عدم استمرار التعاون )القرار

�)HRC/RES/5/1

 المطلب الثاني : دور المنظمات غير الحكومية في االستعراض الدوري 
الشامل

عملية  التاّمة على  السلطة  ولهم  الدول  قبل  من  الشامل  الدوري  االستعراض  يُدار 
الحكومية  المنظمات غير  بإمكان  بأنه  العلم  النهائية مع  النتائج  المفاوضات وعلى 

المساهمة والـتأثير على عملية االستعراض الدوري الشامل.
يمكن لمشاركة المنظمات غير الحكومية أثناء االستعراض الدوري الشامل أن تتخذ 

أربعة أشكال مختلفة:
تقديم ت.قرير عن وضعية حقوق اإلنسان في الدولة المعنية إلى المفوضية العليا  ♦

لحقوق اإلنسان.
الضغط على أعضاء فريق العمل. ♦
التدخل أثناء الجلسة العامة للمجلس قبل اعتماد الوثيقة الختامية. ♦
مراقبة مدى تنفيذ الدولة المعنية لتوصيات االستعراض الدوري الشامل. ♦

فيما يلي وصف مفّصل لسبل التصرف المتاحة للمنظمات غير الحكومية في كل 
مرحلة من مراحل هذه العملية:
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الفرع األول: قبل انعقاد دورة فريق العمل
مشاورة وطنية1−

ينص القرار A/HRC/RES/5/1. »على تشجيع الدول على إجراء مشاورات واسعة 
النطاق على المستوى الوطني مع جميع الفرقاء المهتمين لتجميع هذه المعلومات«. 
يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تغتنم هذه الفرصة للقيام بحملة وطنية إعالمية 

لتعزيز عملية االستعراض الدوري الشامل وتوجيه إهتمام الناس لها.
تقديم تقرير عن حالة حقوق اإلنسان في بلد ما1−

 من حق المنظمات غير الحكومية إعداد تقارير عن حالة حقوق اإلنسان في البالد 
التي تنتمي  إليها 25 � 

ومن أجل الحّد من كمية المعلومات الواردة من منظمات غير حكومية فردية، تطالب 
المفوضية العليا بتحديد المعلومات في 5 صفحات لكل منظمة غير حكومية أو مدنية 
واسع  ائتالف  ألي  10 صفحات  وفي  أخرى؛  معلوماتية  وثائق  إرفاق  إمكانية  مع 

للمنظمات غير الحكومية.
الموعد النهائي لتقديم المعلومات عادة هو ستة إلى ثمانية أشهر قبل انعقاد الدورة . 
الموعد النهائي الستقبال المساهمات الساعة 12 بالتوقيت المحلي في اليوم األخير 
من الدورة . أية مساهمات تصل إلى األمانة بعد هذا الموعد ال تؤخذ بعين االعتبار.

الضغط على الدول1−
تستطيع المنظمات غير الحكومية أن تضغط على الدول من أجل جلب إنتباههم إلى 
قضايا معينّة لتحقيق تناول هذه القضايا أثناء الحوار التفاعلي في شكل أسئلة و / أو 

توصيات. ويمكن أيضا أن تثار هذه القضايا من خالل أسئلة تطرح مسبقا.
ونظرا الرتفاع عدد الطلبات المقدمة من قبل المنظمات غير الحكومية ، ال يتّم توجيه 
انتباه أعضاء فريق العمل لجميع القضايا المطروحة وال تدرج جميعها في ملخصات 
مفوضية حقوق اإلنسان. ولذلك ، فالضغط هو جزء حاسم من العملية لضمان طرح 

القضايا ذات األهمية أثناء الحوار التفاعلي.

25 : ينبغي على المنظمات غير الحكومية أن تتبع المبادئ التوجيهية العامة لدى تقديم مساهمتها، 
http://www.upr-info.org/  :ويمكن الرجوع لهذه المبادئ على الرابط االلكتروني التالي

 ���IMG/pdf/A_H
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ويمكن الضغط في جنيف على الدولة قيد االستعراض. وينصح بشدة المجيء إلى 
جنيف على األقل قبل شهر واحد من موعد اإلستعراض ألن صياغة البيان من قبل 
أي دولة يتطلب وقتا ومشاورات أساسية بين العاصمة وسفارة البلد قيد االستعراض 
، وجنيف. ومع ذلك ، فإن بعض الوفود تنظر في المسائل والتوصيات إلى فترة ما 
قبل االستعراض بأيام ولكن في حاالت نادرة فقط. وللمزيد من الفعاليّة، يتم التأكد من 
االتصال بالممثل المسؤول عن االستعراض الدوري الشامل أو المسؤول عن مجلس 
حقوق اإلنسان في الدولة قيد االستعراض )SUR( : يمكن أن يحدث الضغط في البلد 
قيد االستعراض أيضا من خالل السفارات. ويجب القيام بهذا الضغط 	-	 أشهر قبل 
موعد االستعراض ألن المعلومات يجب أن ترسل بعد ذلك إلى العاصمة وإلى البعثة 

في جنيف.
عند اللقاء مع الوفود، سواء في البلد أو في جنيف ، من المهم التركيز على 4 أو 5 
أسئلة محددة وتوصيات تتناول القضايا ذات األولوية وعرضها في وثيقة قصيرة 

بحدود صفحة واحدة أو صفحتين. فهذا يسّهل على الوفود دمجها في بياناتهم.

الفرع الثاني: خالل االستعراض
حضور االستعراض1−

وفقا للقرار A/HRC/RES/5/1 يمكن لألطراف المعنية أن تحضر االستعراض 
داخل فريق العمل. وهذا يعني أنه ال يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تتدخل خالل 

هذا االستعراض.
تنظيم حدث مواز1−

كما هو الحال في دورة مجلس حقوق اإلنسان، يمكن للمنظمات غير الحكومية أن 
تقوم بتنظيم حدث مواز أثناء دورة فريق العمل.

الفرع الثالث: بعد االستعراض وخالل دورة فريق العمل
اجتماعات التقييم1−

يمكن للمنظمات غير الحكومية في األيام التالية الستعراض دولة، تنظيم اجتماعات 
تقييم لتحليل االستعراض، ومدى تناول أو عدم تناول بعض القضايا ولإلعداد لمتابعة 

تلك القضايا.
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مؤتمرات / بيانات صحفية1−
يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تعقد مؤتمرا صحفيا أو أن تنشر بيان صحفي 

إلعطاء رأيها حول االستعراض.

الفرع الرابع: خالل الجلسة العامة قبل اعتماد الوثيقة النهائية
بيانات شفوية1−

كما يشير إليه القرار A/HRC/RES/5/1 يمكن لألعضاء ذوي المصلحة المهتمين 
»إبداء مالحظات عامة قبل اعتماد الوثيقة النهائية من طرف المجلس في الجلسة 
العامة«. وهذا يعني أنه خالل دورة المجلس، قبل أن تعتمد الدول الوثيقة النهائية وبعد 
تدخل كل من الدولة المستعرضة والدول األخرى، تمنح 20 دقيقة للمنظمات غير 

الحكومية للتدخل واإلدالء ببيان.
البيانات المكتوبة1−

يمكن للمنظمات غير الحكومية، على غرار أي جلسة عامة لمجلس حقوق اإلنسان، 
تقديم بيانات مكتوبة عن كل بند من جدول األعمال. االستعراض الدوري الشامل 
هو البند 6. البيانات المكتوبة لها أقل تأثير من البيانات الشفوية ولكنها تصبح وثائق 

رسمية ومصنّفة لدى األمم المتحدة26�

الفرع الخامس : بين دورتي استعراض
على  اإلنسان  حقوق  وضعية  تحسين  هو  الشامل  الدوري  االستعراض  مبدأ  إن 
الطوعية  وااللتزامات  المقبولة  التوصيات  النهائية  الوثيقة  تتضمن  الواقع.  أرض 
التالية.  سنوات  األربع  خالل  تنفيذها  على  لتعمل  المستعرضة  الدولة  جانب  من 
وااللتزامات  التوصيات  تنفيذ  درجة  بتقييم  الدول  تقوم  التالي  االستعراض  وفي 
السابق. االستعراض  منذ  تّمت  والتي  البالد  في  اإلنسان  حقوق  وضعية   حول 

المنظمات غير الحكومية تلعب دورا مهما بين دورتي استعراض ويمكنها كذلك:
نشر هذه التوصيات وااللتزامات على نطاق واسع ؛	 
مراقبة مدى تنفيذها؛	 

http://www2.ohchr.org/  :26 : لمعرفة كيفية تقديم مداخلة أو تقديم بيان أنظر إلى موقع المجلس
���english/bodie
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محاورة الدولة المستعرضة من أجل المشاركة في تنفيذ التوصيات وااللتزامات.	 

املبحث الثاين: الحامية القضائية

 تطرح العديد من التساؤالت بخصوص إمكانية التقاضي بشأن الحقوق االقتصادية 
من  ولكن  الدول.  حسب  األمر  يختلف  حيث  المحاكم،  في  والثقافية  واالجتماعية 
الناحية القانونية فجميع االتفاقيات الدولية بما فيها العهد الدولي للحقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية، تقر بحق األفراد في الولوج للعدالة بهدف الدفاع عن الحقوق 

المقررة لهم بمقتضى هذه االتفاقيات.
وفي هذا السياق تجدر اإلشارة لكون قرارات العديد من المحاكم في مجموعة كبيرة 
من مناطق العالم، تتناول الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وتبرهن على أن 

هذه الحقوق يمكن أن تكون موضوع إنفاذ قضائي.
 وعلى الرغم من ذلك، فقد جرى التشكيك تقليدياً في إمكانية التقاضي بشأن الحقوق 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعدد من األسباب27�
أوالً، إن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قد ظل البعض ينظر إليها على 
أنها مصاغة »صياغة غامضة« إلى حد كبير ال يسمح للقضاة بتبرير إصدار أحكام 
بشأن ما إذا كانت قد وقعت انتهاكات أم ال. وفي حين أن التقاضي بشأن هذه الحقوق 
قد يثير أسئلًة عما يشكل، على سبيل المثال، جوعاً أو سكناً الئقاً أو أجراً عاداًل، فإن 
القضاة قد تناولوا فعاًل باقتدار المسائل المتعلقة بما يشكل تعذيباً أو محاكمًة غير عادلًة 
أو تدخاًل تعسفياً أو غير قانوني في الخصوصية. ومن الواضح أن سد الثغرات القائمة 
في التشريعات هو مهمة من مهام القضاء، ليس فقط في مجال قانون حقوق اإلنسان 

ولكن أيضاً في أي مجال من مجاالت القانون.
ثانياً، إن إعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يعتمد اعتماداً شديداً على 
السياسات الحكومية. ومع ذلك، فإن مراجعة السياسات الحكومية في هذا المجال، 
شأنه في ذلك شأن أي مجال آخر، لضمان اتساقها مع المبادئ الدستورية وااللتزامات 
المتعهد بها بموجب قانون حقوق اإلنسان الدولي هي بوضوح مهمة من مهام القضاء. 
وفي حين أن دور القضاء في مراجعة السياسة الحكومية قد يتباين من بلد إلى بلد 
آخر، فإن مراجعة السياسة الحكومية ليست رسم السياسة العامة. ولذلك فإن القضاء ال 

27 : لالطالع على تفاصيل الموضوع والوثائق المرتبطة به يرجى الرجوع للموقع االلكتروني 
http://www.ohchr.org  : الخاص بالمفوضية السامية لحقوق اإلنسان
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يتخطى دوره الدستوري عندما يصدر أحكاماً بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية.

ثالثاً، وهو ما يرتبط بالنقطة السابقة، تساءل البعض عما إذا كان من الممكن لمحكمة 
ما أن تقيِّم مسألة اإلعمال التدريجي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. فرصد 
المحاكم. ففي جنوب  بينها  آليات من  التدريجي يمكن أن يعتمد على عدة  اإلعمال 
إفريقيا، قامت المحاكم بتقييم ما إذا كانت الدولة تفي بالتزاماتها إزاء مسألة اإلعمال 
التدريجي عن طريق النظر فيما إذا كانت الخطوات التي اتخذتها الحكومة خطوات 
معقولة. وعدم أخذ احتياجات أضعف الناس في الحسبان في سياسة اإلسكان، مثاًل، 

يشير إلى أن هذه السياسة ال تنجح في اختبار المعقولية.
واإلنفاذ القضائي لحقوق اإلنسان أمر جوهري. فالحق بال سبيل انتصاف يثير مسائل 
تتعلق بما إذا كان هذا الحق هو في الواقع حق على اإلطالق. وليس معنى ذلك أن 
اإلنفاذ القضائي هو الطريقة الوحيدة أو، حقاً، أفضل طريقة لحماية الحقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية. بيد أن اإلنفاذ القضائي له دور واضح في تحسين فهمنا لهذه 
الحقوق، وبإتاحته سبل انتصاف في حاالت االنتهاكات الواضحة، وبتقديمه قرارات 
قضائية بشأن حاالت اختبارية يمكن أن تؤدي إلى إحداث تغيير مؤسسي منهجي 
يرمي إلى منع انتهاكات حقوق اإلنسان مستقباًل بما فيها االنتهاكات الماسة بالحقوق 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
 وبالنسبة للمغرب، فالتقاضي بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية، يمكن أن يكون 
أمام جميع المحاكم العادية إذا كان مصدر االنتهاك شخص عادي أو أحد أشخاص 
القانون الخاص، ويكون أمام المحاكم اإلدارية28 إذا كان مصدر االنتهاك سلطة إدارية 
أو أحد المرافق والمؤسسات العمومية أو إحدى الجهات والجماعات الترابية األخرى.

28 : لقد صدر عن المحاكم اإلدارية بالمغرب، العديد من األحكام في مجال الحقوق االقتصادية 
واالجتماعية، وتهم مثال الحق في الصحة ، والحق في التعليم، والمساواة أمام المرافق العمومية، 

والحق في ظروف عمل عادلة...
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أن  يمكن  الذي  الحمائي  الدور  جانب  وإلى 
والمحاكم  العادية  المحاكم  من  كل  به  تقوم 
حماية  بهدف  بالمغرب  المتخصصة 
الحقوق  فيها  بما  والحريات  الحقوق  كل 
فقد  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية 
المواطنات  لكل  الحق  الجديد  الدستور  أقر 
والمواطنين طبقا للفصل 133 من الدستور 
الجديد في الدفع بعدم دستورية القوانين أمام 
مراحل  مختلف  وفي  المملكة  محاكم  جميع 
التقاضي، وكل دفع من هذا القبيل يحال على 

دستور  من   133 الفصل  ينص 
على  األولى،  فقرته  في     2011
الدستورية  احملكمة  »تختص  أن 
متعلق  دفع  كل  في  بالنظر 
أثناء  أثير  قانون،  دستورية  بعدم 
إذا  وذلك  قضية،  في  النظر 
القانون،  بأن  األطراف  أحد  دفع 
ميس  النزاع،  في  سيطبق  الذي 
يضمنها  التي  وباحلريات  باحلقوق 

الدستور«.

المحكمة الدستورية لتبث في مدى دستورية مقتضيات القانون الذي تم الدفع بعدم 
دستوريته.

وفي هذا الخصوص إذا كان من شأن قانون ما أن يعيق أو يحد من ممارسة الحقوق 
أن  المتضررين  فبإمكان  الدستور،  في  المنصوص عليها  االقتصادية واالجتماعية 
يدفعوا بعدم دستورية مقتضياته، وكل دفع من هذا النوع تبث فيه المحكمة الدستورية 
التنظيمي  القانون  في  المشرع  التي سيضعها  والمسطرة  الشروط  احترام  في حال 

المتعلق بالدفع بعدم الدستورية تطبيقا لمقتضيات الفصل 133 من دستور 2011�


