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 : ثلــــدمي

-2018)يشكل اعتماد ادلملكة ادلغربية خلطة العمل الوطنية يف رلال الدميقراطية وحقوق اإلنسان 
 نقلة نوعية يف مسار تعزيز ادلكتسبات اليت مت حتقيقها يف اجملال احلقوقي من 2017يف دجنرب  (2021

خالل إرساء أسس التخطيط االسرتاتيجي يف رلال حقوق اإلنسان كما نصت على ذلك توصيات خطة 
،كماأن اعتماد هذه اخلطة يتزامن والسياق الوطين الذي 1993عمل مؤمتر فيينا حلقوق اإلنسان ادلنعقد سنة 

، عرب تعزيز اإلطارين القانوين وادلؤسسايت حلماية حقوق اإلنسان 2011يتسم بتنزيل مقتضيات  دستور  سنة 
. والنهوض هبا، فضال عن التأسيس لنموذج مؤسسايت متميز يعتمد على اجلهوية ادلتقدمة

وتفعيال دلقتضيات الباب التاسع من الدستور ادلغريب ادلتعلق باجلماعات الرتابية، أصدرت بالدنا ثالث 
 تتعلق تباعا باجلهات والعماالت واألقاليم واجلماعات، واليت أوكلت 2015قوانني تنظيمية مهمة سنة 

 يف حتقيق التنمية ادلستدامة وتعزيز رلال اإلسهام الرتابية أدورا واختصاصات مهمة يف مبوجبها للجماعات
 وفق االختصاصات  احمللية والتشاركية وادلسامهة يف إعمال حقوق اإلنسان على ادلستوى الرتايبةالدميقراطي

. ادلنصوص عليها دستوريا

وتتميز خطة العمل الوطنية يف رلال الدميقراطية وحقوق اإلنسان بوضعها رلموعة من األهداف 
االسرتاتيجية من أجل النهوض حبقوق اإلنسان ومحايتها، ويف مقدمتها  إدماج حقوق االنسان يف 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف إطار  و ويف سلتلف اخلطط والربامج التنمويةالعموميةالسياسات 
التنسيق واالتقائية هبدف حتسني ظروف عيش األفراد واجلماعات وحتقيق التنمية البشرية ادلستدامة 

 اجلماعات الرتابية يف اخنراطوزلاربة الفقر والتهميش واالقصاء االجتماعي، وهي توجهات جتعل من 
ادلوكولة ذلا مبوجب الدستور والقوانني التنظيمية إعمال  هذه اخلطة يندرج  يف صلب  اختصاصاهتا 

 .اخلاصة هبا
 

 ادلميلراظَة وحلوق الإوسان ػىل املس خوى اجليوي رشوع ثعور لإغٌلل خعة امؼمل اموظنَة يف جمالم
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I. غٌلل اخلعة ػىل املس خوى اجليوي اغخحاراث مرجؼَة ب ساس َة  يف اإ

 من حِر امزتام احلكومة:  ب ول

ثؼخرب ورصا حموراي توظفيا "غند ثلدمي خعة امؼمل اموظنَة، ب هنا ب كد امس َد رئُس احلكومة،

ة جٌلغَة  ظار نوس َاسة احللوكِة تحالدان ووزَلة مرجؼَة منحثلة غن اخذَاراث اسرتاثَجَة ورًؤ اإ

رس امخعحَق ػدادىا ". ثضمن ميذه امس َاسة معق احملخوى ٌو جراء نووفاء " وب ن اإ مُس جمرد اإ

ظار نوخخعَط الاسرتاثَجي يف جمال حلوق الإوسان  ابمزتام دويل تل ىو فرظة موضع اإ

ن الإػداد ادلاغي ملضامني اخلعة وامخوافق ػوهيا، ًوزمان لك املعاػاث " ، ومن ىنا "تحالدان اإ

ة والإماكانث امالزمة نوخنفِذ املسؤول واملؼلون يف  احلكومِة املؼنَة تخوفري امرشوط امرضوًر

ظار امخنس َق امفؼال مع خمخوف امفاػوني املؼنَني، وس خؼمل احلكومة ػىل ثنفِذ اخلعة  اإ

 ".مس خؼَنة جاكفة ب ظراف امرشاكة وامخؼاون

ٌضلك الاغامتد امرمسي نوخعة "كٌل ب كد امس َد وزٍر ادلوةل امللكف حبلوق الإوسان، ابملناس حة، 

اموظنَة يف جمال ادلميلراظَة وحلوق الإوسان خعوت هممة يف مسار امخعور ادلميلراظي وثؼٍزز 

 ".وحرظَد الإظالحاث املاهوهَة واملؤسساثَة يف ىذا اجملال

 

 من حِر ظحَؼة ال ىداف الاسرتاثَجَةنوخعة ػىل املس خوى امرتايب: اثهَا

ًندرح مضن ال ىداف "ب ومت خعة امؼمل اموظنَة ماكهة خاظة نوحؼد امرتايب، تخب كَدىا، تب هو 

دماح مدادئ حلوق الإوسان وملارتة امنوع يف امس َاساث احلكومِة ويف  الاسرتاثَجَة نوخعة اإ

ظار امخنس َق والامخلائَة  ة الاكذعادًة والاجامتغَة وامثلافِة يف اإ خمخوف اخلعط وامربامج امخمنًو

تغاًة املسامهة يف حتسني ظروف ػُش ال فراد وادلاػاث وحتلِق امخمنَة امخرشًة املس خدامة 

وحمارتة امفلر واههتمُش والإكعاء الاجامتغي ويف مواظةل ثوفري امرشوط امخرشًة واملادًة 

 8امفلرت )". وامضٌلانث املؤسساثَة امكفِةل تؼمل امللاوةل املسدندت ػىل احرتام حلوق الإوسان

 (14من مرجؼَة اخلعة ص 
 

 من حِر اجملال امرتايب اكوضغالث خاظة نوخعة: اثمثا

خعت اخلعة اموظنَة احلاكمة امرتاتَة مباكهة ىامة ػىل مس خوى امخفكري الاسرتاثَجي، من 

خالل احملور امفرغي امثامر، حِر ثوخلي اكفة ب ظراف امرشاكة وامخؼاون مضن اميدف امؼام 

ظاره، زالزة ب ىداف املخؼولة ة"حرص َد وثؼٍزز احلاكمة امرتاتَة"احملدد يف  : " ، اذلي ثندرح يف اإ
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غٌلل رص َد امنفلاث وث املواظنني  املواظناث وصاركةاههنوضمب،احلاكمة يف امخدتري امرتايب واجملايلاإ

ة املساوات وال،فِخدتري امضب ن امؼام ىل امخمنَةثلًو . " اجملامَةوموح امؼادل اإ

حمتزي مؼظم ثداتري ىذا احملور امفرغي تعحَؼهتا امدرشًؼَة واملؤسساثَة، ومن تُهنا ما ًخعل 

 : مبرشوع ىذه اموزَلة ػىل املس خوى اجليوي، تدنعَعيا ػىل

ة " - دماح امحؼد امثلايف يف امخنظمي اجليوي ػىل مس خوى وسائل الإػالم وامربامج امرتتًو اإ

 (. 22امخدتري امرمق )" وامخظاىراث امثلافِة وامفنَة

ة امللرتحة لإػداد امرتاةمبناس حةوضع دمع اجلياث مواظةل " - امخدتري رمق )" امخعاممي اجليًو

24.) 
 

 :اوضغوت اخلعة ػىل مس خوايث ب خرىهتم اجملال امرتايب، من خاللو

وصيدث احلَات امس َاس َة اموظنَة يف ضوء ادلس خور " ...:ػىل مس خوى امس َاق امؼام -

ثعوراث ابمغة ال مهَة يف جمال حلوق الإوسان وامحناء ادلميلراظي من حِر ثؼٍزز املضاركة 

امس َاس َة نومرب ت من خالل ارثفاع وس حة متثَوَة املرب ت يف امربملان ويف اجملامس وادلاػاث 

دماح ملارتة امنوع الاجامتغي يف امس َاساث امؼمومِة  امرتاتَة ويف املؤسساث اموظنَة وكذا اإ

 (.10-9، امس َاق امؼام، ص15امفلرت ). ..." واخلعط وامربامج اموظنَة

 ب وموايث ىذا احملور ثؼٍزز احلاكمة جس هتدف كٌل "...:ػىل مس خوى حمور احلاكمة ادلميلراظَة -

امَةاملرحكزت ػىل امخنظمي اجليوي وامرتايب املؤمن ملضاركة املواظنني يف ثدتري صؤوهنم وامرفع املج

من مسامههتم يف امخمنَة امخرشًة املندجمة واملس خدامة، كٌل ب كدث ػىل ذكل ملذضَاث 

امفلرت امثاهَة من الاغخحاراث اخلاظة ابحملور ال ول املخؼوق ابدلميلراظَة )..." ادلس خور

 (.19واحلاكمة، ص 

 : وب درجت اخلعة يف احملاور امفرغَة ذاث امعةل ابحملور ال ول، ثداتري ب خرى

نِة ػىل املواظنة وحلوق الإوسان وس َادت  ": املضاركة امس َاس َةيف هعاق - وضع جراجمخكًو

 (13امخدتري رمق ) ." واجملمتع املدين املنخخحني وموظفي ادلاػاث امرتاتَةاملاهون مفائدت

وضع جرامج فؼاةل نوخوغَة وامخحسُس وامرتتَة  ":وحاكفؤ امفرصواملناظفة املساوات يف هعاق  -

 ب ظر وموظفي الإداراث  واملناظفة مفائدت املساوات وحاكفؤ امفرصػىل كمي ومدادئ

 (.18امخدتري رمق )"واملؤسساث امؼمومِة وادلاػاث امرتاتَة
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ماكهنا احذضان ب رضَة  وب درجت اخلعة اموظنَة يف حماور ب خرى ثداتري ذاث امعةل ابمحؼد امرتايب، ابإ

من حِر ورش اخلعة وثؼممييا ومتكني امفاػل امرتايب من س حل الإغٌلل، ىذه، ػىل املس خوى اجليوي،

 : وحمتثل امخداتري املخؼولة تذكل يف.ثفؼَل ودمع املٌلرساث امفضىل يف اجملال

حداج فضاءاث نوحوار وامدضاور ادلامئني تني منظٌلث اجملمتع املدين وامض حاة ػىل ظؼَد " - اإ

هخاح امثلايف وال وضعة ادلامعة نوحَات امثلافِة  (.113امخدتري رمق )" ادلاػاث امرتاتَة فامي خيط الإ

مبساػدت اخملخعني يف املين امثلافِة نوهنوض تلدراث املنظٌلث غري خععة ث جرامج موضع" -

امخدتري رمق )" احلكومِة وادلاػاث امرتاتَة وسائر املؤسساث امؼامةل يف جمال احللوق امثلافِة

126 .) 

  وختععاهتا وص حو امعحَةمن حِر ػدد ال ظر امعحَة امالزمة ملوارد امخرشًةمواظةل ثوفري ا" -

" ػىل اجملال امرتايب وفق منظور ٍراغي حاجِاث وخعوظَاث لك منعلةوثب مني ثوزًؼيا امؼادل 

 .(130امخدتري رمق )

ة" -  (.229امخدتري رمق )" وضع ادلاػاث امرتاتَة مربامج يف جمال احللوق امفئًو

دماجادلاػااتمرتاتَةلوضغالاتل ظفامفميخععااتمخمنَةاحملوَةػومىس خواىمدضخَعوحتدًداحلاجِاثوامخخط" - اإ

 (.270امخدتري رمق) "ًعوامخنفِذ

دماح احذَاجاث ال صخاص املس نني يف جرامج ثفؼَل خمععاث " - حر ادلاػاث امرتاتَة ػىل اإ

 (.332امخدتري رمق )" امخمنَة

" ثؼٍزز دور ادلاػاث امرتاتَة يف ثوفري تُئة ب منة حتمي ال ظفال وامنساء من لك ب صاكل امؼنف"  -

 (.393امخدتري رمق)
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II.  غٌلل اخلعة ػىل املس خوى اجليوي  رافؼاث اإ

 :امدضاور واحلوار وامخؼاومنن ب جل: ب ول

تعزيز وتطوير النقاش العمومي واحلوار اجملتمعي حول تنمية حقوق االنسان وادلواطنة  -
 .زلليا وجهويا

دعم وتطوير مسار متكني الالمركزية واجلهوية والسياسات العمومية والربامج التنموية  -
 . وادلواطنةالرتابية وبنائها على مبادئ واليات ومعايري حقوق االنسان

النهوض بالتعبئة وادلشاركة اجملتمعية وادلدنية من أجل تنمية ادلواطنة وحقوق االنسانفي  -
 .احلياة اليومية للمواطنات وادلواطنني

توسيع وتطوير التعاون والتنسيق بني سلتلف الفاعلني الرتابيني دعما لاللتقائية وتكامل  -
 .الربامج وادلشاريع لتمكني ادلواطنات وادلواطنني من شلارسة حقوقهم الدستورية

 

 :املواكحة وامخب ظري من ب جل: اثهَا

 .مواكبة التفعيل الرتايب حملاور اخلطة يف ضوء أهدافها زلليا وجهويا -
 .إعداد معايري ومؤشرات إعماذلا جهويا وزلليا -
 .تعزيز أدوار الفاعلني الرتابيني -
 .ترصيد وإنتاج ادلعرفة احلقوقية -

 

 :امخواظل وامخحسُس هبذف: اثمثا

 . اخلطة على حنو أفضلمتلك -
 .التعرف على انتظارات الفاعلينوتصوراهتمفي الشأن الرتايب للخطة -
 .التفاعل الديناميكي مع برامج الفاعلني الرتابيني يف رلال النهوض حبقوق اإلنسان -
 .بلورة مبادرات ومشاريع مشرتكة إلعمال تدابري اخلطة زلليا واقليميا وجهويا -

 

 :دمع امخمنَة امرتاتَة من ب جل:راتؼا
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 .مرافقةالتفكري اجلماعيت يف رلال التخطيط التنموي -
 .تشجيع التنسيق وااللتقائية يف رلال النهوض حبقوق اإلنسان -
 .دعم ادلمارسات الفضلى ومكتسبات حقوق اإلنسان على ادلستوى الرتايب -

 

III. ال ىداف وجمالث امخدخل 
 

 ب ىداف ب رضَة الإغٌلل:     ب ول

غٌلل خعة امؼمل اموظنَة يف جمال ادلميلراظَة وحلوق الإوسان ػىل املس خوى :اميدف امؼام اإ

 اجليوي

 :ال ىداف اخلاظة

 .ثؼممي خعة امؼمل اموظنَة وورشىا ػىل املس خوى اجليوي -

 . من س حل ثفؼَل اخلعة ػىل حنو ب فضلامرتايبمتكني امفاػل  -

غٌلل اخلعة -  .دمع املٌلرساث امفضىل يف جمال اإ

وسددلى اخملرجاث ال ساس َة يف هعاق ال ىداف اخلاظة، دمع فضاء ادلميلراظَة امدضاركَة، زلافة 

ر ب دوار وكدراث املرافق واخلدماث امؼمومِة ودمع  دًنامِاث امرتتَة ػىل حلوق وممارسة وثعٍو

 .الإوسان

 ال وموايث وجمالث امخدخل : اثهَا

غٌلل اخلعة"حراغي ب وموايث وجمالث ثدخل  صاػة زلافة حلوق " ب رضَة اإ ػىل املس خوى اجليوي، اإ

دماح مدادهئا وب مَاهتا يف امس َاساث امؼمومِة امرتاتَة وامربامج  الإوسان واملساوات وورش كمييا واإ

ة، الاكذعادًة، الاجامتغَة وامثلافِة، مبا ٌسامه يف حتسني ظروف ػُش ال فراد  وال وضعة امخمنًو

 .وادلاػاث

غٌلل اخلعة"كٌل ثخلِد ػىل املس خوى اجليوي ابخذعاظاث خمخوف امفاػوني امرتاتَني " ب رضَة اإ

ة وظالحِاث املؤسساث امؼمومِة داراث املركًز  .واخذعاظاث املعاحل اخلارجِة مالإ

ة املدراث،ميكن  ويف ىذا الإظار وػالكة مبجالث امخدخل، ومحووغ غاايث امخحسُس وامخواظل وثلًو

 :ب ن حكون ك وموايث

 .دمع امخجارة اهمنوذجِة واملٌلرساث امفضىل -

ع منوذجِة -  .مرافلة امفاػوني امرتاتَني يف توورت مدادراث ومضاًر

 .مواكحة مدادراث مجؼَاث ومنظٌلث اجملمتع املدين يف صب ن ثفؼَل اخلعة -
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ن وضٌلن اموظول نومؼووماث -  . ثُسري امخواظل الإػاليم ػىل مس خوى الاسدضارت وامخكٍو

 هعاق امرشاكة: اثمثا

غٌلل اخلعة"حراغي  ة ب و امناص ئة ب و ثكل اميت " ب رضَة اإ ػىل املس خوى اجليوي جرامج امرشاكة اجلاًر

جراهما، اوسجاما مع ب دوار ب ظراف امرشاكة وامخؼاون امواردت يف خعة امؼمل اموظنَة  .ميكن اإ

مخلائَة، حتلِلا ل غراضيا  ىل جضجَع ودمع لك ما ًعور امخنس َق وامالإ غٌلل اخلعة اإ جسؼى ب رضَة اإ

وس خؼمل محووغ ذكل ػىل ثنظمي امرشااكث ولك ب صاكل امخؼاون مع اجملامس ادلاغَة . وغاٍهتا

 ...واملنظٌلث املدهَة وص حاكث امخنس َق والئخالفاث

 ب ظراف امرشاكة وامخؼاون: راتؼا

 وفلا ملا هعت –ًمت ثفؼَل اخلعة هجواي يف امؼالكة مع ب ظراف امرشاكة امخؼاون ظحلا لخذعاظاهتا 

وثحؼا مربامج ب غٌلميا وب وضعهتا؛ ومبا ٍراغي ب وموايهتا يف اوسجام مع خمعط -ػوَو اخلعة يف ىذا اجملال

 :ويه كٌل ًًل. ب جرب ت اخلعة

 .جمامس ادلاػاث امرتاتَة -

 .املعاحل اخلارجِة نولعاػاث احلكومِة -

 .ىَئاث امدضاور امؼمومِحادلاػاث امرتاتَة -

 .مجؼَاث ومنظٌلث اجملمتع املدين -

 .اجلامؼة -

 .الإػالم -
 

 

 ب دوار املخدخوني: خامسا

غٌلل اخلعة ثحؼا لخذعاظاهتم وظالحِاهتم  :ثدداٍن ب دوار املخدخوني يف اإ

هخاح املؼرفة -  . اجلامؼة كفضاء نوحوار امؼومي واإ

نثال اكدميَا - ة مكجال نورتتَة وامخكٍو  . اجليًو

هعاف واملساوات -  .اجملامس ادلاغَة مكوخلى مؤسيس دامع مالإ

 .املوظفون امؼمومِون واملنخخحون -

 .املين املساػدت نوؼداةل -

 .فضاءاث حلوق املضاركة دلى ال ظفال -

 .دور ومراكز امض حاة كفضاءاث دامعة نوخنض ئة الاجامتغَة -

 .ادلؼَاث امليمتة ابجملالث امثلافِة، امفنَة والاجامتغَة، وامحَئِة -
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 .منظٌلث اجملمتع املدين -

 

 

 
 

IV. غٌلل اخلعة ػىل املس خوى اجليوي  مهنجَة ثفؼَل ب رضَة اإ

غٌلل جِد خلعة امؼمل اموظنَة يف جمال ادلميوكراظَة   س خؼمل وزارت وحلوق الاوسانمن ب جل اإ

 :الثَة اثحاع املهنجَة  ثرشاكة مع خمخوف هجاث املموكة ػىلادلوةل امللكفة حبلوق الاوسان

ػدادًة وامدضاورًة: ب ول  انولاءاث الإ

ة مرجؼَة اخلعة ومضامِهنا من  ثخب ىت ب مهَة انولاءاث الإػدادًة وامدضاورًة يف كوهنا سدسامه يف ثلًر

ة مدارشت، وس خدداٍن ظحَؼهتا ثحؼا نوحالث وال وضاع، حسة ال صاكل  خالل ملاءاث ثواظوَة هجًو

 :ال ثَة تؼضيا ب و لكيا

 .ملاءاث احلوار وامدضاور وثؼني هلاط الارحاكز -

 .ملاءاث جضاورًة غرضاهَة يف صب ن امرشاكة وامخؼاون -

 .ملاءاث جضاورًة يف جمال حتدًد ال وموايث وجرامج امؼمل -

 .ملاءاث مخحدًد ال دواث وامواثئق مرجؼَة -

 .ملاءاث يف صب ن امخخعَط وامربجمة -

 امربجمة وامخخعَط: اثهَا

وجتري، . جس خحرض معوَاث امخخعَط وامربجمة، هخاجئ وخالظاث انولاءاث الإػدادًة امدضاورًة

 :جزئَا ب و لكَا، حسة احلاةل واحلاجِاث والاس خؼداداث، وميكن ب ن ًدخل يف ذكل

دماح ثداتري اخلعة يف جرامج امفاػوني ػىل املس خوى امرتايب -  .اإ

 .مواكحة ودمع املعاػاث احلكومِة فامي خيط ثفؼَل اخلعة ػىل املس خوى امرتايب -

ػداد اخملععاث امرتاتَة -  .مواكحة ودمع امفاػوني امرتاتَني يف اإ

ع واملحادراث اهمنوذجِة املضرتكة -  .دمع املضاًر

 .امخواظل وامخحسُس -

ة املدراث -  .ثلًو

ة: اثمثا ػداد املرجؼي ػىل مس خوى امواثئق امخب ظرًي  الإ

ة مرجؼَة نوخفؼَل امرتايب - ػداد وزَلة ثب ظرًي  .اإ
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ػداد دلئل مرجؼَة مفائدت امفاػل امرتايب -  .اإ

ػداد واثئق حول امرب سٌلل امالمادي ػىل املس خوى اجليوي -  .اإ

 
 

ػداد املرجؼي ػىل مس خوى دػاماث ثلوًة املدراث: راتؼا  الإ

اغخحارا مل ىداف اخلاظة ل رضَة الإغٌلل امواردت ب ػاله واميت حكديس يف ٍلويا ظاتؼا مؼرفِا، ًخوىخ 

متكني امفاػل ادلاغي واملدين من متوكيا ػىل حنو ب فضل، ميكن امخفكري يف امواثئق املرجؼَة 

 : وادلػاماث ادلًداكخَكِة ال ثَة

اسدامثر هخاجئ وخالظاث انولاء امخلِميي املرثلة مع ال ظر اجلامؼَة يف توورت املواد املرجؼَة  -

ن ة وامخكٍو  .املخؼولة تخلدمي اخلعة هجواي، من حِر مرحكزاث ومضامني ومناجه امخدًر

ن املس متر املنعوص ػوهيا يف ثداتري اخلعة ذاث  - ة وامخكٍو ػداد ثعور ثضب ن جرامج امخدًر اإ

ة املدراث  .امعةل تخلًو

ػداد ثعور ثضب ن ثفؼَل ما ًخؼوق ابمخواظل وامخحسُس -  .اإ

ػداد دلئل مرجؼَة دًداكخَكِة -  .اإ

ػداد واثئق دامعة يف هعاق احللوق امثلافِة املنعوص ػوهيا يف خعة امؼمل اموظنَة -  .اإ
 

 

 امخددع وامخلِمي: خامسا

اكرتاخ وضع هلط ارحاكز ثخوىل ثفؼَل اخلعة : ًمت وضع مدادئ وكواػد ثوجهيَة خبعوص امخددع -

 .هجواي

 .توورت مؼاًري ومؤرشاث مرجؼَة ثخؼوق تخلِمي اخلعة حراتَا، ابوسجام مع املؼاًري املؼمتدت -


