
  

  

  :تقدمي إشكايل
 جيب اليت احلريات خمتلف وثقافية، وهي اقتصادية واجتماعية حقوقا الدويل العهد يشمل والسياسية، املدنية احلقوق إىل باإلضافة

  .التمتع ا املواطن على
  احلقوق؟ هذه ابرز فما هي 
  معاجلتها؟ ميكن وكيف 
 .بالدي؟ يف قوانني ترمجتها متت وكيف 

 :احلقوق يف املساواة على الدويل العهد ينص
 :االقتصادية احلقوق

 ظروف بتحسني الدول وإلزام فيها، االخنراط أو النقابات تأسيس وحرية العمل، حق من اجلميع استفادة على الدويل القانون ينص
 .أفضل معيشي مستوى لتحقيق العمل

 :االجتماعية احلقوق
 ومحاية التلقيح، محالت طريق عن املعدية األمراض من والوقاية والعقلية، البدنية الصحة على واحلفاظ األسرة محاية إىل الدعوة

 .وأخالقهم وبصحتهم الطبيعي بنموهم يضر الذي واالجتماعي االقتصادي االستغالل من األطفال
 :الثقافية احلقوق
 .العلمي التقدم منافع من باالستفادة الثقافية احلياة يف واملسامهة التعليم حق ضمان

 :حقوق عدة الوطين القانون يضمن
 :االقتصادية احلقوق

 األحداث تشغيل مينع آخر جانب ومن املؤقت، اإلغالق حالة يف العاملني أجور أداء املُشغل حتمل ضرورة على الوطين القانون ينص
 .املناجم أو املقالع يف واملعاقني

 :االجتماعية احلقوق
 يضمن كما التسول، مهمة يف الصغار األطفال يستخدم من بالسجن تعاقب زجرية قوانني عدة فسن األطفال، حبقوق املغرب اهتم

 .املفككة األسر ألطفال احلضانة حقوق
 :الثقافية احلقوق
 بالثقافة النهوض على يشجع ولذلك الوطنية، للثقافة التعددي بالطابع ويعترف املواطنني، جلميع التعليم حق املغريب القانون يضمن

 .األمازيغية للثقافة امللكي املعهد بإحداث انتشارها، وضمان األمازيغية
 :والدولية الوطنية القوانني بني مقارنة

 :الوطنية واهلوية الدينية القيم ختالف ال اليت الدولية القوانني مع الوطنية القوانني معظم تتطابق
 املساواة الوطين القانون حيصر حني يف ااالت، مجيع يف والنساء الرجال بني املساواة على الدويل القانون ينص :املساواة جمال �

 .السياسية واحلقوق االجتماعية احلقوق جمال يف بينهما
 .متييز بدون املواطنني جلميع عادلة بشروط العمل حق ضمان يف الدويل القانون مع الوطين القانون يتوافق :الشغل جمال �
 جنس الدويل القانون حيدد مل حني يف واملرأة، الرجل بني الزواج جمال يف الرضى شرط على الوطين القانون ينص :األسرة جمال �

 .الزواج على املقبلة األطراف
  :خامتة

 والثقافية والاجتماعية الاقتصادية الحقوق

https://motamadris.ma/


 بنود تطبيق يف املغرب شرع حيث الثالثة، األلفية بداية نوعية مع قفزة باملغرب والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق عرفت
  .الدولية املنظمات حتت ضغط الدويل العهد

https://motamadris.ma/

