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  احملتويات

  الصفحة  ـراتـالفق  
  ٣  ٤ -  ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  مقدمة  - أوالً 

  ٣  ٧٤-  ٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وجز مداوالت عملية االستعراضم  - ثانياً 

  ٣  ١٤-  ٥  . . . . . . . . . . . . . . عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض   - ألف   

  ٥  ٧٤- ١٥  . . . . . . . . . . . . . . . . حوار تفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  - باء   

  ١٥  ٧٦- ٧٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أو توصيات/استنتاجات و  - ثالثاً 

  ١٥  ٧٧     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . امات الطوعية للدولة موضوع االستعراضااللتز  - رابعاً 
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   مقدمة- أوالً 
 ٥/١ جملس حقوق اإلنـسان  راعقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قر          - ١

وجرى استعراض  . ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١٨ إىل   ٧، دورته األوىل يف الفترة من       ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨املؤرخ  
وترأس وفد املغرب سعادة السيد عبد      . ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٨ املغرب خالل اجللسة الرابعة املعقودة يف         يف احلالة

واعتمـد  .  عضواً، انظر التذييل أدناه    ١٨ من   كوَّن الوفد، امل  شكيلةولالطالع على ت  . الواحد راضي، وزير العدل   
  . ، التقرير احلايل بشأن املغرب٢٠٠٨بريل أ/ نيسان١٠الفريق العامل، يف جلسته الثانية عشرة املعقودة يف 

لتيسري ) اجملموعة الثالثية(، اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين التايل ٢٠٠٨فرباير / شباط ٢٨ويف    - ٢
  . رومانيا، ومدغشقر، وفرنسا: املغرباحلالة يف استعراض 

  احلالـة   اسـتعراض  لغـرض اليـة  ، صدرت الوثائق الت٥/١ من مرفق القرار ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      - ٣
  :املغربيف 

  ؛)A/HRC/WG.6/1/MAR/1الوثيقة ) (أ(١٥عرض مكتوب مقدم وفقاً للفقرة /تقرير وطين  )أ(  

الوثيقـة  ) (ب(١٥أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقـاً للفقـرة          املعلومات  جتميع    )ب(  
A/HRC/WG.6/1/MAR/2(؛  

الوثيقـة  ) (ج(١٥ة حلقـوق اإلنـسان، وفقـاً للفقـرة          موجز أعدتـه املفوضـية الـسامي        )ج(  
A/HRC/WG.6/1/MAR/3.(  

األسئلة أعدهتا مسبقاً أملانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، والـسويد،        بوأحالت اجملموعة الثالثية إىل املغرب قائمة         - ٤
  .وهولندا، والتفيا وآيرلندا الشمالية، والدامنرك، وفنلندا، ىوالربتغال، واململكة املتحدة لربيطانيا العظم

   موجز مداوالت عملية االستعراض- ثانياً 
   االستعراضموضوعالدولة من جانب احلالة  عرض - ألف 

 ٨قدم سعادة السيد عبد الواحد راضي، وزير العدل، يف اجللسة الرابعة للفريـق العامـل املعقـودة يف                     - ٥
إلعداد تقريره هنجاً يقوم على مشاركة كافـة        وقد اعتمد املغرب    . ، التقرير الوطين للمغرب   ٢٠٠٨أبريل  /نيسان

وكانت املشاورات واملناقشات اليت . أصحاب املصلحة وفقاً للمبادئ التوجيهية اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان
أجريت مع الوفد بناءةً، ويتوقع إضفاء طابع مؤسسي على هذا التعاون بإنشاء جلنة تشاور دائمة، جتمع خمتلـف                  

وقد انبىن النهج الذي اتبعه املغرب إزاء تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على تعزيـز      . ذوي الصلة أصحاب املصلحة   
املصاحلة، هي هيئة اإلنصاف و واإلنصافاحلقيقة الكشف عن الدستور، وتنسيق التشريعات، وإنشاء جلنة من أجل 

اإلنسان ذات الصلة والتعاون مع وينطوي هذا النهج أيضاً على التصديق على الصكوك الدولية حلقوق . واملصاحلة
  . هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة
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وخبصوص االنضمام إىل املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، أشار املغرب إىل اعترافه باختصاص كل من                - ٦
 ٢٢ املادة  من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري ويف١٤اللجنة املنصوص عليها يف املادة 

من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، كمـا أشـار      
 من اتفاقية حقـوق الطفـل،       ١٤ من اتفاقية مناهضة التعذيب واملادة       ٢٠املغرب إىل سحب حتفظاته على املادة       

 عمليـة   بدءوأكد أيضاً   . لى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     وكذلك حتفظاته على بعض أحكام اتفاقية القضاء ع       
االنضمام إىل الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول       

 التعذيب  االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة            
  . وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

وقد سعى املغرب منذ التسعينات إىل وضع هيكل مؤسسي حلقوق اإلنسان، ومن ذلك استحداث مؤسسة   - ٧
وحمـاكم   وإنشاء وزارة حلقوق اإلنـسان،       اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان،   هي  وفقاً ملبادئ باريس،    وطنية  

، واهليئة العليا لالتصال السمعي البصري، واملعهد امللكي للثقافة األمازيغية، واجمللس وديوان املظاملاستئناف إدارية، 
  . االستشاري امللكي للشؤون الصحراوية، وجملس اجلالية املغربية باخلارج

ءمة التشريعات احمللية مع املعايري     ويف جمال وضع املعايري واإلصالحات، تضمنت املبادرات الرامية إىل موا           - ٨
. الدولية اعتماد قانون جديد لإلجراءات اجلنائية؛ ومدونة األسرة وقانون العمل؛ وقانون األحـزاب الـسياسية              

وجيـري يف الوقـت   . ، ومن بينها تعديالت تقضي بتجرمي التعذيب أيضاً وأدخلت تعديالت على القانون اجلنائي    
.  اجلماعي الذي يهدف إىل تعزيز الدميقراطية احمللية وترشيد إدارة موارد البلـديات            الراهن مناقشة إصالح امليثاق   

وإن إصالح قانون الصحافة حمل مناقشة واسعة النطاق تشمل كافة أصحاب املصلحة؛ ويهدف هذا اإلصالح إىل                
وتركز املناقشات  . ة التعبري استيفاء املعايري الدولية وحتقيق التوازن بني احلقوق العامة واخلاصة وكرامة البشر وحري           

. يف الوقت الراهن على احلاالت القليلة اليت جتيز توقيع عقوبة السجن املنصوص عليها يف مشروع قانون الصحافة                
ويف هذا السياق، شدد املغرب على أمهية احلريات الفردية واجلماعية كوسيلة للحفاظ على توازن اجتماعي، وأشار 

التجمعات املرخصة، وإىل اجلهود املبذولة لدعم أنشطة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف إىل ارتفاع عدد اجلمعيات و
ومشلت اإلصالحات املعتمدة من أجل تنفيذ اإلطار التشريعي احلقوق املدنية والسياسية . خمتلف أحناء اإلقليم الوطين

القانون اجلنائي اجلديد، هي محاية احلريات      واملبادئ الرئيسية اليت يستند إليها      . واالقتصادية واالجتماعية والثقافية  
، خضع النظام القضائي إلصالحٍ     ةلالعدلويف إطار امليثاق الوطين     . الفردية، وقرينة الرباءة، ومعايري احملاكمة العدالة     

وفيما يتعلق مبكافحة اإلرهاب، اعتمد املغرب، الذي يعد من ضحايا          . يهدف إىل تعزيز استقالل القضاء وفعاليته     
وقد التزمت الوزارات ذات    .  اآلفة، تشريعات تتماشى مع املعايري الدولية وافق عليها الربملان بإمجاع أعضائه           هذه

  . الصلة بامتثال هذه التشريعات

 ووسائط ،مث سلط املغرب الضوء على جهوده الرامية إىل ترويج ثقافة حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية  - ٩
وعلى الصعيد الدويل، بـادر املغـرب،       . ة اخلاصة باملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني      والدورات التدريبي  ،اإلعالم

  . باالشتراك مع سويسرا، بصياغة إعالن األمم املتحدة بشأن التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان

ري من بينها األطفال باختاذ تدابكذلك حقوق وأوىل املغرب عناية خاصة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، و  - ١٠
ذت مبادرات عديدة هتدف إىل متكني املـرأة،        ِخواتُّ. برملان الطفل واعتماد خطة عمل وطنية يف هذا اجملال        إنشاء  
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االستراتيجية الوطنية [ومن بني هذه التدابري وضع استراتيجية وطنية إلدماج املنظور اجلنساين يف السياسات اإلمنائية 
بري هتدف إىل تعزيز دور املرأة يف احلياة السياسية واالقتصادية أدت إىل ارتفاع نسبة ، وتدا]إلدماج املرأة يف التنمية

  . متثيل املرأة يف كل من الربملان واحلكومة

ويتسق النهج الذي اعتمده املغرب لتيسري تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مع أهـداف                - ١١
ويركز النهج املغريب علـى     . املوارد االقتصادية املتاحة  نقص  ا النهج سوى    التنمية املستدامة، وال يعوق تنفيذ هذ     

قضايا كإعادة التوازنات اإلقليمية، ومحاية حقوق امللكية، وتعزيز اهلياكل األساسية والسياسات العامة الرامية إىل              
  . تيسري احلصول على السكن واالستحقاقات الطبية والتعليم

ملصاحلة ملعاجلة االنتهاكات السابقة حلقـوق اإلنـسان وبلـوغ األهـداف            وأنشئت هيئة اإلنصاف وا     - ١٢
 التعويض `٢` الكشف عن احلقيقة فيما يتعلق هبذه االنتهاكات؛ `١`: ربعة التالية للعدالة االنتقاليةستراتيجية األإلا

إعادة التأهيل، وإعادة عن األضرار اليت حلقت الضحايا، مبا يف ذلك عن طريق التعويض املادي، والتغطية الطبية، و   
تقدمي توصـيات    `٤`عام؛ و حوار وطين   حتقيق املصاحلة بإجراء     `٣`اإلدماج يف اجملتمع والتعويضات اجلماعية؛ و     

وقد كُلف  . تكرر هذه االنتهاكات ومكافحة ظاهرة اإلفالت من العقاب       عدم  بشأن إصالحات هتدف إىل ضمان      
ة، وذلك بالتعاون الوثيق يئعة تنفيذ خمتلف التوصيات الصادرة عن اهلاجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان مبهمة متاب

بشأن حقـوق اإلنـسان،   حوار وطين عام إجراء ب العملية  مسحتوقد  . مع احلكومة وأصحاب املصلحة اآلخرين    
  . يف االنتقال الدميقراطيبالتايل سامهت و

رة الوطنية للتنمية البشرية اليت تـشكل        أطلق صاحب اجلاللة امللك حممد السادس املباد       ،٢٠٠٥ويف عام     - ١٣
. خطة عمل لتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وذلك بوضع اإلنسان يف صميم اجلهـود اإلمنائيـة             

أصحاب وترمي املبادرة إىل تعزيز اإلعمال التام للحق يف التنمية وتقوم على أساس العمل التشاركي والتعاوين مع           
  .مصلحة عديدين

ما حققه من إجنازات كربى يف جمال حقوق اإلنسان، فإنه يدرك يف الوقت نفـسه               إىل  املغرب  شري  وإذ ي   - ١٤
  ويف اخلتام، أكد الوفد العناية اليت مت هبـا إعـداد           . هطموحاتاليت ينبغي معاجلتها لتحقيق     مواطن القصور املتبقية    

لدليل على األمهية اليت يوليها املغرب لعملية االستعراض        قيم ا ُت الوفد املغريب    شكيلةالتقرير الوطين وأشار إىل أن ت     
  .الدوري الشامل

   االستعراضموضوع حوار تفاعلي وردود الدولة - باء 

  . أثناء احلوار التفاعلي الذي عقب ذلك، أدلت وفود ببيانات  - ١٥

فاملغرب . نوبفقد أشارت فلسطني إىل أن املغرب بلد ذو حضارة عريقة يشكل جسراً بني الشمال واجل                - ١٦
، وهو بذلك يف مقدمة البلدان اليت حققت إجنازات         هأوىل عناية خاصة للتعليم، الذي يقدم جماناً يف خمتلف مراحل         

وأشارت فلسطني أيضاً إىل أن املغرب يسعى إىل تعزيز احلقـوق الثقافيـة واالقتـصادية               . هامة يف جمال التعليم   
وإذ تالحظ فلسطني أن    .  جماالت عديدة ذات صلة حبقوق اإلنسان      واالجتماعية، ويتيح للمرأة فرصة املشاركة يف     

األطفال يشكلون معظم سكان املغرب، فإهنا تذكر بأن املغرب هو طرف يف مجيع االتفاقيات ذات الصلة، مبا يف                  
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هنا فإتزايد تدفق اهلجرة، صعوبات تتعلق بىل أن املغرب يواجه إ أشارت فلسطني بينماو. ذلك اتفاقية حقوق الطفل
  .استفسرت عن مدى تعاون بلدان املنشأ وبلدان املقصد يف التصدي هلذا التحدي

املغرب من أجل محاية مجيع حقوق اإلنسان، السياسية لدى وأثنت الكويت على اإلرادة السياسية املتوفرة   - ١٧
ن املغرب الوثيق مع اآلليات     واملدنية واالجتماعية واالقتصادية، وتعزيز دور اجملتمع املدين، وأشارت أيضاً إىل تعاو          

، طلبت  ٢٠١٥- ٢٠٠٦وفيما يتعلق باخلطة الوطنية للطفل للفترة       . الدولية وكافة األطراف على مجيع املستويات     
  . الكويت احلصول على معلومات إضافية بشأن أهداف هذا الربنامج

ملية االستعراض الدوري الشامل، وأكدت باكستان جمدداً املكانة املتميزة اليت حيظى هبا املغرب يف إطار ع  - ١٨
وأشارت . باعتباره البلد الذي بادر بإنشاء هذه اآللية، وأشادت باحترام املغرب ملبادئ التعددية والتسامح والتنوع

ختـذها  اباكستان إىل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان، وإىل الشبكة املغربية للجمعيات الطوعية، واخلطوات اليت              
اءمة القوانني الوطنية مع الصكوك الدولية ضماناً للمساواة بني اجلنسني، وتعاونه مع آليـات              املغرب من أجل مو   

كما أشارت إىل املعوقات االقتصادية، كاجلفاف، اليت يواجهها املغرب، واليت تؤكـد حاجـة              . حقوق اإلنسان 
 ومكافحته عن طريق نظام     وطلبت إىل املغرب إيضاح اخلطوات املتخذة للتصدي لإلرهاب       . احلكومة إىل املساعدة  

  .اإلنذار املبكر

ه االحتاد الروسي بالتقدم الكبري الذي أحرزه املغرب وإرادته السياسية على املضي قدماً، فإنـه               وبينما نوّ   - ١٩
وفيمـا  . أكد احلاجة إىل اختاذ خطوات ملموسة إضافية يف جمال إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية             

 أشار االحتاد الروسي إىل أن التقارير السنوية املتعلقة بالقـضايا           ،بري املتخذة إلدماج املنظور اجلنساين    يتعلق بالتدا 
معلومات وطلب احلصول على . ، تركز أيضاً على امليزنة اجلنسانية٢٠٠٥اجلنسانية، واملقدمة من املغرب منذ عام 

 دولة حسب اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز     ٤٠ إضافية بشأن هذه املمارسة االبتكارية ال تشمل سوى          مفّصلة
  .ضد املرأة

وأكدت اجلمهورية العربية السورية وفاء املغرب جبميع االلتزامات اليت قطعها على نفسه يف جمال تعزيـز         - ٢٠
ن أوطلبت احلصول على معلومات إضافية بش. حقوق اإلنسان عن طريق إقامة حوار بناء وصريح مع األمم املتحدة

خلطوات املتخذة لوضع حجر األساس لترويج ثقافة حقوق اإلنسان، ال سيما داخل املؤسسات، وأوصت املغرب               ا
  .مبواصلة جهوده الرامية إىل نشر وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان

 تقـدمي   يههت السنغال جبهود املغرب الرامية إىل إدراج املعايري الدولية يف تشريعاته احمللية، وطلبت إل             نّوو  - ٢١
  .معلومات بشأن ما أحرز من تقدم خالل الفترة األخرية يف جمال إعمال حقوق املرأة ووضع األجانب

وسلطت الضوء على   . ختذه املغرب من تدابري تشريعية ومؤسسية واسعة النطاق       اونوهت موريشيوس مبا      - ٢٢
ق اإلنسان، كمثال علـى     هيئة اإلنصاف واملصاحلة ودورها احليوي يف رد حق ضحايا االنتهاكات اجلسيمة حلقو           

 مشروع القانون املتعلق بشأنوطلبت موريشيوس احلصول على معلومات إضافية       . ممارسة من املمارسات الفضلى   
ويف . ه الظاهرة مبكافحة العنف ضد املرأة ومدى مراعاته لظاهرة العنف املرتيل وضرورة توفري احلماية لضحايا هذ             
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لوطنية حلقوق اإلنسان واستفسرت عن إجنازاهتا الرئيسية وعن الـدعم          اخلتام، أشارت موريشيوس إىل املؤسسة ا     
  . املقدم من اجملتمع الدويل من أجل تنفيذ هذه املبادرة

وأثنت ماليزيا على التزام املغرب القوي بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وأشارت إىل احلواجز والتحديات      - ٢٣
  عوق بدرجة كبرية تنفيذ السياسات واإلجـراءات الوطنيـة يف جمـال        القائمة، وال سيما القيود االقتصادية اليت ت      

  . حقوق اإلنسان

وأشار اليمن إىل اإلجنازات اليت حققها املغرب يف جمال تدعيم احلقوق املدنية والـسياسية واالقتـصادية                  - ٢٤
 اليت اعتمدهتا هيئة اإلنصاف وأشار إىل التدابري اجلديدة. واالجتماعية والثقافية، وإىل التزامه بإعمال حقوق اإلنسان

  . واملصاحلة وطلب احلصول على معلومات بشأن اإلجراءات املتوخاة فيما يتصل بالتعويض اجلماعي

علـى   املغرب   رصورحبت غانا باإلجراءات املتخذة ملواءمة التشريعات احمللية مع الصكوك الدولية، وحب            - ٢٥
وسلطت . هو طرف فيها عن طريق التعاون مع اإلجراءات اخلاصة        الوفاء بااللتزامات الناشئة عن املعاهدات اليت       

ة الوطنية إىل أقصى حد واقترحت أن يتقاسم روغانا الضوء على اعتماد خطة ملكافحة الفساد ستساهم يف زيادة الث
ارها منوذجاً  ونوهت أيضاً باخلطة الوطنية املغربية للتنمية البشرية باعتب       . املغرب جتربته يف جمال تنفيذ هذه التدابري      

 أيـدت غانـا     ،ويف اخلتام، ونظراً إىل املعوقات والتحديات اليت يواجهها البلد        . للممارسة السليمة جيب تقامسها   
  .الطلب املقدم من املغرب للحصول على املساعدة

قال  و . أن اهلجرة قضية عاملية    وأشار ممثل املغرب، يف رده على األسئلة اليت طرحتها الوفود املختلفة، إىل             - ٢٦
 املغرب هو يف نفس الوقت بلد مضيف وبلد عبور وبلد منشأ، وبالتايل فإن املغرب يواجـه مـشكلة ثالثيـة               إن

ورغم العبء الثقيل الذي ينطوي عليه إيواء املهاجرين، فإن املغرب قد حافظ على تقاليده كبلد مضياف . الوجوه
ويعد املغرب . س التنمية املشتركة واملسؤولية املشتركةباع هنج متكامل يقوم على أسااتيتعاطى مع قضايا اهلجرة بو

من بني البلدان اليت بادرت بوضع االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، وهو أول 
ية، استجابة بلد بادر بإقامة حوار بني البلدان األوروبية والبلدان األفريقية بشأن اهلجرة واقترح، يف إطار هذه العمل

  . مجاعية هلذه املسألة

ورداً على سؤال الكويت خبصوص حالة األطفال، أعرب املغرب عن أمله يف التوصل إىل حتسني حالـة                   - ٢٧
وخصص املغرب اعتمـادات يف     . األطفال لضمان متتعهم الكامل حبقوقهم املتعلقة باحلصول على التعليم واحلماية         

ووفقـاً  .  خطة العمل الوطنية نظراً إىل األمهية اليت يوليها املغرب للتنمية البشرية           امليزانية حلماية األطفال يف إطار    
اللتزاماته الدولية، قام املغرب بتعديل تشريعاته املتعلقة بعمل األطفال ووضع برامج هتدف إىل إنقاذ األطفال من                

ة استراتيجية وطنية هتدف إىل     عت أيضاً خطة مرجعية من شأهنا أن تسمح بصياغ        وِضُو. خطر التشرد يف الشوارع   
وقد حرص املغرب، يف إطار إصالحاته االقتصادية، على مراعاة مبدأ املساواة . حتقيق املساواة بني الفتيات والفتيان

، أجرى املغرب حتليالً للميزانية بدعم من صندوق األمم املتحدة          ٢٠٠٨ويف عام   . يف امليزانية بني الرجال والنساء    
  . إىل حتسني قدرته الوطنية يف هذا اجملالللسكان سعياً منه
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وخبصوص اإلرهاب، أشار املغرب إىل املصائب اليت حلَّت بالبلد نتيجة اإلرهاب وإىل ما حشده من موارد   - ٢٨
وال ختتلف القوانني املغربية املتعلقة مبكافحة اإلرهاب عن القوانني السارية يف بلدان أخرى، . للتصدي هلذه الظاهرة

قوانني املغربية تنص على احلق يف تفتيش وجتميد ومصادرة املمتلكات واألمـوال املـستخدمة لتمويـل     عدا أن ال  
وقد سعى املغرب إىل إشراك املواطنني يف مكافحة اإلرهاب         . األعمال اإلرهابية والتابعة لألفراد املدانني باإلرهاب     

 تعويضات مالية إىل ضحايا االنتهاكات اجلسيمة وأشار املغرب إىل أنه اقترح تقدمي. ويف تنفيذ الربامج ذات الصلة    
وأنشأ املغرب . حلقوق اإلنسان اليت حصلت يف املاضي وأنه شرع يف تنفيذ برنامج طموح لتقدمي تعويضات مجاعية

أيضاً قسماً للمحفوظات الوطنية اهلدف منه حفظ الذاكرة اجلماعية، ال سيما يف املناطق اليت مشلتها االنتهاكات،                
ويف اخلتام، أشار املغرب إىل ما وضعه من خطط لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان منذ . وعية اجلمهور هبذه املسألةبغية ت

.  ولَّد حركية ديناميكية يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان وتوعية املواطنني املغاربة١٩٩٤اعتماد برنامج وطين يف عام 
وبالتايل حرص املغرب على استغالل .  صورة جمتمع الغدويؤمن املغرب بأن العمل داخل املدارس سيساعد يف رسم

  . بإشراك مجيع أصحاب املصلحةهذه القاعدة استغالالً أمثالً

 السكن ةوأثارت مسأل. وأشادت مصر بالدور الرائد للمغرب يف إطار عملية االستعراض الدوري الشامل  - ٢٩
   املبذولة لزيـادة عـدد األشـخاص املتمـتعني          الالئق واحلاجة إىل احلصول على معلومات إضافية بشأن اجلهود        

  . بالسكن الالئق

والحظت بنغالديش باهتمام خاص إنشاء هيئة اإلنصاف واملصاحلة، واجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان              - ٣٠
وطلبت احلصول على معلومات عن اإلجراءات املتخذة لتعزيز وإعمال حقوق الطفل وعن مدى             . وديوان املظامل 

وأوصت بنغالديش  . سسة الوطنية حلقوق اإلنسان يف إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         مسامهة املؤ 
  . بأن يضمَّن تقرير الفريق العامل الطلب املقدم من املغرب للحصول على املساعدة الفنية

حقوق اإلنسان، وأوصت ورحبت اململكة العربية السعودية مبا ُنفِّذ من إصالحات وبالتزام املغرب بتعزيز   - ٣١
وطلبت اململكة العربية السعودية أيضاً     . بأن يضمَّن التقرير اإلجنازات اليت حققها املغرب يف جمال حقوق اإلنسان          

  . احلصول على معلومات إضافية بشأن املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

السويسرية املتعلقة بالتثقيف يف جمال وطلبت عمان احلصول على مزيد من املعلومات بشأن املبادرة املغربية   - ٣٢
  .حقوق اإلنسان، وبشأن اإلجراءات املتخذة حملياً يف هذا الصدد

وأشارت أملانيا إىل إجنازات هيئة اإلنصاف واملصاحلة والحظت أن اجمللس االستشاري حلقوق اإلنـسان                - ٣٣
  وليه املغرب من أولوية عليا هلذه التوصـيات،        وأعربت أملانيا عن االرتياح إزاء ما ي      . اتابعة تنفيذ توصياهت  مب ملتزم

ال سيما تلك املتعلقة بتعزيز ضمانات حقوق اإلنسان يف الدستور والقوانني األخرى، وطلبت احلصول على مزيد                
واستفسرت أملانيا عن اعتماد    . من املعلومات فيما يتعلق باإلجراءات واألنشطة املضطلع هبا متابعةً هلذه التوصيات          

  .صحافة املغريب وعن األمهية اليت سُتوىل حلماية حرية التعبري عند صياغة هذا القانونقانون ال
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وشكرت مايل املغرب على مسامهته يف وضع آلية االستعراض الدوري الشامل وجهوده املبذولة لتعزيـز                 - ٣٤
د رد بـشكل    وقد اهتمت مايل بوجه خاص مبسألة حقوق الطفل واعتربت أن املغرب ق           . ومحاية حقوق اإلنسان  

  ". مغرب جدير بأطفاله"مرض على تساؤالهتا املتعلقة مبحتوى خطة 

وأشارت البحرين إىل اعتماد املغرب اتفاقية حقوق الطفل، وطلبت احلصول علـى معلومـات بـشأن                  - ٣٥
  . اخلطوات اليت اختذها املغرب ملواءمة تشريعاته الوطنية مع االتفاقية

 اضطلع به سفري املغرب لتيسري إنشاء آلية االستعراض الدوري الشامل،           وأشارت بلجيكا إىل الدور الذي      - ٣٦
بت باخلطوات املؤسسية اليت اختذها املغرب لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، ال سيما فيما يتعلق بإعادة تنظيم                ورّح

وان املظامل املعين   ت بلجيكا أيضاً بإنشاء دي    بورّح. ىل مبادئ باريس  إاجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان باالستناد      
وبينما سلَّطت بلجيكا الضوء على مدونة األسرة لعـام         . بالنظر يف الشكاوى اليت يقدمها األفراد لطلب رد احلق        

 أن موظفي النظـام     الحظت والتقدم الذي أحرزه املغرب يف جمال حتقيق املساواة بني الرجل واملرأة، فإهنا              ٢٠٠٤
نة، كما أشارت إىل ذلك اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة،             القضائي ال يدركون جيداً أحكام املدو     

  وطلبت احلصول على معلومات بشأن التدابري اليت يتوخى املغرب اختاذها لتوعية القـضاة باملدونـة يف خمتلـف                  
  . مناطق البلد

وأشارت أيضاً إىل . ورحبت كندا بإنشاء هيئة اإلنصاف واملصاحلة وبالتزام املغرب حبماية حقوق اإلنسان  - ٣٧
 فالصحفيون معرضون للمحاكمة والسجن وحظر منشوراهتم إن هم تطرقوا إىل مواضيع. استمرار وجود انتهاكات

 ما إذا كان املغرب خيطط لسّن تشريعات ةوأبدت رغبتها يف معرف اإلصالحات التشريعية، عن كندا وسألت. معينة
الطريقة الـيت   معلومات عن    كندا   فطلبت،  ٢٠٠٤أما عن إصالح قانون األسرة لعام       . يف جمايل القذف والتشهري   

وأشـارت إىل أن األرقـام      . سيدرب هبا املغرب أعضاء سلك القضاء ويثقفهم قصد إذكاء وعيهم حبقوق املرأة           
تفسرت أمر التدابري اليت يعتزم املغرب اختاذها ملعاجلة هذه احلالة املـستعجلة            تكشف عن وضع منذر باخلطر واس     

  .والتقيد بتوصيات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

وأشارت إىل دور سفري املغرب يف     . وأثنت فرنسا على شفافية املغرب وروح التعاون وااللتزام اليت أبداها           - ٣٨
اض الدوري الشامل، وتنظيم حلقة دراسية يف الرباط عن االستعراض الدوري الـشامل،             حتديد أساليب االستعر  

ويبني تقرير املغرب وتصرحياته أنه خطا خطوات ثابتة يف جمال حقوق اإلنسان، . بدعم من مفوضية حقوق اإلنسان
احتياجات لومات عن   مع فرنسا   وطلبت. سيما إنشاء هيئة اإلنصاف واملصاحلة واجمللس الوطين حلقوق اإلنسان         ال

املشاريع الصغرى يف اجملتمعات احمللية، وتبادل : املغرب يف جمال التعاون التقين، وسلطت الضوء على القضايا التالية
أفضل املمارسات، ودعم مفوضية حقوق اإلنسان من أجل إعداد خطة عمل وطنية، والتدريب الرامي إىل تيسري                

  .التمتع باحلقوق

إىل أن عرض املغرب أظهر عدداً هائالً من املؤسسات واملبادرات القانونية اليت تنـهض    وأشارت السويد     - ٣٩
 املنطق القانوين الذي تستند إليه مكافحة      اإلفصاح عن أساس  وطلبت السويد إىل املغرب     . باحترام حقوق اإلنسان  

وضيح املغرب وجيهاً جـداً     واعتربت السويد ت  . اإلرهاب وعالقة ذلك بالتزاماته الدولية يف جمال حقوق اإلنسان        
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واستعلمت السويد . ٢٠٠٣خبصوص أحكامه بشأن االحتجاز وتعريف اإلرهاب يف قانون مكافحة اإلرهاب لعام 
  .القيام بهالتشريع اخلاص بالصحافة الذي يعتزم املغرب إصالح أيضاً أمر 

 مؤخراً وعن أملها أن يعـزز       وأعربت غينيا عن اهتمامها بالتقدم الذي أحرزته هيئة اإلنصاف واملصاحلة           - ٤٠
  . من توصياتهويستفيداملغرب تعاونه مع جملس حقوق اإلنسان 

. وأثنت املكسيك على املغرب خبصوص التقدم الذي حققه يف جمال النهوض حبقوق اإلنسان ومحايتـها                - ٤١
املغرب يف تقدمي   واجهها  يواستعلمت املكسيك أمر استنتاجات هيئة اإلنصاف واملصاحلة وعملها والصعوبات اليت           

وأوصت بأن يواصل املغرب ضمان احتـرام       . املسؤولني عن االنتهاكات واالختفاء القسري والتعذيب إىل العدالة       
كما أوصت بـأن    . حقوق املهاجرين اإلنسانية، بصرف النظر عن ظروف هجرهتم، خاصة من هم يف وضع هش             

 واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن         ،ةيصدق املغرب على النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولي       
  . واالتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،االختفاء القسري

لتدابري الرامية إىل ضمان احترام احلريات األساسية واالستراتيجيات ل إىل تعزيز املغرب وأشارت إندونيسيا  - ٤٢
وأشادت باملغرب لصحافته الوطنية املستقلة، وألقـت       . الوطينقوق اإلنسان على الصعيدين احمللي و     حب تأخذاليت  

وسألت إن كان املغرب يعترب حقوق املرأة       . بني اجلنسني الضوء على االستراتيجيات الرامية إىل النهوض باملساواة        
ألجـل  أكرب حتّد للجهود اليت يبذهلا يف سبيل حتديث إعمال حقوق اإلنسان، واستعلمته شأن االلتزامات الطويلة ا      

 آلليات حقوق اإلنسان الدولية أن تساعد على الوفاء         بني اجلنسني وبشأن الكيفية اليت ميكن هبا      خبصوص املساواة   
  .ذه االلتزاماتهب

ورحبت موريتانيا باخلطوات اليت خطاها املغرب يف طريق النهوض حبقوق اإلنسان ومحايتها، وأشارت إىل   - ٤٣
وإنشاء هيئة اإلنصاف واملصاحلة اليت هي أول هيئة من هذا القبيل يف العامل إصالح قانون األسرة وقانون الصحافة 

  . اإلسالمي-  العريب

 واحلريات املدنية واحلـق يف      والطفلواعترفت الربازيل بالتقدم احملرز يف جمال املساواة والتمييز حبق املرأة             - ٤٤
. بني اجلنـسني  سيما يف جمال املساواة      تائجها، ال وأعربت عن قلقها إزاء تنفيذ التدابري املتخذة ون       . حماكمة عادلة 

وسألت عن الطريقة اليت يقّيم هبا املغرب مبادراته الرامية إىل تأمني حقوق املرأة، ورحبت بتصديق املغرب علـى                  
  .اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 الفعلي لتطبيـق    االختياري على الوقف    ١٩٩٤وأعربت إيطاليا عن ارتياحها ألن املغرب أبقى منذ عام            - ٤٥
  .عقوبة اإلعدام

وأشارت . وأعربت اهلند عن إعجاهبا باملبادرات اليت اختذها املغرب حلماية حقوق اإلنسان والنهوض هبا              - ٤٦
وأشارت أيضاً إىل استحداث    . إىل رسم املغرب استراتيجية وخطة عمل وطنيتني يف جمال التثقيف حبقوق اإلنسان           

مظامل مسؤولة عن النظر يف قضايا انتهاك حقوق اإلنسان، إىل جانب اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان،               أمانة لل 
وسلطت الضوء على   . فسألت عن مدى اختالف والية أمانة املظامل عن والية اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان            
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ألت عن التعديالت التشريعية وجوانب نظام جناح مبادرات املغرب اهلادفة إىل تعزيز مشاركة املرأة يف السياسة، وس
  .احلصص الطوعي اليت جتعل هذا األمر ممكناً

وألقت اململكة املتحدة الضوء على قانون األسرة اجلديد والتعديالت على قـانون اجلنـسية، وكالمهـا       - ٤٧
ية اليت حضرها مراقبون كما ألقت الضوء على االنتخابات التشريع. يدخالن حتسينات على احلماية القانونية للمرأة

. وأوصت بأن حيدد املغرب موعداً لتوقيع واعتماد الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة التعـذيب             . دوليون
وساور اململكة املتحدة القلق إزاء قضايا الرقابة على وسائط اإلعالم والقيود املفروضة عليها وحماكمة صـحفيني                

وظـروف  . ها املغرب لتأمني حرية التعبري والكالم، وخاصة لإلعالميني       بارزين، وسألت عن اخلطوات اليت خطا     
فقد أشارت إىل أن مراقيب السجون املغربية أبلغـوا باالكتظـاظ     .  اململكة املتحدة  أقلقتالسجن هي أيضاً قضية     

، وشجعت اململكة املتحدة املغرب على مواصلة جهوده لتحسني هذه الظروف         . املفرط والظروف الصحية السيئة   
  .وهي مهتمة باملزيد من املبادرات املخطط هلا يف هذا اجملال

وأشارت اإلمارات العربية املتحدة إىل أن املغرب يهتم بآليات املعاهدات الدولية والتعاون مع اهليئـات                 - ٤٨
وشكرت املغرب على اجلهود اليت يبذهلا لتحسني الظروف وتوفري مستوى معيـشي أفـضل للنـساء                . التعاهدية

وأشـارت  . وهي مقتنعة بأن املغرب يف الطريق الصحيح يف جمال النهوض حبقوق اإلنسان ومحايتـها             . فالواألط
 مثاالًُتعد  األمم املتحدة، جتاهاإلمارات العربية املتحدة إىل أن املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، النامجة عن التزامات 

  .، وطلبت االستزادة من املعلومات عنهااًجيد

ففيما يتعلق بالتعويض اجلماعي، ُوضعت بـرامج       . داً على خمتلف األسئلة، قدم املغرب األجوبة التالية       ور  - ٤٩
  هذه الـربامج   تستند إىل النهج القائم على حقوق اإلنسان وعلى املشاركة، مع مراعاة املنظور اجلنساين، وُنفذت             

امج، مبا فيها مشاريع عدة ملكافحة الفقر، وخصصت موارد من امليزانية هلذه الرب. مبشاركة مجيع أصحاب املصلحة
كما . وقدم الوفد أيضاً معلومات وشروحاً عن املبادرة الوطنية للتنمية البشرية. استناداً إىل هنج يقوم على املشاركة

أما عن حرية الصحافة، فأحال املغرب إىل الدسـتور وقـانون           . قدم معلومات عن تعزيز احلق يف السكن الالئق       
والصحفيون ال  . هذا القانون يف طور املراجعة مبشاركة مجيع أصحاب املصلحة        . لذي ينظم هذه احلرية   الصحافة ا 

وعـن  . حياكمون على تعبريهم عن آرائهم وإمنا على ارتكاهبم جرائم، مثل التشهري؛ وال توجد رقابة يف املغرب               
وفيما خيص هيئـة    . يف ذكرى اعتماده  ويقيَّم قانون األسرة سنوياً،     . األسرة، هناك حماكم خاصة بشؤون األسرة     

السجناء فهناك تـشريعات حتظـر   فيما يتعلق بأما . اإلنصاف واملصاحلة، ُمنحت تعويضات لضحايا سوء املعاملة    
وميكن معاجلة مسألة االكتظاظ    . التعذيب، وتنظم دورات تدريبية حلراس السجون بدعم من العديد من الشركاء          

وألول مرة يف املغرب، اعتمد تعريف      .  أو قانونية، أو عرب حتديد بدائل للسجن       يف السجون بواسطة تدابري ميزنية    
 االحتياجات   خبصوص أما. للتعذيب ينسجم مع اتفاقية مناهضة التعذيب، واختذت تدابري عدة ملنع هذه املمارسة           

ال، وأضاف جماالت   من التعاون التقين، فأحال املغرب إىل تقريره الوطين الذي يورد بعض األفكار على سبيل املث              
، تنظيم اجتماعات عن أفضل املمارسات خبـصوص        ومن األمثلة األخرى  . من قبيل وضع برامج تدريبية وتنفيذها     

ومـن  . إعداد التقارير الوطنية، ودعم إصدار وتوزيع الوثائق على عامة الناس، على أن تناسب خمتلف األعمـار               
دة يف جمال حقوق اإلنسان، وتنظيم حلقات تدريبية للمـوظفني  األمثلة أيضاً دعم وضع برامج تلفزية وإذاعية حمد      

 من املقررات   اً حقوق اإلنسان اليوم جزء    تشكلوخبصوص التثقيف حبقوق اإلنسان،     . املسؤولني عن إنفاذ القوانني   
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 قرار  وذكّر املغرب يف هذا الصدد باملبادرة اليت استهلها، بالتعاون مع سويسرا، واليت أدت إىل اعتماد              . الدراسية
  .جملس حقوق اإلنسان بشأن التثقيف حبقوق اإلنسان

وأشارت بيالروس إىل التشاور واملشاركة الواسعة للفاعلني من اجملتمع املدين يف إعداد التقرير، وإىل بنية                 - ٥٠
اجمللس ودعت بيالروس املغرب إىل اإلفادة بتجربته اإلجيابية مع . املغرب املؤسسية للنهوض حبقوق اإلنسان ومحايتها

  .سيما حيثما نفذت احلكومة التوصيات االستشاري حلقوق اإلنسان، ال

وأعربت مجهورية إيران اإلسالمية عن تقديرها للمسامهة القيمة للسفري لوليشكي يف عملية االسـتعراض                - ٥١
نـهوض  الدوري الشامل، وأثنت على اخنراط املغرب يف عملية االستعراض الدوري الشامل وجهوده القيمة يف ال              

وطلبت إىل املغرب أن يتحدث باملزيد من التفصيل عن اخلطوات اليت خطتها احلكومة             . حبقوق اإلنسان ومحايتها  
  .لتشجيع ثقافة حقوق اإلنسان

وأشـارت إىل أن    . وأعربت البوسنة واهلرسك عن تقديرها ملسامهة السفري أثناء عملية بناء املؤسـسات             - ٥٢
ون الدويل حلقوق اإلنسان على القانون احمللي يف عدد من القـرارات، وطلبـت              القضاء املغريب أكد أسبقية القان    

سيما اتفاقية القضاء على مجيع  توضيحات بشأن وضع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان مقابل القانون الوطين، ال   
  .على أساس اجلنسأشكال التمييز ضد املرأة، وبشأن تعريف مبدأ املساواة وتعريف التمييز 

وشجعت املغرب على النظر عـن      .  األسئلة املقدمة خطياً إىل املغرب     إضافة إىل  هولندا تعليقات،    أبدتو  - ٥٣
وأوصت بأن يقدم املغرب دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني  .  ما تبقى من توصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة       يفكثب  

 مع التزاماته الدوليـة يف      تتفقوطنية  وأشادت باملغرب على ما بذله من جهود جلعل تشريعاته ال         . بواليات خاصة 
 اتساق قوانينه احمللية مع املعايري الدولية يف جماالت مثل قانون الصحافة  بتعزيزجمال حقوق اإلنسان وأوصت املغرب

  .واحلق يف اخلصوصية

. ةوأشار األردن إىل جهود املغرب يف جمال النهوض حبقوق اإلنسان ومحايتها وإىل اإلصالحات التشريعي               - ٥٤
  .وطلب االستزادة من املعلومات عن التدابري املعتمدة إلدراج مسألة التثقيف حبقوق اإلنسان يف املقررات الدراسية

ورحبت بنن بالتقدم احملرز يف ميدان حقوق اإلنسان، وأشارت إىل حلقة العمل اليت عقدت يف الربـاط                   - ٥٥
  .بشأن آلية االستعراض الدوري الشامل

  .ط الضوء على التقدم احملرز يف إعمال حقوق اإلنسان يف املغربن التقرير سلّوقالت جيبويت إ  - ٥٦

فالدستور . وقالت اجلماهريية العربية الليبية إن النهوض حبقوق اإلنسان واحترامها أساس مكني يف املغرب  - ٥٧
لس االستشاري حلقوق اإلنسان    وأشارت إىل أن اجمل   . نيحيمي خمتلف احلقوق، مبا فيها احلق يف التعليم واملساواة بني اجلنس          

  .إجناز حقيقي وأن املساواة بني اجلنسني اهتمام رئيسي من اهتمامات البلد، فضالً عن قضايا األمية واإلعاقة

ورحبت نيجرييا بالتعاون مع أصحاب املصلحة على إعداد التقرير الوطين والتزام املغرب بتحقيق االتساق   - ٥٨
وأوصت بأن ينظر جملس حقوق اإلنسان يف خمتلف القيود اليت يواجهها املغـرب       . نون الدويل بني التشريعات الوطنية والقا   

  .يف جهوده الرامية إىل اإلعمال التدرجيي حلقوق اإلنسان، ال سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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 لدى تقدميه   ٢٨ل اصلحة  وأوصت زامبيا بأن يعاجل املغرب قضية التعذيب املطروحة يف تقرير أصحاب امل             - ٥٩
  .تقريره الدوري الرابع قيد اإلعداد إىل جلنة مناهضة التعذيب

 إثيوبيا االستزادة من املعلومات عن األساليب احملددة املستعملة يف حتريك ملفات تعويض ضحايا              توطلب  - ٦٠
  .انتهاكات حقوق اإلنسان

ملا اختذه من   وأثنت على املغرب    .  حقوق اإلنسان   إنفاذ يفوألقت السودان الضوء على القيود االقتصادية         - ٦١
كمـا رحبـت    .  الستئصال الفقر يف املناطق الريفية وإمداد هذه املناطق بالكهرباء واملاء الصاحل للـشرب             تدابري

  . بوصفه طريقة من طرائق العدالة االنتقالية" التعويض اجملتمعي"باملسامهة يف التنمية الريفية عرب نظام 

وفينيا املزيد من املعلومات عن الكيفية اليت ستنفذ هبا احلكومة التوصيات اخلاصة بإنشاء آلية              وطلبت سل   - ٦٢
وأوصت بأن خيرب املغرب يف أقرب وقت ممكن األمني العام بـسحب            . دائمة للتشاور والتحاور مع اجملتمع املدين     

االستزادة من املعلومات عن وضـع      التحفظات على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وطلبت            
  .التصديق على بروتوكول هذه االتفاقية

وأشارت أيضاً إىل أن املغرب . وترى تشاد أن حالة املغرب تبني أن أفريقيا منوذج الحترام حقوق اإلنسان  - ٦٣
ما أشارت إىل ك.  اليت تعاجل مشكلة انتهاكات حقوق اإلنسان ومتنح تعويضات للضحاياالقالئل البلدان النامية من

باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة    منها  سيما ما يتعلق     لتزاماته، ال الالصعوبات االقتصادية اليت تعوق تنفيذ البلد       
وطلبت تشاد االستزادة من املعلومات عن الطريقة اليت أدرج هبا املغرب مسألة اجلنسانية يف امليزانية وعن . والثقافية

  .ىل نساءاملناصب احلكومية املسندة إ

ورحبت قطر بتعاون املغرب مع اآلليات الدولية وبإنشاء هيئة املصاحلة واإلنصاف وباجلهود الراميـة إىل               - ٦٤
وأشادت مببادرة املغرب وسويسرا بشأن التثقيف يف جمال        . معاجلة الوضع يف السجون ووضع حد لعمل األطفال       

  .لالئقحقوق اإلنسان وطلبت االستزادة من املعلومات عن السكن ا

وأوصت املغرب بأن ينظر يف توجيه دعوة دائمة .  اخلاصةآليات اإلجراءات عوأشارت التفيا إىل التعاون م  - ٦٥
  .هذه اآللياتإىل 

ورحبت كوت ديفوار بالتقرير الشامل الذي قدمه املغرب والذي جيسد التزامه بالنهوض حبقوق اإلنسان                - ٦٦
واملصاحلة، وطلبت توضيحات بشأن تـدابري تعـويض الـضحايا          كما رحبت بعمل هيئة اإلنصاف      . واحترامها

  .واألضرار املعنوية واألشخاص املصابني بإعاقة

النكا بالتقرير الشامل ودعت املغرب إىل تقدمي املزيد من التفاصيل عن التدابري املتخـذة               ورحبت سري   - ٦٧
  .إلنسانلتنفيذ قرارات جملس حقوق اإلنسان املتعلقة بالتثقيف يف جمال حقوق ا

وقالت مجهورية الكونغو الدميقراطية إن التقرير الوطين ألقى الضوء على اجلهود اليت بذهلا املغرب للوفاء                 - ٦٨
بالتزاماته يف ميدان حقوق اإلنسان، مبا فيها إنشاء املؤسسات ووضع املعايري، واإلصالحات القانونية، واجلهود يف               

وطلبت إىل املغرب أن يقدم املزيد من املعلومات عن االستراتيجية        . قافيةجمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والث    
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الريفية، والطريقة اليت   املناطق  العامة واملوارد البشرية لتعزيز التنمية، وتدابري تقليص الفجوة بني املناطق احلضرية و           
  .وإيصال تلك املسامهةيعتزم استعماهلا يف احلفاظ على مسامهة املغاربة يف املهجر يف التنمية الوطنية 

والحظت تونس بارتياح النهوض حبقوق املرأة واألسرة واإلصالحات اهلادفة إىل حتسني وضع املرأة، مبا                - ٦٩
  .فيها إصالح قانون األسرة

واعترفت النرويج برغبة املغرب يف معاجلة التجاوزات السابقة عرب هيئة اإلنصاف واملصاحلة ومتابعتـها                - ٧٠
وأشارت إىل وجود فضاء إعالمـي  . ورحبت بإصالح قانون األسرة   . الستشاري حلقوق اإلنسان  بواسطة اجمللس ا  

 وسألت عما إذا كان إصـالح قـانون         ،فسيح لكنها أعربت عن قلقها إزاء حرية الصحافة وحماكمة الصحفيني         
  .سيمنح وسائط اإلعالم يف املغرب املزيد من حرية التعبريالصحافة 

مؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، لل باالستماع إىل آراء املغرب وهنجه ودعمه       امهااهتم أستراليا   وأبدت  - ٧١
  .وسألت عن الدور الذي أدته هذه املؤسسات يف البالد

وأشارت إىل الربنامج   . وأكدت سويسرا على جهود املغرب لتحقيق اتساق تشريعاته مع املعايري الدولية            - ٧٢
ال حقوق اإلنسان وإىل إنشاء هيئة اإلنصاف واملصاحلة ملكافحة اإلفالت          املشترك مع املغرب بشأن التثقيف يف جم      

وأوصـت بـأن    . من العقاب، وشجعت املغرب، خبصوص هذه املسألة، على مواصلة جهوده إلنصاف الضحايا           
يصدق املغرب على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ويواصل تدريب املوظفني املسؤولني عن إنفاذ               

  . من التقرير الوطين١٥٢وانني، استناداً إىل طلب التعاون التقين الوارد يف الفقرة الق

فقد سـاعد   . وأشار لبنان إىل احللقة الدراسية اليت عقدت يف الرباط بشأن االستعراض الدوري الشامل              - ٧٣
ة من املعلومات عن وطلب االستزاد. التحاور على فهم الصعوبات اليت واجهها املغرب يف النهوض حبقوق اإلنسان

  .سيما يف املناطق الريفية األنشطة والربامج الرامية إىل إذكاء الوعي حبقوق اإلنسان، ال

 أدخلها على تشريعاته الوطنية قصد التقيد بالـصكوك         اليتوعقب التحاور، أشار املغرب إىل التعديالت         - ٧٤
ل برنامج عن األشـخاص ذوي اإلعاقـة، وإىل   وأشار إىل استهال. الدولية حلقوق اإلنسان يف جمال حقوق الطفل 

وأكد املغرب أيـضاً أن مبـدأ       . اعتماد استراتيجية وطنية وإنشاء مرصد وطين بشأن العنف املمارس على املرأة          
واجمللس االستشاري حلقوق   . املساواة منصوص عليه يف الدستور وأن أحكام القضاء تؤكد أسبقية القانون الدويل           

وفيما خيص حرية الصحافة، أشار املغرب إىل أنه مل ُيلق القبض إال على . طبقاً ملبادئ باريساإلنسان هيئة مستقلة 
 وأن قانون الصحافة قْيد املراجعة وأن هذه العملية مفتوحة أمام مجيـع أصـحاب               ٢٠٠٧صحفي واحد يف عام     

ذي حلقهم، وأنشئ جملـس    وأعادت الدولة أيضاً، وعْبر التعويض، تأهيل الضحايا، واعترفت بالضرر ال         . املصلحة
وأخرياً، شكر املغرب مجيع الوفود وسجل مجيع التعليقات واألسئلة         . ٢٠٠٧للمغاربة املقيمني يف اخلارج يف عام       

. وأكد أنه سيواصل السري يف طريق تعزيز إنفاذ مجيع حقوق اإلنـسان           . والتوصيات املقدمة وأعرب عن رغبته يف متابعتها      
  .رصة ساحنة للمغرب الذي سيستمر يف أداء دور فعال يف جملس حقوق اإلنسانواالستعراض الدوري الشامل ف
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  أو توصيات / استنتاجات و- ثالثاً 
  :أثناء النقاش لتشجيع املغرب على ما يلي قدمت التوصيات التالية  - ٧٥

  ؛)املكسيك( على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة قالتصدي  - 
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى    (ري التفاقية مناهضة التعذيب      الربوتوكول االختيا   على توقيعال  - 

  ؛)وآيرلندا الشمالية
إبالغ األمني العام لألمم املتحدة بسحب حتفظاته على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز                - 

فة ، إضا ١٦ من املادة    ٢ والفقرة   ١٦من املادة   ) ح(١ والفقرة   ٩ من املادة    ٢الفقرة  (ضد املرأة   
  ؛)سلوفينيا) (١٥ من املادة ٤إىل تصرحيه بشأن الفقرة 

  ؛)اململكة العربية السعودية(مواصلة إجنازاته يف جمال حقوق اإلنسان   - 
يف الوقت الذي ُيعترف فيه باجلهود اليت يبذهلا املغرب يف سبيل النهوض بثقافة حقوق اإلنسان                  - 

 لنشر ثقافة حقوق اإلنسان يف البالد وتوطيدها هوداجل مواصلة، يب يف هذا اجملالروالتثقيف والتد
  ؛)اجلمهورية العربية السورية(

  ؛)املكسيك(مواصلة ضمان احترام حقوق اإلنسان جلميع املهاجرين، تأسياً مبا فعل يف املاضي   - 
  ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية(مواصلة جهوده لتحسني ظروف السجن   - 
ت الذي ُيعترف فيه بإجنازات هيئة اإلنصاف واملشاركة، مواصلة تنفيذ التوصيات املتبقية            يف الوق   - 

  ؛)هولندا(هلذه اهليئة 
  ؛)هولندا(مواصلة حتقيق االتساق بني قوانينه احمللية والتزاماته الدولية يف جمال حقوق اإلنسان   - 
 ٤٩، على النحو الوارد يف الفقرة  دول تلبية احتياجات املغرب يف جمال التعاون التقينعدةطلبت   - 

  ؛)السنغال، غانا، بنغالديش، فرنسا( من التقرير الوطين ١٥٢ إىل ١٤٤أعاله والفقرات من 
مواصلة تدريب املوظفني املسؤولني عن إنفاذ القوانني، استناداً إىل طلب التعاون التقين الوارد يف             - 

  ).سويسرا( من التقرير الوطين ١٥٢الفقرة 

  .توصيات الواردة أعاله بتأييد املغربوحتظى ال

سـيقدم ردوداً، إن  و أعـاله،  ٦٥ و٧٢وسيبحث املغرب توصيات أخرى واردة يف التقرير يف الفقرتني          - ٧٦
  .وسيشار إىل كال األمرين يف التقرير اخلتامي الذي سيعتمده جملس حقوق اإلنسان. وجدت، يف الوقت املناسب

   االستعراضموضوعولة  االلتزامات الطوعية للد- رابعاً 
االسـتعراض  آللية  االستعراض يف تقريرها الوطين املقدم موضوعيشار إىل االلتزامات اليت قطعتها الدولة    - ٧٧

  .الدوري الشامل



A/HRC/WG.6/1/MAR/4 
Page 16 

 

   الوفدتشكيلة

  : عضواً، هم١٨ مؤلفاً من  الوفد وزير العدل، السيد عبد الواحد الراضي، وكانمعايلترأس وفَد املغرب   

  هالل، األمني العام لوزارة الشؤون اخلارجية؛الدكتور عمر 
 السيد حممد لوليشكي، السفري واملمثل الدائم لبعثة املغرب لدى مكتب األمم املتحدة جبنيف؛ 
 السيد عبد الرزاق لعسل؛ 
 السيد جنيب خدي؛ 
 السيد حممد عبد النبوي؛ 
 السيد خالد املختاري؛ 
 السيد إدريس جنيم؛ 
 السيد حممد أوزكان؛ 
 نعيمة بنيحىي؛السيدة  
 السيدة فريدة اخلمليشي؛ 
 السيد حممد باعالل؛ 
 السيد حممد مسري التازي؛ 
 السيد حممد زدماري؛ 
 السيد أمحد السعدي؛ 
 موالي أمحد مغيزالت؛السيد  
 السيد عمر القادري؛ 
 .السيدة فاطمتو منصور 

 -  -  -  -  -  

  

  


