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  مقدمة

  .تقدم اململكة املغربية تقريرها األول يف إطار االستعراض الدوري الشامل، ٦٠/٢٥١بقرار اجلمعية العامة  عمالً  -١

ومحايتها على حنـو     حبقوق اإلنسان    االعترافوهبذه املناسبة، تعيد اململكة املغربية تأكيد التزاماهتا حيال           -٢
 هبدف زيادة تعزيزها على الصعيد الداخلي، وتلتزم مبواصلة وتوطيد احلوار الصريح والبناء على الصعيد أوسع نطاقاً

  .الدويل، وال سيما مع آليات األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان

نسان، وخباصة الـصكوك    وحيرص املغرب، وهو طرف يف معظم االتفاقيات الدولية اليت حتكم حقوق اإل             - ٣
وما . تقاريره الوطنية الدورية املتعلقة بتنفيذ التزاماته  بتقدمي  بانتظام، وقدر املستطاع،    القيام  الرئيسية السبعة، على    

  . من أجل ضمان تنفيذها بفعالية كبرية كبرياًفتئت توصيات واستنتاجات هيئات متابعة املعاهدات تستلزم اهتماماً

كة بأمهية حقوق اإلنسان يف بعدها العاملي، فإهنا جعلت من هذه املسألة إحدى أولوياهتا               من اململ  ووعياً  - ٤
، على حنو ال رجعة فيه، على درب توطيد سيادة القانون والدميقراطية واحلكم الرشيد              وهي ماضية قدماً  . الكربى

. صون أمن مجيع املـواطنني املغاربـة      والتنمية البشرية املستدامة، مراعية مقوماهتا األساسية وسالمتها اإلقليمية و        
، وأكده صاحب اجلاللة امللك حممد الـسادس يف عـدة           ١٩٩٢س هذا االلتزام عند تعديل الدستور يف عام         وكُّر

، بدأت على حنو ملموس أعمال كـربى       ١٩٩٠ومنذ عام   . مناسبات، كما أعيد تأكيده يف التصرحيات احلكومية      
صصة حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان، وذلك باالقتران مـع حتـديث    خمتلفة هتدف إىل وضع مؤسسات وآليات خم      

  . واعتماد سياسات مالئمةالتشريعات تدرجيياً

 من اململكة املغربية بأن تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يشكالن قبل كل شيء عمليـة ينبغـي                 واقتناعاً  - ٥
ري حمددة من أجل ترسيخ النـهوض هبـذه         تطويرها عن طريق إشاعة ثقافة حلقوق اإلنسان، فإهنا قد اختذت تداب          

  تلقائيـاً   ومجاعيـاً   فردياً وذلك بإقامة إطار تنظيمي ومؤسسي غايته أن جيعل من حقوق اإلنسان تصرفاً           ،  الثقافة
  .، وباختاذ سياسات عمومية وجيهة تشجع على تبين حقوق اإلنسان على مجيع مستويات اجملتمعوإرادياً

شبكة من اجلمعيات النشطة والفاعلة، املتمتعة باستقاللية كبرية واملتفانية         يسهم تطوير   بتواز مع ذلك،    و  - ٦
. يف تنشيط عملية محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها، من أجل توطيد حقوق اإلنسان واملتسمة بقدر كبري من النضج 

ة، حيث واكب    للسلطات العام   مسؤوالً  ال غىن عنه وشريكاً    وأضحت هذه اجلمعيات، اليت تعد باآلالف، حماوراً      
  . توطيَد الدميقراطية وسيادة القانون يف املغرباتساُع نطاق تدخلها تدرجيياً

 كربى من أجل النهوض هبذه العملية، فإهنا قد بادرت إىل تقييم ويف الوقت الذي تبذل فيه اململكة جهوداً  - ٧
ومتثلت أدوات هذا . ل حقوق اإلنساناحملرزة يف جمااملكاسب السياسات املتبعة واإلجراءات املتخذة من أجل تعزيز 

لتنمية البشرية يف املغرب منذ حصوله ا  سنة منالتقييم يف إنشاء هيئة اإلنصاف واملصاحلة، وإعداد تقرير عن مخسني
  .على االستقالل

 وضع حمصلة مشلت، على ‘التقرير اخلمسيين‘وأتاح العمل الذي قامت به هيئة اإلنصاف واملصاحلة ونتائج   - ٨
وهذان اإلجنازان، اللذان مثال خطوة . يل، احلقوق املدنية والسياسية، واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالتوا
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فريدة وشجاعة، مها مبثابة تشخيص وتقييم للسياسات اليت اتبعت إىل اآلن، ومها يتيحان حتديد أوجه القصور اليت          
ضل مستوى من التنمية البشرية ميكـن بلوغـه يف سـياق            ينبغي تداركها واحللول اليت ينبغي وضعها لضمان أف       

ويشكل تنفيذ توصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة واملبادرةُ الوطنية للتنمية البشرية استراتيجيتني           . إمكانات املغرب 
ناء حقيقيتني لتصحيح أوجه اخللل يف السياسات العامة املعتمدة إىل يومنا وتقومي الفوارق يف ضوء ما متليه غايات ب

  .جمتمع عصري ودميقراطي

رجعة فيه من جانب املغرب بترسيخ سيادة القانون وحقوق اإلنـسان            وترجم هذا االلتزام امللموس والذي ال       - ٩
ويف سياق هذه املبادرة، اليت ترمي إىل الـدفع  . "املبادرة املغربية للتفاوض بشأن نظام للحكم الذايت جلهة الصحراء       "إىل  

عادلة والدائمة للخالف املتعلق بالصحراء، يف إطار سيادة اململكة وسالمتها اإلقليميـة ووحـدهتا              بالتسوية السلمية وال  
.  وكما يكرسها الدستور املغريبالوطنية، روعيت املعايري والقواعد الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان كما معترف هبا عاملياً 

نحدرين من الصحراء وإعادة توحيد صفهم وتصاحلهم، كما وسيوجد إطار التسوية هذا الشروط الالزمة لعودة مجيع امل  
  شترك يف دول احتاد املغرب العريبسيتيح حترير الطاقات من أجل تعزيز االستقرار والرفاه امل

   املنهجية وعملية إعداد التقرير-  أوالً
منهجيـة  ،  بصفة خاصةيف إعدادها لتقاريرها الوطنية بصفة عامة وهلذا التقرير    ،  اعتمدت اململكة املغربية   - ١٠

فمن أجل إعداد هذا    . متسقة تقوم على هنج تشاوري وتشاركي متفق مع توجيهات األمم املتحدة يف هذا الصدد             
التقرير، أنشأت احلكومة املغربية جلنة مشتركة بني الوزارات تنسق فيما بينها وزارة العدل، وهي اجلهة القائمـة                 

  . جهات تنسيق على صعيد خمتلف الوزاراتعلى حقوق اإلنسان، باالقتران مع تعيني 

 باجتماع خصص للتعريف باالستعراض     ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ١٦وقد بدأت عملية التشاور يف        - ١١
ومنذ ذلك التاريخ، عقدت أربعة اجتماعات شاركت فيها الوزارات واهليئـات واملؤسـسات             . الدوري الشامل 

املعلومات املطلوبة إلعداد التقرير؛ واستيفاء قوق اإلنسان، هبدف تلقي اجمللس االستشاري حلشارك فيها العمومية و
، وال سيما يف جمال حقوق كما عقدت أربعة اجتماعات شارك فيها حنو عشرين منظمة غري حكومية نشطة ميدانياً

  .املرأة، وحقوق الطفل، وحقوق السجناء، ويف جمال تعليم حقوق اإلنسان وحقوق املهاجرين

هذه االجتماعات، شاركت مجيع األطراف بنشاط يف إثراء مضمون التقرير بإبـداء انتقاداهتـا              وخالل    - ١٢
وأكدت املنظمات غري احلكومية بصفة خاصة ضرورة تأسيس آلية دائمة تتيح التـشاور             . ومالحظاهتا وتوصياهتا 

يع األطراف املعنيـة     حبث سبل حتقيقها من جانب مج      واحلوار؛ وهي فكرة رحبت هبا وزارة العدل وجيري حالياً        
ويف هناية العملية، ُعمِّم مضمون هذا التقرير على خمتلف املشاركني، مث قامت جلنة حترير مشتركة بـني                 . األخرى

  .الوزارات بإعداد صيغته النهائية

  اإلطار التنظيمي واملؤسسي حلقوق اإلنسان يف املغرب- ثانياً

نسان يف املغرب، اليت بدأت يف التسعينات مـن القـرن           شهدت عملية وضع اإلطار التنظيمي حلقوق اإل        - ١٣
املاضي، تسارعا يف وترية اإلصالحات عن طريق اعتماد قوانني جديدة، ومواءمة التشريعات الوطنية مع الصكوك               
الدولية اليت انضم إليها املغرب، وإنشاء هياكل حكومية ومؤسسات وطنية ملتابعة حقوق اإلنـسان وإعماهلـا،                

  .تمر بدور اجملتمع املدين، الذي يعترب مبثابة شريك يضطلع بدور كاملوالنهوض املس
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ولتعزيز إجراءات الدولة يف جمال حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، أعطي زخم حاسم لعمل اجلهات                - ١٤
الفاعلة غري احلكومية عن طريق إنشاء عدة مؤسسات نشطة وملتزمة قادرة، من خالل عملها املباشر، على جعل                 

ويتعلق األمر يف هذا الصدد مبؤسسة حممد اخلامس للتضامن، ومؤسسة حممـد     . مل الدولة حيقق أفضل أثر ممكن     ع
السادس للنهوض باألعمال االجتماعية للتربية والتكوين، ومؤسسة حممد السادس إلعادة إدماج السجناء، ومؤسسة 

 .احلسن الثاين للمغاربة املقيمني باخلارج

  أحكام الدستور - ألف 

: تقر اململكة املغربية مببادئ حقوق اإلنسان، من منظورها العاملي، حيث ينص دستورها على مـا يلـي                 - ١٥
 منها لضرورة إدراج عملها يف إطار املنظمات الدولية، فإن اململكة املغربية، العضو العامل النـشيط يف                 وإدراكاً"

حقوق وواجبات وتؤكد تشبثها حبقوق اإلنسان كما هذه املنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ و
  ."هي متعارف عليها عامليا

ويضمن دستور اململكة جمموعة من احلقوق، ويكرس بصفة خاصة املساواة بني مجيع املغاربة أمام القانون   - ١٦
 باحلريات واحلقـوق    ؛ واملساواة بني الرجل واملرأة يف التمتع      )٦املادة  (الدينية  ؤون  الش؛ وحرية ممارسة    )٥املادة  (

؛ وحق امللكية وحريـة  )١٣ و١٢املادتان (؛ واحلق يف التعليم والعمل     )٩ و ٨املادتان  (املدنية والسياسية والنقابية    
 وحرية التجول، وحرية الرأي، وحرية التعبري جبميع أشكاله، وحرية          ؛)١٥املادة  (املبادرة اخلاصة، بدون أي متييز      

  ).٩املادة (تأسيس اجلمعيات 

وعلى نفس املنوال، يؤكد الدستور استقالل السلطة القضائية ويكرس جمموعة من املبادئ األساسية، مثل تعـدد                  -١٧
 صالحيات الربملان، كما ميكن تشكيل جلان حتقيق برملانية، يف حني           ١٩٩٦ووسع اإلصالح الدستوري يف عام      . األحزاب

 .انونية االنتخابات التشريعية واالستفتاءاتأنشئ جملس دستوري من أجل مراقبة دستورية القوانني وق

   النصوص التشريعية املتعلقة بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها- باء 

تكرس التشريعات املغربية املبادئ الدستورية املبينة أعاله، وهي تشريعات شهدت خالل السنوات األخرية   - ١٨
  . تعزيز حقوق اإلنسان من حيث تكريس اإلرادة الوطنية الرامية إىل هائالًتطوراً

تكريس  :واعتمدت نصوص تشريعية جديدة، وعدلت أخرى هبدف حتقيق أمور منها بصفة خاصة ما يلي  - ١٩
 الرعاية القانونية لألطفال املتخلـى      - القانون املتعلقة بالكفالة    (املساواة بني الرجل واملرأة وصون حقوق الطفل        

؛ وقانون اجلنسية ٢٠٠٢؛ وقانون احلالة املدنية،  ٢٠٠٣لعمل،  ؛ وقانون ا  ٢٠٠٤ قانون األسرة،    ؛٢٠٠٢ - عنهم  
؛ ٢٠٠٣قانون املسطرة اجلنائيـة،     (ومحاية احلريات العامة والفردية، وضمان احملاكمة العادلة        ؛  )٢٠٠٧املغربية،  

يز احلماية ؛ وتعز)٢٠٠٤؛ وقانون إلغاء حمكمة العدل اخلاصة، ٢٠٠٤والقانون التنظيمي املتعلق باحلصانة الربملانية، 
؛ وتعديل القانون   ٢٠٠٦تعديل القانون اجلنائي مع جترمي التعذيب،       (اجلنائية للسالمة البدنية واملعنوية لألشخاص      

  . )٢٠٠٣اجلنائي مع إدراج عقوبة على العنف األسري والتحرش اجلنسي، 
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ريع املتعلـق   إصـالح التـش   ( بتحسني ظروف االحتجاز     اًـدة أيض ـوتتعلق النصوص التشريعية اجلدي     - ٢٠
تعديل القانون اجلنائي من أجل مكافحة اإلرهـاب؛        ( ومكافحة األشكال اجلديدة لإلجرام      ؛)١٩٩٩بالسجون،  

إصالح قانون احلريات العامة، ( وتوسيع نطاق احلريات العامة ؛)٢٠٠٧؛ وغسل األموال، ٢٠٠٥واجلرمية املنظمة، 
صوص أخرى قيد اإلعداد، مثل نص تعديل قانون الصحافة         ومثة ن . )٢٠٠٦والقانون املتعلق باألحزاب السياسية،     

 .ومشروع قانون مكافحة العنف املمارس ضد املرأة

   صكوك حقوق اإلنسان الدولية املصدق عليها أو املوقعة- جيم 

إن املغرب طرف يف العهدين الدوليني اخلاصني باحلقوق املدنية والـسياسية، وبـاحلقوق االقتـصادية                 - ٢١
الثقافية، ويف االتفاقيات املتعلقة بالقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، ومبكافحة التعذيب،            واالجتماعية و 

ومبكافحة مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وحبقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، ويف اتفاقية حقوق الطفـل                
 .ني بالقانون اإلنساين الدويلوبروتوكوليها االختياريني، وكذلك يف اتفاقييت الهاي وجنيف املتعلقت

 يف  ع أيضاً ووقّ.  على نظام روما األساسي املنشئ للمحكمة اجلنائية الدولية        ٢٠٠٠ع املغرب يف عام     ووقّ  - ٢٢
مارس / االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من مجيع أشكال االختفاء القسري، ويف آذار            ٢٠٠٧فرباير  /شباط
 اتفاقية دولية متعلقـة     ٤٨وصادق كذلك على    . ملتعلقة حبقوق األشخاص املعوقني    على االتفاقية الدولية ا    ٢٠٠٧

 . اتفاقيات تندرج ضمن االتفاقيات الرئيسية ملنظمة العمل الدولية٧بالعمل، منها 

   االجتهاد القضائي- دال 

ختذهتا العدالة،  يف إطار تطبيق أحكام االتفاقيات الدولية، يؤكد القضاة املغاربة، من خالل عدة قرارات ا               - ٢٣
 إىل  ومن املتوقع أن يتعزز هذا االجتاه نظـراً       . أسبقية أحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان إزاء القوانني الوطنية        

التوجه اجلديد الذي شهده مساق تدريب القضاة، الذي تعزز باعتماد فروع دراسية تتعلق حبقوق اإلنسان وبنشر             
  .مضمون االتفاقيات الدولية

 ٤٢٦ هذا الصدد، كرست احملكمة العليا، يف عدة أحكام، أسبقية القاعدة الدولية، وال سيما يف احلكم رقم                  ويف  - ٢٤
 من العهد الدويل اخلـاص      ١١، الذي طبقت فيه هذه اهليئة القضائية العليا املادة          ٢٠٠٣مارس  / آذار ٢٢املؤرخ  

وإضافة إىل ذلك، ففي حكم صدر عـن        . )حظر سجن شخص بسبب التزام تعاقدي     (باحلقوق املدنية والسياسية    
، أكدت احملكمة قرارا حملكمة االستئناف يف الرباط، مستندة         ١٩٧٦أكتوبر  / تشرين األول  ١احملكمة العليا مؤرخ    

مايو / أيار٢٠ وبروتوكوهلا اإلضايف املؤرخ    ١٩٥٦أكتوبر  / تشرين األول  ٢إىل اتفاقية بني املغرب وفرنسا مؤرخة       
 للتسجيل يف قائمة إحدى هيئـات احملـامني يف    املعرفة باللغة العربية ليس مانعاً   ، حيث أوضحت أن عدم    ١٩٦٥
أن اتفاقيـة األمـم     ) ١٩٩٩مايو  / أيار ١٩ املؤرخ   ٧٥٤احلكم رقم   (ويف هذا السياق، أكدت احملكمة      . املغرب

 ١٧ها املغـرب يف     ، واليت انضم إلي   ١٩٧٨مارس  / آذار ٣١املتحدة املتعلقة بنقل البضائع، املربمة يف هامبورغ يف         
 ، وأهنا تكتسب قوة القانون على الـصعيد       ١٩٩٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ١ من   ، تسري اعتباراً  ١٩٧٨يوليه  /متوز

  . من هذا التاريخالوطين اعتباراً
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 إىل ٢٠٠٧مايو / أيار٢٣ املؤرخ ١٤١٣كما استندت حمكمة االستئناف يف الدار البيضاء يف حكمها رقم   - ٢٥
حيث إن االتفاقية الدولية هي معيار خاص له أسبقية التطبيق ": يا السالف الذكر، مؤكدة ما يليحكم احملكمة العل

 ،-  وهو يف هذه القضية قانون األحوال الشخصية وقانون األسرة، الذي يشكل قاعدة عامـة                - على القانون الداخلي    
  ."١٩٩٩مايو / أيار١٩ املؤرخ ٧٥٤ها رقم  ملبدأ أسبقية هذه االتفاقيات، الذي أكدته احملكمة العليا يف حكموفقاً

 من العهد الدويل اخلـاص      ١٨أما احملكمة اإلدارية يف الرباط، فإهنا اعتربت، يف معرض إشارهتا إىل املادة               - ٢٦
ويف نفس .  فحسب، بل إنه حق معترف به عاملياً دستورياًباحلقوق املدنية والسياسية، أن احلق يف التعليم ليس حقاً

وأكدت احملكمة العليا   . ندت احملكمة اإلدارية ملكناس إىل العهد املتعلق باحترام حرية تنقل األشخاص          الصدد، است 
  .هذه األحكام

 أن عدة نصوص تشريعية وتنظيمية تعترف صراحة بأسبقية املعيار الـدويل علـى القـانون                وجيدر التأكيد أيضاً    -٢٧
 . للمسطرة اجلنائية، وقانون ممارسة مهنة احملاماة، وقانون اجلنسية على القانون اجلديدويسري هذا األمر أيضاً. الداخلي

   اآلليات املؤسسية اخلاصة حبقوق اإلنسان-  هاء

وتكتسي . أقامت اململكة املغربية منظومة مؤسسية هامة تكفل إقرار حقوق اإلنسان ومحايتها وتعزيزها             - ٢٨
 .الوسيطعلى تأدية دور هذه املؤسسات طبيعة قضائية أو استشارية أو طبيعة تقوم 

اجمللس الدستوري، ومهمته التحقق من دستورية القوانني عن طريق         : وتشمل املؤسسات القضائية ما يلي      - ٢٩
ضمان احترام احلقوق األساسية اليت يقرها الدستور، واملؤسسات القضائية، اليت تندرج ضمن نظام يقوم على مبدأ 

وتتواصل اإلصالحات الكـربى    . ، ومبدأ املساواة يف الوصول إىل العدالة      االستقاللية، ومبدأ املستويني القضائيني   
 .لنظام العدالة هبدف توطيد استقالليته وتعزيز فعاليته وضمان حتديثه

وتتدخل املؤسسات االستشارية ومؤسسات التحكيم والوساطة يف جماالت خمتلفة تتعلق حبقوق اإلنسان يف   - ٣٠
 :تعلق األمر باملؤسسات التاليةوي. أبعادها العامة أو احملددة

 على أساس ٢٠٠١ وأعيد تنظيمه يف عام ١٩٩٠اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان، الذي أنشئ يف عام   - ٣١
ويصدر اجمللس آراء استشارية تتعلق حبماية احلقوق       . مبادئ باريس اليت حتكم املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان       

 عن حالة حقوق اإلنسان يف املغرب، ويقدم توصيات تتعلـق            سنوياً  تقريراً واحلريات األساسية وتعزيزها، ويقدم   
واجمللس . مبواءمة القوانني الوطنية وتشجيع االنضمام إىل الصكوك الدولية والنظر يف حاالت انتهاك حقوق اإلنسان

ن، حيث اضطلع برئاستها  عضو نشيط للغاية يف جلنة التنسيق الدولية املعنية باملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنساأيضاً
 .٢٠٠٥لواليتني متتاليتني إىل غاية بداية عام 

 يف تنشيط عمليـة تعزيـز        هاماً ويؤدي اجمللس، الذي يدير مخسة مكاتب إقليمية يف أحناء اململكة، دوراً            - ٣٢
سطرة مثل مراجعة قانون املة، يهيكل إلصالحات حقوق اإلنسان، وال سيما عن طريق تقدمي توصيات كانت أساساً

وكُلِّف اجمللس، . اجلنائية، والتشريع املتعلق بالسجون، واختاذ سياسات حكومية ترمي إىل تعزيز احلقوق واحلريات          
 .الذي كان وراء مبادرة إنشاء هيئة اإلنصاف واملصاحلة واهليئة املستقلة للتعويض، مبتابعة توصيات اهليئة األوىل
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، وهو مؤسسة مكلفة بدور الوساطة بـني املـواطن          ٢٠٠١يف عام   ) أمني املظامل (وأنشئ ديوان املظامل      - ٣٣
ويسهم ديوان املظامل يف التوفيق     . والسلطات العامة من أجل احلث على احترام قواعد أسبقية القانون واإلنصاف          

بني املواطن واإلدارة ويف تسوية اخلالفات اإلدارية خارج القضاء عن طريق النظر يف شكاوى وتظلمات األشخاص 
املظـامل يف   وخالل السنوات األخرية، نظـر ديـوان  .  يف حقهملذين يرون يف قرارات أو إجراءات إدارية حيفاً       ا

 من احلاالت تتعلق بتسليم وثائق شخصية، وال سيما احلاالت املتعلقة حبرية            ٨٠١ حالة، منها أكثر من      ٢٣  ١٢٠
 . حالة٥٦٠م قضائية فاق عددها التنقل وحاالت التدخل لدى اإلدارات العمومية من أجل تنفيذ أحكا

أما هيئة اإلنصاف واملصاحلة فهي جلنة للحقيقة أسندت هلا صالحيات واسعة، وكلفت يف الفترة بني عامي   - ٣٤
 بإكمال عمل هيئة التحكيم املستقلة للتعويض عن الضرر الذي حلق ضحايا االختفاءات القسرية          ٢٠٠٦ و ٢٠٠٤

 نظرت اهليئة يف االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان اليت ارتكبـت           وقد. )١٩٩٩- ١٩٩٦(واالحتجاز التعسفي   
 إىل قواعـد    خالل الفترة اليت تلت استعادة االستقالل، هبدف كشف احلقيقة وجرب الضرر احلاصـل، اسـتناداً              

 .اإلنصاف، ولتعويض ضحايا االنتهاكات

لية االنتقـال الـدميقراطي يف      وقامت هيئة اإلنصاف واملصاحلة، اليت شكلت خطوة حامسة يف مسار عم            - ٣٥
. املغرب، بأحباث بالتشاور مع السلطات العمومية والضحايا وأسرهم أو ممثليهم واملنظمات غري احلكومية املعنيـة    

وسعت اهليئة إىل كشف احلقيقة عن طريق إجراء حتقيقات، وتلقي شهادات، وتنظيم جلسات عامة لالستماع إىل              
ضور شهود ومسؤولني سابقني، وحبث احملفوظات الرمسية ومجع البيانات من          الضحايا وجلسات استماع مغلقة حب    

 .مجيع املصادر املتاحة

واستطاعت هيئة اإلنصاف واملصاحلة بذلك أن حتدد طبيعة وخطورة وسياق االنتهاكات يف ضوء مبادئ                - ٣٦
ت اختفاء قسري، وتوصي    ومعايري القانون الدويل حلقوق اإلنسان، مع مراعاة البعد اجلنساين، وأن تكشف حاال           

 وفاهتم، وتـسهم يف توضـيح بعـض      ثبتتبإجراءات لتسوية القضايا وإغالق ملفاهتا يف حاالت املختفني الذين          
األحداث التارخيية اليت تسببت يف انتهاكات حلقوق اإلنسان، وحتدد مسؤوليات أجهزة الدولة، وحتدد، يف حاالت 

 .نتهاكات اليت كانت موضع حتقيقاتخاصة، فاعلني غري حكوميني ضالعني يف اال

وفيما يتعلق بالتعويض، نظرت هيئة اإلنصاف واملصاحلة يف الطلبات املقدمة من ضـحايا االنتـهاكات                 - ٣٧
 توصيات تتعلق بالرعاية الطبية والنفسية، وإعادة اإلدماج االجتماعي، وأصحاب احلقوق وبتت فيها؛ وقدمت أيضاً

 من مالحظة مفادها أن بعض املناطق واجملتمعات احمللية ترى وانطالقاً. دارية واملهنيةوتسوية املشاكل القانونية واإل 
، على حنو مباشر أو غري مباشر، من تبعات االنتهاكات، أفردت اهليئة مكانة خاصة للتعـويض                أهنا عانت مجاعياً  

 .تقاليةاجملتمعي، الذي ميثل خطوة مبتكرة كربى على الصعيد الدويل يف جمال العدالة االن

 يضم نتائج واستنتاجات التحقيقات والتحليالت املتعلقة باالنتهاكات وسياقها،  هنائياًوأعدت اهليئة تقريراً  - ٣٨
وتوصيات بشأن اإلصالحات اليت من شأهنا صون ذكرى ما حدث وضمان عدم تكرار االنتهاكات املاضية وحمو                

وأوصت باعتمـاد   . نون وأحكام حقوق اإلنسان وتعزيزها    آثارها وإعادة الثقة يف املؤسسات واحترام سيادة القا       
 االقتصادية والثقافية مبا خيدم عدة بلدات ومناطق، كما أوصت بتغيري استخدام            - ودعم برامج التنمية االجتماعية     

 .مراكز االحتجاز غري القانوين السابقة
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  خاصـاً  ت احلكومية اهتماماً  وأسندت املتابعة للمجلس االستشاري حلقوق اإلنسان، كما أولت السلطا          - ٣٩
وتتعلق املتابعة جبانب التعويض الفردي، الذي ُنفّذ بالكامل تقريبا يف الوقت الراهن؛ . للتنفيذ بإشراف الوزير األول

والتعويض اجلماعي، وهو قيد التنفيذ، بدعم من هيئات دولية؛ وهتيئة احملفوظات املتعلقة هبذا املوضوع وصـون                 
؛ وإعادة اإلدماج االجتماعي، اليت يتوقف تنفيذها       ب مشله نص تشريعي اعتمد مؤخراً     ذكرى ما حدث، وهو جان    

 .على وضع معايري موضوعية، وهي قيد اإلعداد؛ والتغطية الصحية، وهي موضع تطبيق يف الوقت الراهن

واحلريات اليت   من أجل اإلسهام يف محاية احلقوق        ٢٠٠٣وأنشئت اهليئة العليا لالتصال السمعي البصري يف عام           -٤٠
 . يف التبليغ احلر لألفكار واآلراء أساسياًيكرسها الدستور، وال سيما احلق يف اإلعالم، الذي يعد عنصراً

ويتسىن ذلك عن طريق صحافة مستقلة ووسائل مسعية بصرية ميكن تأسيسها حبرية والتعبري بواسطتها عن                 - ٤١
ومية ميكنها أن تكفل التعددية يف خمتلف تيارات الـرأي، يف  اآلراء حبرية، وعن طريق خدمة إذاعية وتلفزيونية عم       

إطار احترام القيم احلضارية األساسية للمملكة وقوانينها، وال سيما تلك اليت تتعلق حبماية الشباب وباحترام شرف 
 .وكرامة األشخاص

 بصون اللغة األمازيغية ٢٠٠١ أكتوبر/ويسهم املعهد امللكي للثقافة األمازيغية، الذي يضطلع منذ تشرين األول  - ٤٢
والثقافة األمازيغية على مجيع الصعد والنهوض هبما، يف تنفيذ السياسات املعتمدة واليت من شـأهنا أن تتـيح إدخـال                    

 . وحملياً وإقليمياًاألمازيغية يف النظام التعليمي وضمان إشعاعها يف اجملال االجتماعي والثقايف واإلعالمي وطنياً

 امللكي يف ظرف سنوات قليلة منذ إنشائه يف النهوض باللغة األمازيغية والثقافة األمازيغية              وأسهم املعهد   - ٤٣
 كنمط للحرف األمازيغي يتيح كتابة اللغة األمازيغية، حيث عمل على تيسري إدراج األمازيغية              ‘تيفيناغ‘باختيار  

 .اللغة يف وسائل االتصال السمعية البصريةيف املساق التعليمي، وكفالة تعزيز الربامج اإلعالمية اليت ُتبثّ هبذه 

، إصـدار آراء    ٢٠٠٦ويتوىل اجمللس امللكي االستشاري املعين بالشؤون الصحراوية، الذي أنشئ يف عام              - ٤٤
استشارية فيما يتعلق باملسائل العامة أو اخلاصة ذات الصلة بالدفاع عن السالمة اإلقليميـة والوحـدة الوطنيـة                  

القتصادية واالجتماعية املتكاملة للمناطق اجلنوبية، واقتراح إجراءات ترمي إىل احلفاظ علـى            وبالتنمية البشرية وا  
 .يف هذه املناطق) احلساين(التراث الثقايف واللغوي والفين 

واجمللس امللكي االستشاري خمول صالحية اقتراح أي إجراء من شأنه تعزيز املبادئ والقواعـد املتعلقـة                  - ٤٥
املناطق اجلنوبية وأي مشاركة، بالتنسيق مع السلطات املختصة، يف اجتماعـات املؤسـسات             حبقوق اإلنسان يف    

 .واهليئات الدولية اليت قد تعرض عليها مسألة السالمة اإلقليمية أو مسألة تنمية مناطق جنوب اململكة

ور هيئة استشارية تعىن، أما اللجنة الوطنية املعنية بالقانون اإلنساين الدويل، وهي قيد اإلنشاء، فستؤدي د  - ٤٦
ويف انتظار صدور   . بصفة خاصة، بنشر مبادئ القانون اإلنساين الدويل وتنسيق اإلجراءات املتخذة يف هذا الصدد            

نص القانون املنظم هلذه اللجنة، جيري تنظيم أنشطة هامة من أجل كفالة التدريب والتوعية يف جمال مبادئ القانون 
 .اون مع جلنة الصليب األمحر الدولية يف هذا الصدداإلنساين الدويل وتعزيز التع
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، مبهمة الدفاع ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٢١ويضطلع جملس اجلالية املغربية يف اخلارج، الذي أنشئ يف   - ٤٧
وُيتوخى من اجمللس أن يكون مبثابة هيئة تنـشط علـى صـعيد تقـدمي               . عن حقوق املغاربة املقيمني يف اخلارج     

ويراعى يف تشكيل اجمللس .  جبميع املسائل والسياسات العمومية املتعلقة باملغاربة املقيمني باخلارجاملقترحات، وتعىن
 .البعدان اجلغرايف واجلنساين، إضافة إىل التنوع الديين

 يف مؤسسات   وإضافة إىل اهليئات السالفة الذكر، فإن اجلهود املبذولة لتعزيز حقوق اإلنسان تتجلى أيضاً              - ٤٨
قوق الفئوية، مثل املرصد الوطين حلقوق الطفل، واملركز املغريب لإلعالم والتوثيق والدراسات حول املرأة، تعىن باحل

  .واملرصد الوطين ملكافحة العنف ضد املرأة، ومركز التوثيق والتكوين واإلعالم يف جمال حقوق اإلنسان

 على أرض الواقع تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها - ثالثاً

ية اإلصالح اختيار سياسي رئيسي يترجم إرادة اململكة املغربيـة أن متـسك بزمـام االنتقـال                 إن عمل   - ٤٩
الدميقراطي، وتنجح يف عملية التحديث، وتضمن شروط التنمية املستدامة املتسقة مع العوملة ومتطلبات احلكـم               

امـل، اختـذت عـدة    ورغبة من املغرب يف توطيد سيادة القانون ووضع مشروع جمتمع متماسك ومتك           . الرشيد
 . إجراءات ترمي إىل صون الكرامة البشرية وتكريس حقوق اإلنسان من منظورها العاملي وغري القابل للتجزئة

   مواءمة القوانني الوطنية مع الصكوك الدولية- ألف 

ت إليها،  حلرص اململكة املغربية الثابت على مواءمة تشريعها مع أحكام االتفاقيات الدولية اليت انضموفقاً  - ٥٠
 . من القوانني اليت تتيح تكريس املبادئ املذكورة يف تلك الصكوكفإهنا أصدرت عدداً

، الذي عـزز ضـمانات      )٢٠٠٣(القانون اجلديد للمسطرة اجلنائية     : ويتعلق األمر بصفة خاصة مبا يلي       - ٥١
نائية والتحقيق االبتدائي، وعزز    احملاكمة العادلة، وأكد قرينة الرباءة، وكرَّس مبدأ درجيت التقاضي يف القضايا اجل           

 الذي ألغى حمكمة العدل اخلاصة، املختصة يف قضايا الفساد، ونقل اختصاصاهتا ٠٣- ٧٩قضاء األحداث؛ وقانون 
يف الفترة بني عـامي   (إىل حماكم القانون العام، لضمان حماكمات منصفة يف هذا الصدد؛ وتعديل القانون اجلنائي              

حكام املتعلقة مبكافحة التعذيب والتحرش اجلنسي والعنف املـرتيل واالسـترقاق   ، مبا يشمل األ )٢٠٠٧ و ٢٠٠٣
وقانون األسرة   واستخدام األطفال يف املواد اإلباحية والبغاء، واجلرمية املنظمة والفساد واإلرهاب وغسل األموال؛           

واملرأة، وضمان حقـوق  الذي يكرس احلقوق والواجبات القائمة على مبدأ املساواة بني الرجل         ) ٢٠٠٤(اجلديد  
الذي أكد املساواة بني الرجل واملـرأة يف جمـال   ) ٢٠٠٣(األطفال وصون تالحم األسرة؛ وقانون العمل اجلديد      

شروط العمل، وأقام محاية للمرأة واألطفال يف العمل، وكرس مبدأ احلرية النقابية ومحاية أفضل للمرأة يف جمـال                  
 من أجل حتسني ظروف االحتجاز مبا يراعي املعايري ١٩٩٩ذي أصلح يف عام العمل؛ والتشريع املتعلق بالسجون، ال

والقانون اجلديد  اإلنسانية ويتيح هتيئة برامج تعليمية وتدريبية من شأهنا أن تسهل إعادة إدماج السجناء اجتماعيا؛
م الـساحة  ، وتعديالت قانون احلريات العامة والصحافة، من أجل حتـديث تنظـي           )٢٠٠٦(لألحزاب السياسية   

، )٢٠٠٦(السياسية وتوسيع نطاق احلريات العامة؛ وتعزيز اجلهاز القضائي عن طريق إقامة حماكم استئناف إدارية 
ة على حنو أفضل؛ واعتماد ميثاق مجاعي       رمن أجل حتسني اللجوء إىل العدالة وضمان حقوق املتقاضني إزاء اإلدا          
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 وحتسني تنظيم العالقات بني الدولة واجلماعات احمللية، وحتسني    من أجل تعزيز الدميقراطية احمللية،    ) ٢٠٠٢(جديد  
  .يف حاالت الديون التعاقدية) ٢٠٠٦(اإلدارة العمومية احمللية؛ وإلغاء السجن 

ومن جهة أخرى، تتواصل املناقشات من أجل إصالح قانون الصحافة هبدف إدراج أحكام جديدة تتعلق                 - ٥٢
 من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة          ١٩ للمادة   امة اإلنسانية وفقاً  بطرائق محاية احلقوق اخلاصة والكر    

 .والسياسية، وبالعقوبات السالبة للحرية يف بعض احلالة

  تنفيذ االلتزامات اليت تعهد هبا املغرب عن طواعية -  باء

 ١٩٩٨م قامت جلنة مشتركة بني الوزارات معنية باحلريات العامة وحقوق اإلنـسان، أنـشئت يف عـا        - ٥٣
 . ويرأسها الوزير األول، بتناول مسألة استكمال انضمام اململكة املغربية إىل صكوك حقوق اإلنسان

وأفضت أعمال هذه اللجنة إىل االعتراف باختصاص اللجنة املعنية بتلقي بالغات األشخاص والنظر فيها                - ٥٤
ري، وباختصاص جلنة مناهضة التعذيب بتلقي       من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنص        ١٤ للمادة   وفقاً

؛ كما أفضت إىل سحب التحفظ      ) من االتفاقية  ٢٢املادة  (بالغات ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان والنظر فيها        
 من اتفاقية مناهـضة التعـذيب،       ٢٠املتعلق باختصاص جلنة مكافحة التعذيب يف إجراء حتقيقات مبوجب املادة           

.  اتفاقية حقوق الطفل، املتعلق باختيار الديانة، واالستعاضة عنه بـإعالن تفـسريي             من ١٤والتحفظ على املادة    
 .٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٩وقُدِّمت مذكرة يف هذا الصدد إىل األمني العام لألمم املتحدة يف 

 أحرزت تقدماً وفيما يتعلق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، فإن اململكة املغربية قد                 - ٥٥
من ) ح(؛ والتحفظ على الفقرة الفرعية ٩ من املادة ٢حنو سحب بعض التحفظات، وال سيما التحفظ على الفقرة 

؛ وسـحب   ٢؛ ومراجعة صيغة اجلزء الثاين من اإلعالن املقدم بشأن املـادة            ١٦ من املادة    ٢، والفقرة   ١الفقرة  
 االستعاضة عن التحفظ املقدم فيما يتعلق بـالفقرات الفرعيـة           ، وأخرياً ١٥ من املادة    ٤اإلعالن املتعلق بالفقرة    

 .  بإعالنات تفسريية١٦ من املادة ١األخرى من الفقرة 

وإضافة إىل ذلك، شرعت اململكة املغربية يف عملية تتعلق باالنضمام إىل الربوتوكول االختيـاري األول                 - ٥٦
ة، والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء علـى مجيـع         امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسي      

 . أشكال التمييز ضد املرأة، وبروتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب

وفيما يتعلق مبسألة االختفاء القسري، فإن للمغرب عالقات وثيقة مع الفريق العامـل املعـين حبـاالت                   - ٥٧
ويف هذا الصدد، .  االختفاء القسري أو غري الطوعياالختفاء القسري أو غري الطوعي، الذي يعىن بكشف حاالت

ونشر الفريق العامل عدة تقارير تربز اجلهود اليت تبـذهلا          .  يف املائة من احلاالت قد كُشفت      ٨٠جدير بالذكر أن    
 ويف آخر تقرير قدمه الفريق إىل الدورة السابعة جمللس حقوق اإلنسان، قال الفريق. احلكومة املغربية يف هذا الصدد

اجلهود الـيت بذلتـها     " أن    معترباً "يعرب عن تقديره للعدد الكبري من احلاالت اليت وضحتها حكومة املغرب          "إنه  
 . "احلكومة ينبغي أن تكون مثاالً تقتدي به البلدان األخرى
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 املعنية ويف إطار تعاون اململكة املغربية مع اجلهات القائمة على اإلجراءات اخلاصة، استقبلت املقررة اخلاصة              - ٥٨
ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف إنتاج املواد اإلباحية، واملقررة اخلاصة املعنية حبقوق املهاجرين، حيث زارت                 

وإضافة إىل ذلك، ففي بيان املقرر اخلاص املعـين بـاحلق يف   .  على التوايل٢٠٠٣ و٢٠٠٠املقررتان املغرب يف عام  
 بدعوة من احلكومة املغربية،    ٢٠٠٦ لزيارته إىل املغرب يف عام       قوق اإلنسان، تبعاً  التعليم إىل الدورة الرابعة جمللس ح     

أعرب املقرر اخلاص عن ارتياحه للتعاون الذي أبدته السلطات املغربية وبالتدابري املؤسسية والتشريعية اإلجيابية للغاية               
 .نسان بصفة عامةاليت اعتمدهتا خدمة إلعمال احلق يف التعليم بصفة خاصة ومحاية حقوق اإل

وإضافة إىل ذلك، فإن املغرب يستجيب بصورة منهجية وعلى حنو ملموس جلميع رسائل القائمني علـى                  - ٥٩
 .اإلجراءات اخلاصة اليت تفيد بادعاءات تتعلق حبقوق اإلنسان

خمتلـف  ، بقدر املستطاع، على تقدمي تقاريره الدورية إىل          بأن املغرب حرص دوماً    وجيدر التذكري أيضاً    - ٦٠
هيئات املعاهدات بانتظام، واملشاركة بوفود رفيعة املستوى، كما حرص على تنفيذ توصيات ومالحظات تلـك               

 . تواريخ تقدميهالكن ميكن مالحظة بعض التأخرات بسبب تعدد التقارير الدورية، اليت تتقارب نسبياً. اهليئات

التقرير الدوري الثاين املتعلق بتنفيذ     : رية التالية وخالل اخلمس سنوات األخرية، قدم املغرب التقارير الدو         - ٦١
؛ والتقرير الدوري اخلامس املتعلق بتنفيذ العهد الدويل )٢٠٠٣مايو /الذي جرى حبثه يف أيار(اتفاقية حقوق الطفل 

؛ والتقرير الـدوري األول     )٢٠٠٤أكتوبر  /الذي جرى حبثه يف تشرين األول     (اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     
تعلق بتنفيذ الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف إنتاج املواد امل

؛ والتقرير الدوري الثالث املتعلق بتنفيذ العهد الـدويل         )٢٠٠٦يناير  /الذي جرى حبثه يف كانون الثاين     (اإلباحية  
، إضافة إىل التقريـرين     )٢٠٠٦مايو  /الذي جرى حبثه يف أيار    (ية  اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاف    

وقُدِّم التقريران األخريان . الثالث والرابع اجملمَّعني املتعلقني بتنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أنواع التمييز ضد املرأة 
 .٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٤ وجرى حبثهما يف ٢٠٠٦يوليه /يف متوز

، يواصل املغرب إعداد تقريريه السابع عشر والثامن عشر اجملمَّعني املتعلقني بتنفيذ اتفاقية             ويف هذا الصدد    - ٦٢
القضاء على التمييز العنصري، وتقريره الرابع املتعلق بتنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب، وتقريره األول املتعلق بتنفيذ           

د أسرهم، وتقريره األول املتعلق بتنفيذ الربوتوكـول        االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفرا       
االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة، كما يواصل إعداد البالغ الوطين               

تلف وستقدم خم . ٢٠٠٨الثاين بشأن اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ، الذي يتعني تقدميه يف عام               
 . إىل هيئات األمم املتحدة املختصةهذه التقارير قريباً

وأسهمت اململكة املغربية بنشاط يف أعمال جملس حقوق اإلنسان من خالل هنج يقوم علـى التعـاون                   - ٦٣
 على كفالة املشاركة    وحرص املغرب أيضاً  . والتشاور واحلوار من أجل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها واحترامها        

 يف املفاوضات املتعلقة مبختلف املقررات      كة فعلياً رتوى يف مداوالت جملس حقوق اإلنسان وعلى املشا       بأعلى مس 
والقرارات اليت تتخذها هذه اهليئة، وعلى املشاركة يف رعاية املبادرات اليت تدعم على حنو ملموس الصرح الدويل                 

 .حلقوق اإلنسان
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 خالل واليته يف جملس حقوق اإلنسان اليت دامت سنة، ومما يذكر أن املغرب قد برهن على حضور نشيط  - ٦٤
 للفريق العامل املعين بتحديد  لرئيس اجمللس وميسراًواختري ممثل املغرب نائباً. ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨واملنتهية يف 

ـ  . طرائق إجراء االستعراض الدوري الشامل وإعداد املبادئ التوجيهية هلذه اآللية اجلديدة  صفة واخنرط املغـرب ب
خاصة خالل واليته وَبعدها يف إعداد طرائق االستعراض الدوري الشامل، كما احتضن دورة تدريبية خصـصت                

 .هلذه اآللية

ومن جهة أخرى، رّوج املغرب خالل اجلزء الرفيع املستوى للدورة الرابعة جمللس حقوق اإلنسان ملبادرة                 - ٦٥
التعليم والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان، وهي مبادرة أخذت        ترمي إىل اعتماد إعالن لألمم املتحدة فيما يتعلق ب        

 عن طريق تقدمي مشروع قرار مشترك مع سويسرا اعتمده جملس حقوق اإلنـسان بتوافـق اآلراء                 منحى ملموساً 
 .خالل دورته السادسة

 السامية حلقوق   وحترص اململكة املغربية، اليت تساهم، يف حدود قدراهتا، يف ميزانية مفوضية األمم املتحدة              - ٦٦
ومن مث، مـا    . اإلنسان، على مواصلة وتعزيز دعمها هلذه اهليئة التابعة لألمم املتحدة يف سياق اضطالعها بواليتها             

فتئ املغرب يعرب عن استعداده الكامل ملواصلة تعاونه مع خمتلف اهليئات واملنظمات الدولية واإلقليمية العاملة يف            
ليات الوطنية املعنية بنشر ثقافة حقوق اإلنسان، مثل مراكز التوثيق واإلعـالم            جمال حقوق اإلنسان، ولتعزيز اآل    

 .والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان، اليت أنشئت يف املغرب مبساعدة من املفوضية

وتواصل اململكة املغربية بصفة عامة تقاسم جتارهبا مع أطراف اجملتمع الدويل، وال سـيما فيمـا يتعلـق           - ٦٧
انتهاكات حقوق اإلنسان، واالستفادة من التجارب الناجحة ذات الصلة بتشجيع احلوار الصريح            بالتعويض عن   

 .والبّناء واملسؤول والتشاور الدائم مع اجملتمع املدين على الصعيد الوطين والدويل

د ذكرها  وتبذل اململكة املغربية جهودا لتعزيز القانون اإلنساين الدويل، عن طريق إنشاء جلنة وطنية، ور               - ٦٨
، وعن طريق تعزيز تعاوهنا مع اهليئات الدولية املعنية هبذا القانون، وال سيما مفوضية األمم املتحدة لشؤون                 سابقاً

 سبل ووسائل حتديث إطار ويف نفس السياق، فإن املغرب يدرس حالياً. الالجئني، اليت أبرم معها املغرب اتفاق مقر
 .قانوين حلق اللجوء

ق بلجنة الصليب األمحر الدولية، فإن للمملكة املغربية عالقات تعاون وثيقة مع هذه اهليئة،              أما فيما يتعل    - ٦٩
 إىل تطور وتنوع أنشطة جلنة      ونظراً. تقوم على تعدد املشاريع املشتركة وإجراءات تعزيز القانون اإلنساين الدويل         

 هلا يف املغرب على      قد طلبت أن تفتتح مكتباً     الصليب األمحر الدولية يف السنوات األخرية يف البلد، فإن هذه اهليئة          
 .أساس إبرام اتفاق مقر بني الطرفني

  ءات الرئيسية إلعمال احلقوق املدنية والسياسيةا اإلجر–جيم 

. إن املساواة بني الرجل واملرأة هي من أهم شواغل السلطات العامة واجلهات الفاعلة من اجملتمع املـدين                  - ٧٠
سرة اختاذُ تدابري تتعلق بإنشاء أقسام لقضاء األسرة يف احملاكم االبتدائية وخلية متابعة يف              وواكَب إصداَر قانون األ   

 . وزارة العدل، وتعيني قضاة متخصصني، وإضافة فرع دراسي ختصصي لقانون األسرة يف املعهد العايل للقضاء
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  عمليـاً  ومن أجل تنسيق تفسري أحكام قانون األسرة والتثقيف مبضمونه، أعدت احلكومة املغربية دليالً              - ٧١
 على تنظيم حلقة دراسية لتقييم تطبيقه، وأُجنزت مواد تثقيفية مسعية بصرية            لتنفيذ هذا القانون، كما تدأب سنوياً     

 إعداد ونشر نـسخة مبـسطة   وجرى أيضاً. مببادرة من منظمات غري حكومية وبدعم من هيئات للتعاون الدويل  
 . وموضحة لقانون األسرة باللغتني العربية والفرنسية

وبشراكة مع صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة   - ٧٢
 قدرات أقسام قضاء األسرة ودعمهـا،  ، أعدت احلكومة املغربية خطة عمل ترمي إىل تعزيز    )اليونيسيف(للطفولة  

وحبث وسائل وشروط وضع آليات يف هذا اجملال، كإنشاء صندوق للتضامن األسري خلدمة النـساء املطلقـات                 
 .وأطفاهلن وهياكل وسيطة

االستراتيجية الوطنية  " من أجل تنفيذ برنامج يف األجل املتوسط أوصي به يف إطار             ويعمل املغرب جاهداً    - ٧٣
نصاف واملساواة بني اجلنسني، اليت تقوم على اتباع هنج مراع للمسائل اجلنسانية يف سياسات وبرامج               من أجل اإل  

ويرمي ذلك إىل إضفاء طابع مؤسسي على املساواة بني الرجل واملرأة على صعيد قطاع االتصال وإعداد           . "التنمية
 . اإلعالماستراتيجية لالتصال هدفها حتسني صورة املرأة باالعتماد على وسائط

وُيتوخى من هذه اخلطوة توعية مهنيي قطاع االتصال بالنهج املراعي للمسائل اجلنسانية، ومتكني املرأة من                 - ٧٤
املشاركة يف اختاذ القرار والوصول إىل مناصب املسؤولية على قدم املساواة مع الرجل، والترويج لصورة غري منطيـة                  

 ٢٠٠٧مارس / آذار٨مل يف إطار االستجابة ملذكرة الوزير األول املؤرخة ويندرج هذا الع. للمرأة يف وسائط اإلعالم
 .اليت دعا فيها الوزارات إىل كفالة مراعاة املسائل اجلنسانية على الصعيد األفقي يف سياسات وبرامج التنمية

ضمنها هلـا   للحقوق اليت يومن أجل تعزيز وصول املرأة إىل مناصب القرار واملسؤوليات السياسية، وفقاً     - ٧٥
الدستور، اُتخذت عدة تدابري، منها بصفة خاصة اعتماد قائمة وطنية انتخابية خمصصة للمرشحات من النـساء                 
لتحسني متثيل املرأة يف الربملان؛ وتشجيع مبادرات املرأة يف جمال إنشاء املشاريع، وحتسني وضع املرأة القروية مبراعاة 

  .يف الوسط القرويقضاياها عند وضع وتنفيذ برامج التنمية 

) امليزانية احلكومية(وأوصى الوزير األول من جهة أخرى، يف رسالة توجيهية متعلقة بإعداد القانون املايل   - ٧٦
ويشكل ذلك مرحلة فاصلة على طريق التنفيذ . مبراعاة النهج اجلنساين يف سياق التسيري املوجه صوب حتقيق النتائج

 ٢٠٠٢ويهدف هذا الربنامج، الذي بدأ يف عام . ومية مبا يراعي املسائل اجلنسانيةالفعلي هلدف إعداد امليزانية احلك
 إىل  ويرمـي أيـضاً   . والذي بلغ اليوم شوطه الثاين، إىل ضمان املساواة وحتسني فعالية ومتاسك السياسات العامة            

ومنـذ عـام    . ها وتنفيذها مراعاة الشواغل واملصاحل املتباينة للمرأة والرجل عند صياغة السياسات العامة وتقييم          
 . ، جيري إعداد تقرير خاص باملسائل اجلنسانية يرفق بالقانون املايل٢٠٠٥

 بلدان  ٥وبفضل هذه اجلهود يف جمال تعزيز حقوق املرأة، اختارت األمم املتحدة اململكة املغربية من بني                  - ٧٧
ويف هذا الصدد، جتدر اإلشارة إىل أن اململكة . "املسائل اجلنسانية واألهداف اإلمنائية لأللفية"رائدة لتنفيذ مشروع 

 .املغربية أعدت أول تقرير هلا يتناول املسائل اجلنسانية يف سياق األهداف اإلمنائية لأللفية
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وفيما يتعلق مبكافحة العنف املرتكب ضد املرأة، وهي مسألة تتناوهلا عدة مبادرات للتوعية واُتخـذت                  - ٧٨
 من جانب املنظمات غري احلكومية، جيدر التأكيد من جانب احلكومة فحسب بل أيضاًبشأهنا إجراءات خمتلفة ليس 

وضع استراتيجية وطنية ملكافحة العنف املمارس ضد املرأة، وخطة عمليـة يف هـذا               :على التدابري التالية، وهي   
ء اململكة؛ وختصيص الصدد؛ وإنشاء وتوسيع نطاق مراكز تلقي الشكاوى وتقدمي املساعدة القانونية يف مجيع أرجا

رقم هاتفي جماين خلدمة النساء والفتيات من ضحايا العنف؛ وتنظيم املنتدى املتوسطي األول ملكافحـة العنـف                 
املمارس ضد املرأة بتعاون مع صندوق األمم املتحدة للسكان وهيئات للتعاون الدويل؛ وتعيني جهة تنسيق لـدى                

 .ضمنها يقودها مفوض شرطة مهمتها مكافحة العنف األسريمديرية الشرطة القضائية، وإنشاء وحدة خاصة 

. وتويل اململكة املغربية، وهي بلد نسبة الصغار فيه مرتفعة، عناية كبرية لألطفال وختصص هلم موارد هامة  - ٧٩
  من جانب السلطات العمومية واجملتمع املدين، اللذين يعتمدان فيما         ويتطلب تعزيز ومحاية حقوق األطفال اهتماماً     

وممـا  . يقومان به من أعمال على تعاون دويل هام سواء من جانب منظومة األمم املتحدة أو غريها من األطراف                 
يعزز ذلك أن التشريع الوطين، الذي أدرجت فيه أحكام االتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق الطفل اليت انـضمت                 

 .ت يف هذا الصدد الختاذ إجراءا مناسباًإليها اململكة املغربية، يتيح إطاراً

وزيادة على ذلك، فإن اململكة املغربية تعمل، حسبما أكدته عند تقدميها لتقريرها األول املتعلـق هبـذا                   - ٨٠
، على مكافحة إساءة معاملة األطفال وخمتلف أشكال االستغالل الـيت  )٢٠٠٦يناير / كانون الثاين ١١(املوضوع  

  حقيقياً جمتمعياًة اليت نظمت بشأن هذا املوضوع، ألول مرة، حواراًوأتاحت احلملة اإلعالمي. ميكن أن يتعرضوا هلا
 . وهي االستغالل اجلنسيبشأن أحد أشكال إساءة املعاملة األصعب تناوالً

وإضافة إىل ذلك، أتاحت عدة إجراءات اُتخذت يف جمال الطفولة حتسني املؤشرات املتعلقة حبقوق الطفل،   - ٨١
جية وطنية للطفولة من شأهنا أن تكون مبثابة استجابة شاملة ومتكاملة، وتقلـص             وذلك من منظور إعداد استراتي    

وأعدت اململكـة   . التفاوتات بني الوسطني احلضري والقروي، وتتالءم مع اخلصائص احمللية، وتعزز التنمية احمللية           
ن وخطة العمل    لإلعال ، وفقاً "٢٠١٥- ٢٠٠٦من أجل مغرب جدير بأطفالنا،      "املغربية خطة عمل وطنية معنونة      

 .مدا مبناسبة الدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم املتحدة املخصصة للطفلاللذين اعُت

وفيما يتعلق بإصالح العدالة، فإن احلكومة عازمة على مواصلة اإلصالحات املتعلقة باملؤسسة القـضائية                - ٨٢
. امة وشرف أعضاء السلك القضائي وأعوان العدالة       لتعزيز فعاليتها وتقيدها باألخالقيات املهنية وصون كر       توخياً

 على مواصلة حتديث هياكلها وتزويدها باملوارد البشرية واملادية الالزمة لرفع مستوى آلياهتـا              وينطبق ذلك أيضاً  
وفيما يتعلق بقطاع السجون، فإن اإلصالحات مشلت رفع مستوى مرافق السجون وحتسني أوضاع . وحتسني أدائها
 .ون كرامتهم وهتيئة برامج تعليمية وبرامج للتدريب املهين لتسهيل إعادة إدماجهم يف اجملتمعاملعتقلني ص

 منها بتهديد اإلرهاب، تـسعى إىل التـزود         وفيما يتعلق مبكافحة اإلرهاب، فإن اململكة املغربية، وعياً         - ٨٣
تقاء أي هتديد وتعقب العناصر بوسائل قانونية تضمن احترام حقوق األشخاص املتهمني، مع متكني السلطات من ا    

ومن مث اعتمد قانون ملكافحة اإلرهاب وجرى تكميله        . واجلماعات اليت ميكن أن تنال من أمن واستقرار اململكة        
خبطط عمل تتعلق بنظام اإلنذار خبطر هذه اآلفة العاملية، باالعتماد على إسهام اجلميع، أي املواطنون والقطـاع                 

 .اخلاص واملؤسسات العمومية
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وفيمـا يتعلـق    . وفيما يتعلق بالالجئني، فإن اململكة املغربية بصدد إعداد إطار تشريعي خاص بوضعهم             - ٨٤
 بـدخول   متعلقـاً ) ٠٣- ٠٢القانون   (مبكافحة اهلجرة واهلجرة الوافدة غري القانونيتني، اعتمدت اململكة قانوناً        

الدولية حلماية حقوق مجيع العمال     ام االتفاقية   ألحك مطابقة   األجانب إىل البلد وإقامتهم فيه، واعتمدت أحكاماً      
 .١٩٩٣يونيه / حزيران٢١وكانت اململكة أول بلد يصدق على هذا الصك يف . املهاجرين وأفراد أسرهم

وفيما يتعلق حبرية الصحافة واستكمال اإلصالح الشامل للساحة اإلعالمية، بذلت السلطات العموميـة               - ٨٥
 بني ٢٠٠٥مارس /اع وزيادة مهنيته عن طريق صياغة عقد برناجمي أبرم يف آذار         من أجل حتديث هذا القط     جهوداً

احلكومة والفدرالية املغربية لناشري الصحف من أجل رفع مستوى املؤسسات الصحفية وإتاحة مساعدة عمومية              
ة خدمة ملـصلحة    يف هذا الصدد، وعن طريق صياغة اتفاقية مجاعية بني الفدرالية والنقابة الوطنية للصحافة املغربي             

 يتعلق مبراجعة قانون الصحافة     ومن أجل تعزيز حرية الرأي وحرية التعبري، بدأ املغرب حواراً         . الصحفيني املغاربة 
 .ووضع الصحفي احملترف

 لألحزاب السياسية، وهو ومن أجل تعزيز التقيد باألخالقيات يف احلياة السياسية، أصدرت اململكة قانوناً  - ٨٦
، وعززت اإلطار املؤسسي ملكافحة الفساد والنـهوض        يعية لقانون االنتخابات الذي ُسنَّ مؤخراً     مبثابة تكملة طب  

 .باملنظومة الوطنية للرتاهة واألخالقيات

 بإلزامية تربير القرارات اإلدارية هبدف تقلـيص  ويف هذا السياق، أصدرت احلكومة املغربية قانون متعلقاً     - ٨٧
 . اإلدارة باملواطن، وإطالع املواطن على التعامل اإلداري مع حقوقههامش العشوائية والشك يف عالقات

 خطة عمل ملكافحة الفساد كانت حمط تـشاور شـامل           ٢٠٠٥مايو  / يف أيار  واعتمدت احلكومة أيضاً    - ٨٨
وتشمل هذه اخلطة جمموعة مـن      .  االقتصادية - شاركت فيه مجيع القطاعات املعنية واجلهات الفاعلة االجتماعية         

 .ري امللموسة واملتنوعة القابلة لإلجناز يف األجلني القصري واملتوسطالتداب

 على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، كما تعمل على تسريع ٢٠٠٧مايو /وصادقت احلكومة يف أيار  - ٨٩
فساد، وهي جهاز وترية وضع آليات التشريع اجلديد املتعلق بالتصريح باملمتلكات، ومنها اهليئة املركزية ملكافحة ال

 .وطين يتألف من ممثلي اإلدارة واجلمعيات واجملتمع املدين والنقابات

وسريافق هذه التدابري وضع تدابري تدرجيية فيما يتعلق بضمانات الشفافية والرتاهة والتنافس يف جمال إبرام                 - ٩٠
 املشروع، وغسل األموال، وما ينجم العقود احلكومية، وإدارة اخلدمات العمومية املفوََّضة، ومكافحة االغتناء غري        

 .عن ذلك من آفات

   اإلجراءات الرئيسية املتخذة من أجل تنفيذ احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية-دال 

يف سياق تعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ترمي املبادرة الوطنية للتنمية البشرية،               - ٩١
 مببادرة من صاحب اجلاللة امللك حممد السادس إىل تدارك التأخر يف جمال             ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٨يف  انطلقت  اليت  

 .لتنمية البشريةا  سنة منتنفيذ أهداف التنمية البشرية، الذي أظهره تقرير مخسني
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ماعيـة  إتاحة التجهيزات واخلدمات االجت: التاليةوحددت املبادرة الوطنية للتنمية البشرية حماور التدخل          - ٩٢
؛ ومكافحة البطالة، وال سيما يف صفوف اخلرجيني من الـشباب،           ثابتاألساسية؛ وتعزيز األنشطة املدرة لدخل      

وُشرع يف أعمال كربى تعطي األولوية حلقوق األشـخاص املنحـدرين مـن        . ومساعدة األشخاص األكثر تأثراً   
 . يف حالة فقر وهتميش، الذين يعيشون يف ظل ظروف صعبة وأحياناًاألوساط األكثر حرماناً

 مليـون   ٩٠٠( مليارات درهـم     ١٠ ميزانية تبلغ حنو     ٢٠١٠- ٢٠٠٦وخصصت الدولة للمبادرة يف الفترة        - ٩٣
 يف املائة ٢٠ يف املائة من ميزانية اجلماعات احمللية، و٢٠ يف املائة منها من امليزانية العامة للدولة، و٦٠، متول نسبة )يورو

عاون الدويل، وذلك من أجل اإلسهام يف رفع مستوى التنمية البشرية عن طريق املشاركة              من هبات مقدمة يف إطار الت     
 .يف تنفيذ برامج مكافحة الفقر يف األرياف، ومكافحة اإلقصاء االجتماعي يف الوسط احلضري، واألوضاع اهلشة

  رمية جلميع املغاربة،وفيما يتعلق مبكافحة البطالة، ُبذلت جهود كبرية خدمة للشباب هبدف ضمان حياة ك  - ٩٤
تعىن بدعم إنشاء املشاريع وتأهيل الباحثني عن       ) إدماج وتأهيل وإنشاء مشاريع   (وال سيما عن طريق وضع برامج       

 أعلى وجمالس إقليمية لتعزيز العمالة، وهي تسعى إىل          جملساً وأنشأت احلكومة أيضاً  . العمل والتدريب اإلدماجي  
 يف املائة ُسجِّلت يف السنوات اخلمس األخرية، من أجل تقليص نـسبة             ٥قابل   يف املائة، م   ٦رفع نسبة النمو إىل     

 .٢٠١٢ يف املائة حبلول عام ٧البطالة إىل 

وعلى صعيد إدماج الشباب احلاصل على شهادات جامعية عليا يف قطاع العمل، اختذت احلكومة جمموعة   - ٩٥
. نشاء املشاريع، وإجياد فرص لاللتحاق بالوظيفة العموميةمن التدابري لتعزيز العمالة يف القطاع اخلاص، أو تشجيع إ

تعتزم جعل عدد ورغم حمدودية احلل األخري، الذي ال يتيح إدماج عدد كبري من أصحاب الشهادات، فإن احلكومة 
 .٢٠٠٨القانون املايل لعام وطن شغل مدرج يف امليزانية يف إطار  م١٦  ٠٠٠كبري منهم يستفيدون من 

االلتحاق باملدرسة، ُسجِّل ازدياد واضح يف عدد األطفال امللتحقني باملدرسة يف املسار الدراسي، ويف جمال   - ٩٦
السنة الدراسـية    يف   ٦  ٩٠٢  ٥٦٥ إىل   ٢٠٠٦- ٢٠٠٥السنة الدراسية    يف   ٥  ٥٥١  ٠٢٣العدد من   ارتفع  حيث  
ف الفتيـات   ومن أجل احلد من ظاهرة االنقطاع املبكر عن الدراسـة، وال سـيما يف صـفو               . ٢٠٠٨- ٢٠٠٧

واألشخاص من ذوي االحتياجات اخلاصة، اُتخذت تدابري للدعم االجتماعي والدراسي يستفيد منـها األطفـال           
، وال سـيما يف الوسـط       )املطاعم املدرسية واإلقامات الداخلية واملنح والنقل ودروس الدعم والتقوية        (املعوزون  

 على هذا الصعيد، األمر الذي يؤثر بشدة   نقصا كبرياً  لكن هذا القطاع يواجه   . القريب من املدن  القروي والوسط   
 .على التنمية البشرية

 ٢٧٢ ٥٧٨، مقابل   ٢٠٠٨-٢٠٠٧اجلامعية  السنة   طالب يف    ٢٩٠ ٠٠٠وبلغ عدد طالب التعليم اجلامعي العايل         -٩٧
 . يف املائة٦بنسبة زيادة ، أي ما يعادل ٢٠٠٧- ٢٠٠٦يف 

برامج التدخل املختلفة وتعدد الشركاء عامل أسهم يف ازدياد عدد           وعلى صعيد التعليم غري الرمسي، فإن       - ٩٨
  . يف املائة منهم من الفتيات٥٨، ٢٠٠٧ يف عام  طفال١٩٠ً  ٩٤١املستفيدين، الذي بلغ 
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 يف املائة يف    ٣٨,٤٣ إىل   ٢٠٠٤عام    يف املائة يف   ٤٣وفيما يتعلق مبحو األمية، ُسّجل اخنفاض يف نسبة األمية من             -٩٩
  ، اسـتفاد  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ويف الفتـرة    . يف صفوف األطفال الذين تفـوق أعمـارهم عـشر سـنوات            ٢٠٠٦عام  
 . أشخاص من برامج حمو األمية١٥٥ ٧٠٩حنو 

ختفيض االنقطاع عن الدراسة؛ وتعميم جتربـة       : وحددت احلكومة العديد من األهداف، تتعلق أمهها مبا يلي          - ١٠٠
نسيق فيما بني مجيع مقدمي خدمات املـساعدة القـضائية والنفـسية            وحدات محاية الطفولة، اليت تقوم على نظام للت       

 يف املائة؛ وتقلـيص ظـاهرة       ٦٠لألطفال من ضحايا االعتداءات والعنف واالستغالل؛ وتقليص عمل األطفال بنسبة           
توسيع ويتوىل املغرب إدارة    وهلذا الغرض،   . اخلادمات من الفتيات الصغريات؛ ومكافحة مجيع أشكال استغالل األطفال        

 .أو غري الرمسية/نطاق برامج رائدة من أجل القضاء على عمل األطفال وإدماجهم يف البيئة التعليمية الرمسية و

الربنامج الدويل للقضاء على    /ويسهم يف دعم برامج مكافحة عمل األطفال كل من منظمة العمل الدولية             - ١٠١
 مشروع قانون يتعلق بالعمل املرتيل ويرمـي إىل  ٢٠٠٦وأعدت وزارة العمل يف عام    . عمل األطفال واليونيسيف  

 .، وعرضته على األمانة العامة للحكومةمكافحة عمل األطفال واستغالهلم اقتصادياً

 . واجتماعياًوُتبذل جهود من أجل تعزيز حقوق األشخاص املعوقني هبدف تسهيل وضمان إدماجهم اقتصادياً  - ١٠٢

 املتعلق بالرعايـة االجتماعيـة      ١٩٨٢مايو  / أيار ٦ املؤرخ   ٨١- ٠٥انون  الق(وإضافة إىل اإلطار التنظيمي       - ١٠٣
 املتعلـق باحلمايـة االجتماعيـة    ١٩٩٣سـبتمرب  / أيلول١٠ املؤرخ ٩٢- ٠٧للمكفوفني وضعاف البصر؛ وقانون     

، أحـرز   ))سبل الوصول ( املتعلق بالولوجيات    ٢٠٠٣مايو  / أيار ١٢ املؤرخ   ٠٣- ١٠لألشخاص املعاقني؛ والقانون    
 متعدد األوجه يف جماالت الوقاية والدعم التقين والتعليم واملشاركة االجتماعية والتدريب واإلدماج املهين، عن               تقدم

 . يف املائة من املناصب املالية يف الدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية لتلك الفئات٧طريق ختصيص حصة 

اجه صعوبات مالية وعدم كفاية اهلياكل األساسية واملـوارد         ورغم هذه اجلهود، فإن اململكة املغربية تو        - ١٠٤
البشرية اليت من شأهنا أن تضمن تنفيذ الربامج املوضوعة خلدمة األشخاص الذين يعانون من إعاقة وتضمن استدامة 

 .تلك الربامج

  ميثـل إطـاراً    ١٩٩٩وفيما يتعلق بتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان، فإن امليثاق الوطين للتربية والتكوين لعام               - ١٠٥
ويتخذ امليثاق من تعليم حقوق اإلنسان أحد املبادئ األساسية إلصالح التعليم           .  لسياسات احلكومة   وأساساً مرجعياً

يعمل نظام التربية والتكوين على حتقيق مبدأ املساواة بني املواطنني وتكافؤ الفرص أمامهم، ": حيث ينص على ما يلي
 ." ملا يكفله دستور اململكة، سواء يف البوادي أو احلواضر، طبقاً وذكوراًوحق اجلميع يف التعليم، إناثاً

، استند إصالح املناهج الدراسية على هذا امليثاق وأُدرِجت يف مرجعيته قـيم حقـوق               ٢٠٠١ويف عام     - ١٠٦
على أن  وعقب حترير قطاع إعداد الكتاب املدرسي، ُوضع إطار تعاقدي مرجعي ينص            . اإلنسان ومبادئها العاملية  

الكتاب املدرسي املوجه للتلميذ جيب أن حيترم مبادئ اإلنصاف والعدالة ونبذ العنف واملبادئ واحلقوق املعترف هبا 
 .يف االتفاقيات والعهود الدولية اليت تتعلق حبقوق اإلنسان واليت صادقت عليها اململكة املغربية



A/HRC/WG.6/1/MAR/1 
Page 18 

 

 توجيه خطط العمل املتعلقة بتعليم حقوق اإلنسان        وأنشئت جلنة مركزية حلقوق اإلنسان واملواطنة لتويل        - ١٠٧
 .واملواطنة وتنسيق هذه اخلطط وتقييمها ومتابعتها

وعالوة على ذلك، أنشئ مرصد لقيم ومبادئ حقوق اإلنسان من أجل تعزيز هـذه القـيم يف سـياق                     - ١٠٨
آلليات بإنشاء نواد حلقـوق     وتعززت هذه ا  . التخطيط االستراتيجي املدرسي واملناهج والربامج والكتب املدرسية      

 .اإلنسان يف املؤسسات املدرسية وتشكيل جلان ملراجعة حمتوى الكتب املدرسية يف ضوء مبادئ حقوق اإلنسان

ويشارك قطاع التعليم العايل والبحث العلمي بدوره يف تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، عـن             - ١٠٩
 اجلامعات، وفرق حبث يف جمال العلوم االجتماعية مراعية هلـذا  طريق عدة وحدات للتدريب والبحث على صعيد      

 .املنظور، إضافة إىل كراسي اليونيسكو اجلامعية املتعلقة باحلقوق اإلنسانية عامة واحلقوق الفئوية واملواضيعية خاصة

 سيما على   وأوليت عناية خاصة لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان يف برامج تدريب أعوان إنفاذ القانون، وال               - ١١٠
هذا التدريب ثقافة الـشفافية والرتاهـة     يراعي  و. )١٩٩٠منذ  (صعيد السلك القضائي والشرطة والدرك امللكي       

ويف إطار تنفيذ توصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة فيما يتعلق بتعزيز . واملسؤولية يف ممارسة هؤالء األعوان ملهامهم
 اتفاقية شراكة مع اجمللس االستـشاري حلقـوق        ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٩ثقافة حقوق اإلنسان، وقعت احلكومة يف       

اإلنسان من أجل تدريب كوادر وزارة الداخلية، ومنهم أفراد الشرطة وموظفو السلطة وأفراد القوات املـساعدة         
 . للمعايري الدولية يف جمال حقوق اإلنسانوالوقاية املدنية، وتوعيتهم باحترام حقوق اإلنسان، وفقاً

تعلق بصون اللغة األمازيغية والثقافة األمازيغية والنهوض هبما، أسهم املعهـد امللكـي للثقافـة               وفيما ي   - ١١١
األمازيغية على حنو نشط يف مبادرة اعتماد حروف تيفيناغ كنمط كتايب للغة األمازيغية، ويف نشر كتب وأدلـة                  

بتدائية باملغرب، قبل تعميمها على النظام  مدرسة ا٣٠٠تعليمية تتعلق بإدماج هذه اللغة يف املناهج الدراسية يف حنو 
 ، إضافة إىل الربامج هبذه اللغة اليت تبث حالياً         إطالق قناة تلفزيونية عمومية مستقبالً     ويتوقع أيضاً . لكالتعليمي ك 

ورغم أمهية هذه اإلجنازات، فإهنا تظل غري كافية باملقارنة مـع الطموحـات       . على القنوات اإلذاعية والتلفزيونية   
 .تعلقة هبذا اجملالامل

 يف املغرب، وال سـيما منـذ         هاماً وشهد القطاع السمعي البصري وقطاع االتصاالت الالسلكية تطوراً         - ١١٢
 الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت والسلطة وأنشئت يف هذا اإلطار آليات تنظيمية مستقلة، منها خصوصاً. حتريرمها

ت القرارات اليت اختذهتا هذه اهليئات يف احترام القواعد اليت تنظم هذا           وأسهم. البصري - العليا لالتصال السمعي    
 .اجملال، ومراقبة أنشطة اجلهات الفاعلة، ومحاية حقوق املستعملني

وتشكل مسألة احلصول على سكن الئق إحدى أولويات املغرب حيث أعدت احلكومة استراتيجية للتنمية   - ١١٣
شريعي واملؤسسي للقطاع، واختاذ تدابري ترمي إىل زيادة وتنويـع العـرض،            املتكاملة تشمل إصالح اإلطارين الت    

وحيرص املغرب على تسريع وتـرية  . ووضع آليات لدعم الطلب، وال سيما ملصلحة الفئات ذات الدخل الضعيف        
، من أجل تدارك العجز يف الوسط احلـضري وعلـى            وحدة سنوياً  ١٥٠  ٠٠٠إجناز املساكن االجتماعية لبلوغ     

 .د القروي، الذي يعاين آثار اجلفاف السائد يف البلدالصعي
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 يف هنج على صعيد املناطق يواكبه تنشيط برنامج مكافحة الـسكن غـري              وتندرج أعمال احلكومة أيضاً     - ١١٤
، وذلك يف إطار سياسة     "برنامج ترميم املساكن املهددة باالهنيار    " و "برنامج مدن بدون صفيح   "الالئق، وال سيما    

 . الدولة واجلماعات احمللية وبالتعاون مع السكان املعنينيتعاقدية بني

وفيما يتعلق بالسكن يف األقاليم اجلنوبية للمملكة، تسعى احلكومة منذ عدة سنوات، على سبيل املثال،                 - ١١٥
وهبدف إعطاء زخم جديد للتوسع احلضري يف خمتلف املناطق، إىل تعبئة الوسائل الالزمة إلجناح برنامج يتعلـق                 

 . قطعة أرض ومسكن٧٠  ٠٠٠هيئة بت

  ويف. وُبذلت جهود كبرية يف جمال توزيع الكهرباء وإمداد املناطق القرويـة باملـاء الـصاحل للـشرب                  - ١١٦
 ٢٠٠٢ يف املائة يف عام      ٥٥ يف املائة يف حني أهنا مل تكن تتجاوز          ٩٢، بلغت التغطية الكهربائية نسبة      ٢٠٠٦عام  
واستفاد . ١٩٩٥ الربنامج املتكامل لتوريد املاء الصاحل للشرب قد بدأ يف عام وكان. ١٩٩٦ يف املائة يف عام ١٨و

، يف  ٢٠٠٧ يف املائة يف هناية عـام        ٨٧، وبلغت النسبة    ٢٠٠٦ يف املائة من السكان يف عام        ٧٧من هذا الربنامج    
 . يف املائة من سكان القرى عند بداية الربنامج١٤حني مل تكن تتجاوز 

ثري هذه الربامج على التنمية االقتصادية واالجتماعية لسكان األرياف، وال سيما فيما يتعلق      تأ وبات جلياً   - ١١٧
 على الفتيات، واخنفاض نسبة األمراض النامجة عن تلوث املـاء،           بتقليص عبء جلب املاء الذي كان يقع أساساً       

 .ف املعيشية عموماًوازدياد نسبة التحاق الفتيات باملدارس، وتراجع اهلجرة القروية، وحتسن الظرو

وفيما يتعلق باحلق يف الصحة، فإن املكتسبات اليت حتققت يف املغرب تشمل بصفة خاصة االكتفاء علـى        - ١١٨
وُبذلت . صعيد التلقيح، والقضاء على شلل األطفال، وتوسيع نطاق تغطية تلقيح األطفال، وخفض وفيات الرضع  

 الصحة اإلجنابية، وتعميم التأمني الصحي اإللزامي، وتعزيز        إضافة إىل ذلك جهود كبرية من أجل حتسني مؤشرات        
 .اإليدز/الربنامج الوطين ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية

النسبة العالية  :  مبا يلي  وتتعلق هذه الصعوبات أساساً   . لكن جمال الصحة ال يزال يعاين بعض الصعوبات         - ١١٩
 مولود حي؛ وقلة عدد األطباء مقابل عدد السكان ١٠٠  ٠٠٠كل ل حالة وفاة ٢٢٧للوفيات النفاسية، اليت تعادل 

على الرغم من االرتفاع املسجل يف السنوات األخرية؛ والتفاوتات بني الوسطني احلضري والقروي وبني خمتلـف                
 .املناطق، وضعف امليزانية املخصصة لقطاع الصحة

 وبشرية هبدف حتسني نوعيـة اخلـدمات   ومن أجل تدارك أوجه القصور تلك، جرت تعبئة موارد مادية      - ١٢٠
 إىل هذا اهلدف، سيجري إعداد خارطة صحية من أجل تقليص التفاوتات اإلقليميـة، ومراعـاة                وسعياً. الطبية

  .خصائص واحتياجات كل منطقة، وتدارك أوجه اخللل على صعيد التنظيم والتنسيق

مية األقاليم جتري ضمن استراتيجية متكاملة تسند فيهـا         وملا كان اإلقليم مبثابة جزء يف تقسيم املناطق، فإن تن           - ١٢١
وتنسق هذه الوكاالت أعمـال     ). الشمال والشرق واجلنوب  (هتيئة احمليط واألراضي إىل وكاالت معنية بتنمية األقاليم         

 .شةاإلدارات يف إطار تشاور مع األطراف املعنية بالتنمية، ومع إيالء االهتمام إىل مكافحة الفقر واألوضاع اهل
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وتقوم االستراتيجية اليت تنفذها هذه الوكاالت على هنج يستند إىل تلقي آراء املعنيني والعمل عن قـرب                 - ١٢٢
خبني احملليني، وممثلي اجملتمع املدين، وخمتلف اجلهات الفاعلـة         ضمن إطار يشرك اجلهات الفاعلة العمومية، واملنتَ      

تشجيع املـشاركة   : ويات التدخل، حسب اخلصائص اإلقليمية    ومييز هذا النهج بني مستويني من مست      . االقتصادية
 .والتشاور فيما يتعلق بتحديد استراتيجيات التنمية احمللية؛ وإبرام شراكات وجيهة مع القطاعني العام واخلاص

، الذي تصل ميزانيته )٢٠٠٨- ٢٠٠٤(وعلى سبيل املثال، يتعلق الربنامج اخلمسي لتنمية األقاليم اجلنوبية   - ١٢٣
واملياه والبيئـة  البحري  يف جمال اإلسكان والتنمية احلضرية والصيد  مشروعا٢٢٦ً مليار درهم، بإجناز  ٧,٢٠  إىل

 .وتنمية اهلياكل األساسية

 إىل تأثريهـا علـى      إحدى أولويات السلطات العمومية نظـراً      ويشكل حتسني القدرة الشرائية للمواطن      - ١٢٤
فإن احلكومة عازمة على حفظ هذه القدرة وعلى احلد من تأثري ارتفاع            وهلذا الغرض،   . املستوى املعيشي للسكان  

األسعار يف السوق العاملية واالرتفاع الناجم عن تغري املناخ، وذلك عن طريق اعتماد خطة تشمل اختـاذ تـدابري              
 .، وآليات للمتابعة والوقايةلتحسني متوسط الدخل، وال سيما بالنسبة للفئات األكثر حرماناً

 يف ، بعد توقيعه اتفاقاً‘حساب حتديات األلفية’ اختريت لالستفادة من  أفريقياً بلدا١٦ًاملغرب واحد من و  - ١٢٥
 إىل معايري انتقائية منها احلكم الرشيد، ومكافحة الفساد، وتعزيز حقوق اإلنسان، واإلقرار             ، استناداً ٢٠٠٧عام  

ويغطي هذا الربنامج املمتد على فترة مخس       . ئم للتنمية باملبادئ القانونية اليت من شأهنا أن تضمن وجود سياق مال         
 . أسرة، ويشمل متويل مشاريع ملموسة تعود بالفائدة املباشرة على السكان املستهدفني٦٠٠  ٠٠٠سنوات حنو 

 املمارسات والصعوبات والقيودأفضل التقدم احملرز و -  رابعاً

 أفضل املمارسات  التقدم احملرز و- ألف 

التقرير، فيما يتعلق مبا حققته اململكة املغربية من إجنازات يف جمال تعزيـز محايـة حقـوق                 يتضمن هذا     - ١٢٦
ومن أبرز أوجه التقدم اليت متثل يف الوقت ذاته ممارسـات           . هم أوجه التقدم احملرز يف هذا اجملال      أل اإلنسان، جرداً 

 :جيدة هناك ما يلي

 صاحلةهيئة اإلنصاف وامل

 اإلسالمي ويندرج ضمن إطار العدالة - واملصاحلة فريد من نوعه يف العامل العريب إن عمل هيئة اإلنصاف       - ١٢٧
واستطاعت هذه اهليئة أن حتدد طبيعة االنتهاكات وخطورهتا وسياقها، وأن تكشف حاالت اختفـاء              . االنتقالية

م، وأن تسهم يف    قسري، وتوصي بإجراءات لتسوية القضايا وإغالق ملفاهتا يف حاالت املختفني الذين ثبتت وفاهت            
توضيح بعض األحداث التارخيية اليت تسببت يف انتهاكات حلقوق اإلنسان، وأن حتدد مسؤوليات أجهزة الدولة،               

 .وأن حتدد، يف حاالت خاصة، فاعلني غري حكوميني ضالعني يف االنتهاكات اليت كانت موضع حتقيقات
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 احلقيقة وتقدمي تعويض فردي وجمتمعـي، وإعـادة         ج عمل اهليئة بنشر تقرير هنائي أسهم يف إظهار        ّووُت  - ١٢٨
االعتبار للضحايا وأصحاب احلقوق وإعادة إدماجهم، وصون ذكرى ما حدث، ووضع قواعد تضمن عدم تكرار               

 .القانونبسيادة االنتهاكات املاضية وتضمن الثقة 

 حلقوق اإلنـسان،    وتشمل توصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة بصفة خاصة تعزيز الضمانات الدستورية           - ١٢٩
، واعتماد وتنفيذ استراتيجية وطنية متكاملـة ملكافحـة          الدولية واستكمال االنضمام إىل صكوك حقوق اإلنسان     

اإلفالت من العقاب، وإصالح قطاعات األمن والعدالة والتشريع والسياسات اجلنائيـة، ووضـع آليـة ملتابعـة               
 .إلنسانالتوصيات، وهو دور أنيط باجمللس االستشاري حلقوق ا

 تقرير مخسني سنة من التنمية البشرية

 من اسـتعادة االسـتقالل،      يتناول التقرير تقييم الفترة املاضية من عملية التنمية البشرية يف املغرب بدءاً             - ١٣٠
 التقرير، مما فتح الباب أمام حوار واسـع         دوقامت جلنة علمية بإعدا   . واستكشاف آفاق هذا املوضوع ومنظوره    

 .يتعلق بالسياسات العامة املقبلة، وذلك يف ضوء الدروس والنجاحات املستخلصة من املاضيالنطاق فيما 

، اليت تعترب يف الوقـت ذاتـه   "اإلمكانات البشرية"ويتمحور تقرير مخسني سنة من التنمية البشرية حول       - ١٣١
ة للبلد كـشعب؛ وكدولـة؛      تطور اإلمكانات البشري  : ومشل التقييم مخسة حماور، هي    .  للتنمية وغاية هلا   حمركاً

 .؛ وكقوة لتوليد الثروات؛ وكموارد وإطار للتنمية البشريةوفكروكحياة 

 حلالـة    شامالً يف خمتلف امليادين، يقترح التقرير وصفاً     املكاسب  ويف هناية حبث أوجه التطور والقصور و        - ١٣٢
ويعرض التقريـر يف    . "د املستقبل ُعقَ"و، ويربز االجتاهات اليت هلا تأثري على مستقبل البلد          ٢٠٠٥املغرب يف عام    

سب قدرته أم ال على النجاح يف توطيد أوجه االنتقال اليت           حب،  ٢٠٢٥النهاية تصورين متباينني للبلد يف أفق عام        
 ٢٠٢٥أفق عـام    وتشكل املقترحات كافة قاعدة إلعداد برنامج       . بدأها والشروع بنجاح يف إصالحات جديدة     

 . النطاق بني مجيع اجلهات الفاعلة السياسية واالقتصادية واالجتماعية حوار واسععلى سينبينالذي 

 املبادرة الوطنية للتنمية البشرية

قد لو.  كممارسة جيدة ينبغي تقامسها     ورد ذكرها سابقاً   يتميكن اعتبار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ال        - ١٣٣
التأخر الذي يشهده املغرب على صعيد حتقيق أهداف ، وهي ترمي إىل تدارك ٢٠٠٥ذه املبادرة يف عام انطلقت ه

وتشكل املبادرة وسيلة تتيح االستجابة لتوقعات . األلفية اليت حددهتا األمم املتحدة واليت يقرها املغرب على حنو تام
 . حالة فقر وهتميش صعبة وأحياناًشرائح عريضة من السكان يف املغرب ومناطق بأكملها يف البلد تعيش ظروفاً

 وتتكامل فيها   تتضافروتندرج املبادرة يف إطار عمل متماسك ومشروع شامل وتعبئة على مجيع الصعد،               - ١٣٤
 .األبعاد السياسية واالجتماعية واالقتصادية والتعليمية والثقافية والبيئية

علـى  قـائم   ومن مث، فإن املبادرة اختذت كشعار هلا املواطنة احلقيقية والفاعلة، وهي تنبع من هنج ثابت     - ١٣٥
من خالل برامج ملموس االبتكار ومنهجية للعمل جتمع بني الطموح والواقعية والفعالية، وجتري ترمجتها إىل واقع            
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وتتناول املبادرة مسألة القصور االجتماعي الذي تعانيه األحياء الفقـرية يف املـدن             . عملية حمددة بدقة ومتكاملة   
ف توسيع نطاق االستفادة مـن التجهيـزات واخلـدمات االجتماعيـة     ، وذلك هبدواملناطق القروية األكثر فقراً 

 صعبة األساسية؛ وتشجيع األنشطة املدرة لدخل ثابت واملولدة للعمالة؛ ومساعدة األشخاص ممن يواجهون أوضاعاً
 .للغاية أو ممن هلم احتياجات خاصة

  الصعوبات والقيود- باء 

وينبغي مواصـلة سياسـات عموميـة أو        . ضوع عديدة ومتنوعة  إن الصعوبات والقيود املتعلقة هبذا املو       - ١٣٦
الشروع فيها على حنو تدرجيي هبدف تنفيذها من جانب املؤسسات املعنية املنشأة هلذا الغرض، وذلك بتهيئة اإلطار 

لكن تبين حقوق اإلنسان، سواء من جانب املواطنني أو ممن يتولون مسؤولية            . التشريعي واهليكلي األكثر مالءمة   
 ذات طبيعة   وبالتايل، ينبغي التأكيد أن املغرب يواجه قيوداً      . حلرص على احترامها وتعزيزها، عملية طويلة األجل      ا

اقتصادية تعرقل ما يقوم به من أعمال يف جمال حقوق اإلنسان، شأنه يف ذلك شأن البلدان النامية، وذلك رغـم                    
 .اجلهود اهلائلة اليت يبذهلا لتجاوزها

لصعوبات أهم أوجه القصور اليت يشهدها بلدنا على صعيد التعليم والصحة والعمالة وعمل وتفسر تلك ا  - ١٣٧
 .ومما يزيد من تفاقم أوجه القصور االقتصادي عامل اجلفاف الذي أضحى ظاهرة هيكلية. األطفال

 غـري   يف ظل أشكال جديدة من األوضاع اهلشة وحاالت الضعف، مثل اهلجرة       وتزداد هذه احلالة تعقيداً     - ١٣٨
 .القانونية وأطفال الشوارع

أولويات ومبادرات والتزامات املغرب من أجل جتاوز        - خامساً
 الصعوبات والقيود وحتسني حالة حقوق اإلنسان

ال رجعة فيه، ال يزال يواصل إصالحاته ومحايتها خياراً إن املغرب، الذي جعل من تعزيز حقوق اإلنسان          - ١٣٩
 .ءمة التشريع الوطين مع الصكوك الدولية حلقوق اإلنساناملؤسسية والتنظيمية هبدف موا

وإضافة إىل املبادرات وااللتزامات اليت سلف ذكرها يف هذا التقرير، يندرج ضمن أولويـات اململكـة                  - ١٤٠
 املغربية مواصلة حتسني الظروف االقتصادية واالجتماعية والثقافية جلميع املواطنني، مبا يتيح متتعهم الفعلي حبقوقهم    

 .املعترف هبا

وإىل جانب مواصلة مكافحة الفقر واإلقصاء واألمية، يعيد املغرب تأكيد التزامه مبواصلة تعزيـز تعلـيم                - ١٤١
ويف هذا الصدد، تتخذ وزارة التربية الوطنية تدابري، يف إطار          . حقوق اإلنسان وجعلها ثقافة مشتركة بني اجلميع      

راتيجيتها لتعليم حقوق اإلنسان مع إطار املواطنة الرامي إىل تعزيز         شراكة متعددة القطاعات، من أجل مواءمة است      
 .حقوق اإلنسان ومع توصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة

ويف جمال تنفيذ هذه احلقوق، اعتمدت احلكومة سياسة للشراكة مع اجلهات الفاعلة الوطنية والدولية من                 - ١٤٢
ميع، ونوعية التعليم، ومواصلة الدراسة، واملساواة يف الفـرص  أجل ضمان تعميم االلتحاق باملدرسة والتعليم للج 
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، وضمان التحاق األطفال ممـن هلـم        بني اجلنسني، وتدارك النقص يف الوسط القروي لدى الفئات األكثر ضعفاً          
 .احتياجات خاصة باملدرسة

 تنوي حتقيقها يف    وحددت احلكومة يف تصرحيها للسياسة العامة جمموعة من األهداف ذات األولوية اليت             - ١٤٣
تعزيز برامج مكافحة التهميش واألوضاع االجتماعيـة       : ، وهي تتعلق مبا يلي    ٢٠١٢األجل املتوسط، حبلول عام     

 مركز اجتماعي يعمل عن قـرب؛       ٨٠٠اهلشة، عن طريق إنشاء شبكة خدمات ومرافق تعمل عن قرب؛ وإنشاء            
 يف ٦٠ب  محاية الطفولة؛ وخفض نسبة عمل األطفال وتقليص ظاهرة االنقطاع عن الدراسة، وتعميم جتربة وحدات

املائة، والقضاء على ظاهرة تشغيل الفتيات كخادمات يف املنازل؛ ومكافحة األمية؛ ومكافحة الفساد؛ ومكافحة              
ظاهرة اإلرهاب؛ وحتسني ظروف االحتجاز يف السجون؛ وحتسني أوضاع األشخاص املعوقني؛ وضمان إدماجهم؛            

يات هيئة اإلنصاف واملصاحلة؛ وتعزيز محاية حقوق اإلنسان والنهوض هبا؛ وتعزيـز وتوطيـد       ومتابعة تنفيذ توص  
 .احلريات الفردية واجلماعية؛ ومكافحة ظاهرة اهلجرة غري القانونية

 التوقعات اليت أعرب عنها املغرب من أجـل تعزيـز           – سادساً
  عند االقتضاءقدراته، وطلبات املساعدة التقنية

 يف جمال حقوق اإلنسانتعزيز القدرات 

 منه بأن احلكم الرشيد وتعزيز سيادة القانون ال ميكن أن يتحققا بدون اخنـراط مجيـع     إن املغرب، وعياً    - ١٤٤
املواطنني ومشاركتهم يف العملية الدميقراطية، يرغب يف االستفادة من الدعم التقين للمفوضية الـسامية حلقـوق                

 .ز قدراته الوطنية يف جمال حقوق اإلنساناإلنسان يف بعض اجملاالت من أجل تعزي

ويتطلب تنفيذ األعمال الكربى اليت بدأها املغرب يف جمال النهوض حبقوق اإلنسان ومحايتها مساعدة من                 - ١٤٥
اجملتمع الدويل من حيث تعزيز قدرات املؤسسات يف هذا اجملال، وذلك من أجل إعداد وتنفيذ برامج للتـدريب                  

ن إنفاذ القوانني وتقدمي مساعدة تقنية إىل املنظمات غري احلكومية اليت تنـشط يف جمـال                موجهة إىل املسؤولني ع   
 . حقوق اإلنسان والتنمية

ومتثل املبادرة الوطنية للتنمية البشرية نقلة نوعية تبتعد عن الُنهج التقليدية يف جمال مكافحة الفقر، وهي                  - ١٤٦
لذا، فإن املغرب يرغب .  مع األهداف اإلمنائية لأللفيةحنو يتالءم متاماًتتيح إعمال دينامية ختدم التنمية البشرية على 

يف احلصول على مزيد من الدعم من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان من أجل تشجيع املشاريع الصغرى كآليـة       
ـ          ، فضالً إلشاعة احلقوق يف أوساط السكان األكثر حرماناً       رى  عن الدعم من جانب املؤسـسات الدوليـة األخ

 .والبلدان املاحنة من أجل متويل مشاريع هامة انطلقت يف إطار هذه املبادرة

ويعكس تطوير هذا النوع من املشاريع على الصعيد احمللي واإلقليمي إرادة اململكة يف إخـراج الفئـات               - ١٤٧
.  لدخل ثابت  ومتويل مشاريع صغرية مولدة لفرص العمل ومدرة      بعث   من دائرة الفقر، عن طريق       األكثر حرماناً 

  .رحب املغرب باحلصول على دعم تقين يف جمال الرصدكما ي
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 التقارير املقدمة إىل هيئات املعاهداتصياغة 

التقارير الوطنية الدورية املقدمة إىل هيئات املعاهدات، ترغـب         صياغة  يف سياق إنشاء هيكل دائم يتوىل         - ١٤٨
ماع يف املغرب بشأن املمارسات اجليدة املتعلقة بالنظم الوطنية     اململكة يف أن تسهم املفوضية السامية يف تنظيم اجت        

وسيكون هذا االجتماع فرصة لتدريب فريق من املدربني على املعـايري والتقنيـات واألشـكال          . لتقدمي التقارير 
 .دمة يف وترية تقدميها يف السنوات القاالتقارير، اليت ستشهد ال حمالة تزايداًصياغة اإلخراجية املعتمدة يف 

 إعداد خطة عمل وطنية يف جمال حقوق اإلنسان

 بشأن حقوق اإلنسان، شرع املغرب، يف إطار      ١٩٩٣ لتوصيات إعالن وخطة عمل مؤمتر فيينا لعام         وفقاً  - ١٤٩
اتفاقية شراكة مع اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان واملفوضية األوروبية، يف عملية ترمي إىل إعداد خطة عمل                

 .نية يف جمال حقوق اإلنسانواستراتيجية وط

ويرمي هذا املشروع إىل تعزيز عملية االنتقال الدميقراطي، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز إدماج مبادئ                - ١٥٠
لذا يرغـب   . حقوق اإلنسان والدميقراطية والعدالة، وتوطيد اآلليات التنظيمية اليت تضمن احترام حقوق اإلنسان           

 . من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف هذا اجملالاملغرب يف احلصول على دعم تقين

 معرفة احلقوق والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان

يف احلصول على دعم من أجل إعداد ونشر وثائق تثقيفية          اململكة املغربية   رغب  تيف جمال معرفة احلقوق،       - ١٥١
 .ملبية الحتياجات السكان، وبرامج إذاعية وتلفزيونية حمددة

 بتنظيم أنشطة تدريب يف جمال حقوق اإلنسان، عن طريق عقد حلقات دراسـية              ويرحب املغرب أيضاً    - ١٥٢
 .لقضاة واملوظفني املكلفني بإنفاذ القانونإىل اوحلقات عمل مواضيعية تكون موجهة 

_ _ _ _ _  

 


