
(A)   GE.12-11928    050412    100412 

  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثالثة عشرة
  ٢٠١٢يونيه / حزيران٤ -مايو / أيار٢١

 ٥ ته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة      جتميع للمعلومات أعد      
  ١٦/٢١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  املغرب    

ت، واإلجـراءات   هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدا           
 ويف  نسان وتعليقاهتما،  مالحظات الدولة املعنية واملفوضية السامية حلقوق اإل       اخلاصة، مبا فيها  

 بعـدد   اًتقّيـد  اًويرد التقرير موجز  . وثائق أخرى من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة        
وال يتضمن  .  على النص كامالً، يرجى العودة إىل الوثيقة املرجعية        ولالطالع. الكلمات احملّدد 

 تلـف ختالتقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان              
ويّتبع التقرير هيكل املبادئ التوجيهية     . ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية        ع

 يف حواشي   وذُكرت بانتظام، . ١٧/١١٩ يف قراره    العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان     
 وروعي يف إعداد هـذا التقريـر دوريـة        .  مراجع املعلومات الواردة يف التقرير     ،هناية النص 

  .تلك الفترةأثناء االستعراض والتطورات اليت حدثت 
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات العاملية حلقوق اإلنسان    
  مل ُيقبل/مل ُيصدق عليه اإلجراء املتخذ بعد االستعراض  احلالة يف الدورة السابقة  

التــصديق أو 
 أو  االنضمام
  اخلالفة

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال      
  )١٩٧٠(التمييز العنصري 

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي  
  )٢٠٠٩(اإلعاقة 

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق    
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     

  والسياسية
العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية       

  )١٩٧٩(ة واالجتماعية والثقافي
الربوتوكول االختيـاري امللحـق      

  باتفاقية مناهضة التعذيب
العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة         

  )١٩٧٩(والسياسية 
  

االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع         
األشخاص من االختفاء القـسري     

  )٢٠٠٧توقيع فقط، (

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز         
 )١٩٩٣(ضد املرأة 

    

      )١٩٩٣(فاقية مناهضة التعذيب ات  
      )١٩٩٣(اتفاقية حقوق الطفل   
الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق       

واستغالهلم يف  الطفل املتعلق ببيع األطفال     
  )٢٠٠١ (املواد اإلباحيةالدعارة و

    

 التفاقية حقـوق    الربوتوكول االختياري   
الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات      

 )٢٠٠٢(ة املسلح

    

االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع         
  )١٩٩٣(العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

    

        
التحفظات أو  
اإلعالنات أو  

  التفامهات

 من االتفاقية الدولية للقضاء على    ٢٢املادة  
  مجيع أشكال التمييز العنصري

سحب التحفظات على اتفاقية    
القضاء على مجيـع أشـكال      

ملـرأة، املادتـان    التمييز ضد ا  
  ١٦، و)٢(٩

  

إعالنات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز   
ــرأة ــد امل ــان : ض ؛ )٤(١٥ و٢املادت

 ٢٩، و١٦، و)٢(٩املواد : وحتفظاهتا

    

      من اتفاقية مناهضة التعذيب) ١(٣٠املادة   
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  مل ُيقبل/مل ُيصدق عليه اإلجراء املتخذ بعد االستعراض  احلالة يف الدورة السابقة  
من االتفاقية الدولية حلماية    ) ١(٩٢املادة    

 حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد      
 أسرهم

    

        
إجـــراءات 

  )٣(الشكاوى
 من االتفاقية الدولية للقضاء على    ١٤املادة  

 )٢٠٠٦(مجيع أشكال التمييز العنصري 
الربوتوكول االختياري امللحق   
باتفاقية حقوق األشـخاص    

  )٢٠٠٩(ذوي اإلعاقة 

الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد 
الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية     

  ة والثقافيةواالجتماعي
 من اتفاقية مناهضة التعـذيب      ٢٢املادة    

)٢٠٠٦(  
 من االتفاقية الدولية حلماية     ٣١املادة   

مجيع األشـخاص مـن االختفـاء       
 القسري

 من االتفاقية الدولية حلماية     ٧٧املادة        
حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد     

 أسرهم

الربوتوكول االختياري األول امللحق          
لدويل اخلاص باحلقوق املدنية    بالعهد ا 

  والسياسية
الربوتوكول االختيـاري امللحـق           

باتفاقية القضاء على مجيع أشـكال      
  التمييز ضد املرأة

 من العهد الدويل اخلـاص      ٤١املادة        
  باحلقوق املدنية والسياسية

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة           
حقوق الطفل بشأن إجراء تقـدمي      

 )٢٠١٢يع فقط، توق (البالغات

  صلةالخرى ذات األرئيسية الدولية الصكوك ال    
  مل ُيصدق عليه اإلجراء املتخذ بعد االستعراض احلالة أثناء الدورة السابقة  

التــصديق أو 
االنضمام أو  

  اخلالفة

اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة      
  عليها

مـة  نظام روما األساسـي للمحك      )٥(بروتوكول بالريمو
  )توقيع فقط(اجلنائية الدولية 

 املتعلقـة بـالالجئني     ١٩٥١اتفاقية عام     
  )٤( امللحق هبا١٩٦٧وبروتوكول عام 

الربوتوكوالن اإلضافيان األول   
والثاين امللحقان باتفاقيـات    

  )٦(١٩٤٩جنيف لعام 

 بشأن  ١٩٦١ و ١٩٥٤اتفاقيتا عامي   
  )٧(عدميي اجلنسية وانعدام اجلنسية

 / آب١٢املؤرخــة اتفاقيــات جنيــف   
  )٨(١٩٤٩أغسطس 

الربوتوكول االختياري الثالث امللحق     
  )١٠(١٩٤٩باتفاقيات جنيف لعام 

  



A/HRC/WG.6/13/MAR/2 

GE.12-11928 4 

  مل ُيصدق عليه اإلجراء املتخذ بعد االستعراض احلالة أثناء الدورة السابقة  
االتفاقيات األساسـية ملنظمـة العمـل         

  )٩(الدولية
 ٨٧اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        

بشأن احلرية النقابية ومحايـة حـق       
  التنظيم

ال اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جم       
  التعليم

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم        
 بــشأن الــشعوب األصــلية ١٦٩

  والقبلية يف البلدان املستقلة
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم            

 بشأن العمل الالئـق خلـدم       ١٨٩
  املنازل

 ٢٠٠٩ يف عام   بارتياح بالتصديق   جلنة مناهضة التعذيب علماً    ت، أحاط ٢٠١١ يف عام   -١
بروتوكـول   علـى ة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وعلى الربوتوكول امللحق هبا، و         على اتفاقي 

مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة             
، واالعتراف باختصاص اللجنة يف تلقي البالغات       ٢٠١١  يف عام  اجلرمية املنظمة عرب الوطنية   

    االتفاقيات الدوليـة، منـها      مواد ها، وسحب حتفظات عدة على عدد من      الفردية والنظر في  
 من اتفاقية حقوق الطفل وكذا بعض التحفظات على اتفاقية القضاء علـى مجيـع      ١٤ املادة

  .)١١(أشكال التمييز ضد املرأة
، حث الفريق العامل املعين حباالت االختفـاء القـسري أو غـري             ٢٠٠٩ ويف عام   -٢

 االختفـاء    الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن      تفاقيةااللى التصديق على    الطوعي املغرب ع  
، قدمت  ٢٠١٠ ويف عام . )١٢(االختفاء القسري ب  املعنية لجنةالالقسري واالعتراف باختصاص    

  .)١٣(جلنة القضاء على التمييز العنصري تعليقات مشاهبة
 ، يف االنـضمام   رأن ينظ ، دعت جلنة مناهضة التعذيب املغرب إىل        ٢٠١١ عامويف    -٣

 إىل الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب            ،باخلصوص
نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية     إىل  املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة و        

  .)١٤(الدولية
ملغرب بأن ينـضم إىل     ، أوصت املفوضية السامية لشؤون الالجئني ا      ٢٠١١ ويف عام   -٤

     حاالت انعـدام اجلنـسية     ختفيض املتعلقة مبركز عدميي اجلنسية واتفاقية       ١٩٥٤ اتفاقية عام 
  .)١٥(١٩٦١لعام 

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
 مبا قام به املغـرب      ستقلة يف جمال احلقوق الثقافية    ، أشادت اخلبرية امل   ٢٠١١ يف عام   -٥

ورحبـت باعتمـاد    . عتراف حبقوق اإلنسان ومحايتها وتعزيزها    على مدى العقد املاضي لال    
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 حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها، مبا فيها حقـوق         اًمدعَّم  اجلديد الذي يتيح إطاراً    الدستور
  .)١٦(ضعفاًأشد السكان 

ـ   مبسألة، حث الفريق العامل املعين      ٢٠١٢ فرباير/يف شباط و  -٦ د املـرأة يف     التمييز ض
كومة املغرب على أن تواصل تدعيم االجنازات اليت حققها البلد علـى             ح القانون واملمارسة 

ـ   يف جمايل املساواة وحقوق املرأة بإيالء األول       مدى عقد من الزمن واملضي هبا قدماً        سنوية ل
ودعا الفريق العامل السلطات    .  مبشاركة مجيع أصحاب املصلحة    "هيئة املناصفة "قانون إنشاء   

شاريع القوانني املتعلقة بالعنف املرتيل، وخدم املنازل، والعمـال         إىل تسريع املداوالت بشأن م    
  .)١٧(املهاجرين

  وتدابري السياسة العامةالبنية املؤسسية والبنية التحتية حلقوق اإلنسان   -جيم  
 بارتياح بإنشاء اجمللس الوطين حلقوق اإلنـسان      أحاطت جلنة مناهضة التعذيب علماً      -٧

  .)١٨(لس االستشاري حلقوق اإلنسان الذي حل حمل اجمل٢٠١١ يف عام
 األمم املتحدة املعنيـة     ، أفادت جلنة التنسيق املشتركة بني وكاالت      ٢٠١٠ ويف عام   -٨

 إلدراج ملحوظـة   بأن املغرب بـذل جهـوداً    بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف املدارس      
لتوعيـة بربناجمـه    لوالتثقيف حبقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية والربامج والكتب املدرسية          

  .)١٩(الوطين
 عـن قلقهـا ألن      ستقلة يف جمال احلقوق الثقافية    ، أعربت اخلبرية امل   ٢٠١١ ويف عام   -٩

اليت أنفقت على البنية التحتية أعلى بكـثري        و بادرة الوطنية للتنمية البشرية   املبالغ الواردة من امل   
 إجـراءات   حيال صـعوبة  قها  كما عربت عن قل   . من تلك املرصودة ملشاريع التنمية البشرية     

  .)٢٠(سيما بالنسبة إىل اجلمعيات يف املناطق الريفية ، التقدمي الطلبات
 احلالة أثناء الدورة الراهنة احلالة أثناء الدورة السابقة )٢١(املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

باسم اجمللس االستشاري   ،  )٢٠٠٧(ألف   اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان
  نحلقوق اإلنسا

، باسم اجمللس االستـشاري     )٢٠١٠(ألف  
 حلقوق اإلنسان

  ٢٠١٢ُتستعرض يف النصف الثاين من عام     
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  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٢٢(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

  هيئة املعاهدة

املالحظات اخلتامية  
الـــــواردة يف 
  االستعراض السابق

 قُدمآخر تقرير   
منذ االستعراض  

  السابق

ــر  آخـــ
ــات  املالحظ

  حالة اإلبالغ  اخلتامية
جلنة القضاء على التمييز    

  العنصري
أغسطس /آب  ٢٠٠٩  ٢٠٠٣مارس /آذار

٢٠١٠  
حيل موعد تقدمي التقارير من التاسع عـشر        

  ٢٠١٣إىل الواحد والعشرين يف عام 
اللجنة املعنية بـاحلقوق    
االقتصادية واالجتماعية  

  والثقافية

كان من املفترض تقدمي التقرير الرابـع يف          -  -  ٢٠٠٦مايو /أيار
  ٢٠٠٩عام 

اللجنة املعنيـة حبقـوق     
  اإلنسان

ــاين ــشرين الث  /ت
  ٢٠٠٤نوفمرب 

كان من املفترض تقدمي التقرير السادس يف         -  -
  ٢٠٠٨عام 

اللجنة املعنيـة بالقضاء   
  على التمييز ضد املرأة

 /كانون الثاين   ٢٠٠٦  ٢٠٠٣يوليه /متوز
  ٢٠٠٨يناير 

حيل موعد تقدمي التقارير مـن الرابـع إىل         
  ٢٠١٤السادس يف عام 

ــاين  جلنة مناهضة التعذيب ــشرين الث  /ت
  ٢٠٠٣نوفمرب 

 /تشرين الثاين   ٢٠٠٩
 ٢٠١١نوفمرب 

  ٢٠١٥حيل موعد التقرير اخلامس يف عام 

ــران  جلنة حقوق الطفل ــه /حزي يوني
٢٠٠٣  

الـث  كان من املفترض تقدمي التقريرين الث       -  -
 ٢٠٠٣؛ ورد يف عام ٢٠٠٩والرابع يف عام  

للربوتوكـول  التقرير األويل عن االمتثـال      
االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق      

واستغالهلم يف الدعارة واملواد    ببيع األطفال   
؛ ُينتظر دراسة التقرير األويل عـن       اإلباحية

 التفاقيـة   للربوتوكول االختياري االمتثال  
لق بإشراك األطفـال يف     حقوق الطفل املتع  
  الرتاعات املسلحة

اللجنة املعنيـة حبمايـة     
حقوق مجيـع العمـال     
 املهاجرين وأفراد أسرهم

كان من املفترض تقدمي التقريـر األويل يف          -  -  -
  ٢٠٠٤عام 

اللجنة املعنيـة حبقـوق     
  األشخاص ذوي اإلعاقة

كان من املفترض تقدمي التقريـر األويل يف          -  -  -
  ٢٠٠٤عام 

  



A/HRC/WG.6/13/MAR/2 

7 GE.12-11928 

  الردود على طلبات املتابعة احملددة الواردة من هيئات املعاهدات  -٢  

  تاميةاخلالحظات امل    
 مقدم يف املوضوع موعد التقرير هيئة املعاهدة

ضمانات قانونية للمحتجزين؛ حتقيقات سريعة ونزيهة       ٢٠١٢ جلنة مناهضة التعذيب
وفعالة؛ مالحقة املشتبه فيهم ومعاقبة مرتكيب أفعـال        

 أو سوء املعاملة؛ جرب ضحايا التعذيب وسوء        التعذيب
 املعاملة على أكمل وجه ممكن

 

تعزيز اللغة والثقافة األمازيغيتني؛ وضع إطار قـانوين         ٢٠١٠ جلنة القضاء على التمييز العنصري
 غري املواطنني ضّدإلجراءات اللجوء؛ التمييز 

 تأخر موعد التقرير

  اآلراء    
 الة الراهنةاحل عدد اآلراء هيئة املعاهدة

 يف انتظار الرد )٢٣(١ 

  )٢٤(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  
 احلالة الراهنة احلالة أثناء الدورة السابقة 

 ال ال دعوة دائمة

 )٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٥-٢٢(االختفاءات  )٢٠٠٠مارس / آذار٣ - فرباير/ شباط٢٨(بيع األطفال  الزيارات اليت متت

 )٢٠١١سبتمرب / أيلول١٦-٥(احلقوق الثقافية   )٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٣١-١٩(املهاجرون   

 كــانون ٥ - نـوفمرب / تـشرين الثـاين  ٢٧(التعلـيم    
  )٢٠٠٦ديسمرب /األول

التمييز يف حق املرأة يف القـانون ويف الواقـع          
 )٢٠١٢فرباير / شباط٢٠-١٣(

الزيارات املوافق عليها   
 من حيث املبدأ

  ن الالئقالسك السكن الالئق
 املاء والصرف الصحي

 )٢٠١١(االحتجاز التعسفي    الزيارات املطلوبة

 )٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول(االجتار   

حرية التجمع السلمي وتكـوين اجلمعيـات          
 )٢٠١١سبتمرب / أيلول١٦(السلمية 

الردود على الرسـائل    
اليت تتضمن ادعـاءات    

  ونداءات عاجلة

 بالغـا،   ٢٩ستعراض، أُرسـل    أثناء الفترة املشمولة باال   
  منها٢١ردت احلكومة على 
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، أوصت جلنة مناهضة التعذيب املغرب بأن يكثّف تعاونه مع آليات           ٢٠١١ يف عام   -١٠
، منها زيارات الفريق    خاصةً ترخيص الزيارات  وذلك ب  إلنسان التابعة لألمم املتحدة،   حقوق ا 

األشخاص، خاصة النساء   ة املعنية باالجتار ب   العامل املعين باالحتجاز التعسفي، واملقررة اخلاص     
  .)٢٥(السلمية، واملقرر اخلاص املعين باحلق يف التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات واألطفال

   املفوضية السامية حلقوق اإلنسان معالتعاون  -جيم  
ومن اجلهات اليت تلقت    ،  ٢٠١١  حىت عام  ٢٠٠٨ تربع املغرب للمفوضية من عام      -١١

 لتنفيذ االستعراض الـدوري      التربعات  لضحايا التعذيب وصندوق   التربعاتق  صندوأمواالً  
  .)٢٦(الشامل

  لتزامات الدولية حلقوق اإلنسانتنفيذ اال  -اًثالث  

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
، شجعت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية املعنية بتطبيق االتفاقيـات   ٢٠٠٩ يف عام   -١٢

التعرف إىل  من املغرب على إنشاء آليات متكنه) ةنظمة العمل الدوليجلنة خرباء م ( والتوصيات
املزيد من اجلهود املوحـدة     بذل  اجملاالت اليت حتقق فيها تقدم واجملاالت اليت ُيحتاج فيها إىل           

  .)٢٧(لتعزيز املساواة بني الرجال والنساء
ن يتخذ مجيع   ، أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري املغرب بأ        ٢٠١٠ ويف عام   -١٣

 يف مجيع أحناء البالد، ومن      اتساق حبذافريها وب   مدونة األسرة  تطبيقالتدابري الالزمة للتأكد من     
سيما النساء واألطفال الذين يعيـشون يف        من فئات السكان املستضعفة، ال    عدم معاناة أي    
  .)٢٨( اجلوانبالتمييز املتعددمن املناطق النائية، 

 أو إما بتعديل تـشريعاته       أيضاً  التمييز العنصري املغرب   وأوصت جلنة القضاء على     -١٤
 ، وأن يدرج يف قانونه اجلنائي أحكاماً      اعتماد تشريعات جديدة حتظر التمييز العنصري حتديداً      

 جتعل من نشر األيديولوجيا العنصرية جرمية بعينها، وأن جيعل من البواعث العنصرية ظرفـاً             
  .)٢٩( يف التمييز العنصريمشدداً
 ، إزاء استمرار الصور النمطية العنصرية      القلق وساور جلنة القضاء على التمييز العنصري       -١٥

وألن األمازيغ والصحراويني والسود وغري املواطنني والالجئني وطاليب اللجوء ال يـزال سـائر          
 يواصل املغـرب    أنب أوصت،    ما وأوصت، يف مجلة  . سكان املغرب ينظرون إليهم نظرة سلبية     

  .)٣٠(مستوى وعي الناس ومعرفتهم بأمهية التنوع الثقايف وفهم اآلخر والتسامحجهوده لرفع 
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  أمنه الشخصيحق الفرد يف احلياة واحلرية و  -باء  
 بتقدير بالوقف الفعلي لتطبيق     ة التعذيب علماً  ض، أحاطت جلنة مناه   ٢٠١١ يف عام   -١٦

وأوصت . هم باإلعدام عقوبة اإلعدام، لكنها أعربت عن قلقها إزاء ظروف سجن احملكوم علي          
لعهـد الـدويل    لاخلصوص بأن ينظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين          باملغرب  

 إلغاء عقوبة اإلعدام؛ وريثمـا يـتم ذلـك،          ، اهلادف إىل  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   
  .)٣١(ىاالستمرار يف وقف تطبيق عقوبة اإلعدام والنظر يف إمكانية حتويلها إىل عقوبة أخر

، أشار الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي ٢٠٠٩ ويف عام  -١٧
 تتعلق باالختفاء القسري، فإنه ال يـشتمل         يتضمن أحكاماً  ، إذا كان  إىل أن القانون اجلنائي   

وأوصى بأال يكتفي نص القانون اجلنائي اجلديـد        . على أي مادة جترم هذه املمارسة حتديدا      
وأكد ضرورة  . اًأيض  حيدد العقوبات اليت تتناسب مع خطورته البالغة        أن ريف اجلرمية، بل  بتع

 اجلنـاة مـن العقـاب،       تلتشريعية املناسبة لوضع حد إلفال    ة وغري ا  ياختاذ التدابري التشريع  
  .)٣٢(يف املستقبلحاالت اختفاء قسري  حدوث خطوة صوب ضمان عدم تكرار اعتبارهاب

 ٢٠١١ ريف التعذيب، أوصت جلنة مناهضة التعذيب املغرب يف عام        وفيما يتعلق بتع    -١٨
 للمادة األوىل من اتفاقية     بتوسيع نطاق تطبيق التعريف الوارد يف قانون العقوبات احلايل وفقاً         

. مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة              
 ميارس التعذيب أو يكون شريكا فيـه أو حيـاول    منكد من أن أن يتأوينبغي للمغرب أيضاً  

  .)٣٣( من فترة تقادميدرسته أو يساهم يف ارتكابه يالحق ويعاقب دون أن يستفمما
 بأن  ٢٠١١وعن ظروف االحتجاز، أوصت جلنة مناهضة التعذيب املغرب يف عام             -١٩

يف زيادة املوارد املخصصة    يواصل جهود بناء سجون جديدة وجتديد القدمي منها، واالستمرار          
سيما الغذاء والرعاية الطبية، وتعديل تشريعاته حبيث تسمح بـاللجوء إىل            لعمل السجون، ال  

بدائل االحتجاز، وإتاحة الفرصة للمراقبني احملليني والدوليني إلجراء زيارات منتظمة ومستقلة           
 أن حيقـق يف مجيـع       ضاًوينبغي للمغرب أي  . )٣٤(ومفاجئة وغري حمدودة إىل أماكن االحتجاز     

  .)٣٥(الوفيات أثناء االحتجاز ومالحقة اجلناة عند االقتضاء
وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء عدم وجود تشريعات تنص على منع               -٢٠

أعمال العنف املمارس على النساء وقمعها، وعلى محاية ضحايا تلك األعمـال والـشهود              
 سن تشريع يف هذا الصدد يف أقرب اآلجال، وتعديل          وحثت املغرب باخلصوص على   . عليها

م االغتصاب الزوجي، واحلرص على عدم إفالت اجلناة من العقاب          قانون العقوبات حبيث جيرّ   
  .)٣٦(بالزواج بضحاياهم

 بتكثيف جهوده ملنع ا الجتار بالنـساء        وأوصت جلنة مناهضة التعذيب املغرب أيضاً       -٢١
يقات يف مجيع االدعاءات املتعلقة باالجتار، والعمـل علـى          ومكافحته، وإجراء حتق   واألطفال

وحضت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية املغـرب،        . )٣٧(مثول اجلناة أمام القضاء ومعاقبتهم    
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، يف هذا الصدد، على أن ينفذ يف أقرب وقت ممكن االستراتيجية الوطنية ملنع              ٢٠١١يف عام   
  .)٣٨(االستغالل اجلنسي لألطفال ومكافحته

، طلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل املغـرب أن يكثـف             ٢٠١١ويف عام     -٢٢
جهوده ليتأكد من إجراء حتقيقات شاملة وعقد حماكمات صارمة ملن يستخدم األطفال دون             

رة، ومن فرض عقوبـات فعالـة       ألعمال املرتلية القسرية أو اخلط    الثامنة عشرة من العمر يف ا     
  .)٣٩(ورادعة على أرض الواقع

والحظت جلنة مناهضة التعذيب عدم وجود تشريعات حتظر العقوبة البدنية يف إطار              -٢٣
وأوصت املغرب مبنع هذه العقوبة وبتوعية الناس       . األسرة واملدرسة ومؤسسات محاية الطفولة    

  .)٤٠(بأنواع التأديب اإلجيابية وغري العنيفة والقائمة على املشاركة

  ذلك اإلفالت من العقاب، وسيادة القانونإقامة العدل، مبا يف   -جيم  
عمليـة تعـديل النظـام      ب، أحاطت جلنة مناهضة التعذيب بارتياح       ٢٠١١يف عام     -٢٤

  .)٤١( الدوليةمع تعهداته ه وممارساتهقوانين حىت تتسق شرع فيها املغربالقضائي اليت 
د اإلدانـات   اسـتنا التدابري الالزمة لضمان     بأن يتخذ    وأوصت اللجنة املغرب أيضاً     -٢٥

هم عن اعترافاته أثنـاء     تغري اعترافات املتهم، خاصة حينما يتراجع امل      أخرى  اجلنائية إىل أدلة    
 ميكن استخدامه أثنـاء     دليالًباعتبارها  يب  يعتد بالتصرحيات املنتزعة حتت التعذ      وأال ؛احملاكمة

  .)٤٢(بتهم بارتكاب التعذيإذا كانت هذه اإلجراءات ضد الشخص امل اإلجراءات، إال
ي الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوع، شدد ٢٠٠٩ويف عام   -٢٦

  .)٤٣(على أنه ينبغي حظر سلب احلرية يف مكان غري رمسي وجترميه
ـ الذي أجنز عن العمل    املغرب   هاللجنة علماً باملعلومات اليت قدم     ا وأحاطت  -٢٧ ه آليـة   ت

، الـيت   ٢٠٠٥ و ٢٠٠٣نصاف واملصاحلة، يف الفترة بني عـامي        العدالة االنتقالية، أي هيئة اإل    
 ١٩٥٦ يف الفترة املمتدة من عام    رُتكبت يف املغرب    اُ انتهاكات حقوق اإلنسان اليت      يفحققت  
تلـك  تسليط الـضوء علـى عـدد مـن          بالتحقيقات   تلك   مسحتوقد  . ١٩٩٩إىل عام   

وأوصـت  . شىت األشكال  تعويضات يف العديد من الضحايا     ، وأفضت إىل منح   االنتهاكات
اجمللس الوطين حلقوق اإلنـسان، الـذي       استمرار   من   يتأكد اللجنة املغرب، باخلصوص، بأن   

توضيح مالبسات حـاالت    ة، يف   أنيطت به مهمة استكمال أعمال هيئة اإلنصاف واملصاحل       
  جهـوده  ، وأن يكثف  الصحراء الغربية قضايا  ها  توضح بعد، مبا في    االختفاء القسري اليت مل   

إعادة تأهيلـهم   شكل تعويض منصف وكاف و    يف  نصاف ضحايا التعذيب وسوء املعاملة      إل
  .)٤٤(على أكمل وجه ممكن

اسـتمرار  جلنة القضاء على التمييز العنصري قلقـة مـن           ، كانت ٢٠١٠ويف عام     -٢٨
اصطدام األشخاص من فئات ضعيفة ال يتحدثون العربية، وخاصة األمازيغ والـصحراويني            
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. قـضاء واطنني والالجئني وطاليب اللجوء، بصعوبات يف التواصـل مـع ال          والزنوج وغري امل  
 الفئـات    تلك  استفادة املتقاضني من   وأوصت اللجنة املغرب، يف مجلة ما أوصته، بأن يضمن        

 من شأنه أن ُيجّنب انتهاك حقـوقهم يف املـساواة يف            الضعيفة من نظام جيد إلقامة العدل     
  .)٤٥(انتصاف فعالة أمام احملاكماملعاملة، وحيميهم، ويوفر هلم سبل 

  احلياة األسريةيف الزواج ويف احلق يف اخلصوصية و  -دال  
 عن معىن ونطاق مفهوم      القضاء على التمييز العنصري     جلنة ، تساءلت ٢٠١٠يف عام     -٢٩

 املتعلق باحلالة املدنية،    ٢٠٠٢ الصادر يف عام     ٩٩-٣٧ القانون رقم    الوارد يف " ية االسم مغرب"
وأوصت .  إىل استمرار منع تسجيل بعض األمساء       له  احلالة املدنية   تطبيق ضباط  يوالذي يؤد 

 تطبيق ضباط احلالة املدنية ملا نص       ه، وبضمان ونطاق فهومهذا امل  بتوضيح معىن    اللجنة املغرب 
 املتعلق باختيار األمساء والذي يضمن ٢٠١٠مارس /عليه تعميم وزارة الداخلية املؤرخ يف آذار

، ٢٠١١ويف عام   . )٤٦(، وخاصة األمازيغية منها    اليت خيتاروهنا  نني تسجيل األمساء  جلميع املواط 
  .)٤٧( اخلبرية املستقلة يف جمال احلقوق الثقافية تعليقات مشاهبةأبدت

التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي       حرية  حرية الدين أو املعتقد و      -هاء  
  السياسية احلياةواحلق يف املشاركة يف احلياة العامة و

، ذكرت اليونسكو أن املناخ السياسي يف البلد ساهم يف إضـعاف            ٢٠١١يف عام     -٣٠
التمتع التام باحلقوق يف حرية الفكر والرأي والتعبري، وأنه ال يسمح بانتقاد اإلسالم وامللـك               

ولتطوير حرية التعبري واإلعالم ومحايتها، أوصت اليونسكو، يف مجلـة مـا            . والنظام امللكي 
 على التطبيق الفعلي ملبادئ     والنّص، مبراجعة قانون الصحافة الستيفاء املعايري الدولية،        أوصت

 احلرية احملددة يف الدستور؛ وإضافة أحكام إىل التشريعات القائمة لضمان حرية اإلعالم متشياً            
مع املعايري الدولية؛ وتوعية الصحفيني حبقوقهم املعترف هبا يف الدستور وإمدادهم بالوسـائل             

  .)٤٨(اليت تؤّمن احترامهم التام؛ وحتسني نوعية تعليم الصحافة

  اتيةل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومواحلق يف العم  -واو  
 املغرب أن يتخذ التدابري     ، طلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل       ٢٠١١يف عام     -٣١

 ملنح موظفي السجون، وعمال املنـارات،       ١٩٥٨عام  ) مرسوم ملكي (الالزمة لتعديل ظهري    
داموا واملشاركة يف التفاوض اجلماعي ماوعمال قطاعي املياه والغابات احلق يف تنظيم أنفسهم      

  .)٤٩(لحةغري موظفني حكوميني يشاركون يف إدارة الدولة أو أفراد شرطة أو قوات مس
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  احلق يف التعليم  -زاي  
، ذكرت اليونسكو أن اعتماد دستور جديد يكفل حتسني سبل التمتع  ٢٠١١يف عام     -٣٢

 يف زيادة اإلملام بالقراءة والكتابة يف كل        سريعاًعليم إجناز، وأن البلد حقق تقدماً       باحلق يف الت  
اخلبرية املستقلة يف وأبدت  . )٥٠(جيل من التالميذ، لكنه مل يستطع تقليص الفجوة بني اجلنسني         

 بشأن معدالت التسرب املرتفعة، خاصة      ٢٠١١جمال احلقوق الثقافية تعليقات مشاهبة يف عام        
     أن تلقي التعليم األساسـي     وذكرت اليونسكو أيضاً  . )٥١(بني الفتيات، رغم اجلهود املبذولة    

ب خـارج نظـام التعلـيم،       ، وال يزال عدد كبري من األطفال والشبا        وجائراً ال يزال ناقصاً  
عليم املغـريب  ويواجه نظام الت. حمرومني من فرص التعليم، الرمسي وغري الرمسي على حد سواء      

 إلنشاء نظام تعليمي    ورغم اجلهود الكثرية املبذولة حالياً    .  وتدين التحصيل  أزمة رداءة النوعية  
  .)٥٢(أعدل، فإنه مل َتتحقق نتائج مهمة مبا فيه الكفاية

، حثت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية املغرب علـى مـضاعفة            ٢٠١٠ام  ويف ع   -٣٣
 ١٢سيما بني األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني         جهوده لزيادة معدل االلتحاق بالتعليم، ال     

  .)٥٣(النظامي، قصد منعهم من العمل، خاصة حلساهبم اخلاص ويف القطاع غري  عاما١٤ًو

  احلقوق الثقافية  -حاء  
ة بأن الدستور اجلديد    ، أبلغت اخلبرية املستقلة يف جمال احلقوق الثقافي       ٢٠١١م  يف عا   -٣٤

ودعت . على احلقوق الثقافية والتنوع، ومينح صفة رمسية للغات السكان األمازيغ         يركز أكثر   
 إىل  ودعتها أيضاً . احلكومة إىل إعمال هذه االلتزامات بسن القوانني احمللية املناسبة دون إبطاء          

وشجعتها على أن   . تعمال اللغات األمازيغية على مجيع مستويات احلكومة واملدرسة       تعزيز اس 
ويف تكفل انعكاس التنوع يف الروايات احلكومية، واملناهج الدراسية، خاصة التاريخ امللقَّـن،             

  .)٥٤( كل اللجان اليت تشتغل بإعداد الكتب املدرسية ومراجعتها وإقرارهاتشكيل

   األصليةاألقليات والشعوب  -طاء  
اسـتمرار  ، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء           ٢٠١٠يف عام     -٣٥

ف ويف احلصول على اخلدمات الصحية      يف التوظي العنصري  من التمييز   بعض األمازيغ    معاناة
وأوصت اللجنة املغـرب، يف   .  خاصةً إذا كانوا ال يتحدثون اللغة العربية       ويف جماالت أخرى،  

سيما عـن    اللغة والثقافة األمازيغيتني، ال   ببذل املزيد من اجلهود بغية تعزيز        أوصته،   مجلة ما 
م تعـرض األمـازيغ للتمييـز        لضمان عد   إضافية  باختاذ تدابري  أوصتهطريق تعليمهما، كما    

ضـمان حمـو أميـة      و ف ويف احلصول على اخلدمات الصحية؛     يف التوظي العنصري، خاصة   
  .)٥٥(تنمية املناطق اليت يسكنها األمازيغل هتمام خاص؛ وإيالء اهتمااألمازيغ بلغ
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  املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء  -ياء  
 مـن   ٢٢، مبوجب املـادة      أهنا تلقت  ٢٠١١يف عام     مناهضة التعذيب   جلنة أعلنت  -٣٦

 مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو               معاهدة
القرارات حيال  وأهنا تشعر بالقلق ،خبصوص طلبات تسليمملغرب ة ضد افردياوى شك، املهينة

التزاماته الدوليـة   أن حيترم   بملغرب  ا  وأوصت .الصددهذه  يف   يت اختذها املغرب  واإلجراءات ال 
اليت  عن اللجنة يف القضايا الفردية       صدرتوأن ميتثل للقرارات النهائية والقرارات املؤقتة اليت        

  .)٥٦( من االتفاقية٣املادة فإّنه سُيعّد منتهكاً ألحكام ، وإال  عليهاعرضت
ري إبعاد املهاجرين   تداب املغرب عن    باملعلومات اليت قدمها   أيضاً اللجنة علماً    وأحاطت  -٣٧

بأن املئات منهم تزال تشعر بالقلق إزاء املعلومات الواردة اليت تفيد  ، الغري أهنا .غري الشرعيني
قـدمها  الـيت   نقص املعلومات   لوتأسف اللجنة   .  الصحراء بال ماء وال طعام     يفُرّبما ُتركوا   

 أعمـال العنـف   التحقيقات اليت رمبا قد أجريـت بـشأن      وعن  عن هذه األحداث   املغرب
  .)٥٧(٢٠٠٥ يف عام  إنفاذ القانونموظفي على يد املرَتكبة غري الشرعينياملهاجرين ب

لشؤون الالجئني املغرب بأن يضع إطار      ، أوصت املفوضية السامية     ٢٠١١ويف عام     -٣٨
وأبدت جلنة مناهضة التعذيب    . )٥٨( للجوء، وتطوير القدرات املؤسسية واإلدارية لتنفيذه      وطنياً

  .)٥٩(٢٠١١مالحظات مشاهبة يف عام 
  أن الالجئني ال يستطيعون رمسيـاً      وذكرت املفوضية السامية لشؤون الالجئني أيضاً       -٣٩

وأوصت املغرب  . )٦٠( احلصول على سكن أو تلقي اخلدمات العامة       النفاذ إىل سوق العمل أو    
بأن يدّعم جهوده لضمان احترام احلقوق املدنية واالقتصادية واالجتماعية، مثـل حـصول             

 لقـانون   الالجئني وطاليب اللجوء على فرص العمل، والسكن، واخلدمات االجتماعية، وفقاً         
، ٢٠١٠ويف عام   . )٦١(نسان اليت هو طرف فيها    الالجئني الدويل والصكوك الدولية حلقوق اإل     

  .)٦٢( جلنة القضاء على التمييز العنصري تعليقات مشاهبةأبدت

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -كاف  
، أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري املغـرب بـأن يتخـذ             ٢٠١٠يف عام     -٤٠

على األشخاص الـذين ُيـشتبه يف       تطبيق الضمانات القانونية األساسية     اإلجراءات الالزمة ل  
، قالـت   ٢٠١١ويف عام   . )٦٣( إذا كانوا حيملون جنسية أجنبية     تورطهم يف اإلرهاب، خاصةً   

 يف  ي فرد وضع حتت سلطته     عدم تعرض أ    للمغرب أن يكفل   ينبغيجلنة مناهضة التعذيب إنه     
، عنـد   وء الض ، وتسليط ونزيهةحتقيقات فعالة   ، وإجراء   " السري ترحيلاللعمليات   "اوقت م 

، وإحالـة    فيهـا دوراً   يكون املغرب أدى  اليت قد   " عمليات الترحيل السري  "على  الضرورة،  
  .)٦٤(معاقبتهم إىل القضاء ومنفذي عمليات اإلبعاد هذه
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، أوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن يعيد املغرب النظر يف قـانون            ٢٠١١ ويف عام   -٤١
ب تعريفا أفـضل، وتقلـيص املـدة         من أجل تعريف اإلرها    ٢٠٠٣ مكافحة اإلرهاب لعام  

.  إىل أدىن حد، والسماح بتوكيل حمام منـذ بـدء االحتجـاز             للحبس االحتياطي  القصوى
 وأضافت أنه ينبغي للمغرب أن يتخذ تدابري ملموسة للتحقيق يف أعمال التعذيب، ومالحقـة       

ا الشرطة،  سيم  إنفاذ القانون، ال   وأن يضمن أال ميارس التعذيَب موظفو      ومعاقبتهم،   مرتكبيه
  .)٦٥( مراقبة التراب الوطينوأفراد مديريةوموظفي السجون، 

االدعاءات بوجود مراكـز      إزاء خصوصاًعن قلقها    جلنة مناهضة التعذيب     وأعربت  -٤٢
، ويقال إن تلك األماكن ال ختـضع        احتجاز سرية حىت داخل بعض مرافق االحتجاز الرمسية       

قـرب  ين   بُ  جديداً  سرياً ن سجناً  إ ة، ويقال أيضاً  مستقلهيئات   مراقبة أو تفتيش من قبل       ةألي
  .)٦٦(يف ارتباطهم حبركات إرهابيةُيشتبه الستعماله يف احتجاز أشخاص الرباط العاصمة 

  الوضع يف مناطق أو أقاليم معينة أو فيما يتعلق هبا  -الم  
 وصل إىل تمواصلة املفاوضات هبدف ال   ، دعا جملس األمن الطرفني إىل       ٢٠١١ يف عام   -٤٣

ـ      حل سياسي عادل ودائم ومقبول       تقريـر  يف  ق  للطرفني يكفل لشعب الصحراء الغربية احل
وقال األمني العام لألمـم     . )٦٧(يف هذا الصدد  ما   دور الطرفني ومسؤولياهت   ، وأشار إىل  همصري

املتحدة، يف معرض تذكريه بعدم وجود موظفني يف امليدان ملعاجلة قضايا حقوق اإلنسان، إن              
  .)٦٨(الن مسؤولية محاية حقوق اإلنسان يف اإلقليمالطرفني يتحم

 / اليت قام هبا املغرب يف تـشرين الثـاين         األمنية عن العملية     تقريراً  األمني العام  قدمو  -٤٤
حمتجون صحراويون قصد تقـدمي طلبـات       أقامه  ، الذي   كدمي إزيك  يف خميم    ٢٠١٠ نوفمرب

خلصوص حقهم يف العمل ويف سـكن    اقتصادية إىل السلطات بشأن أمور منها با       - اجتماعية
  أيضاًوأشار يف التقرير. )٦٩(الئق ولوضع حد للتهميش والتوزيع غري العادل للموارد يف اإلقليم    

ادعاءات تتحدث عن أعمال تعذيب أو سوء معاملة، منها التهديد بالعنف اجلنـسي أو              إىل  
  .)٧٠( أثناء العملية أو عند االحتجازممارسته فعلياً

ن مم األغلبية العظمى تعلق هبذه األحداث، اعترفت جلنة مناهضة التعذيب بأن         وفيما ي   -٤٥
  هـذه  القلق ظـل يـساورها ألن       ريثما حياكمون، لكن    منذ ذلك احلني    أفرج عنهم  وقفواأُ

قيـق  إزاء عدم فتح أي حت     وأضافت أهنا قلقة أيضاً   . احملاكمات ستجري أمام حماكم عسكرية    
  .)٧١(إنفاذ القانونملوظفي يد املسؤوليات احملتملة سيما من أجل حتد نزيه وفعال، ال

 املدافعني عن حقوق اإلنسان  الصحراويني، أشار األمني العام إىل أن    ٢٠١١ ويف عام   -٤٦
، وأشـاروا إىل    راقيل اليت حتد من عملـهم      استمروا يف اإلبالغ بالع    واملناضلني يف هذا اجملال   

 /ار األنشطة املضطلع هبا يف تـشرين األول        يف إط   معروفني حماكمة سبعة مناضلني صحراويني   
  .)٧٢(٢٠٠٩ أكتوبر
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