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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

، دورته الثالثـة عـشرة يف الفتـرة         ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
 االستعراض املتعلـق بـاملغرب يف       يجرأُو. ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٤  مايو إىل / أيار ٢١ من

وترأس وفد املغرب وزير العدل واحلريات،      . ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٢املعقودة يف   الرابعة  اجللسة  
العاشـرة  واعتمد الفريق العامل هذا التقرير عن املغرب يف جلـسته           . السيد مصطفى الرميد  

  .٢٠١٢مايو / أيار٢٥املعقودة يف 
، اختار جملس حقوق اإلنـسان فريـق املقـررين التـايل            ٢٠١٢مايو  / أيار ٣ويف    -٢
  .إيطاليا وبنغالديش وبوركينا فاسو: لتيسري االستعراض املتعلق باملغرب) الثالثية اجملموعة(
 مـن مرفـق    ٥ والفقـرة    ٥/١ من مرفق قرار اجمللـس       ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣

  :ية ألغراض االستعراض املتعلق باملغرب، صدرت الوثائق التال١٦/٢١ القرار
ــين  )أ(   ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــايب مق ــرض كت ) أ(١٥ع

)A/HRC/WG.6/13/MAR/1(؛  
جتميع للمعلومات أعدته املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً               )ب(  
  ؛)A/HRC/WG.6/13/MAR/2) (ب(١٥ للفقرة

) ج(١٥ وفقـاً للفقـرة      موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان        )ج(  
)A/HRC/WG.6/13/MAR/3.(  
وأحيلت إىل املغرب، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً كل مـن                -٤

 واململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وآيرلنـدا          ، والسويد ، وسلوفينيا ، والدامنرك ،آيرلندا
ى املوقع الشبكي اخلارجي لالستعراض     وهذه األسئلة متاحة عل   .  وهولندا ، والنرويج ،الشمالية

  .الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
أشارت اململكة املغربية إىل أن تقريرها الوطين املقدم يف إطار االستعراض الـدوري               -٥

. أسهم فيه مجيع أصحاب املـصلحة املعنـيني  ضع بانتهاج هنج يقوم على املشاركة الشامل وُ 
  .ومسح ذلك بإدراك طبيعة هذه اآللية وأسسها وأهدافها وبامتالك ناصيتها
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وجدد املغرب التزامه مبواصلة تعاونه مع منظومة حقوق اإلنسان يف األمم املتحـدة،            -٦
نسان، وهيئات   جملس حقوق اإل   سيما ال للحوار والتفاعل البناءين مع مجيع آلياهتا،        هوانفتاح

  .املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة
ولكي ينفذ املغرب التزاماته املتعلقة بالتفاعل التام مع اإلجراءات اخلاصة واالنفتـاح              -٧

عليها، استقبل منذ استعراضه الدوري األول الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القـسري             
 الثقافية، والفريق العامل املعين مبسألة التمييـز        غري الطوعي، واخلبري املستقل املعين باحلقوق      أو

د، والحظـت يف    ت هذه اآلليات مناطق عدة من البل      وزار. ضد املرأة يف القانون واملمارسة    
جمـال   ويف   اً،يف نطاق عملها خـصوص    املندرجة  امليدان اإلجنازات اليت حتققت يف اجملاالت       

لك اآلليات، من بينها اخلبري املـستقل       من ت اً   وسيستقبل املغرب عدد   .اًحقوق اإلنسان عموم  
انفتاحه علـى مجيـع     جمدداً  ويؤكد املغرب   . ٢٠١٢سبتمرب  /املعين مبسألة التعذيب يف أيلول    

  .، وسيسهل عملها دون قيد أو شرط للمجلسجراءات اخلاصة املواضيعيةاإل
، وقد أوىل املغرب أمهية خاصة لتنفيذ التوصيات املقدمـة أثنـاء استعراضـه األول               -٨

وصدق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة        . وافق عليه منها   ماواستجاب جلميع   
، ١٩٤٩تفاقيات جنيف لعـام     الالربوتوكولني األول والثاين    على  ، و االختياري اوبروتوكوهل

وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل التفاقية 
  . ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةاألمم املتحدة

ـ الـصكوك   باشر عملية التصديق على     أن  ويضاف إىل ذلك أن املغرب سبق         -٩  ةاآلتي
تفاقية مناهضة التعذيب، والربوتوكـول األول      الالربوتوكول االختياري   : ااالنضمام إليه  أو
تفاقية القـضاء   الاري  لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختي       ل

تفاقيـة  الالربوتوكول االختياري الثالـث     اً  ووقع أيض . على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     
إجراء تقدمي البالغات، وشرع يف إجراءات التصديق علـى االتفاقيـة           املتعلق ب حقوق الطفل   

  .الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري
غرب حتفظاته على أحكام اتفاقية القضاء على مجيـع         سحب امل عالوة على ذلك،    و  -١٠
،  اليت أجريت  ى عليها الزمن بسبب اإلصالحات التشريعية     شكال التمييز ضد املرأة، اليت عف     أ

  .أي مدونة األسرة وقانون اجلنسية
وأكد املغرب أن تدابري وإجراءات منع التعذيب قد ُعززت يف القانون واملمارسـة،               -١١

على تنفيذ توصيات هيئة اإلنـصاف      اً  وحرص املغرب أيض  . نتسِّد حُ وأن ظروف السجن ق   
 تلك املتعلقة باحلقيقة والتعويضات الفردية واجلماعية، وكذا التوصـيات          سيما الواملصاحلة،  

الدستور اجلديد الـذي    مكرسة يف   السديدة بشأن اإلصالحات املؤسسية والتشريعية، وكلها       
  .٢٠١١ يوليه/ متوز١أقره استفتاء شعيب يف 
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إىل أن بعض التوصيات تندرج ضمن عملية اإلصالح، خاصة تلك املرتبطـة            اً  ونظر  -١٢
، ومحايـة حقـوق     حقوق اإلنـسان  والتدريب يف جمال    بتعزيز حقوق اإلنسان، والتثقيف     

املهاجرين، واستكمال التوفيق بني القوانني الوطنية واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان، فقد باشر     
بتوصـية   إىل التخطيط االستراتيجي يف جمال حقوق اإلنسان، عمـالً       اً  ذها استناد املغرب تنفي 

األرضية املواِطنة للنهوض   "بوضع  اً  ويتعلق ذلك أساس  .  يف هذا الصدد   ١٩٩٣مؤمتر فيينا لعام    
خطة العمل الوطنيـة يف جمـال الدميقراطيـة    "وبدء تنفيذها، ووضع   " بثقافة حقوق اإلنسان  

  ".وحقوق اإلنسان
 التوصية املتعلقة باالنضمام إىل نظام روما األساسي للمحكمة         اإلشارة إىل أن  وجيدر    -١٣

وينص الدستور اجلديد على جتـرمي اإلبـادة اجلماعيـة،          .  حظيت باالهتمام  اجلنائية الدولية 
واجلـسيمة  اإلنسانية، وجرائم احلرب، ومجيع االنتهاكات املمنهجـة        املرتكبة ضد   واجلرائم  

ضف إىل ذلك أن جرائم عدة ينص عليها نظام روما األساسـي تـرد يف               أ. حلقوق اإلنسان 
اً ويعد التقليل من حاالت اإلفالت مـن العقـاب خيـار          . مشروع القانون اجلنائي املغريب   

  . من شأنه متكني اململكة من االنضمام إىل منظومة العدالة الدوليةاً،أيضاً استراتيجي
 باعتماد الدستور اجلديـد الـذي       تجوُِّتواخنرط املغرب يف عملية إصالح شامل         -١٤

 / آذار ٦امللـك حممـد الـسادس يف        الـذي ألقـاه     طاب  اخليستلهم مبادئه التوجيهية من     
وشارك مجيع أصحاب املصلحة املعنيني يف عملية الصياغة هذه اليت كانـت            . ٢٠١١ مارس

  .حقيقي وفعاليف طريق حتقيق انتقال دميقراطي كربى خطوة 
فيها  افهي تظهر يف كل فصوله، مب     . اجلديدالدستور  دعامة  نسان  حقوق اإل وتشكل    -١٥

الدستور اجلديد مفهوم الدميقراطية التشاركية،     ويكرس  . يتجزأ منه  الالديباجة اليت هي جزء     
. الواسعة يف احلياة السياسية ويف إدارة الـشأن العـام         التعددية  عن طريق مشاركة املواطنني     
ضمانات محاية حقوق اإلنسان، ُيْجمـل الدسـتور اجلديـد          وإلرساء الدميقراطية، وجتسيد    

األحكام الرئيسة بشأن فصل السلطات واملوازنة بينها، وضمانات ترسيخ استقاللية القـضاء            
واالرتقاء به كي يصبح قوة حقيقية، ومبادئ وقواعد املواطنة الفاعلة واملتفاعلة، والنـهوض             

  .باحلوكمة الرشيدة، وربط املسؤولية باملساءلة
ونص الدستور اجلديد على اجلهوية املتقدمة، ابتداء باألقاليم اجلنوبيـة، بالـسماح              -١٦

احلكم نظام  لتنفيذ  اً  للسكان احملليني بإدارة شؤوهنم بأنفسهم، وتوطيد الدميقراطية احمللية، متهيد        
  .للرتاع يف الصحراءاً سياسي الذايت الذي اقترحه املغرب حالً

 انتخابات تـشريعية    ٢٠١١نوفمرب  /املغرب يف تشرين الثاين   د  شهبالدستور،    وعمالً  -١٧
وترتب علـى ذلـك     . مهنية حسب املراقبني احملليني والدوليني    منظمة بطريقة   نزيهة وحرة و  

رئيس حكومة جديد من حزب سياسي كان يف املعارضة، تعيني انتخاب جملس نواب جديد و
  .طةللسلاً وسياسياً دميقراطي األمر الذي جيسد تداوالً
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ولتمكني املغرب من أن تكون له منظومة وطنية حلقوق اإلنسان متسقة وعـصرية               -١٨
فقد ُرقي اجمللس   . ، ُدّعم اإلطار املؤسسي املسؤول عن تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها         وفعالة

جملس وطين حلقوق اإلنسان، وُمنح واليـة أقـوى،         مركز  االستشاري حلقوق اإلنسان إىل     
اآلليات اجلهوية لتعزيـز حقـوق      من خالل   آلية حقيقية للجرب    صفه  للعمل بو ومدى أوسع   

اليت حلت حمل ديوان املظامل وُمنحت سلطات       " مؤسسة الوسيط "وأنشئت  . اإلنسان ومحايتها 
وأدرجـت  . أوسع يف جمال احلماية وتقدمي االقتراحات لتحسني أداء اإلدارة واملرافق العامـة           

واملندوبية الوزارية  الدويل   الوطنية للقانون اإلنساين     هيئات عدة يف الدستور، وأنشئت اللجنة     
  .املكلفة حبقوق اإلنسان

وأولت احلكومة، بدعم من امللك، عناية خاصة إلصالح العدالة جبميع مكوناهتا، آخذةً              -١٩
، أنشئت  هبذا املشروع اً  وللمضي قدم . القضاء يف محاية احلريات وحقوق اإلنسان     دور  يف احلسبان   
ـ   شـامالً اً  مكلفة بتنظيم حوار وطين بشأن إصالح منظومة العدالة إصالح        هيئة رفيعة     .اًوعميق

  .لعدالة واعتمادهلوتشارك مجيع األطراف املعنية يف هذا احلوار قصد صياغة ميثاق وطين 
حالتها السجون بطريقة أفضل، وحتسني    مؤسسات  إلدارة  اً  وُبذلت جهود كبرية أيض     -٢٠

ويزيد فرص تدريب السجناء وإعـادة إدمـاجهم يف         فيها  انية  على حنو حيفظ الكرامة اإلنس    
مث إن فتح هذه املؤسسات كي تزورها اهليئات الوطنية حلقوق اإلنسان حّسن الوضع             . اجملتمع

  .يف السجون وأضفى عليها مسحة إنسانية
والستثمار املكاسب الوطنية يف جماالت حرية الرأي والتعبري، اسُتهل نقاش وطـين              -٢١

نطاق ممارسة احلق يف التجمع     أيضاً اتساعاً يف    املغرب  وشهد  .  حرية اإلعالم والنشر   واسع عن 
  .لدميقراطيةلوالتظاهر، يف إطار انفتاح سياسي خالص وبناء 

 االقتصاد الوطين بسبب األزمة االقتصادية هاواجهيورغم التحديات والصعوبات اليت   -٢٢
لعامل، استمر املغرب يف تنفيذ التزاماته النامجة عن        العاملية وتباطؤ منو اقتصادات بلدان عدة يف ا       

  .إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية
وبالنظر إىل التنوع الثقايف للمغرب، حتققت مكاسب دستورية عدة يف جمال التمتـع             -٢٣

جلميع املغاربة، وينص    اًمشتركاً  فاللغة األمازيغية تعد لغة رمسية للدولة وتراث      . باحلقوق الثقافية 
 املغـرب   ، أكد إىل ذلك وباإلضافة  . على جملس وطين للغات والثقافة املغربية     اً  الدستور أيض 

جهوده إلدماج الثقافتني األمازيغية والصحراوية احلّسانية يف جماالت التعلـيم          مضاعفة  على  
  .والتدريب واإلعالم واالتصال واإلبداع الثقايف

فقـد  . ختذ املغرب إجراءات عدة لتعزيز املساواة بني اجلنـسني        وعن حقوق املرأة، ا     -٢٤
كافح العنف اجلنساين، وراعى االعتبارات اجلنسانية يف امليزانيات العامة، والنفاذ إىل اخلدمات       

ويف جمال حقوق الفئات، اختذت إجراءات      . واملرافق العامة، واملشاركة يف إدارة الشأن العام      
  .واألطفال واملهاجرين والالجئنيوي اإلعاقة األشخاص ذعدة لتأمني حقوق 
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وأكد املغرب أمهية التقدم احملرز، وأنه سيواصل جهوده إلجناز املزيد من اإلصالحات             -٢٥
، يتطلـع   ولتحقيق هذا الغـرض   . قصد ترسيخ سيادة القانون واحترام مجيع حقوق اإلنسان       

يف اً  تكلل هذا التقدم بانتخابه عضو     ويأمل أن ي   ؛إىل املزيد من الدعم من اجملتمع الدويل      املغرب  
  .٢٠١٦-٢٠١٤لفترة لجملس حقوق اإلنسان 

  ع االستعراضووردود الدولة موضاحلوار التفاعلي   -باء  
قُـدم مـن     ماوميكن االطالع على    . احلوار التفاعلي  وفداً ببيانات خالل     ٩٣أدىل    -٢٦

  .توصيات خالل احلوار يف الفرع ثانياً من هذا التقرير
اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان    بإضفاء الطابع الدستوري على     بت سري النكا    ورح  -٢٧

بذله املغرب   اوأشادت مب . واعتماد خطة العمل الوطنية يف جمال الدميقراطية وحقوق اإلنسان        
  .وقدمت توصيات. من جهود حلماية حقوق املرأة والطفل

ية لتدعيم اإلطار املؤسسي    وأعرب السودان عن تقديره العتماد املغرب تدابري دستور         -٢٨
مع املنظمات غري   الذي أقيم   ورحب باحلوار الوطين    . تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها   من أجل   
  .وقدم توصيات. بقضايا حقوق اإلنساناملعنية احلكومية 

التطورات اإلجيابية  الذي قدمه املغرب وب    الوطين الشامل    تقريروأشادت سوازيلند بال    -٢٩
منذ اعتماد تقريره األول املقدم إىل االستعراض الدوري الشامل، نتيجة انتقال   البلد  اليت عرفها   

  .وقدمت سوازيلند توصية. املساواةيتسم مبزيد من سلمي إىل وضع راهن 
باإلفراج رحبت   ما، ك يف املغرب اليت بدأت   ورحبت السويد باإلصالحات السياسية       -٣٠

وقالت إهنا قلقة من التدابري الـيت       . همعن أشخاص كانوا مسجونني بسبب تعبريهم عن آرائ       
شـبكة  لفرض الرقابة والقيود على حرية الصحافة وقمع حرية التعبري علـى            اً  اختذت مؤخر 

حبرية التعبري والتجمع وتكوين    اً  يتمتع كلي  الألن الشعب   اً  وأعربت عن قلقها أيض   . اإلنترنت
  .يد توصيةوقدمت السو. اجلمعيات عندما يتعلق األمر بالصحراء الغربية

 حقوق اإلنسان على يد قـوات    اتوأعربت سويسرا عن قلقها إزاء استمرار انتهاك        -٣١
اإلنصاف واملصاحلة  هيئة   يف إطار االحتجاجات السلمية، وأشارت إىل عمل         سيما الاألمن،  

  .وقدمت توصيات. بني اجلنسنيوالتقدم احملرز يف املساواة 
وق اإلنسان واحلريات السياسية يف الدستور      وهنأت تايلند املغرب على ضمانات حق       -٣٢

دولية حلقوق اإلنسان، وسحب حتفظاته علـى اتفاقيـة         الصكوك  الاجلديد، والتصديق على    
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، وإصالح          

  .وقدمت تايلند توصيات. العدالة
، منذ الـدورة األوىل لالسـتعراض الـدوري         صدق بوأشارت توغو إىل أن املغر      -٣٣

 االشامل، على صكوك دولية عدة، منها اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهل           
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إىل أن املغرب   اً  وأشارت أيض . تفاقية مناهضة التعذيب  ال، والربوتوكول االختياري    االختياري
  .التمييز ضد املرأةتراجع عن حتفظاته على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 

اجمللس الوطين حلقـوق اإلنـسان،      بإضفاء الطابع الدستوري على     ورحبت تركيا     -٣٤
بسحب بعض التحفظات اً ورحبت أيض. ، واجمللس االقتصادي واالجتماعيومؤسسة الوسيط 

  .وقدمت توصيات. على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
. واصلته احلوار مع هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة      ملرب  وأشادت أوغندا باملغ    -٣٥

وأشارت إىل إنشاء مندوبية وزارية مكلفة حبقوق اإلنسان، وجملس وطين حلقوق اإلنـسان،             
وشجعت املغرب على مواصلة االرتقاء حبقوق الفئات اخلاصة مثل النساء          . ومؤسسة الوسيط 

  .٢٠١٥-٢٠١١للفترة اة واملهاجرين بواسطة األجندة احلكومية للمساو
وأثنت أوكرانيا على التقدم الذي حققه املغرب يف تنفيذ توصـيات االسـتعراض               -٣٦

زايـاه  مللمجلس الوطين حلقوق اإلنـسان و     لواستعلمت عن تقييم املغرب     . الدوري الشامل 
  .عن أولوياته الرئيسة يف الصحراء الغربيةاً واستفسرت أيض. مقارنة بسلفه

ات العربية املتحدة عن التدابري اليت اعتمدها املغرب لتعزيـز ثقافـة            وسألت اإلمار   -٣٧
وأعربت عن رغبتها يف معرفـة  . بني اجلنسنيحقوق اإلنسان يف التعليم، واجلنسية، واملساواة  

  .وقدمت توصية. الطريقة اليت يعتزم هبا املغرب نشر نظام املساعدة الطبية اجلديد وتنفيذه
اخنراط املغـرب   زيادة  دة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية      والحظت اململكة املتح    -٣٨

يف وقالت إهنا تدعم بقوة عملية اإلصـالح الـداخلي          . يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان    
وأعربت عن قلقهـا    . ٢٠١١وترحب بإنشاء اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف عام         املغرب  

 الذين ألقـي علـيهم القـبض أثنـاء          الصحراوينيواحتجاز  ،  وطالباًإزاء حبس صحفيني    
قلقة إزاء وضع   زالت   ماوأضافت أهنا   . دون حماكمة  منذ عهد بعيد     احتجاجات اكدمي إزيك  

  .حقوق اإلنسان يف إقليم الصحراء الغربية غري املتمتع باحلكم الذايت
وأعربت الواليات املتحدة األمريكية عن قلقها إزاء القبض على صحفيني ومدونني             -٣٩
 وتعـذيب   اً،يف التعامل مع املتظاهرين سـلمي     للعنف  الشرطة  استخدام  نني، وادعاءات   وفنا

احملتجزين على يد قوات األمن، وعدم تسجيل منظمات اجملتمع املـدين الـيت تـدافع عـن                
  .وقدمت الواليات املتحدة توصيات. األقليات

االختفـاء   يعترف حبـاالت وأعربت أوروغواي عن تقديرها للدستور اجلديد الذي    -٤٠
القسري واالحتجاز التعسفي، واإلصالحات يف جمال العدالة االنتقالية، واعتماد خطة العمل           

  .وقدمت توصيات. الوطنية يف جمال الدميقراطية وحقوق اإلنسان
 من األهداف ٤أوزبكستان عن اإلجراءات اليت اختذها املغرب لتنفيذ اهلدف وسألت    -٤١

إذا  مـا معرفة  يف  وأعربت عن أملها    . فيض معدل وفيات األطفال   اإلمنائية لأللفية املتعلق بتخ   
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. كانت برامج التعاون مع الوكاالت الدولية املناسبة قد ُوضعت، وكيف سُيبلّغ النـاس هبـا         
  .وقدمت أوزبكستان توصية

وأشادت مجهورية فرتويال البوليفارية جبهود املغرب لتنفيذ توصـيات االسـتعراض             -٤٢
التحفظات على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال       رفع  وأشارت إىل   . قةالدوري الشامل الساب  

إىل اً  وأشـارت أيـض   . التوازن اجلنساين تشجيع  التمييز ضد املرأة معتربةً إياه خطوة يف اجتاه         
  .توصياتفرتويال وقدمت . جهود مكافحة الفقر

والثقافيـة  وأشارت فييت نام إىل حتسن التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة             -٤٣
بالتدريج، لكنها أقرت باستمرار مواجهة املغرب حتديات، خاصة التعامـل مـع الفئـات              

وقـدمت  . االقتصادية اليت استفحلت بفعل األزمة املالية      - املستضعفة والضائقة االجتماعية  
  .نام توصيات فييت
 التعامل  صدقه يف ه باالستعراض الدوري الشامل مثبتاً      هتمامالوأشاد اليمن باملغرب      -٤٤

. وأشار إىل أن ذلك يعكس التزام املغرب بتعزيز حقوق اإلنسان         . مع آليات حقوق اإلنسان   
  .توصيةاليمن وقدم 
وأشارت زمبابوي إىل التقدم احملرز يف تعزيز ومحاية احلقـوق اإلنـسانية للنـساء                -٤٥

وطنية الـيت   الإىل األولويات   اً  وأشارت أيض . واملهاجريناألشخاص ذوي اإلعاقة    واألطفال و 
حبقـوق  على نفسه للنهوض    وااللتزامات اليت قطعها    اليت اختذها   واملبادرات  حددها املغرب   
  .توصياتزمبابوي وقدمت . مع دستورهاً اإلنسان متاشي

 واليته  لس الوطين حلقوق اإلنسان وتدعيم    وهنأت األرجنتني املغرب على إنشائه اجمل       -٤٦
  .توصياتاألرجنتني وقدمت . قوق اإلنسانحللتمكينه من تشجيع املمارسة الكاملة 

ظره التعذيب صراحةً، والتزامه مبكافحة مجيع أشـكال        حلوأشادت أستراليا باملغرب      -٤٧
االتفاقيات الدولية املصدق عليها حسب     بغلبة   رمسية، وإقراره    تمييز، واعترافه باألمازيغية لغة   ال

، ٩ من املـادة     ٢اته على الفقرة    ورحبت بسحب املغرب حتفظ   . األصول على القانون احمللي   
  .توصياتأستراليا وقدمت .  من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة١٦واملادة 
لمغرب بزيارة ل املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب      قيام  احتمال   إىل   النمساوأشارت    -٤٨

.  إىل مجيع اإلجراءات اخلاصـة     ه دعوة دائمة  وجَُّتإذا كان س   ماعواستعلم  والصحراء الغربية،   
  .توصياتالنمسا وقدمت . الدستورستواءم مع أحكام املرياث ت إذا كان ماوسأل ع

وهنأت أذربيجان املغرب على التدابري اليت اختذها لتدعيم والية اجمللس الوطين حلقوق      -٤٩
دابري زيـادة   اإلنسان، وإدراج قيم حقوق اإلنسان واملواطنة يف الربامج الدراسية، ورحبت بت          

  .توصياتأذربيجان وقدمت . متتع املغاربة املقيمني يف اخلارج حبقوقهم
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، واسـتزادت مـن     األشخاص ذوي اإلعاقة  وأشادت البحرين جبهود تعزيز حقوق        -٥٠
فـرص  يتعلق منها ب   مااملعلومات عن الطريقة اليت يعتزم هبا املغرب تلبية احتياجاهتم، خاصة           

  .ةتوصيالبحرين وقدمت . العمل
، ومؤسـسة الوسـيط   ورحبت بنغالديش بإنشاء اجمللس الوطين حلقوق اإلنـسان           -٥١

وباإلصالحات اليت أجريت لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، ومن ذلك إصـالح منظومـة             
  .توصيةبنغالديش وقدمت . ديداجلدستور الوأثنت على اعتماد . العدالة
زه حىت اآلن يف تعزيـز حقـوق        وأشادت بيالروس باملغرب على التقدم الذي أحر        -٥٢

 على  ، باالعتماد وأشارت إىل تصميم احلكومة على مكافحة االجتار بالبشر       . اإلنسان ومحايتها 
  .توصياتبيالروس وقدمت . تنفيذ استراتيجية شاملة يف هذا الصدد

يف املساواة بني الرجـال والنـساء يف الدسـتور       احملرز  وأشارت بلجيكا إىل التقدم       -٥٣
تطبيـق  االختياري ل وقف  الورحبت ب . ضرورة تنفيذ تلك التدابري يف احلياة اليومية      اجلديد، و 

  .توصياتبلجيكا وقدمت . وأشارت يف اخلتام إىل حرية الصحافة. عقوبة اإلعدام
وأشـارت  . ورحبت بنن باجلهود املبذولة لترسيخ القضاء وحتسني ظروف االحتجاز          -٥٤

  .لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتهااً مثالياً  أن يوفر إطاربارتياح إىل اعتماد دستور جديد من شأنه
بإنشاء املندوبية الوزارية املكلفة حبقوق اإلنسان، واجمللـس        اً  وأحاطت بوتسوانا علم    -٥٥

تني املوجهتني إىل   دعوالواستفسرت بوتسوانا عن    . ومؤسسة الوسيط الوطين حلقوق اإلنسان،    
وقـدمت  .  واملقرر اخلاص املعين باالجتـار بالبـشر       الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي    

  .توصيةبوتسوانا 
غـرب  فيها سحب امل   اورحبت الربازيل باإلجراءات املتخذة لتأمني حقوق املرأة، مب         -٥٦
وأشارت إىل اعتـراف    . تحفظات على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         لل

  .توصياتالربازيل وقدمت . ددة يف اجملتمع املغريبالدستور بإسهام الثقافات والشعوب املتع
وأثنت بوركينا فاسو على تعاون املغرب مع جملس حقوق اإلنسان واالسـتعراض              -٥٧

رغبتها يف تبـادل أفـضل      جمدداً  وأكدت  . دوليةالصكوك  الالدوري الشامل، وانضمامه إىل     
  .املمارسات يف إطار االستعراض الدوري الشامل

ا عن التدابري املتخذة الستكمال إصالح القـضاء، الـذي بـدأ يف             واستعلمت كند   -٥٨
وتوعيتهم للقضاء على التمييز يف     القضائيني   وظفنيامل تدريب القضاة و   سيما ال،  ٢٠٠٩ عام

  .وقدمت كندا توصيات. حق النساء يف منظومة العدالة
حمللـيني  وأشارت تشاد إىل املشاورات املوسعة اليت أجراها املغرب مـع اخلـرباء ا              -٥٩

وأشادت بتعزيزه اإلطار التشريعي واملؤسسي، خاصة بوضع       . التقرير الوطين إلعداد  والدوليني  
  .توصيةتشاد وقدمت . دستور جديد
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عـن  وسـألت   املؤمتر الدويل ملكافحة الفساد،     استضاف  املغرب   أن   شيليوالحظت    -٦٠
  .توصياتشيلي وقدمت . لعامةاجلهود اليت بذلتها احلكومة إلعمال احلوكمة الرشيدة يف احلياة ا

ورحبت الصني بانضمام املغرب إىل اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة،               -٦١
، وحقوق النساء واألطفال، ومكافحة التمييز اجلنساين       بني اجلنسني املساواة  لصاحل  بادراته  مبو

  .توصيةالصني وقدمت . واألمية
ق اإلنسان، والتزامه باحلوار البناء ورحبت الكونغو جبهود املغرب لتحسني حالة حقو  -٦٢

الوصـول إىل   ومن شأن الدستور اجلديد أن يعزز فـرص         . اجلاري مع آليات األمم املتحدة    
  .توصيةالكونغو وقدمت . احلريات األساسيةواحلقوق التعليم، وصون 

بذله من جهود إلجـراء إصـالحات واسـعة          ماوهنأت كوستاريكا املغرب على       -٦٣
دمج وشجعته على النظر يف إمكانية      . طية واإلسهام يف احترام حقوق اإلنسان     إلرساء الدميقرا 

). مينورسـو (بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربيـة         عنصر حقوق اإلنسان يف     
  .توصياتكوستاريكا وقدمت 

لتحرير نشائه هيئة عليا لالتصال السمعي البصري       إلوأشادت كوت ديفوار باملغرب       -٦٤
. ، وضمان التنوع السياسي والثقـايف     لسمعية البصرية ووضع لوائح تنظمه    التصاالت ا اجمال  

  .وشجعته على تدعيم إصالحاته إلعطاء النساء احلق يف املرياث وإلغاء الزواج املبكر
وأشارت الدامنرك إىل اإلفراط يف استخدام القوة لفض املظـاهرات الـسلمية، وإىل               -٦٥

واالعتداء اً  حتجاز املتظاهرين تعسف  الوأعربت عن أسفها    . القبض على الصحفيني واملدونني   
  .توصياتالدامنرك وقدمت . وأشارت إىل استمرار التمييز اجلنساين يف القانون والواقع. عليهم
وهنأت جيبويت املغرب على جهوده وعلى التقدم الذي أحرزه يف تعزيـز حقـوق                -٦٦

. لـشامل األوىل، ويف تنفيـذ التوصـيات     اإلنسان ومحايتها منذ دورة االستعراض الدوري ا      
  .توصياتجيبويت وقدمت 

وأشارت إكوادور إىل التقدم الذي حققه املغرب يف جمال حقوق اإلنسان، خاصـة               -٦٧
وهنأته على التصديق علـى     . توسيع نطاق املشاركة السياسية يف العملية االنتخابية      يتعلق ب  ما

  .توصياتوادور إكوقدمت . اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
ورحبت مصر بالتدابري اليت اعتمدهتا املؤسسات املغربية لتعزيز حقـوق اإلنـسان              -٦٨

بالتركيز على احلقـوق الثقافيـة      أيضاً  ورحبت  .  حقوق النساء واألطفال   سيما الومحايتها،  
  .توصياتمصر وقدمت . واحلق يف التعليم يف الدستور اجلديد

 أطْـرت علـى جهـوده أو قـدمت توصـيات            وشكر املغرب مجيع الوفود اليت      -٦٩
أن اً وأكـد جمـدد  . دقة باحترام حقوق اإلنسان يف البلمالحظات لتحسني الظروف املتعل  أو

للمملكة طموحات كبرية لضمان حقوق اإلنسان احملددة على املستوى العاملي، وأنه يـسعى             
واحلق أن املغرب   . إىل إشراك مجيع مؤسساته لتكريس هذه احلقوق رغم الصعوبات والعقبات         
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ويف إطار هذه العملية، وألول مـرة، صـدرت وثيقـة        . مير بعملية انتقال دميقراطي حقيقية    
 وراقب هذه االنتخابات    .اًويوجد برملان منتخب دميقراطي   . دستورية تشمل احلقوق واحلريات   

. نيةوأنشئ ائتالف حكومي عقب فوز املعارضة باالنتخابات الربملا       . مراقبون دوليون وحمليون  
.  أصبح للمغرب سلطة قضائية يرأسها اجمللس األعلى للـسلطة القـضائية           اً،وألول مرة أيض  

يتلقى القاضي أي  الوينص الدستور على منع كل تدخل يف القضايا املعروضة على القضاء، و        
  .اًوحتظى حريات أساسية أخرى باحلماية أيض. خيضع ألي ضغط الأوامر أو تعليمات، و

خيضعون ألي رقابة؛    الرية الصحافة، أشار املغرب إىل أن الصحفيني        وعن موضوع ح    -٧٠
أنه سيعدل القانون، خاصة    املغرب  وعن قانون الصحافة، أكد     . فهم يزاولون مهمتهم حبرية تامة    

ُيحتجز على مدى السنوات األربـع املاضـية         ملإىل أنه   اً  وأشار أيض . عقوبة بالسجن أي  إلغاء  
لكـن الـشباب    . ية التظاهر، قال املغرب إن القانون يكفلها      وعن حر . سوى صحافيني اثنني  

أو حيتلـون املبـاين     اً  العاطلني عن العمل الذين يبحثون عن الشغل يعطّلون حركة املرور أحيان          
  .ويسعى املغرب إىل احلد من هذه التدخالت. العامة، األمر الذي يستلزم التدخل

وعـن  . ريب لفائدة موظفي إنفاذ القانون    واعترف املغرب بأمهية برامج التثقيف والتد       -٧١
اً دورأدت جترمي االختفاء القسري أو احلد من هذه الظاهرة، قال إن جلنة اإلنصاف واملـصاحلة               

أوصت املغرب بوضع حد حلاالت االختفاء القسري الذي     وسبق أن   أثناء الفترة االنتقالية،    اً  مهم
االتفاقية الدولية حلماية مجيـع     اً  غرب أيض ووقع امل .  الدستور، وكذلك القانون   ٢٣حتظره املادة   

 ووقع املغرب نظـام     .اًاألشخاص من االختفاء القسري اليت ُيتوقع أن يصدق الربملان عليها قريب          
؛ وهو يسعى إىل إعداد مجيع الوثـائق        ٢٠٠٠روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف عام        

. ١٩٩٣ يطبَّق حكم اإلعدام منذ عـام      ملو. ظورات يف القانون الوطين   هذه احمل الالزمة إلدراج   
  .مشروع قانون يهدف إىل خفض عدد اجلرائم اليت يعاقب عليها باإلعدامأيضاً ويوجد 

ومن بني أفضل ممارسات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان تركيبتها التعددية، وتعزيز             -٧٢
. ، ووجود آليات جهوية   ىالشكاومعاجلة   يف جمال محاية حقوق اإلنسان، و      سيما الواليتها،  

ووضع . يتعني عليها تقدمي تقارير سنوية إىل الربملان، ومن مث سوقد أصبحت مؤسسة دستورية
 العاملي حلقوق   ١٩٩٣مع مؤمتر عام    اً  استراتيجية يف جمال حقوق اإلنسان متاشي     اً  املغرب خطط 

تِلف اخلطط، خاصة   وتنسق املؤسسة الوطنية بني خمتِلف قطاعات اجملتمع املدين وخم        . اإلنسان
وينص الدستور اليوم على بعض احلقوق، مثـل احلـق يف           . تلك املتعلقة بالفئات املستضعفة   

  .يف هذا الصدداً احلصول على املاء والبيئة والتنمية املستدامة، وصاغت احلكومة ميثاق
، )١٩٩١(٦٩٠لس األمن، ابتداء مـن القـرار        وحتدد واليةَ املينورسو قراراُت جم      -٧٣
اإلشراف علـى   : ، واالتفاقات بني املغرب واملينورسو، وهي     )٢٠١٢(٢٠٤٤تهاء بقراره   وان

. إزالة األلغام، وتدابري بنـاء الثقـة    املتصلة ب ربامج  الوقف إطالق النار، واملساعدة على تنفيذ       
خيص حقـوق اإلنـسان، رحـب        ماففي. والقرارات األخرية صرحية بشأن والية املينورسو     

لمجلس الـوطين حلقـوق اإلنـسان يف        ل  تابعتني ببدء عمل جلنتني  ) ٢٠١٢(٢٠٤٤ القرار
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الصحراء، والتعهد باالنفتاح أكثر على مجيع اإلجراءات اخلاصة احلالية جمللس حقوق اإلنسان            
  .التابع لألمم املتحدة

ُتقبـل االعترافـات     الو. احملتجزينضد  ومينع القانون أي شكل من أشكال العنف          -٧٤
وتوجد آليات ملنـع التعـذيب، وميكـن        . عذيب يف احملاكم، وهي جرمية    املنتزعة بواسطة الت  

، زاد عـدد    ٢٠٠٨ومنذ عام   . للمحتجزين توكيل حمامني يف الساعة األوىل من احتجازهم       
وحياكم . وحيقَّق يف الشكاوى من التعذيب ويقاضى مرتكبوه      . زيارات أعضاء النيابة للسجون   

وُيعمـل باسـتراتيجية وطنيـة      . دالة األحداث قضاة خمتصون األحداث اجلاحنني يف إطار ع      
  .وُنقحت القوانني لتوفري املزيد من احلماية للمرأة. ٢٠٠٢املرأة منذ عام ضد ملكافحة العنف 

وواصل املغرب بذل اجلهـد لتيـسري       . وينص الدستور اجلديد على احلق يف السكن        -٧٥
. نخفض علـى الـسكن    ذات الدخل امل  املعيشية  حصول أكرب عدد ممكن من الناس واألسر        

وتعمل احلكومة على زيادة عدد املساكن وتنويعها بتنفيذ برامج خمصوصة قصد التخلص من             
 عن طريق بناء مساكن اجتماعيـة وبيـوت منخفـضة           ٢٠١٦األحياء الفقرية حبلول عام     

برنامج ملكافحة اإلقصاء يف األحياء الفقرية، وهو شراكة بني         اً  ويوجد أيض . ومتوسطة التكلفة 
. طاعني العام واخلاص من جهة واجلماعات احمللية والوزارات املعنية مـن جهـة أخـرى              الق

يـشمل،   ماوبرنامج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية هو اليوم يف مرحلته الثانية، ويشمل، في           
إىل فلسفة تقوم على املشاركة، والتضامن      اً  مكافحة الفقر يف املناطق الريفية واحلضرية استناد      

األنشطة يف عني املكان، خاصة     ضمان وجود   ، واملنظور اجلنساين، والرغبة الدائمة يف       الفاعل
  . يف األهداف اإلمنائية لأللفيةسيما الوحيقق املغرب نتائج ممتازة، . حيث تنشأ الثروة

لعهد الدويل  لتصديقه على الربوتوكول االختياري األول      لاملغرب  على  إستونيا  وأثنت    -٧٦
وضعه خطة عمل وطنية يف جمال الدميقراطيـة وحقـوق          لوملدنية والسياسية،   اخلاص باحلقوق ا  

ورحبت بسحبه حتفظاته على مادتني من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد             . اإلنسان
  .توصياتإستونيا وقدمت . املرأةضد املرأة، رغم شعورها بالقلق إزاء استمرار التمييز 

تحسني حالة حقـوق    هوده والتزامه ب  جلإشادهتا باملغرب   وسألت إثيوبيا، يف معرض       -٧٧
للنهوض باللغات احمللية،   اً  خاصاً  إذا كان الدستور اجلديد يويل اهتمام      ماد، ع اإلنسان يف البل  

  .هي التدابري اليت اختذها يف هذا املضمار ماو
بارتيـاح  اً  وأحاطت علم . ٢٠١١وأشادت فرنسا باعتماد الدستور اجلديد يف عام          -٧٨

االختياري وقف  الوأشارت إىل   . وضع قانون جديد للصحافة   الذي بدأ هبدف    باحلوار الوطين   
  .توصياتفرنسا وقدمت . ١٩٩٣تطبيق عقوبة اإلعدام منذ عام ل

وأعربت أملانيا عن تقديرها لتعهد املغرب بتنفيذ توصيات دورة االستعراض الدوري             -٧٩
 يف جمال قانون األسرة، واإلسهام يف حتقيـق          اإلصالحات التشريعية  سيما الالشامل األوىل،   

واستعلمت أملانيا عن اخلطط املوجودة لسن تـشريع يعـّرف جرميـة       . بني اجلنسني املساواة  
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إذا  ما من اتفاقية مناهضة التعذيب وزيادة عدد آليات املساءلة، وع  ١مع املادة   اً  التعذيب متاشي 
املمتـاز  وتعاونه  على التزامه   وشكرت املغرب   . كانت توجد خطط لتحسني ظروف السجن     

لتعزيز احلق اإلنساين املتمثل يف احلصول على املاء الـصاحل للـشرب            " اجملموعة الزرقاء "مع  
  .وقدمت أملانيا توصيات. واملرافق الصحية

ورحبت غانا جبهود اإلصالح اليت بذهلا املغرب، منها على سبيل املثال اعتماد دستور   -٨٠
التصديق علـى   عملية  وحثته على التعجيل ب   . ة حلقوق اإلنسان  جديد وإنشاء مؤسسات وطني   

  .٨٧ و١٦٩ و١٨٩اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 
وسألت اليونان عن اإلجراءات اإلضافية اليت يعتزم املغرب اختاذها ملكافحة التعذيب             -٨١

ـ     ماعاً  وسألت أيض . وسوء املعاملة، وتقدمي اجلناة إىل العدالة      رامج أخـرى   إذا كان سينفذ ب
  .توصياتاليونان وقدمت . للحد من التسرب املدرسي

وأشـارت إىل   . وأطْرت غينيا على التقدم احملرز يف محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها           -٨٢
وشجعت املغرب على تبـادل أفـضل       . الدستور اجلديد والتزاماته يف جمال حقوق اإلنسان      

  . إىل ذلكممارساته ومواصلة جهوده لتنفيذ اإلصالحات، ودعته
فيهـا   ايزال املغرب يواجهها، مب    الوألقى الكرسي الرسويل الضوء على التحديات اليت          -٨٣

احلد من الفقر، ووفيات الرضع واألمهات، وتوفري الكهرباء واملاء الصاحل للـشرب يف املنـاطق               
  .توصيات الكرسي الرسويلوقدم . الريفية، واالرتقاء مبستوى التعليم، وزيادة الوظائف واملساكن

األشخاص واستعلمت هنغاريا عن التدابري الواردة يف خطة العمل الوطنية لتأمني حقوق              -٨٤
، ١٩٩٣ لتطبيق عقوبة اإلعدام منذ عـام     االختياري حبكم الواقع    ورحبت بالوقف   . ذوي اإلعاقة 

وم عليهم  يف جناح احملك  ينتظرون  زالوا   ماحمتجزين  مثة  يزال يساورها ألن     اللكنها قالت إن القلق     
  .توصياتهنغاريا وقدمت . زالت تصدر مااإلعدام، وألن أحكام اإلعدام ب

ورحبت اهلند جبهود حتديث نظام العدالة اجلنائية، ورسم خطة استراتيجية يف ميدان              -٨٥
اليت حتظـى   حقوق اإلنسان، وتدابري تعزيز حقوق العمال املهاجرين ومحايتها، خاصة األمهية           

  .املغرب بلد منشأ وعبور ومقصدلقضية باعتبار هبا ا
نضمامه إىل صكوك دولية عدة وتـصديقه عليهـا،         الوأشادت إندونيسيا باملغرب      -٨٦

وأثنت علـى سياسـاته     . واعتماد خطة العمل الوطنية يف جمال الدميقراطية وحقوق اإلنسان        
  .توصياتإندونيسيا وقدمت . املتعلقة باملهاجرين

 وجهوده لتعزيز حقوق اإلنـسان      اً،جديداً  ده دستور عتماالوأشاد العراق باملغرب      -٨٧
ليس أقلها سحب حتفظاته على اتفاقية القـضاء  من خالل إجراءات  ومحايتها والتزامه بذلك،    

  .توصياتالعراق وقدم . على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 ١٨وأشارت آيرلندا إىل أن مدونة األسرة تنص على أن السن القانونية للزواج هي                -٨٨

ولفتت االنتباه إىل تعهـد  . بني اجلنسني سنة، ورحبت بالتغيريات الدستورية املتعلقة باملساواة       
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املغرب بتوفري سبل وصول مجيع اإلجراءات اخلاصة دون قيد، لكنها ظلت قلقة إزاء وضـع               
  .توصياتآيرلندا وقدمت . حقوق اإلنسان يف الصحراء الغربية

االختياري وقفه  لالسياسية يف املغرب، وأشادت به      ورحبت إيطاليا بآخر التطورات       -٨٩
األجندة احلكومية للمساواة   "وطلبت معلومات عن تنفيذ     . لتطبيق عقوبة اإلعدام  حبكم الواقع   

  .توصياتإيطاليا وقدمت ". ٢٠١٥-٢٠١١للفترة 
 غرب يف جمال حقوق اإلنسان، ورحـب       األردن إىل التطورات اإلجيابية يف امل      وأشار  -٩٠

حبقوق املعنية بادرات احلوكمة الرشيدة واحلوار بني احلكومة واملنظمات غري احلكومية بتنفيذ م 
  . توصيات األردنوقدم. اإلنسان

جلهود اليت بذهلا املغرب يف جمـال حقـوق اإلنـسان         معجبة با وقالت الكويت إهنا      -٩١
تنميـة  واستزادت من املعلومات عـن مبـادرة ال  . سيادة القانون واستقالل القضاءولضمان  

  .توصياتالكويت وقدمت . الوطنية وآثارها على املواطنني املعنيني
وأشارت التفيا إىل أن املغرب أعرب صراحة عن انفتاحـه علـى التعـاون مـع                  -٩٢

وشكرته على اخنراطـه البنـاء يف عمليـة    . اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان    
  .صياتتوالتفيا وقدمت . االستعراض الدوري الشامل

 وتصديقه على عدد مـن معاهـدات   اً،جديداً  ورحب لبنان باعتماد املغرب دستور      -٩٣
  .توصيةلبنان وقدم . حقوق اإلنسان، واإلجراءات اليت اختذها لتحقيق املساواة بني اجلنسني

وأشارت ليسوتو إىل التدابري اليت اختذها املغرب لتعزيز ومحايـة احلـق يف الـصحة         -٩٤
شاركته البناءة يف عملية    أيضاً مل وأشادت باملغرب   . دية واالجتماعية والثقافية  واحلقوق االقتصا 

  .االستعراض الدوري الشامل
ورحبت ليبيا باإلجراءات امللموسة اليت اختذت لتعزيز حقوق اإلنـسان ومحايتـها،              -٩٥
 التصديق على عدد من معاهدات حقوق اإلنسان، وسحب التحفظات على اتفاقية            سيما ال

  .ء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةالقضا
وهنأتـه  . ساسيةاألسائل  املوأشارت مدغشقر إىل اهتمام املغرب حبقوق اإلنسان و         -٩٦

  . االستعراض الدوري الشاملة ومشاركته الفاعلة يف تعزيز آليعلى استنفاره املستمر
 .االقتصادية - عيةورحبت ماليزيا باإلصالح التشريعي األخري وبتدابري التنمية االجتما         -٩٧

وأشارت إىل تنامي استثمار املغرب يف الصحة والتعليم وإجياد فرص العمل واجتثاث الفقـر              
وقـدمت  . واخلدمات االجتماعية، وموقفه االستباقي يف االرتقاء حبقوق النساء واألطفـال         

  .توصياتماليزيا 
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اً مكرَّساً جديداً ورورحبت ملديف باخلطوة الكبرية اليت خطاها املغرب باعتماده دست  -٩٨
لتزامه مبساعدة الفئات املستضعفة، مثل النساء واألطفال       الوأشادت به   . للمبادئ الدميقراطية 

  .توصياتملديف وقدمت . واألشخاص ذوي اإلعاقة
وشكرت مايل املغرب على استضافته حلقات دراسية لالستعراض الدوري الـشامل          -٩٩

جلهود اليت بذهلا لتقوية اإلطـار املؤسـسي   واستحسنت خاصة ا. ٢٠١٠ و٢٠٠٨يف عامي  
  .ورحبت جبهوده ملكافحة الفقر. لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ومنظومة العدالة

وأشادت موريتانيا بإجنازات املغرب يف تعزيز احلقوق املدنية والسياسية واالقتـصادية             -١٠٠
تسامح على الصعيد الدويل وإن     وقالت إن املغرب يشجع على ال     . واالجتماعية والثقافية ملواطنيه  

  .ودعت موريتانيا اجمللس إىل دعم جتربة املغرب الرائدة يف جمال حقوق اإلنسان. له إرثاً ثقافياً
وأشادت موريشيوس باخلصوص بإنشاء مؤسسة الوسيط واجمللس الوطين حلقـوق            -١٠١

ن طريـق تعزيـز     وقالت إهنا تأمل أن يستمر املغرب يف مسلكه الواعد، ال سيما ع           . اإلنسان
  .املساواة بني اجلنسني والتعليم على مجيع املستويات، مبا يف ذلك تعليم الكبار

وحّيت املكسيك اجلهود اليت بذهلا املغرب، مبا فيها التصديق على اتفاقيـة حقـوق                -١٠٢
األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري، وتعهده بتقدمي تقريـره األويل إىل جلنـة             

وقدمت . ورغم هذه اإلجنازات، أشارت املكسيك إىل استمرار التحديات       . هاجرينالعمال امل 
  .توصياتاملكسيك 

وهنأت موناكو املغرب على إصالحاته اليت أدت إىل اعتماد دستور جديد، خاصـة               -١٠٣
خطة ، واعتماد   ةإنشاء اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، والتصديق على الصكوك الدولية الست         

  .وقدمت موناكو توصيات. العمل الوطنية يف جمال الدميقراطية وحقوق اإلنسان
وأشادت موزامبيق باملغرب لتصديقه على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة             -١٠٤

وشجعته على وضع   .  واملعاقبة عليه  باألشخاص االجتاروقمع  بروتوكول منع   ووبروتوكوهلا،  
  .ئنيتدابري تشريعية بشأن حق الالج

واستحسنت نيبال تقوية اإلطار املعياري واملؤسسي، وإصالح النظـام القـضائي،             -١٠٥
وتعزيز احلقوق املدنية والسياسية واالجتماعية والثقافية والبيئية، وتنمية، وترسيخ النهج القائم           

  .وقدمت نيبال توصيات. على املشاركة وجهود تعميم املنظور اجلنساين
 قلقها إزاء بعض حاالت اغتصاب الفتيات، وكـون القـانون           وأعربت هولندا عن    -١٠٦

اجلنائي املغريب جييز للجناة، فيما يبدو، اإلفالت من اإلدانة اجلنائية بالزواج من ضحاياهم من              
. وأشارت إىل تقارير تتحدث عن حظر منشورات حديثة من صـحف حمترمـة            . األحداث

  .وقدمت هولندا توصية
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وص بإنشاء اجمللس الوطين حلقوق اإلنـسان، والحظـت       ورحبت نيكاراغوا باخلص    -١٠٧
وقـدمت  . بارتياح اجلهود اليت يبذهلا املغرب لضمان حقوق األشخاص احملرومني من احلرية          

  .نيكاراغوا توصية
وأشادت النرويج باملغرب العتماده دستوراً جديداً، باإلضافة إىل خطة العمل الوطنية يف              -١٠٨

وحّيت تـصديقه   . نسان، وتنفيذ توصيات جلنة اإلنصاف واملصاحلة     جمال الدميقراطية وحقوق اإل   
الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء علـى      : على صكني مهمني يف ميدان حقوق اإلنسان، مها       

  .وقدمت النرويج توصيات. مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية مناهضة التعذيب
طيط االستراتيجي يف جمال حقوق اإلنسان،      وأشادت عمان باملغرب الهتمامه بالتخ      -١٠٩

  .وتصميمه على العمل وفقاً للمعاهدات الدولية وتنفيذ أحكامها
وأشادت باكستان باملغرب لإلصالحات البنيوية اليت أُجريت يف النظام القـضائي،             -١١٠

وختطيطه االستراتيجي يف ميدان حقوق اإلنسان، واعتماده خطة العمل الوطنيـة يف جمـال              
وقـدمت  . وأشارت إىل جهوده الرامية إىل مكافحـة الفقـر        . قراطية وحقوق اإلنسان  الدمي

  .باكستان توصية
وهنأت فلسطني املغرب على دوره يف توطيد اآلليات اجلهوية لتعزيز حقوق اإلنسان              -١١١

ورحبت بالدستور اجلديد الذي يسمح بتوسيع نطاق املشاركة السياسية، وحتسني          . ومحايتها
  .وقدمت فلسطني توصية. نتخابية، وتيسري سبل اللجوء إىل العدالةالعملية اال

 بشأن إنـشاء املزيـد مـن        ورحبت الفلبني باملبادرات اليت اختذها املغرب مؤخراً        -١١٢
املؤسسات حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها، خاصة إنشاء املندوبية الوزارية املكلفة حبقـوق            

. ٢٠١١ة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، يف عام        اإلنسان، ومؤسسة الوسيط، وتوسيع والي    
  .وقدمت الفلبني توصية

ورحبت الربتغال بسحب التحفظات على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز         -١١٣
. ضد املرأة، ومعايري الدستور اجلديد بشأن املساواة يف إطار قانون املرياث واحلضانة والزواج            

وقـدمت  . د هبا تلك التغيريات يف الواقع، أي مدونة األسرة        وسألت عن الطريقة اليت سُتجسَّ    
  .الربتغال توصيات

وهنأت قطر املغرب على توجيهه دعوة مفتوحة إىل املكلفني بواليـات يف إطـار                -١١٤
. ورحبت باملبادرات اإلجيابية يف جمال التوظيف     . ٢٠١١أبريل  /اإلجراءات اخلاصة يف نيسان   

  .وقدمت قطر توصيات
ت مجهورية مولدوفا بإنشاء املغرب آليات جهوية لتعزيز حقـوق اإلنـسان            ورحب  -١١٥

وأشارت أيضاً إىل جتربة املغـرب يف       . ومحايتها، واستفسرت عن التقييم األويل هلذه اآلليات      
  .وقدمت توصيات. إدراج البعد اجلنساين يف برجمة امليزانية
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ة يف جمال الدميقراطية وحقوق    وهنأت رومانيا املغرب على إدراجه خطة العمل الوطني         -١١٦
اإلنسان يف ختطيطه االستراتيجي، وكذا اجملاالت األربعة األوىل ذات األولويـة الـواردة يف              

  .كما أشادت باملغرب اللتزامه حبقوق اإلنسان. التقرير الوطين
 وأشار االحتاد الروسي إىل التدابري اليت اختذها املغرب لتدعيم إطاره التشريعي حلمايـة              -١١٧

حقوق اإلنسان، وإصالح نظام إنفاذ األحكام القضائية، واحلقوق الفردية واجلماعية، مبا فيهـا             
  .وقدمت توصية. حرية التجمع، واعتماد دستور جديد، وإنشاء اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان

وشددت اململكة العربية السعودية على جهود املغرب لتعزيز آليات حقـوق اإلنـسان،               -١١٨
  .وقدمت اململكة العربية السعودية توصية. ىل اعتماد الدستور اجلديد عن طريق استفتاءوأشارت إ

ورحبت السنغال بالضمانات املتعلقة حبقوق اإلنسان يف الدستور اجلديد، وإنـشاء             -١١٩
ولفتت االنتباه إىل أن املغرب سيحتاج إىل الـدعم         . هياكل وآليات لتدعيم اإلطار املؤسسي    

  .وقدمت السنغال توصيات. لى التغلب على التحدياتالتقين إلقداره ع
وألقت سنغافورة الضوء على جهود املغرب لزيادة تعزيز إطـاره احمللـي حلقـوق                -١٢٠

. ٢٠١١اإلنسان، مبا يف ذلك إنشاء املندوبية الوزارية املكلفة حبقـوق اإلنـسان يف عـام                
. وفيـات األمهـات   وأشادت جبهوده لتحسني نظام الرعاية الصحية، خاصة خفض معدل          

  .وقدمت سنغافورة توصيات
وأشادت سلوفاكيا باملغرب لتصديقه على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة             -١٢١

والربوتوكول االختياري امللحق هبا، وعلى أنه من بني اجملموعة األوىل من البلدان اليت وقعت              
وقـدمت  . ء تقدمي البالغات  بشأن إجرا الربوتوكول االختياري الثالث التفاقية حقوق الطفل       

  .سلوفاكيا توصيات
وأشارت سلوفينيا إىل اخلطوات اإلجيابية اليت خطاها املغرب منذ استعراضه األول، مثل              -١٢٢

انضمامه إىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري، ووضع خطة عمل            
  .وقدمت سلوفينيا توصيات. نسنيوطنية، واختاذ إجراءات مهمة لترسيخ املساواة بني اجل

وحّيت جنوب أفريقيا املغرب على دعمه مكافحة العنصرية أثناء الذكرى الـسنوية              -١٢٣
، "املبادرة الوطنية للتنمية البـشرية    "  بورحبت أيضاً   . العاشرة إلعالن وبرنامج عمل ديربان    

  .وقدمت توصيات" خمطط املغرب األخضر"و
لى جهوده يف جمال حقوق اإلنسان، وعلى إنشاء اجمللـس          وهنأت إسبانيا املغرب ع     -١٢٤

، مـن   ١٦، واملادة   ٩ من املادة    ٢الوطين حلقوق اإلنسان، وسحب التحفظات على الفقرة        
  .وقدمت إسبانيا توصيات. اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

ة، إىل أنه أجرى عمليـة      وأشار املغرب يف مالحظاته اخلتامية، بشأن قضايا اجلنساني         -١٢٥
 عن طريق العرض الذي تقدمه احلكومة إىل الربملان         ٢٠٠٥تقييم للسياسة اجلنسانية منذ عام      

ويسمح إعداد املغرب تقريراً عن الشؤون اجلنسانية بتقييم السياسة العامة،          . يف إطار املساءلة  
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على القضايا اجلنسانية وستدرَّب السلطات العامة  . وكشف الثغرات، وحتقيق املزيد من التقدم     
  .من حيث إعداد التقييم واملساءلة على السواء

وعن املناصفة، تعد استراتيجية إضفاء الطابع املؤسسي على املساواة من بني أفـضل               -١٢٦
وُتتخذ التدابري للتغلب على    . وتنفَّذ استراتيجية التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان      . املمارسات

وقد أحرز تقـدم يف مكافحـة       . ل التعليم، مثل التسرب املدرسي    الصعوبات املواجهة يف جما   
وأنشئت فصول متكاملة، ووضعت برامج لألطفـال املعـاقني،         . األمية، مبا فيها أمية النساء    

  .ورمست استراتيجيات من أجل حتسني عملية إدماجهم يف النظام التعليمي
ستفيدين من التعليم باألمازيغية،    وعن التنوع الثقايف واحلقوق الثقافية، تزايد عدد امل         -١٢٧

وُدرب عدد أكرب من املعلمني، وُتستعمل كتب مدرسية تركز على تقارير عن اخلصوصيات             
  .الثقافية األمازيغية

 من القانون اجلنائي باختطـاف      ٤٧٥وعن قضية الزواج من املغتصب، تقترن املادة          -١٢٨
بيـد أن   . ا لكنه ال مينع من التشكي     فالزواج ميكن أن ينعقد بينهم    . القاصر وليس االغتصاب  

وجيري حالياً إغالق مجيـع     . القضية تناقش يف املغرب، وهي موضوع ينبغي اختاذ قرار بشأنه         
السجون القدمية اليت ال تتوافق الظروف السائدة فيها مع املعايري الدنيا، وحتل حملها سـجون               

لسنوات األربع املنصرمة، وزاد    وزادت امليزانية املخصصة للغذاء بثالثة أضعاف يف ا       . جديدة
  .عدد الفحوص الطبية للمحتجزين، ويستفيد السجناء من نظام التأمني الصحي

  **أو التوصيات/واالستنتاجات   -ثانياً  
نظر املغرب يف التوصيات التالية اليت قُدمت أثناء جلسة التحاور، وهو ُيعرب عن        -١٢٩

  :تأييده هلا
جلنائي على جترمي االختفاء القـسري،      النص صراحة يف القانون ا      -١-١٢٩

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من      وحظر قانون التقادم، والتصديق على      
  ؛)أوروغواي(االختفاء القسري، واالعتراف باختصاص جلنتها 

االنضمام إىل الربوتوكـول االختيـاري األول للعهـد الـدويل             -٢-١٢٩
الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على     ، و باحلقوق املدنية والسياسية   اخلاص

مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والربوتوكول االختيـاري التفاقيـة مناهـضة            
  ؛)أستراليا(التعذيب 

__________ 

 .مل حترر االستنتاجات والتوصيات  **  
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 ٨٧النظر يف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدوليـة رقـم              -٣-١٢٩
  ؛)١()تشاد(بشأن احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم 

 على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب        التصديق  -٤-١٢٩
  ؛)الدامنرك(وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل          -٥-١٢٩
  ؛)٢() وفرنساإسبانيا وإستونيا وبلجيكا(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

النظر يف التصديق على نظام روما األساسي للمحكمـة اجلنائيـة           -٦-١٢٩
الدولية، والتوفيق التام بني تشريعاته وبني مجيع االلتزامات املنصوص عليهـا يف            
نظام روما األساسي، ومن ذلك إدراج تعريف النظام األساسي للجرائم واملبادئ           

إسـتونيا، وسـلوفاكيا،    (ن مع احملكمـة     العامة، واعتماد أحكام تسمح بالتعاو    
  ؛)٣()وسويسرا، والتفيا، وكوستاريكا، والنمسا

التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيـع           -٧-١٢٩
  ؛)ملديف(أشكال التمييز ضد املرأة 

__________ 

 : التوصية بالنحو الذي وردت به يف جلسة التحاور )١(
 ).تشاد( بشأن احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم ٨٧التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

 : التوصية بالنحو الذي وردت به يف جلسة التحاور )٢(
النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية                

  ؛)بلجيكا(
  ؛)إستونيا(التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

  ؛)فرنسا(لى الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية التصديق ع
 ).إسبانيا(التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

 :التوصية بالنحو الذي وردت به يف جلسة التحاور )٣(

للمحكمة اجلنائية الدولية، والتوفيق التام بني تـشريعاته وبـني مجيـع          التصديق على نظام روما األساسي      
االلتزامات املنصوص عليها يف نظام روما األساسي، ومن ذلك إدراج تعريف النظام األساسـي للجـرائم                

  ؛)التفيا(واملبادئ العامة، واعتماد أحكام تسمح بالتعاون مع احملكمة 
ة اجلنائية الدولية، والتوفيق التام بني التشريعات احمللية وأحكامه         التصديق على نظام روما األساسي للمحكم     

  ؛)النمسا(
  ؛)كوستاريكا(النظر يف التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

  ؛)إستونيا(التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 
اجلنائية الدولية، مبا فيه اتفاقـه لالمتيـازات واحلـصانات          التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة       

  ؛)سلوفاكيا(
 ).سويسرا(التصديق على نظام روما األساسي واحلرص على إدراجه يف التشريعات الوطنية 
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توقيع الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية    -٨-١٢٩
  ؛)ملديف(لتصديق عليه والسياسية وا

 ١٨٩النظر يف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم             -٩-١٢٩
  ؛)الفلبني(بشأن العمل الالئق خلدم املنازل 

توقيع الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق           -١٠-١٢٩
  ؛)الربتغال(االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

ربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع      التصديق على ال    -١١-١٢٩
  ؛)سلوفينيا(أشكال التمييز ضد املرأة 

تقدمي قانون إىل الربملان عن محاية النساء من العنف كان أعِلن عنه              -١٢-١٢٩
  ؛)سويسرا (٢٠٠٨أثناء االستعراض الدوري الشامل لعام 

عزيـز حقـوق    االستمرار يف تدعيم اإلطار القانوين واملؤسسي لت        -١٣-١٢٩
  ؛)زمبابوي(اإلنسان ومحايتها 

تسريع املداوالت بشأن مشروع القانون املتعلق بالعنف املـرتيل           -١٤-١٢٩
  ؛)بلجيكا(

مراجعة مدونة األسرة لضمان املساواة بني اآلباء واألمهـات يف            -١٥-١٢٩
  ؛)بلجيكا(الوصاية على أطفاهلم 

تضمن أحكامـا جنائيـة     اعتماد قانون حمدد بشأن العنف املرتيل ي        -١٦-١٢٩
  ؛)الربازيل(ومدنية على حد سواء 

تقنني مبادئ املساواة بني اجلنسني يف مجيع جماالت إطاره القانوين            -١٧-١٢٩
  ؛)الدامنرك(الوطين 
حبث إمكانية التوفيق بـني التـشريعات احملليـة واالتفاقيـات             -١٨-١٢٩

  ؛)إكوادور (والربوتوكوالت الدولية اليت صدق عليها مؤخراً
حتقيق االنسجام بني نظامه القانوين وبني دستوره بتنفيذ التـدابري            -١٩-١٢٩

اليت تضمن املساواة بني اجلنسني، واعتماد تشريعات تكفل للمرأة سبل انتصاف           
  ؛)إستونيا(فعالة ضد العنف 

مواصلة تنفيذ أحكام الدستور اجلديد حبيث يتحقق االحترام التام           -٢٠-١٢٩
  ؛)فرنسا(حلقوق اإلنسان 

تسريع عملية وضع مشروع قانون عن العنف املـرتيل، واختـاذ             -٢١-١٢٩
  ؛)أملانيا(التدابري املناسبة ملنع التمييز اجلنساين بفعالية 
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اعتماد تدابري للتوفيق بني النظام القانوين واألحكـام الدسـتورية            -٢٢-١٢٩
 اجلنـائي   املتعلقة باملساواة بني الرجال والنساء، مبا يف ذلك مراجعـة القـانون           

  ؛)املكسيك(
مراجعة القانون اجلنائي وغريه من التشريعات، مثل مدونة األسرة،         -٢٣-١٢٩

  ؛)النرويج(حبيث تتماشى مع املعايري الدولية 
اعتماد قانون حمدد بشأن العنف ضد املرأة يتضمن أحكاماً جنائية            -٢٤-١٢٩

  ؛)النرويج(ومدنية 
دابري أخرى مناسبة وتنفيذها ملنع     مراجعة مدونة األسرة، واعتماد ت      -٢٥-١٢٩

  ؛)سلوفاكيا(زواج القّصر 
سيما حتـسني   اعتماد تدابري تشريعية ملكافحة العنف ضد املرأة، ال   -٢٦-١٢٩

  ؛)إسبانيا(محايتها يف املناطق الريفية 
مواصله جهوده لترسيخ التقدم احملرز يف تعزيز حقوق املرأة ومحاية            -٢٧-١٢٩

  ؛)الكونغو(حقوق اإلنسان 
التعاون إقليمياً يف جمال املؤسسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان             -٢٨-١٢٩

  ؛)هنغاريا(
مواصلة تدعيم اآللية املؤسسية لتعزيز حقوق اإلنـسان ومحايتـها      -٢٩-١٢٩

  ؛)نيبال(
إيالء األولوية للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان ومؤسسة الوسيط          -٣٠-١٢٩

  ؛)النرويج(وإمدادمها باملوارد الكافية 
مواصلة التعاون واحلوار بني احلكومة واملنظمات غري احلكوميـة           -٣١-١٢٩

  ؛)األردن(
االستمرار يف تنفيذ برنامج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية وزيادة           -٣٢-١٢٩

  ؛)الكويت(املوارد البشرية واملالية املخصصة له 
لثقايف مواصلة تعزيز السياسات الرامية إىل ضمان احترام التنوع ا          -٣٣-١٢٩

  ؛)لبنان(على أراضيه 
وضع برامج لتنفيذ خطة العمل الوطنيـة يف جمـال الدميقراطيـة              -٣٤-١٢٩

  ؛)نيبال(وحقوق اإلنسان تنفيذاً فعاالً 
االستمرار يف اختاذ تدابري ملموسة لتعزيز احلقوق املدنية والسياسية           -٣٥-١٢٩

  ؛)نيكاراغوا(واالقتصادية واالجتماعية والبيئية والثقافية 
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  ؛)قطر(مواصلة اجلهود لنشر ثقافة حقوق اإلنسان   -٣٦-١٢٩
  ؛)السنغال(اإلبقاء على األولوية حلقوق املستضعفني   -٣٧-١٢٩
النظر يف توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة التابعـة             -٣٨-١٢٩

  ؛)٤()أوروغواي والتفيا(جمللس حقوق اإلنسان 
 اجلنسني ومنع العنف ضـد املـرأة        تعزيز املساواة واملناصفة بني     -٣٩-١٢٩

  ؛)تايلند(
  ؛)تركيا(مواصلة العمل امللموس من أجل حتسني وضع املرأة   -٤٠-١٢٩
مواصلة إيالء أولوية فائقة لتعزيـز حقـوق النـساء واألطفـال          -٤١-١٢٩

  ؛)زمبابوي(واألشخاص ذوي اإلعاقة واملهاجرين 
  ؛)األرجنتني(عاقة مواصلة مكافحة التمييز ضد األشخاص ذوي اإل  -٤٢-١٢٩
مواصلة التصدي ملا تبقى من حتديات، ومنها متكني املرأة وحتقيـق             -٤٣-١٢٩

  ؛)بنغالديش(املساواة بني اجلنسني بطريقة هادفة 
وضع ما يلزم من ترتيبات لتنفيذ ضمانات الدستور اجلديد املتعلقة            -٤٤-١٢٩

 مـن   ١٦ ومنها املـادة     باملساواة بني الرجال والنساء، وفقاً اللتزاماته الدولية،      
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة املتعلقـة بـالزواج واحليـاة              

  ؛)كندا(األسرية 
تسريع وترية التقدم احملرز على مدى العقـد الفائـت يف جمـال               -٤٥-١٢٩

  ؛)جيبويت(املساواة وحقوق املرأة 
عية والثقافيـة   مواصلة اإلصالحات لتكثيف محاية احلقوق االجتما       -٤٦-١٢٩

  ؛)االحتاد الروسي(وتعزيزها، وتنفيذ الربامج املتعلقة باملساواة بني اجلنسني 
 مع املعايري الدوليـة     مواصلة اإلصالحات والتدابري العملية متاشياً      -٤٧-١٢٩

  ؛)سلوفينيا(قصد حتقيق املساواة بني اجلنسني 
 والتعـذيب   التحقيق يف مجيع االدعاءات املتعلقة بعنف الـشرطة         -٤٨-١٢٩

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(وحماكمة مجيع أفراد األمن املتهمني باملعاملة القاسية 
النظر يف إمكانية اعتماد تدابري ترمي إىل إلغاء عقوبـة اإلعـدام              -٤٩-١٢٩

  ؛)األرجنتني(
__________ 

  :التوصية بالنحو الذي وردت به يف جلسة التحاور )٤(

 ).أوروغواي(نسان توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإل
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االستمرار يف الوقف االختياري لتطبيق عقوبة اإلعدام والسعي إىل           -٥٠-١٢٩
  ؛)٥()إسبانيا، الكرسي الرسويل، النمسا، هنغاريا(لعقوبة اإلعدام اإللغاء التام 

اعتماد قانون خاص بالعنف املرتيل، وإلغاء األحكام الـيت جتيـز             -٥١-١٢٩
للمغتِصب اإلفالت من العقاب بالزواج من الضحية؛ وحذف األحكام التشريعية          

  ؛)النمسا(التمييزية اليت تضع عبء اإلثبات على الضحية وحدها 
اختاذ املزيد من التدابري للحد من اكتظاظ السجون، وتيسري سبل            -٥٢-١٢٩

  ؛)النمسا(تلقي العالج الطيب والغذاء 
تكثيف جهوده يف جمال مكافحة االجتار بالبشر، والنظر يف إمكانية            -٥٣-١٢٩

  ؛)بيالروس(دعوة املقرر اخلاص املعين باالجتار بالبشر، وخباصة النساء واألطفال 
لغاء األحكام اليت جتيز للمغتصب أن يفلت من احملاكمة بالزواج          إ  -٥٤-١٢٩

  ؛)بلجيكا(من الضحية 
النظر يف اختاذ تدابري أو تشريعات تكفل منع أعمال العنف ضـد              -٥٥-١٢٩

النساء واملعاقبة عليها، واحلرص على أال يفلت املغتصبون من العدالـة اجلنائيـة             
  ؛)بوتسوانا(بالزواج من ضحاياهم 

مواصله اجلهود اهلادفة إىل تعزيز مكافحة التعذيب، وفقاً للقانون           -٥٦-١٢٩
  ؛)شيلي(الدويل 
  ؛)إندونيسيا(تكثيف جهوده حلماية النساء من العنف   -٥٧-١٢٩
إجراء حتريات مستقلة ونزيهة بشأن االدعاءات املتـصلة بـسوء            -٥٨-١٢٩

  ؛)آيرلندا(املعاملة يف السجون 
  ؛)إيطاليا(اء عقوبة اإلعدام مواصلة النقاش قصد إلغ  -٥٩-١٢٩
النظر يف زيادة املوارد املخصصة لنظام السجون وفقاً ملا اقترحتـه             -٦٠-١٢٩

  ؛)إيطاليا(جلنة مناهضة التعذيب 

__________ 

 :التوصية بالنحو الذي وردت به يف جلسة التحاور )٥(

  ؛)النمسا (السعي إىل إلغاء عقوبة اإلعدام متاماً
  ؛)الكرسي الرسويل(إلغاء عقوبة اإلعدام يف القانون 

  ؛)هنغاريا(إحالل عقوبة منصفة ومتناسبة حمل عقوبة اإلعدام 
 ).نياإسبا(إلغاء عقوبة اإلعدام من نظام العقوبات 
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تكثيف اجلهود ملنع االستغالل اجلنسي واالجتار بالنساء واألطفال          -٦١-١٢٩
ت املتعلقـة   ومكافحتهما، بوسائل منها التأكد من التحقيق يف مجيـع االدعـاءا          

  ؛)ماليزيا(باالجتار واالعتداءات اجلنسية وتقدمي اجلناة إىل العدالة ومعاقبتهم 
سن أحكام تشريعية حتظر العقوبة البدنية املمارسة على الفتيـات            -٦٢-١٢٩

  ؛)املكسيك(والفتيان يف البيت واملدرسة 
اختاذ مجيع ما يلزم من إجراءات للقضاء على املمارسـات الـيت              -٦٣-١٢٩

تسمح للمغتصبني بأن يفلتوا من اإلدانة اجلنائية بالزواج مـن ضـحاياهم مـن              
  ؛)هولندا(األحداث، وصون حقوق املغتَصبات 

 من القانون اجلنائي اليت جتيز للمغتصبني الزواج        ٤٧٥إلغاء املادة     -٦٤-١٢٩
  ؛)الربتغال(من ضحاياهم لإلفالت من احملاكمة 

طفال، مبـا يف ذلـك العقوبـة        حظر مجيع أشكال العنف ضد األ       -٦٥-١٢٩
  ؛)الربتغال(البدنية، يف مجيع السياقات 

تكثيف اجلهود لوقاية القّصر من أن ُيستخدموا يف األعمال املرتلية            -٦٦-١٢٩
  ؛)سلوفاكيا(القسرية أو اخلطرة 

اختاذ تدابري إضافية لتدريب قوات األمن، بناء على ما أوصي بـه              -٦٧-١٢٩
  ؛)سويسرا(قوق اإلنسان ، لضمان احترام ح٢٠٠٨عام 
تكثيف جهوده ملكافحة اإلفالت من العقاب وتيسري سبل الوصول        -٦٨-١٢٩

  ؛)سويسرا(إىل العدالة 
  ؛)فييت نام(تكثيف اجلهود والتدابري إلرساء سيادة القانون   -٦٩-١٢٩
مواصلة إصالح نظام العدالة اجلنائية، مبا يف ذلك ضـمان أحـد              -٧٠-١٢٩

إما اهتامهم بارتكاب جرائم تنص عليها التشريعات       : تجزينأمرين بالنسبة إىل احمل   
اجلنائية وحماكمتهم وفقاً للمعايري الدولية للمحاكمة العادلة أو اإلفراج عنهم فوراً        

  ؛)أستراليا(
تنفيذ برنامج وطين أو تنظيم محلة وطنية للتوعية بالقوانني اجلديدة            -٧١-١٢٩

مشاهبة موجهة إىل القضاة وغريهم مـن       وتشجيع االمتثال هلا، إىل جانب محالت       
  ؛)الربازيل(املشتغلني بالقانون 

مواصلة وضع إصالح العدالة على سلم األولويات، يف إطار مبدأ            -٧٢-١٢٩
  ؛)شيلي(فصل السلطات 
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مواصلة برامج التدريب على حقوق اإلنسان لفائـدة املـوظفني            -٧٣-١٢٩
 مع املمارسة املتبعة ء املعاملة، متاشياًاملكلفني بإنفاذ القانون، يف جمال التعذيب وسو    

  ؛)اليونان (أصالً
األخذ باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان يف احملاكمـات الوطنيـة            -٧٤-١٢٩

  ؛)العراق(
مواصلة اجلهود لضمان حصول ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان          -٧٥-١٢٩

  ؛)الكويت(على تعويض فعال ومرن وفوري 
ن سبل انتصاف فعالة ومرنة وفورية لضحايا مواصلة جهوده لضما  -٧٦-١٢٩

  ؛)مجهورية مولدوفا(انتهاكات حقوق اإلنسان 
تكثيف جهوده ملكافحة التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة           -٧٧-١٢٩

على يد أعوان الدولة، بوضع خطة تدريب يف جمال حقوق اإلنسان لفائدة قوات             
  ؛)إسبانيا(أمن الدولة 

ن أجل زيادة متثيل املرأة يف املناصب املنتخبـة         مواصلة العمل م    -٧٨-١٢٩
  ؛)سري النكا(ومواقع صنع القرار 

مواصلة عمله لتعزيز حرية التعبري والتعجيل باعتماد قانون جديد           -٧٩-١٢٩
  ؛)السودان(للصحافة 

اختاذ إجراءات فورية لتنفيذ احلكم الوارد يف الدسـتور اجلديـد          -٨٠-١٢٩
قوق اإلنسان الدولية، مبا فيها حرية الصحافة وحريـة         واملتعلق باالحترام التام حل   

  ؛)السويد(التعبري والتجمع وتكوين اجلمعيات 
  ؛)تركيا(مواصله اجلهود لتعزيز فصل السلطات   -٨١-١٢٩
استكمال إطار قانوين يكفل حرية التعبري التامة، بالتعـاون مـع             -٨٢-١٢٩

  ؛)ت املتحدة األمريكيةالواليا(نقابات الصحافة وجمموعات الدفاع عن احلقوق 
التعجيل بإقرار طلبات الترخيص جلميع منظمات اجملتمع املـدين           -٨٣-١٢٩

اليت تستويف الشروط القانونية، مبا فيها املنظمات اليت تـدافع عـن األقليـات              
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(

مواصلة التعاون الفعال والعملي الرتعة بني احلكومة واملؤسسات          -٨٤-١٢٩
  ؛)أذربيجان(لوطنية حلقوق اإلنسان ا

مراجعة قانون الصحافة حبيث يتوافق مع املعايري الدولية، واختـاذ            -٨٥-١٢٩
التدابري الالزمة لتطبيق مبادئ احلرية املنصوص عليها يف الدستور تطبيقاً فعـاالً            

  ؛)بلجيكا(
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نزع صفة اجلرمية عن جرائم الصحافة، ومنع القبض على األفـراد             -٨٦-١٢٩
  ؛)كندا(ذين يعربون عن آرائهم، بوسائل منها وسائط اإلعالم االجتماعية ال

حتويل مشروع قانون الصحافة اجلديد إىل تقدم كـبري يف جمـال              -٨٧-١٢٩
  ؛)شيلي(حرية الرأي والتعبري 

مواصلة سن تشريعات وتعزيز السياسات العامة الفعالة لـضمان           -٨٨-١٢٩
 اجملتمع، مبا يف ذلك تعزيز مشاركة املرأة        محاية واحترام حقوق النساء ودورهن يف     

  ؛)مصر(يف احلياة العامة وعملية التنمية 
االستمرار يف االنفتاح على حوار بّناء مع مجيع أعـضاء اجملتمـع      -٨٩-١٢٩
  ؛)مصر(املدين 
مراجعة قانون الصحافة وغريه من التشريعات املتصلة باملوضوع          -٩٠-١٢٩

  ؛)إستونيا( مع املعايري الدولية م متاشياًحبيث تسمح بالتمتع حبرية اإلعال
حذف العقوبات اليت تشمل احلرمان من احلريـة مـن قـانون              -٩١-١٢٩

الصحافة، ومراجعة األحكام اجلنائية يف جمال حرية التعبري حبيث ال ميكن القبض            
  ؛)فرنسا(على أي صحايف أو مدافع عن حقوق اإلنسان جملرد تعبريه عن رأيه 

قانون الصحافة وإبطال األحكام اليت تفضي إىل تقييـد         مراجعة    -٩٢-١٢٩
حرية الرأي والتعبري وحرية الدين واملعتقد، واختاذ التدابري الالزمة لفسح اجملـال            

  ؛)أملانيا(زيهة واملوضوعية   اإلعالم احلرة والنلوسائط
اتباع املزيد من السياسات الرامية إىل تعزيز مشاركة املـرأة يف             -٩٣-١٢٩

  ؛)اليونان(حي احلياة العامة، مبا فيها احلياة السياسية واملهنية مجيع منا
 من الدستور اجلديد اليت تكفل حرية       ٣احلرص على تطبيق املادة       -٩٤-١٢٩

  ؛)الكرسي الرسويل( مع األحكام الدولية حلقوق اإلنسان العبادة للجميع، متاشياً
لتعبري املنـصوص  اختاذ اإلجراءات الالزمة لضمان احلق يف حرية ا   -٩٥-١٢٩

  ؛)املكسيك(عليه يف الدستور 
مراجعة قانون الصحافة حبيث يتوافق مع املعايري الدولية املتعلقـة            -٩٦-١٢٩

  ؛)سلوفاكيا(باحلريات اإلعالمية 
اختاذ املزيد من التدابري للقضاء على التفاوت يف تلقـي الرعايـة              -٩٧-١٢٩

واملناطق اليت تفتقـر إىل هـذه       سيما بالنسبة إىل الفئات املستضعفة       الصحية، ال 
  ؛)سري النكا(اخلدمات 

تيسري سبل تلقي النساء والفتيات الرعاية الـصحية والتعلـيم،            -٩٨-١٢٩
  ؛)تايلند(خاصة يف املناطق الريفية 
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والـسكن  " املغـرب األخـضر   "مواصلة توسيع نطاق برناَجمي       -٩٩-١٢٩
لى الفقـر واإلقـصاء     االجتماعي وتوطيدمها، ومها برناجمان ضروريان للقضاء ع      

  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(االجتماعي 
  ؛)نام فييت(ختصيص املزيد من املوارد للربامج اليت تكافح البطالة   -١٠٠-١٢٩
االستمرار يف تنفيذ التدابري املناسبة، مبا فيهـا تقـدمي خـدمات              -١٠١-١٢٩

 ؛)أذربيجان(اجتماعية أفضل ملعاجلة مشكالت املغاربة املقيمني يف اخلارج 

زيادة استثماره يف التعليم والرعاية الصحية والتوظيـف قـصد            -١٠٢-١٢٩
 ؛)الصني( التنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة دعيمت

تكثيف اجلهود لتحقيق املزيد من التقـدم يف تعزيـز احلقـوق              -١٠٣-١٢٩
 واملعـاقني   سيما حقوق النساء واألطفـال     االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ال   

 ؛)مصر(

زيادة عدد برامج طب التوليد والرعاية قبل الـوالدة ورعايـة             -١٠٤-١٢٩
 يف  سـيما  الاملواليد وحضور أخصائيي الطب واملساعدين الطبيني أثناء الوالدة،         

 ؛)الكرسي الرسويل(املناطق الريفية 

حلقوق مواصلة اجلهود املتعلقة باختاذ اإلجراءات والتدابري لتعزيز ا         -١٠٥-١٢٩
 ؛)األردن(االقتصادية واالجتماعية اليت نقّدرها أميا تقدير 

ختصيص املزيد من املوارد لتعزيز حقوق اإلنـسان ومحايتـها يف             -١٠٦-١٢٩
جماالت حامسة مثل القضاء على الفقر وإقامة العدل والتعليم والـصحة العامـة             

 ؛)ماليزيا(جلميع فئات السكان بني اجلنسني واملساواة 

وضع سياسات يف النظام الصحي لتلبية احتياجات املستـضعفني           -١٠٧-١٢٩
 ؛)املكسيك(

مواصلة محلة احلصول على املاء الصاحل للشرب والكهربـاء يف            -١٠٨-١٢٩
 ؛)موناكو(على نطاق واسع املناطق الريفية 

مواصلة حتسني البيئة التجارية للحفز إىل إجيـاد فـرص العمـل              -١٠٩-١٢٩
 ؛)باكستان(

واصلة حتسني وزيادة التدابري املتعلقة ببيئة العمل وإجياد فـرص          م  -١١٠-١٢٩
 ؛)فلسطني(العمل 

 يف  خاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية،     ختكثيف جهود ترسي    -١١١-١٢٩
 ؛)قطر(والبطالة جمال الصحة والتعليم والسكن 
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اململكة العربيـة  (احلقوق االقتصادية   عزيز  بذل املزيد من اجلهد لت      -١١٢-١٢٩
 ؛)لسعوديةا

 احلقوق االجتماعيـة    دعيماالستمرار يف اختاذ التدابري الالزمة لت       -١١٣-١٢٩
 ؛)السنغال(والثقافية 

مواصلة تيسري سبل تلقي النساء الرعاية الصحية وزيادة خفـض            -١١٤-١٢٩
سيما يف املناطق الريفية، وذلك مبساعدة املنظمـات         معدل وفيات األمهات، ال   

  ؛)سنغافورة(ضوع مثل منظمة الصحة العاملية الدولية املعنية باملو
مواصلة إيالء األولوية ملبادرات مكافحة الفقر، والتأكد مـن أن            -١١٥-١٢٩

  ؛)جنوب أفريقيا(برامج احلد من الفقر تتلقى التمويل الكايف 
االستمرار يف وضع تدابري فعالة للحد من األمية، وزيادة جـودة             -١١٦-١٢٩

  ؛)أذربيجان (التعليم وأدائه يف البلد
اختاذ املزيد من التدابري لتيسري سبل التحاق اجلميـع بـالتعليم             -١١٧-١٢٩

  ؛)بيالروس(االبتدائي 
االستمرار يف جهوده الكبرية الرامية إىل إدراج التثقيف يف جمال            -١١٨-١٢٩

  ؛)جيبويت(حقوق اإلنسان يف الربامج والكتب املدرسية 
سان يف صلب املنـاهج الدراسـية       زيادة إدماج قيم حقوق اإلن      -١١٩-١٢٩

  ؛)العراق(
مواصله جهوده لالرتقاء مبستوى التعليم العام ومحالت التوعيـة           -١٢٠-١٢٩

  ؛)سنغافورة(وبرامج التدريب يف جمال حقوق اإلنسان 
رسم استراتيجيات لتحسني إدارة تـدفقات هجـرة الالجـئني            -١٢١-١٢٩

وهنم لسوء احلظ قدرات املغرب     السياسيني واالقتصاديني الذين يتجاوز تدبري شؤ     
  ؛)سوازيلند(وموارده 

مواصلة التقدم يف تنفيذ السياسات اليت تصون حقوق املهاجرين           -١٢٢-١٢٩
  ؛)إندونيسيا(وكرامتهم 

مواصلة التعاون مع آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة            -١٢٣-١٢٩
  ؛)كوستاريكا(

حترام حقوق اإلنسان التام يف إطار اختاذ ما يلزم من تدابري تكفل ا  -١٢٤-١٢٩
سيما احلق يف الدفاع واحلق يف عدم اللجوء إىل التعـذيب            مكافحة اإلرهاب، ال  

  ؛)فرنسا(
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السعي بنشاط إىل تنفيذ الربنامج الذي وضعته املؤسسة الوطنيـة            -١٢٥-١٢٩
مجهوريـة  (حلقوق اإلنسان وتقاسم أفضل املمارسات املكتسبة مع اجملتمع الدويل          

  ؛)يال البوليفاريةفرتو
تبسيط جتربته املتعلقة بإنشاء إدارة ومندوبية وزارية عامة معنيـة            -١٢٦-١٢٩

  ؛)اليمن(حبقوق اإلنسان قصد إفادة بلدان أخرى من هذه التجربة 
تنظيم مؤمترات إقليميـة يف املغـرب لتبـادل اآلراء وأفـضل              -١٢٧-١٢٩

ستقبل وتشجيع التعـاون بـني      املمارسات بشأن تعزيز املبادرات املتطلعة إىل امل      
  ؛)هنغاريا(اجملموعات اإلقليمية 

االستمرار يف توسيع اخلـربة يف امليزنـة املراعيـة لالعتبـارات              -١٢٨-١٢٩
اجلنسانية، اليت ميكن عّدها ممارسة جيدة للجميع يف منطقة الشرق األوسط ومشال 

  ).مجهورية مولدوفا(أفريقيا ويف غريمها يف املناطق 
يف طـور     أهنا ُنفِّذت أصالً أو     املغرب الذي يرى   التوصيات التالية بتأييد  حتظى  و  -١٣٠
  :التنفيذ

تكثيف جهوده للتصديق على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع             -١-١٣٠
  ؛)األرجنتني(األشخاص من االختفاء القسري 

مواصله جهوده لتعزيز حقوق األطفال، خاصة تلك املتعلقة بعدالة           -٢-١٣٠
  ؛)السودان(اكم واملختصة بشؤون القّصر األحداث واحمل

سيما  اختاذ التدابري الالزمة حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان، ال          -٣-١٣٠
يف الصحراء الغربية، من املضايقة أو القمع أو التوقيف أو االحتجـاز، بوسـائل     

  ؛)كندا(منها منح اعتماد رمسي للجمعيات العاملة يف هذا اجملال 
  ؛)تايلند(لة بطالة الشباب حل مشك  -٤-١٣٠
االستمرار يف التعاون الوثيق مع اجملتمع املدين للحد من وفيـات             -٥-١٣٠

 مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة         ٤األطفال حبيث ُيتوصل إىل حتقيق اهلدف       
  ؛)أوزبكستان(

مواصلة العمل من أجل تيسري سـبل تلقـي الرعايـة الـصحية               -٦-١٣٠
  ؛)البحرين(

ر يف بذل جهوده لتنفيذ استراتيجية وزارة الصحة، خاصة       االستمرا  -٧-١٣٠
يف جمال صحة األمهات واألطفال لزيادة تقليص معدل وفيات األطفال، وهـي            

  ؛)موناكو( من األهداف اإلمنائية لأللفية ٤استراتيجية ترتبط باهلدف 
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مواصلة توفري السكن االجتماعي لسكان املناطق الريفية قـصد           -٨-١٣٠
  ؛)جنوب أفريقيا(عيشتهم حتسني ظروف م

االستمرار يف توفري تعليم أساسي جلميع األطفال يف مجيع أحنـاء             -٩-١٣٠
املغرب، وتوفري برامج تعليمية جيدة، مع االهتمام خاصة مبنح التسرب املدرسي           

  ؛)اإلمارات العربية املتحدة(
اختاذ املزيد من التدابري لتقليص معـدالت التـسرب املدرسـي             -١٠-١٣٠

  ؛)ناناليو(
االهتمام خاصة جبميع تدابري حتسني حالة حقـوق اإلنـسان يف             -١١-١٣٠

سيما وضع تدابري مستقلة وموثوقـة وتنفيـذها لـضمان           الصحراء الغربية، ال  
االحترام التام حلقوق اإلنسان وكفالة احلقوق األساسية مثـل حريـة تكـوين             

  ؛)آيرلندا(اجلمعيات وحرية التعبري 
 من تدابري لتوفري احلماية املناسبة حلقوق اإلنسان يف         اختاذ ما يلزم    -١٢-١٣٠

الصحراء الغربية يف ضوء التقارير اليت تتحدث عن االختفاء القسري والتعذيب           
وسوء املعاملة وتضييق حرية التعبري وتكوين اجلمعيات وحرية التجمع على يـد            

  ؛)إسبانيا(قوات األمن املغربية 
  :ناه بتأييد املغربومل حتظ التوصيات الواردة أد  -١٣١

النظر يف سحب ما تبقى من إعالنات وحتفظات علـى اتفاقيـة              -١-١٣١
  ؛)سلوفينيا(القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

 من اتفاقية القضاء علـى  ١٥ و٢سحب إعالناته املتعلقة باملادتني    -٢-١٣١
 ال تزال متّيز ضد     مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وتغيري األحكام التشريعية اليت        

  ؛)سويسرا(النساء 
النص قانوناً على وقف اختياري لتطبيق عقوبة اإلعدام بأسـرع            -٣-١٣١

  ؛)بلجيكا(وقت ممكن 
ضمان أن اإلجراءات اليت حتكم تسجيل منظمات اجملتمع املدين،           -٤-١٣١

مبا فيها تلك اليت تدافع عن حق الشعب الصحراوي يف تقرير مصريه، تتوافق مع              
  ؛)النرويج( ايري الدوليةاملع

حتويل مجيع أحكام اإلعدام إىل أحكام بالسجن، وإلغـاء عقوبـة             -٥-١٣١
  ؛)فرنسا (اإلعدام هنائياً

مراجعة مدونة األسرة ملنع تعدد الزوجـات وزواج األحـداث            -٦-١٣١
  ؛)بلجيكا(
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 ورفض املغرب التوصية التالية اليت يرى أهنا ال تندرج ضمن والية جملس حقوق              -١٣٢
  :اإلنسان

بعثة األمم املتحـدة    "قبول إنشاء مكّون دائم حلقوق اإلنسان يف          -١-١٣٢
، علماً بأهنا بعثة حفظ السالم الوحيدة       )مينورسو" (لالستفتاء يف الصحراء الغربية   

  ).أوروغواي(اليت ليس لديها هذا املكون 
عـن موقـف    أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب        /مجيع االستنتاجات و  و  -١٣٣

أهنا تأويلها على   وال ينبغي   . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(الدولة  
  .العامل ككلفريق الحتظى بتأييد 

  التعهدات وااللتزامات الطوعية  -ثالثاً  

أبلغ املغرب الفريق العامل باعتزامه تقدمي تقرير مرحلي يف غضون سنتني سيشري فيه               -١٣٤
  .دم احملرز يف تنفيذ التوصيات اليت قبلهاإىل مستوى التق
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