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 حقوق اإلنسان جملس
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 جدول األعمالمن  6البند 
 االستعراض الدوري الشامل

 *تقرير الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل  
 املغرب  
 إضافة  

آراء بشأأأأالن االسأأأأت/تا ال وصيو التوالأأأأمال  وااللتةامأأأأال ال و مأأأأة والأأأأردود   
 من الدولة موضع االستعراضاملقدمة 

 
 

 مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الرتمجة ابألمم املتحدة. * 
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 مقدمة -يوالا  
هززذه الصر ززة لتاززدد الت امهززا هوا ززلة جهودهززا مززن أجززل  ايززة  قززو   اململكززة املبرةيززةتنتهزز   -1

، واملشزارةة الصاعلزة والبنزا ة اإلنسان والنهوض هبا، والعمل على تع ي هزا علزى املسزتويل الزوال والزدوي
 يف جملس  قو  اإلنسان.

مزن إمكانيزال لتع يز   تتيحز جتدد اململكة املبرةية دعمها آللية االستعراض الدوري الشامل ملا  -2
، وابعتبارهززا اإلازار قزو  اإلنسززان يف العزامل ومززن بزرل لتبززادل اازربال واملمارسززال الص زلى يف هززذا 

البلزززززدان آليززززة تعاونيزززززة ترتكزززز  علزززززى مبززززادا املوازززززوعية والشززززصابية واملسزززززاواة يف  ززززل ا زززززرتا  ثقابززززال 
تهزا وتراةههزا، وبزا مزا يعةزد عليز  قزرار جملزس ةوني ايزة وتع يز   قزو  اإلنسزان، و  هزا دزد واستثمارها 

 .2012أيلول/سبتمرب  20املعرخ يف  21/3 قو  اإلنسان رقم 
تلقت اململكة املبرةية خالل احلوار التصزاعل  ةرسزم الولزة الثالثزة مزن آليزة االسزتعراض الزدوري  -3

التو زيال موازوت تشزاور موسز  ةزل اتلزا األازراة املعنيزة هذه  ةانتوقد   .تو ية 244الشامل 
ةزذا مزن أجزل و  ، قزو  اإلنسزانمايزة وتع يز  املتعلقزة حالعموميزة ابعتبارهزا تقييمزا للسياسزال والزربام  

 لكة املبرةية ةشأهنا.محتديد املوقا الرمس  للم
تو زززية تعتربهزززا  23، منهزززا ت ابلتأييزززد التزززا تو زززية   يززز 191أن إىل  املبرةيزززة تشزززمل اململكزززة -4

تنززدرض اززمن اإل ززال ال املربجمززة مززن  ابعتبارهززا تو ززية يف اززور التنصيززذ 168اململكززة منصززذة ةليززا و
 .ارة الدولة

 26تو ززززية مربواززززة ج ئيززززا و 18تو ززززية، منهززززا  44أخززززذل اململكززززة املبرةيززززة علمززززا    -5
 تو ية مربواة ةليا.

تو زززيال، و لزززا النزززدراجها ازززمن واليزززة جملزززس  9عزززد  قبوهلزززا لزززززززززز تبزززدي اململكزززة املبرةيزززة  -6
 األمن التاة  لألمم املتحدة.

 االخنراط والتعاون مع امل/ظومة األمممة حلقوق اإلنسان -اثنماا  
تعتزززززرب اململكزززززة املبرةيزززززة االن زززززما  للنزززززكوث الدوليزززززة حلقزززززو  اإلنسزززززان وتكثيزززززا التعزززززاون  -7

وآلياهتزززا وسزززيلة أساسزززية للنهزززوض حقزززو  اإلنسزززان و ايتهزززا. ويف هزززذا  ةوالتصاعزززل مززز  املن ومزززة األ يززز
النززززدد، وةمززززا جززززا  يف التقريززززر الززززوال، وا ززززلت اململكززززة املبرةيززززة ان ززززمامها للنززززكوث املززززذةورة، 
وخا ززة الربتوةززوالل امللحقززة ابالتصاقيززال الدوليززة، ةمززا ربعززت مززن وتززملة تصاعلهززا مزز  اآلليززال األ يززة 

 جرا ال ااا ة وهيئال املعاهدال.حلقو  اإلنسان ةاإل

يف جمزززال  ارسزززتها االتصاقيزززة، مزززن قبيزززل التزززدرض  ةتعةزززد اململكزززة املبرةيزززة علزززى مبزززادا رئيسزززي -8
وهتييزززل الشزززروو املوازززوعية لالن زززما  لزززبعة النزززكوث الدوليزززة ةمال مزززة الرتسزززانة التشزززريعية وا زززا  
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بززور االن ززما  إليهززا، وةززذا مبززدأ الززتحص   التززداةمل اإلجرائيززة امليسززرة لتصعيززل مقت ززيال هززذه النززكوث
 على االتصاقيال الدولية الذي يكصل  القانون الدوي حلقو  اإلنسان.

 موقف اململكة املغربمة بشالن التوالمال املقدمة إلمها -اثلثاا  
تسزززال اململكزززة املبرةيزززة اهتمزززا  الزززدول املتدخلزززة أثنزززا  احلزززوار التصزززاعل  ابإل زززال ال الززز   -9

ا خززززالل الصززززرتة املشززززمولة ابلتقريززززر، والزززز  ت امنززززت مزززز  تصعيززززل مقت ززززيال دسززززتور سززززنة متززززت مبا ززززرهت
2011. 

تعةزززد اململكزززة املبرةيزززة علزززى أن موقصهزززا مزززن التو زززيال ابلزززربة الكلززز  أو ال ئززز  أو عزززد   -10
 القبول مت يف إاار التقيد هبادا وأ كا  الدستور واالتصاقيال الدولية املناد  عليها.

املقدمززززززة خززززززالل الولززززززة الثالثززززززة التو ززززززيال تعززززززرض اململكززززززة املبرةيززززززة أد ه موقصهززززززا ةشززززززأن  -11
 .لالستعراض الدوري الشامل

 توالمة اب تبارها م/فذة كلما 23تبدي اململكة املغربمة أتيمدها لأأأأأأأأأأ   
د وقززد هززم جزز   ةبززمل منهززا اإلاززار التشززريع  الززوال اززد التمييزز  ةشززكل عززا ، و التمييزز  ازز -12

ومناه زززززة العنزززززا والعقزززززا  البزززززد  ازززززد   تشزززززبيل العمزززززال املنززززز ليلو اإلجهزززززاض  بئزززززال ةعينهزززززا، و
األاصززال وال ززما ل املتعلقززة حريززة النززحابة والززرأي وةعززة الوانززل املتعلقززة ابلتصاعززل مزز  املن ومززة 

 األ ية حلقو  اإلنسان، ةما مهت هذه التو يال إ الح من ومة العدالة.

 ، وةمززززا ورد يف التقريزززر الززززوال، بزززلن الصزززرتة املشززززمولة ابالسزززتعراض متيزززز ل ويف هزززذا السزززيا -13
، خا ززة تلزززا املتعلقززة ةتع يززز  اإلاززارين القزززانو  واملعسسزززا  2011ةتن يززل مقت زززيال دسززتور سزززنة 

للنهززوض حقززو  اإلنسززان و ايتهززا، وهززو مززا اسززتل   ترةيزز  الهززود علززى مال مززة القززوانل الوانيززة مزز  
 ر وااللت امال الدولية للمملكة املبرةية يف جمال  قو  اإلنسان.مقت يال الدستو 

 وهذه أرقا  التو يال ال  تعيدها اململكة املبرةية ابعتبارها منصذة ةليا:  -14

17.144, 29.144, 34.144, 35.144, 72.144, 73.144, 76.144, 
78.144, 79.144, 90.144, 91.144, 114.144, 117.144, 121.144, 
122.144, 127.144, 133.144, 135.144, 139.144, 159.144, 
210.144, 226.144, 244.144. 
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 توالمة اب تبارها يف طور الت/فمذ168تبدي اململكة املغربمة أتيمدها لأأأأأأأأ   
وقد هم ج   منهزا املمارسزة االتصاقيزة وتكثيزا التعزاون مز  اآلليزال األ يزة حلقزو  اإلنسزان،  -15

يندرض تصعيلها يف إازار توجز  اململكزة املبرةيزة املعزرب عنز  سزالصا  الصقزرة الثانيزة مزن هزذه الوثيقزة . ةمزا 
تعلقززززل ، خا ززززة املاإلنسززززانمهززززت هززززذه التو ززززيال تع يزززز  اإلاززززارين التشززززريع  واملعسسززززا  حلقززززو  

ابملسزاواة ةزل النسززل وةارةزة العنززا ازد النسزا  ومتكيززنهن اقتنزادحل، والنهززوض ابحلقزو  األساسززية 
للصئززال واملنززااا اهلشززة، خا ززة التعلززيم والنززحة وتع يزز  احلقززو  الصئويززة واحلقززو  الثقابيززة، ومال مززة 

لهاززرة السياسززة الوانيززة ل التشززري  النززائ  وتع يزز  احلززرحلل العامززة ومناه ززة التعززذيل وموا ززلة تنصيززذ
 ززززول إلبززززا  عقوةززززة  الززززوالواالجتززززار ابلبشززززر واسززززتكمال إاارهززززا القززززانو  وموا ززززلة احلززززوار واللاززززو  
، إازززززابة إىل النهزززززوض ابلرتةيزززززة الوانيزززززة للتنميزززززة املسزززززتدامة وحتقيزززززا أهزززززداة االسزززززرتاتياية اإلعزززززدا 

 قانون.والتكوين يف جمال  قو  اإلنسان، خا ة لدى املكلصل إبنصا  ال

ويهززم موقززا اململكززة التو ززيال املشززار إىل أرقامهززا أد ه ابعتبارهززا يف اززور التنصيززذ، و لززا   -16
 ةالتاي:

1.144, 4.144, 6.144, 7.144, 9.144, 10.144, 16.144, 19.144, 
20.144, 23.144, 31.144, 33.144, 37.144, 38.144, 39.144, 
40.144, 41.144, 42.144, 43.144, 44.144, 45.144, 46.144, 
47.144, 48.144, 49.144, 50.144, 51.144, 52.144, 53.144, 
54.144, 55.144, 56.144, 57.144, 59.144, 60.144, 62.144, 
63.144, 64.144, 65.144, 66.144, 67.144, 69.144, 81.144, 
82.144, 83.144, 84.144, 85.144, 86.144, 88.144, 93.144, 
97.144, 98.144, 99.144, 102.144, 103.144, 104.144, 

105.144, 106.144, 107.144, 108.144, 109.144, 110.144, 
112.144, 115.144, 116.144, 121.144, 122.144, 123.144, 
124.144, 125.144, 126.144, 128.44, 132.144, 136.144, 
140.144, 141.144, 142.144, 143.144, 144.144, 145.144, 
146.144, 147.144, 148.144, 149.144, 150.144, 151.144,  
152.144, 153.144, 154.144, 155.144, 156.144, 157.144,  
158.144, 160.144, 161.144, 162.144, 163.144, 164.144, 
165.144, 166.144, 167.144, 168.144, 169.144, 170.144, 
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171.144, 172.144, 173.144, 174.144, 175.144, 176.144, 
177.144, 178.144, 179.144, 180.144, 181.144, 182.144, 
183.144, 184.144, 187.144, 188.144, 189.144, 190.144, 
192.144, 193.144, 194.144, 195.144, 197.144, 198.144, 
199.144, 200.144, 201.144, 202.144, 203.144, 204.144, 
205.144, 206.144, 207.144, 208.144, 209.144, 211.144, 
212.144, 214.144, 217.144, 218.144, 219.144, 220.144, 
221.144, 222.144, 223.144, 224.144, 225.144, 227.144, 
228.144, 229.144, 230.144, 231.144, 232.144, 233.144, 
234.144, 235.144, 236.144, 237.144, 238.144, 239.144, 
240.144, 241.144 ,242.144. 

 يخذل اململكة املغربمة  لما ابلتوالمال التالمة اب تبارها توالمال مرفوضة  ةئما  
ومالءمأة التشأريع الأوطين  الدولمأة اجل/ائمأةلمحكمأة لنظأام رومأا األساسأ   االنضمام إىل -17

تعزد جزرائم هوجزل ن زا   ر  ةزل األبعزال الز يزدسزتور : تعةد اململكزة املبرةيزة علزى أن المع يحكامه
 نصسزز ، ن ززا المشززروت القززانون النززائ  جتررززا للاززرائم املننززول عليهززا يف  األساسزز ، ويت ززمن رومززا

الززرائم ابقززا ملقت ززيال ن ززا  عاقززل علززى هززذه ينسززانية و والززرائم اززد اإل اإلابدةهززا يف  لززا جززرائم 
 املواوعية يف املر لة احلالية. روما، غمل أن مسألة االن ما  اىل هذا االتصا  مل تن    روا 

: تعةزد اململكزة املبرةيزة علزى اإللغاء التام لعقوبأة اإل أدام مأع احلفأاى  لأ  وقأف ت/فمأذها -18
، ةمزززا تشزززمل إىل اإل زززال ال التشزززريعية الززز  1993 سزززنة منزززذ هزززذه العقوةزززة لتنصيزززذ الصعلززز  الوقزززا

 ابإلعزززدا  عليهزززا املعاقزززل الزززرائم ددعززز قامزززت هبزززا والزززواردة يف التقريزززر الزززوال والززز  توجزززت ةتقلزززي 
وتعةززد اململكززة أن النقززاين الززوال املتعلززا إبلبززا  عقوةززة اإلعززدا    العقوةززة. هبززذه النهززا  ززروو واززب 

 ما زال متوا ال.

و أأدم ضأأمان املسأأاواة بأأا ومأأع املأأواط/ا  لأأ  اخأأتالم ممأأوال   وهأأو    اجل/سأأمة  -19
والأأأةوا   واليأأأةابلاملتعلقأأأة  مقتضأأأمال مدونأأأة األسأأأرةبعأأأ  وإلغأأأاء  جتأأأرل العالقأأأال بأأأا املثلمأأأا

ونززز  ، مجيزز  املزززواانلمبزززدأ املسززاواة ةزززل  ، أرسزززىالدسززتور: تعةززد اململكزززة املبرةيززة علزززى أن واإلرث
ةمززا أن القززانون الززوال يززر  ويعاقززل مززرتكف أبعززال العنززا والتمييزز    ،حلمايتزز  ليززالعلززى إ ززدا  آ

الل املت زززززررين منززززز  وهزززززوحلهتم النسزززززية أو العرقيزززززة أو الدينيزززززة. مهمزززززا ةانزززززت أسزززززباة  ودوابعززززز  وميزززززو 
وابملقاةزززل بزززلن الدسزززتور أةزززد يف بنزززل  األول علزززى اإلازززار اازززال ابلثواةزززت الامعزززة لألمزززة املبرةيزززة، 
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الززززز  تتمثزززززل يف الزززززدين اإلسزززززالم  السزززززما والو زززززدة الوانيزززززة متعزززززددة الروابزززززد وامللكيزززززة الدسزززززتورية 
وعلي  بلن عنا ر هزذه التو زيال الز  تتعزارض مز  الثواةزت الامعزة السزالصة واالختيار الدروقراا . 

الززذةر ةربزز  التاززرل عززن العالقززال الراززائية خززارض إاززار الزز واض وعززد  جتززرل العالقززال النسززية ةززل 
املثليزززل وإلبززززا  ةعززززة مقت ززززيال مدونززززة األسزززرة املتعلقززززة ابلواليززززة والزززز واض واإلر ، ال حت ززززى ةتأييززززد 

ملبرةيززة. وهززذا املوقززا ينسززام متامززا مزز  وازز  اململكززة إزا  االتصاقيززال الدوليززة  ال النززلة، اململكززة ا
 إ  أهنا أةدل حتص اهتا خبنول املقت يال  ال النلة ابملوااي  غمل املعيدة السالصة الذةر.

ضمان وضع إ راءال لتسأيمل م/ظمأال امتمأع املأدع  مأع مالءمأة آلمأال التسأيمل  -20
ريزة سسزيس حل عةد اململكة املبرةية، وةما جا  يف تقريرهزا الزوال، علزى ا رتامهزات .لدولمةمع املعايري ا
 ريززة سسززيس  ة  ارسززةرقاةززوعلززى أن ،  ال النززلةالقانونيززة الدسززتورية و لمقت ززيال ل وبقززاالمعيززال 
الن زا   أنعلزى اعتبزار ، ئيةسزلهة الق زاالحتزت مراقبزة  ةعديزةرقاةزة تعزد  ةكابة رةوت اململكة المعيال

قززائم علززى ن ززا  التنززريا ولززيس  ،القززانو  للحززرحلل العامززة ابملبززر  واززمن   ريززة سسززيس المعيززال
، غمل أن الدولة املبرةية ال تعرتة ةوجود  عل  حراوي  ةما جا  يف التو يال ةل ن ا  الرتخي 

 التعليا.
والسأأمما األنشأأ ة  إزالأأة املمارسأأال التقممديأأة يف حأأق املسأأمحما واألقلمأأال األخأأر   -21

ةلزززد  اململكزززة املبرةيزززةعتزززرب ت .الدي/مأأأة وحريأأأة الفكأأأر والضأأأمري  و لأأأن نااأأأما مأأأع القأأأانون الأأأدوي
 ا ززززمن لميزززز  املقيمززززل بززززو  تراهبززززتةابززززة الشززززرائ  واألدحلن السززززماوية،   والتسززززاما وا ززززرتا االنصتززززاح 

 الدينيززززة، حكززززم   ززززارهتمهمززززا ةانززززت جنسززززياهتم ومعتقززززداهتم،  ريززززة  ارسززززة  ززززعائرهم ومعتقززززداهتم ا
 .الشأنها أرست  املواثيا الدولية يف هذا  الت اما منهوا اوقوانينه اودستوره اوثقابته اواترده

وةقززززدر مززززا ي ززززمن القززززانون املبززززرا  ريززززة  ارسززززة الشززززعون الدينيززززة ابعتبززززاره أرض االنصتززززاح و  -22
، و لززا ةززل األدحلن و حيززرل علززى سمززل  ارسززة مجيزز  الشززعائر الدينيززة ةززدون متييزز  ، التسزاما و احلريززة

مززن خززالل معاقبززة اإلجبززار علززى  ارسززة عبززادة أو املنزز  منهززا أو تعهيززل إ ززدى العبززادال أو احلصززالل 
الدينيزززة أو التسززززبل عمززززدا يف إ ززززدا  ااززززهرا  مززززن  ززززأن  أن دززززل هبززززدو ها ووقارهززززا أو مززززن خززززالل 

إىل املسزززاعدة أو اسزززتبالل مزززا تزززربة اململكزززة اسزززتبالل  اجزززة النزززا  العبزززادة ، ةقزززدر إتزززالة أمزززاةن 
 .األاصال القا رين يف معسسال التعليم أو النحة أو املالجل أو امليامت 

 ويننل موقا اململكة على التو يال املشار إىل أرقامها أد ه ابعتبارها مربواة ج ئيا: -23

12.144, 14.144, 15.144, 36.144, 58.144, 61.144, 75.144, 
94.144, 95.144, 96.144, 101.144, 111.144, 130.144, 

134.144, 138.144, 185.144, 191.144, 196.144. 
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يخذل اململكة املغربمة  لما ابلتوالمال التالمة اب تبارها توالمال مرفوضة كلما. وقد   
 :ه  هذا اجلةء

 زززا يتعزززارض مززز  الثواةزززت توالأأأمال إأأأء إلغأأأاء يو تعأأأديل بعأأأ  املقتضأأأمال القانونمأأأة   -24
الامعة لألمة املبرةية املننول عليهزا يف الدسزتور، ةمزا سزبا اإل زارة إىل  لزا يف الز   اازال مزن 

 .هذه الوثيقة املتعلا ابلتو يال املربواة ج ئيا

لربوتوكأو  االختمأاري  أدام واالنضأمام لتوالمال إء اإللغاء الفوري والتأام لعقوبأة اإل -25
تعةززد اململكززة املبرةيززة علززى أن : الثأأاع امللحأأق ابلعهأأد الأأدوي اقأأاد ابحلقأأوق املدنمأأة والسماسأأمة

مواززززوت إلبززززا  عقوةززززة اإلعززززدا  مززززازال يشززززكل مواززززوت نقززززاين واززززل مصتززززوح ةززززل اتلززززا الصززززاعلل 
 املعنيل.

مدونأأأأة  مبو أأأأا قأأأوانا يخأأأأر   أأأري  أأأن متابعأأأأة ال أأأحفمااالمت/أأأأا  توالأأأمال إأأأء  -26
الزززرأي والتعبزززمل مكصولزززة  ريزززة تعةزززد اململكزززة املبرةيزززة يف هزززذا النزززدد، علزززى أن  .وال/شأأأرال أأأحافة 

ةززر    ابلنززحابة والنشززر أب كززا  الدسززتور والقززوانل الوانيززة  ال النززلة،  يزز  أن القززانون املتعلززا
 ،للحريززة وتعوي ززها ةبرامززال مناسززبة اززما ل مهمززة هلززذا احلززا، مززن خززالل إلبززا  العقززوابل السززالبة

وتع يززززز  دور الق زززززا  يف جمزززززال  ايزززززة  ريزززززة  ،والتززززز ا  الدولزززززة حمايزززززة النزززززحصيل ازززززد ةزززززل اعتزززززدا 
. إال أن اململكزززززة املبرةيزززززة تعةزززززد موقصهزززززا ةعزززززد  سييزززززد اإللبزززززا  الكلززززز  ملتاةعزززززة واسزززززتقاللية النزززززحابة

ة النزززحصيل يف ق زززاحل ال تنززززدرض النزززحصيل هوجزززل مقت زززيال القزززانون النززززائ ،  يززز  أن متاةعززز
اززمن أدا  مهززامهم املهنيززة يززل أال د زز  لالسززتثنا  املززذةور  صا ززا علززى  قززو  املززواانل وحتقيقززا 

 .ملبدأ املساواة أما  القانون

تلصززت اململكززة املبرةيززة االهتمززا   االلتأأةام ومالءمأأة التشأأريع مأأع معاهأأدة جتأأارة األسأألحة. -27
 ذه االتصاقية هلا ألهنا مل تن م إليها ةعد.إىل عد  إل امية مقت يال ه

 وييهم موقا اململكة التو يال املشار إىل أرقامها أد ه ابعتبارها مربواة ةليا: -28

2.144, 3.144, 5.144, 8.144, 11.144, 13.144, 18.144, 32.144, 
70.144, 71.144, 74.144, 77.144, 80.144, 89.144, 92.144, 
100.144, 113.144, 118.144, 119.144, 129.144, 131.144, 
137.144, 186.144, 213.144, 215.144, 216.144. 
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تبأأدي اململكأأة املغربمأأة  أأدم قبويأأا للتوالأأمال التالمأأة النأأدرا ها ضأأمن واليأأة جملأأس   
 األمن التابع لألم  املتحدة

24.144, 25.144, 26.144, 27.144, 28.144, 30.144, 68.144, 
87.144, 243.144. 

    


