
 
 

 

 

 

 

 تقرير اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان

 برمس ادلورة الثانية لالس تعراض ادلوري الشامل للمغرب 

 

ومتت  0991اجمللس الاستشاري حلقوق اإلنسان، مكؤسسة وطنية مس تقةل ذات تركيبة تعددية عامةل يف جمال حقوق اإلنسان، س نة  ُأْحِدث  

وقد اعمتدت جلنة التنس يق ادلولية . ناظمة لعمل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسانبناء عىل مبادئ ابريس ال  1110إعادة تنظميه س نة 

ملبادئ  ةبقاطمكؤسسة م 1102-1101للفرتة ( أ)ومت جتديد اعامتده مؤخرا يف نفس الفئة ( أ)للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان اجمللس يف الفئة 

 .ابريس

الصادر يف اجلريدة الرمسية رمق  0.00.09الظهري رمق )حملدث للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان ا 1100ومبوجب الظهري الصادر بتارخي فاحت مارس 

، مت الارتقاء ابجمللس الاستشاري حلقوق اإلنسان إىل جملس وطين حلقوق اإلنسان خولت هل اختصاصات وهمام (1100مارس  3يف  2911

 متت دسرتة اجمللس يف ادلس تور اجلديد للمملةة ايذي مت اعامتده يف الاس تفتاء كام. موسعة يف جمال حقوق اإلنسان والقانون ادلويل اإلنساين

 .1100املنظم يف الفاحت من يوليوز 

ية وقد اضطلع اجمللس برئاسة جلنة التنس يق ادلولية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان لواليتني كام ترأس الش بةة اإلفريقية للمؤسسات الوطن 

جمللس أيضا عضوا يف النواة املؤسسة للحوار العريب األورويب للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، ابإلضافة إىل أن واكن ا. حلقوق اإلنسان

 .اجمللس يعد عضوا يف امجلعية الفرانةوفونية للجان الوطنية للهنوض حبقوق اإلنسان وحاميهتا

الشامل، يرشفه أن يوايف الفريق ابلتقرير التايل برمس ادلورة  ادلوري راضابالس تع املعين وإذ حييي اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان الفريق العامل

 .الثانية لالس تعراض ادلوري الشامل للمغرب

 الس ياق الس يايس واملؤسسايت

يف س ياق متسم بترسيع مسلسل اإلصالحات الس ياس ية ابملغرب واليت ترمجت عىل  1100اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان س نة جاء إحداث  -0

وإحداث املندوبية الوزارية امللكفة حبقوق اإلنسان ومبارشة إصالح النظام القانوين " الوس يط"صو  ابعامتد مقتضيات جديدة مهم مؤسسة اخل

ادلس تور  وقد توج هذا املسار ابعامتد. جمللس املنافسة والهيئة الوطنية للزناهة والوقاية من الرشوة وحماربهتا ونرش تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية

 .1100اجلديد للمغرب يف الفاحت من يوليوز 

قيات لقد جددت الوثيقة ادلس تورية التأكيد عىل الزتام املغرب مببادئ وقمي حقوق اإلنسان كام يه متعارف علهيا عامليا، كام كرست مسو الاتفا .1

 التعذيب و ل الانهتااكت اجلس مية حلقوق اإلنسان وإعامل مبدأ ادلولية املصادق علهيا عىل الترشيعات الوطنية ومنع مجيع أشاكل المتيزي، وجترمي

لرجال والنساء من قرينة الرباءة واحلق يف احملامكة العادةل وحرية الرأي والتعبري وحرية الصحافة واحلق يف الوصول إىل املعلومة وتعزيز املساواة بني ا

كام نص ادلس تور يف تصديره، . ية من خالل إحداث اجمللس األعىل للسلطة القضائيةخالل تأكيد مبدأ املناصفة وتعزيز اس تقاللية السلطة القضائ 

حظر وماكحفة  ل أشاكل المتيزي، بسبب اجلنس أو اللون أو املعتقد أو الثقافة أو الانامتء "ايذي يُشلك جزءا ال يتجزأ من هذه الوثيقة، عىل 

 ".يص، همام اكنالاجامتعي أو اجلهوي أو اللغة أو اإلعاقة أو أي وضع خش



 
 

 

 

 

 

إذ فتح . وبنصه عىل أن الربملان ميثل املصدر الوحيد للترشيع، عزز ادلس تور مبادئ ادلميقراطية المتثيلية مع تةريس ادلميقراطية التشاركية .3

عدد من اجملالس الاستشارية  كام متت دسرتة. ادلس تور يف وجه املواطنني ابب تقدمي العرائض واملبادرة الترشيعية وادلفع بعدم دس تورية القوانني

من قبيل اجمللس الاستشاري للش باب والعمل امجلعوي، اجمللس الوطين للغات والثقافة املغربية، وجملس الاستشاري لألرسة والطفوةل وجملس 

كام نص ادلس تور عىل . ت العموميةاجلالية املغربية ابخلارج، مبا يفتح الباب أمام مشاركة أوسع جملموع الفاعلني يف بلورة وتنفيذ وتقيمي الس ياسا

 .إحداث الهيأة امللكفة ابملناصفة وحماربة مجيع أشاكل المتيزي

 انشغاالت، حتدايت وتوصيات 

احلق  يشلك اإلعامل الفعيل ملقتضيات ادلس تور املتعلقة حبقوق اإلنسان وادلميقراطية التشاركية حتداي أساس يا لتعزيز ادلميقراطية وبناء دوةل .4

تقع ( 1100نونرب  19مت تعيني رئيس احلةومة يف )، واحلةومة اجلديدة 1100نونرب  12فعىل عاتق جملس النواب، املنتخب يف . ون ابملغربوالقان

ة التشاركية ميقراطياملهمة الةربى املتجسدة يف بلورة مجموع القوانني التنظميية والقوانني العادية املتعقةل حبقوق اإلنسان وتعزيز اس تقاللية القضاء وادل

 . واحلاكمة اجليدة

فاعيل اجملمتع املدين يف مسار إعداد القوانني املنصو  علهيا يف ادلس تور ويف إحداث   يدعو اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان إىل إرشاك:  توصية 

 .املؤسسات املدسرتة املتعلقة حبقوق اإلنسان واملواطنة واحلاكمة اجليدة

أال  وهام إعامل : اإلنسان، برشاكة مع القطاعات الوزارية واجملمتع املدين، دورا حموراي يف إجناز مرشوعني هميلكني لعب اجمللس الوطين حلقوق. 2

 .خطة العمل الوطنية يف جمال ادلميقراطية وحقوق اإلنسانوإعداد  األرضية املواطنة للهنوض بثقافة حقوق اإلنسان

مةوانت اجملمتع املدين واملؤسسات الوطنية واحلةومة، حول  1112اليت مت اعامتدها س نة  نساناألرضية املواطنة للهنوض بثقافة حقوق اإلجتمع 

وقد مت تشةيل جلنة اإلرشاف عىل تتبع ومراقبة تنفيذ املرشوع يف . رؤية مشرتكة وخطة معل يف جمال الرتبية والهنوض بثقافة حقوق اإلنسان

وتضم اللجنة اليت ينسقها اجمللس . هيم جماالت الرتبية والتةوين والتحسيس 1104-1100وأعدت اللجنة برانمج معل لس نوات  1119أكتوبر 

 .الوطين حلقوق اإلنسان فعاليات اجملمتع املدين وممثيل عدة وزارات

مة، املؤسسات احلةو )سهام يف خلق انسجام عام بني خمتلف األنشطة والتدابري اليت ينفذها مجموع الفاعلني يف جمال حقوق اإلنسان من أجل اإل

ادلولية العامةل الوطنية، اجملمتع املدين، منظومة األمم املتحدة، األنشطة املنفذة يف إطار التعاون الثنايئ ومتعدد األطراف، املنظامت غري احلةومية 

وقد مت حتيني . ع وغري ممركز، مت إعداد خطة العمل الوطنية يف جمال ادلميقراطية وحقوق اإلنسان من خالل اعامتد مسلسل تشاريك موس(ابملغرب

ليمت تقدميها من  1100، عىل ضوء مراجعة ادلس تور اجلديد املعمتد يف الفاحت من يوليوز 1101، اليت قدمت للحةومة يف يوليوز طةمقتضيات اخل

احلاكمة : أولوايت وتمتحور خطة العمل الوطين يف جمال ادلميقراطية وحقوق اإلنسان حول أربع. 1100جديد لرئيس احلةومة يف ش تنرب 

 . احلقوق الفئوية مث اإلطار القانوين واملؤسسايت والاجامتعية والثقافية والبيئية،وادلميقراطية، احلقوق الاقتصادية 

 

تنفيذ يف جمال ادلميقراطية وحقوق اإلنسان وتنفيذها وكذا ب  الوطنية طة العملخل الرمسي عامتداليويص اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان اب: توصية 

واجملمتع ( اجمللس)كام يدعو إىل اإلرشاك القوي للمؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان . مقتضيات األرضية املواطنة للهنوض بثقافة حقوق اإلنسان

 .املدين يف تنفيذ وتقيمي وحتيني هاتني اآلليتني لالنسجام الاسرتاتيجي

 

 



 
 

 

 

 

 

مببادرة من فرق برملانية من لكتا الغرفتني،  1100واختمت يف أبريل  1101انطلق يف مارس  ، ايذي"اإلعالم واجملمتع"أصدر احلوار الوطين حول . 6

بداء الرأي، مرشوع إلمن هجة أخرى، اكنت احلةومة قد أحالت عىل اجمللس، . مجموعة من املقرتحات يف جمال وسائل اإلعالم وحرية الصحافة

 .نص القانون، داعيا بشلك خا  إىل إلغاء العقوابت السالبة للحريةوقد قدم اجمللس مالحظاته حول هذا ال . قانون الصحافة

( خاصة الصحافة املةتوبة)يدعو اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان إىل التعجيل ابلقيام مبراجعة شامةل للقوانني املنظمة لقطاع الاتصال واإلعالم 

س تور ومبادئ القانون ادلويل حلقوق اإلنسان، مع احلر  بشلك خا  وللمقتضيات اجلنائية يف جمال حرية التعبري، وذكل طبقا ملقتضيات ادل

 .عىل إلغاء العقوابت السالبة للحرية من قانون الصحافة

حلقوق األشخا  املعاقني  احلةومة املغربية ابملصادقة عىل الاتفاقية ادلولية تمنذ اجلوةل األوىل من الاس تعراض ادلوري الشامل، قام. 2 

والربوتوكول الاختياري دنية والس ياس ية والربوتوكول الاختياري امللحق هبا، الربوتوكول الاختياري األول امللحق ابلعهد ادلويل اخلا  ابحلقوق امل

بة الاجتار ابألشخا ، وخباصة النساء وبروتوكول منع ومقع ومعاق ( جراءات إعامل الانضاممتمتمي إر ايف انتظ)امللحق ابتفاقية مناهضة التعذيب 

لربوتوكول كيوطو حول " ب"بقبول تعديل ابمللحق  ت احلةومةكام قام. واألطفال، املمكل التفاقية األمم املتحدة ملاكحفة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

تفاقية القضاء عىل من ا 11يل الفقرة األوىل من املادة دوتع 06واملادة  9وقام املغرب برفع حتفظه عىل الفقرة الثانية من املادة . التغريات املناخية

 .مجيع أشاكل المتيزي ضد املرأة

املسجل ابلرمغ من هذه اجملهودات فإن املامرسة الاتفاقية للمغرب تظل غري مةمتةل، كام يعرب اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان عن انشغاهل ابلبطء 

 .ل انضامم املغرب للربوتوكوالت الاختيارية ورفعه للتحفظاتيف جمال املالمئة واس تةامل إجراءات إعام

وأمام هذا الوضع، قام اجمللس بدراسة وضعية اخنراط املغرب يف املنظومة ادلولية حلقوق اإلنسان والنقائص املسجةل عىل مس توى املامرسة 

:  ، تدعو احلةومة إىل املصادقة عىل 1101دجنرب  11كل يف وقد مةنت هذه ادلراسة من إعداد مذكرة مت رفعها جلالةل امل. الاتفاقية للمملةة

الربوتوكول الاتفاقية ادلولية محلاية مجيع األشخا  من الاختفاء القرسي؛ الربوتوكول الاختياري للعهد ادلويل اخلا  ابحلقوق املدنية والس ياس ية؛ 

ة والثقافية؛ الربوتوكول الاختياري التفاقية القضاء عىل مجيع أشاكل المتيزي الاختياري امللحق ابلعهد ادلويل اخلا  ابحلقوق الاقتصادية والاجامتعي

للمنظمة ادلولية للعمل؛ اتفاقية ايذخائر العنقودية؛ بروتوكول ماكحفة مهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو؛  72ضد املرأة؛ الاتفاقية رمق 

ق حبامية حضااي املنازعات املسلحة ادلولية؛ الربوتوكول املتعلق حبظر أو تقييد اس تعامل األسلحة الربوتوكول األول اإلضايف التفاقيات جنيف املتعل

 (.الربوتوكول الثالث التفاقية حظر أو تقييد اس تعامل أسلحة تقليدية معينة ميةن اعتبارها مفرطة الرضر أو عشوائية األثر)احملرقة 

 

 1119فرباير )دوليتني حول إعامل الربوتوكول الاختياري امللحق ابتفاقية مناهضة التعذيب  كام نظم اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ندوتني

 (.1119ماي )والاتفاقية حقوق األشخا  املعاقني ( 1100وش تنرب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

   

 :يدعو اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان احلةومة إىل تعزيز ممارس هتا الاتفاقية من خالل 

  ية اليت تنص علهيا الاتفاقيات ادلولية والربوتوكوالت الاختيارية ابعامتد مقاربة تشاورية، تشاركية وإدماجية إحداث اآلليات الوطن

 اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب: خملتلف األطراف املعنية؛ ويأيت عىل رأس تكل اآلليات 

 تفاقية ادلولية محلاية مجيع األشخا  من الاختفاء القرسياملصادقة عىل نظام روما األسايس احملدث للمحمكة اجلنائية ادلولية والا 

 توجيه دعوة دامئة للملكفني بوالايت اإلجراءات اخلاصة؛ 

  اللجنة احملدثة مبوجب الاتفاقيات وامللكفة مبراقبة مدى )احلر  عىل الانتظام والاس مترار يف تقدمي التقارير إىل اللجان التعاهدية

 يات الصادرة عهنا؛وتنفيذ وتتبع التوص ( تنفيذها

  مواصةل هجود اإلسهام يف اس تصدار معايري دولية حلقوق اإلنسان وذكل عىل غرار املبادرات اليت س بق حلةومة املغرب القيام هبا يف

عرتف اإلعالن املتعلق حبق ومسؤولية األفراد وامجلاعات وهيئات اجملمتع يف تعزيز وحامية حقوق اإلنسان واحلرايت األساس ية امل"إعداد 

، والقرار الصادر مؤخرا بشأن إحداث منصب مقّرر "إعالن األمم املتحدة حول الرتبية والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان"و" هبا عامليا  

 .خا  لألمم املتحدة حول احلقيقة والعداةل

 دمايج مع األطراف إشاوري وإطالق مسلسل ت لربوتوكول الاختياري التفاقية مناهضة التعذيب الترسيع بإجراءات الانضامم عىل ا

 .املعنية من أجل إحداث اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب

  الربوتوكول الاختياري الثاين للعهد ادلويل اخلا  ابحلقوق املدنية والس ياس يةالانضامم  إىل 

  ية والثقافيةالانضامم إىل الربوتوكول الاختياري امللحق ابلعهد ادلويل اخلا  ابحلقوق الاقتصادية والاجامتع 

  ،اخلاصة بوضع الالجئني، مع تيسري مسطرة منحهم وضع الجئ؛ 0920طابق التفاقية مإصدار قانون خا  ابلالجئني 

 مالءمة الترشيع املغريب مع املقتضيات ادلولية من أجل ماكحفة الاجتار يف البرش 

ألشخا  ذوي اإلعاقة، بتعزيز وحامية مجيع حقوق هؤالء األشخا  وقد الزتم املغرب، من خالل املصادقة عىل الاتفاقية ادلولية حلقوق ا.  7

ويف هذا اإلطار، جيب القيام مبجهودات كبرية لضامن مجموعة من احلقوق األساس ية مثل الولوجيات، حرية . وضامن متتعهم هبا بصفة اكمةل وعادةل

 .املساواة وعدم المتيزيالتنقل، الصحة، اإلدماج وإعادة اإلدماج، املشاركة يف احلياة الس ياس ية و 

 

املتعلق بتعزيز حقوق األشخا  يف وضعية إعاقة، ايذي يعد مثرة مسار تشاوري بني عدد  61-19يدعو اجمللس إىل تبين مرشوع قانون : توصية 

ية إعاقة وينص عىل د هذا املرشوع عىل احلقوق املتأصةل للك خشص يف وضع ويؤك. من الرشاكء من اجملمتع املدين ومن قطاعات وزارية خمتلفة

جيب يمت أخذ مسأةل . يف اجملمتع هتمالاجامتعي واملهين وكذا مشارك موإدماهج األشخا  يف وضعية إعاقة مجموعة من التدابري الضامنة الس تقاللية

لرصد الس ياسات العمومية  يدعو اجمللس إىل وضع آلية. يف احرتام ملبدأ اإلدماج التدابرياإلعاقة، بوصفها ذات طابع أفقي، يف مجموع النصو  و 

املادة تعمل عىل التأكد من إعامل بعد اإلعاقة ومبدأ عدم المتيزي عىل أساس اإلعاقة بشلك أفقي يف  ل الس ياسات العمومية وذكل طبقا ملقتضيات 
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ال الهنوض ابحلقوق اإلنسانية األساس ية للمرأة، غري أن اس مترار وجود قوانني ومقتضيات متيزيية لقد حقق املغرب تقدما ال بأس به يف جم.  9

 . لكها أمور متثل انشغاالت وحتدايت كربى ،عامل الفعيل حلقوق معرتف هبا وممارسة العنف ضد النساء يف اجملال اخلا  والعاماإلوضعف 

املغرب وجناح ورش اإلصالحات الس ياس ية والاقتصادية والاجامتعية يظالن رهينان بقدرة  يعترب اجمللس يف ختام تقريره أن تقدم: توصية 

ويف هذا الصدد . املغرب عىل ترسيع اإلصالحات الرامية إىل الهنوض ابملساواة وضامن الةرامة للك املواطنني خاصة ابلنس بة للنساء والفتيات

ويدعو اجمللس أيضا إىل اعامتد قانون . عدم المتيزي واملناصفة: ية مببدأين أساس يني أال وهام جيب أن يمت تأطري إعامل ادلس تور والس ياس يات العموم 

    .خا  ابلعنف املزنيل

من هجة أخرى، يسجل اجمللس أن فتح فضاءات احلرية وتنايم املطالب الاجامتعية وحاالت احتالل الفضاء العام من طرف املتظاهرين . 01

حلقوق  وقد اكن اجمللس الاستشاري. غري متناسب للقوة العمومية وعنفا غري مربر أثناء تفريق املتظاهرين عرف من حني آلخر اس تعامال

اتفاقية رشاكة مع وزارة ادلاخلية يف جمال التةوين والتحسيس يف جمال حقوق اإلنسان لفائدة أطر وزارة ادلاخلية  1116قد وقع س نة  اإلنسان

الطرفان، يف هذا اإلطار، بإعداد دراسة لتقيمي برامج التةوين يف جمال حقوق اإلنسان ابملؤسسات التعلميية التابعة  وقد قام. امللكفة بإنفاذ القانون

 .1101للوزارة يف س نة 

القيام به ل التقيمي ايذي مت ةاماس تيويص اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان مبواصةل تنفيذ الاتفاقية اليت أبرهما مع وزارة ادلاخلية من خالل : توصية 

ريم إىل إدماج حقوق اإلنسان يف معاهد تةوين املوظفني امللكفني بإنفاذ القانون وكذا ت ،عرب بلورة وتنفيذ خطة للتدخل البيداغويج 1101س نة 

 .اإلعامل الفعيل لتوصية هيئة اإلنصاف واملصاحلة يف جمال احلاكمة األمنية

 


