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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة األوىل
  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٨- ٧جنيف، 

  ية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً املفوضجتميع للمعلومات أعدته
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  )ب(١٥للفقرة 

  املغرب

هذا التقرير هو عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا 
لك من وثائق األمم املتحـدة الرمسيـة ذات         يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذ          

 وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان                . الصلة
وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية اليت اعتمدها جملس . خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة من املفوضية

وبالنظر إىل . وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير. انحقوق اإلنس 
كون وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن معظم الوثائق املستخدمة كمراجع حتمل تارخياً يلي 

خذت يف االعتبار أيضاً آخـر التقـارير        ويف حال عدم وجود معلومات حديثة، أُ      . ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١
وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم            . والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال صاحلة      

املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمددة قد ُيعزى إىل عدم التصديق علـى                   
  .أو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان/ومعاهدة ما 
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   املعلومات األساسية واإلطار- أوالً 
  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

املعاهدات العاملية األساسية 
  )٢(حلقوق اإلنسان

تاريخ التصديق أو 
  االنضمام أو اخلالفة

 /اإلعالنات
  التحفظات

  ف باالختصاصات احملددةاالعترا
  هليئات املعاهدات

االتفاقية الدولية للقـضاء    
ــكال   ــع أش ــى مجي عل

 التمييز العنصري

 / كــــانون األول١٨
  ١٩٧٠ديسمرب 

  نعم): ١٤املادة (شكاوى األفراد   )٢٢املادة (

العهــد الــدويل اخلــاص 
ــصادية   ــاحلقوق االقت ب

 واالجتماعية والثقافية 

  -   ال يوجد  ١٩٧٩مايو / أيار٣

العهــد الــدويل اخلــاص 
  باحلقوق املدنية والسياسية

  ال ):٤١املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول   ال يوجد  ١٩٧٩مايو / أيار٣

اتفاقية القضاء على مجيـع     
  أشكال التمييز ضد املرأة

ــواد   ١٩٩٣يونيه / حزيران٢١ ) ٢(٩ و٢املـ
 ٢٩ و١٦و) ٤(١٥و

 -  

  ال ):٢١املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول   )١(٣٠املادة   ١٩٩٣ه يوني/ حزيران٢١  اتفاقية مناهضة التعذيب
  نعم ):٢٢املادة (شكاوى األفراد 

  نعم): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 
  -   ال يوجد  ١٩٩٣يونيه / حزيران٢١  اتفاقية حقوق الطفل

الربوتوكــول االختيــاري 
التفاقية حقـوق الطفـل     

شراك األطفال يف   إاملتعلق ب 
  املسلحةالرتاعات 

  -   ال يوجد  ٢٠٠٢مايو / أيار٢٢

الربوتوكــول االختيــاري 
التفاقية حقـوق الطفـل     
املتعلق ببيع األطفال وبغاء    
األطفال واستغالل األطفال   

  يف املواد اإلباحية

ــشرين األول٢  / تــ
  ٢٠٠١أكتوبر 

  -   ال يوجد

االتفاقية الدوليـة حلمايـة     
ــال  ــع العم ــوق مجي حق

  املهاجرين وأفراد أسرهم

  ال): ٧٦املادة(الشكاوى املتبادلة بني الدول   )١(٩٢املادة   ١٩٩٣يونيه /حزيران ٢١
  ال): ٧٧املادة (شكاوى األفراد 

، الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية         : املعاهدات األساسية اليت ليس املغرب طرفاً فيها      
الربوتوكـول  ، و عهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام          الربوتوكول االختياري الثاين لل   و

الربوتوكول االختياري ، واالختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
، والربوتوكول )٢٠٠٧توقيع فقط، (اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ، وملرأةالتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد ا

توقيـع  (االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء القـسري           ، و االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     
  ).٢٠٠٧فقط، 
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  ةالتصديق أو االنضمام أو اخلالف  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
  نعم      اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  ال      نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  ال      )٣(بروتوكول بالريمو
    ١٩٦١ وعام ١٩٥٤نعم باستثناء اتفاقييت عام   )٤(الالجئون وعدميو اجلنسية

 ١٩٤٩أغـسطس   / آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخـة     
  )٥(ن اإلضافيان امللحقان هباوالربوتوكوال

  نعم، باستثناء الربوتوكوالت الثالثة

    ٨٧نعم، باستثناء االتفاقية رقم   )٦(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
اتفاقية منظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة         

  ملكافحة التمييز يف جمال التعليم )اليونسكو(
  نعم  

الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلـاص     عن نيته االنضمام إىل    ٢٠٠٤رب يف عام    أعرب املغ   - ١
 تعهد بالتصديق على الصكوك الدولية اليت ليس طرفاً فيها بعد أو            ٢٠٠٦، ويف عام    )٧(باحلقوق املدنية والسياسية  

دولية حلماية مجيع األشـخاص مـن       االنضمام إليها، مبا فيها اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واالتفاقية ال          
وشارك هبمة يف صياغة واعتماد االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد . )٨(االختفاء القسري

، وُشجع على التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واالتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع                )٩(أسرهم
تلقـي  يف  كما ُشجع على االعتراف بصالحية جلنة مناهـضة التعـذيب           . )١٠(رياألشخاص من االختفاء القس   

واعتمد املغـرب بعـض هـذه       . )١١(الشكاوى املتبادلة بني الدول والشكاوى الفردية وقبول إجراءات التحقيق        
ية مل تبلَّـغ    وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها ألن اجلهة الوديعة لالتفاق             . التوصيات

 مـن   ٢، والفقرة   ١٦من املادة   )    ه(١، والفقرة الفرعية    ٩ من املادة    ٢رمسياً بالتراجع عن التحفظات على الفقرة       
ودعت اللجنـة  . ١٥ من املادة   ٤، زيادة على التراجع عن اإلعالنات اليت أدىل هبا املغرب بشأن الفقرة             ١٦املادة  

كمـا شـجعت    . ع عن تلك التحفظات واإلعالنات يف أقرب وقت ممكن        املغرب إىل إخطار األمني العام بالتراج     
 ١٦ و٢ على مواصلة اختاذ اخلطوات الالزمة للتراجع عن مجيع ما تبقى من إعالناته وحتفظاته على املادتني       املغرَب

  .حسب رأي اللجنة، )١٢(اليت تتعارض مع موضوع االتفاقية وغرضها

   اإلطار الدستوري والتشريعي- باء 

حظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أن املغرب اعترف بأسبقية بعض الصكوك الدولية               ال  - ٢
. )١٣( القانون الـوطين   على التشريعات الوطنية، لكنها تظل قلقة بسبب عدم توضيح وضع الصكوك الدولية إزاءَ            

واة بني املرأة والرجل أو التمييز على أساس        كما تشعر بالقلق ألن التشريعات ال تتضمن تعريفاً صرحياً ملبدأ املسا          
الطفل بإدراج الربوتوكول االختياري ورحبت جلنة حقوق . )١٤( أمام القانوناجلنس رغم ضمان الدستور املساواة

التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية يف القانون احمللي يف 
  .)١٥(٢٠٠٤مارس /ارآذ
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   اهليكل املؤسسي واحلقوق إنساين- جيم 

  يف " ألـف " املركـز    )اجمللس االستشاري حلقوق اإلنـسان    (ة حلقوق اإلنسان    ـُمنحت املؤسسة الوطني    - ٣
ورحب كل من جلنة مناهضة التعذيب واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز . )١٦(٢٠٠٧ وُجدد يف عام ٢٠٠١عام 

للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بإعادة هيكلة والية اجمللس االستشاري حلقوق    ضد املرأة وا  
والحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري باهتمام أن فعاليـة هـذه املؤسـسة              . )١٧(اإلنسان وتوسيع نطاقها  
صادية واالجتماعية والثقافية الحظت أن املؤسسة      بيد أن اللجنة املعنية باحلقوق االقت     . )١٨(واستقالليتها قد تعززتا  

  .)١٩(مرتبطة بوزارة العدل، مما قد يعوق استقالليتها

ورحب كل من اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنة مناهضة التعذيب واللجنة               - ٤
. )٢٠(سؤول عن النظر يف قضايا انتهاك حقوق اإلنساناملعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بإنشاء ديوان املظامل امل

ورحب كل من جلنة مناهضة التعذيب وجلنة القضاء على التمييز العنصري بإنشاء مركز التوثيق واإلعالم والتكوين 
  . )٢١(يف جمال حقوق اإلنسان

   التدابري السياساتية- دال 

 ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١١ان، أنشأ املغرب يف لتنفيذ الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنس  - ٥
اللجنة املركزية حلقوق اإلنسان واملواطنة اليت نسقت استراتيجية وطنية وخطة عمل بشأن التثقيف يف جمال حقوق       

ورحب كل من جلنة مناهضة التعذيب وجلنة القضاء على التمييز         . )٢٢()٢٠٠٧- ٢٠٠٥(اإلنسان للمرحلة األوىل    
لنهوض بثقافة الجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية جبهود املغرب املستمرة يف سبيل العنصري وال

حقوق اإلنسان، وأعربت جلنة حقوق الطفل عن تقديرها للجهود اليت يبذهلا يف سبيل تطوير التدريب وتوعيـة                 
ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق الناس بأحكام 

  . )٢٣(يف املواد اإلباحية

ورحبت جلنة حقوق الطفل بعدد من التدابري السياساتية اختذها املغرب ملكافحـة االسـتغالل اجلنـسي           - ٦
، وأشارت إىل وضع خطة العمل الوطنية للطفولة للفتـرة          ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣لألطفال، مبا فيها شن محلة يف عامي        

وأشارت اللجنة أيضاً إىل أن املغرب باشر مشاريع ترمي إىل احلد مـن الفقـر               . ٢٠١٥ إىل   ٢٠٠٥ملمتدة من   ا
وشجعت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية . )٢٤(املغرب واجملتمع املدين - بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

خطة العمل الوطنية للطفولة إعادة إدماج أطفال الشوارع  تؤكد أن العمل علىواالجتماعية والثقافية املغرب على 
  . )٢٥(يف اجملتمع واختاذ إجراءات صارمة ضد إمهال األطفال

وذهبت كل من اليونيسيف وموئل األمم املتحدة إىل أن التصدي لوضع أكثر من مخسة ماليني مغـريب                   - ٧
 املبـادرة   إطالقحلضرية وشبه احلضرية، دفع املغرب إىل       يعانون الفقر املدقع يف اجملتمعات احمللية الريفية واملناطق ا        

" مدن بدون صفيح" إىل برنامج    أيضاً وأشار موئل األمم املتحدة   . )٢٦(٢٠٠٥مايو  /الوطنية للتنمية الوطنية يف أيار    
  .)٢٧( أسرة٢١٨ ٠٠٠ مدينة و٧٠ خيص والذي ٢٠١٠- ٢٠٠٤املعد للفترة 
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إلنسان للمهاجرين بإنشاء مرصد للهجرة ضمن وزارة الداخلية،        ورحبت املقررة اخلاصة املعنية حبقوق ا       - ٨
وعلمت املقررة . )٢٨( رسم استراتيجية وطنية يف جمال اهلجرة وَمْركزة مجيع املعلومات عن اهلجرةمسؤول عنوهو 

ستراتيجية مراقبة احلدود وتنفيذ ا   عن   أساساً   املسؤولةاخلاصة، لدى زيارهتا، بإنشاء مديرية اهلجرة ومراقبة احلدود         
  .)٢٩(مكافحة شبكات هتريب املهاجرين

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع- ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان- ألف 

  التعاون مع هيئات املعاهدات - ١

  )٣٠(هيئة املعاهدة
  آخر تقرير 
  ُنظر فيه

آخر مالحظات 
  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  ختامية

تأخر تقدمي التقريرين السابع      -   ٢٠٠٣مارس /آذار  ٢٠٠٢ لى التمييز العنصريجلنة القضاء ع
عشر والثامن عـشر منـذ      

   ٢٠٠٦ عام
اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية    

  واالجتماعية والثقافية
حيل موعد تقـدمي التقريـر        -   ٢٠٠٦مايو /أيار  ٢٠٠٤

  ٢٠٠٩الرابع يف 
 /ن الثــاينتــشري  ٢٠٠٤  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

  ٢٠٠٤نوفمرب 
ــباط ــر /ش فرباي
ــانون ٢٠٠٥  وك
 ٢٠٠٦يناير /الثاين

 حيل موعد تقـدمي التقريـر     
  ٢٠٠٨ يف السادس

 /كــانون الثــاين   ٢٠٠٦ جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة
  ٢٠٠٨يناير 

 ينحيل موعد تقدمي التقريـر      - 
  ٢٠١٤اخلامس والسادس يف 

 /تــشرين الثــاين   ٢٠٠٣  جلنة مناهضة التعذيب
  ٢٠٠٣نوفمرب 

ــاين ــشرين الث  /ت
 ٢٠٠٤نــوفمرب 
ــوز ــه /ومت يولي

ــشرين األول  /وت
  ٢٠٠٦أكتوبر 

  الرابـع  تأخر تقدمي التقرير  
  ٢٠٠٦ منذ عام

حيل موعد تقدمي التقريـرين       -  ٢٠٠٣يونيه /حزيران  ٢٠٠٠  جلنة حقوق الطفل
  ٢٠٠٩الثالث والرابع يف 

لربوتوكول  ا - جلنة حقوق الطفل    
راك األطفال شاالختياري املتعلق بإ

  يف الرتاعات املسلحة 

تأخر موعد تقدمي التقريـر       -     
  ٢٠٠٤األويل منذ 

 الربوتوكول  - جلنة حقوق الطفل    
االختياري املتعلق ببيع األطفـال     
وبغاء األطفال واستغالل األطفال    

  يف املواد اإلباحية

 /كــانون الثــاين   ٢٠٠٤
  ٢٠٠٦يناير 

حيل موعد تقـدمي التقريـر        - 
  ٢٠٠٩الثاين يف 

اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع     
  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

تأخر موعد تقدمي التقريـر       -   -   - 
  ٢٠٠٤األويل منذ 
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رحب كل من جلنة مناهضة التعذيب وجلنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة املعنية بالقضاء علـى                  - ٩
ورحبت جلنة حقوق الطفل    . )٣١(ملغرب أثناء النظر يف تقاريره    التمييز ضد املرأة باحلوار الصريح والبناء مع وفد ا        

والحظـت  . )٣٢(باحلوار الصريح واملفتوح، وأعربت عن تقديرها للردود اخلطية على قائمة املسائل اليت أعـدهتا             
أعـدهتا  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بارتياح الردود اخلطية على قائمة املسائل الـيت               

 مل يكن متوافقاً متاماً مع املبادئ       الثالثوأشارت جلنة مناهضة التعذيب إىل أن التقرير        . )٣٣(ورحبت باحلوار البناء  
التوجيهية العامة، خاصة أنه ال يفرد فرعاً للتدابري املتخذة من أجل االمتثال لالستنتاجات والتوصيات اليت سبق أن 

  .)٣٥(ارت أيضاً إىل أهنا تلقت ضمانات من املغرب بأنه سيعمل مبوجبها، لكنها أش)٣٤(قدمتها اللجنة إليه

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة - ٢

  ال  ُوجهت دعوة دائمة
 املقررة اخلاصة املعنية ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف إنتاج املواد اإلباحيـة              -   آخر الزيارات

  .)٣٦()٢٠٠٠مارس / آذار٣ - فرباير / شباط٢٨(
  .)٣٧()٢٠٠٤( املقررة اخلاصة املعنية حبقوق اإلنسان للمهاجرين - 
 كـانون   ٥ - نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٧( املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم        - 

  .)٣٨()٢٠٠٦ديسمرب /األول
وى معيشي مناسب   املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مست            الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ

  ).حيدد موعد الزيارة الحقاً(
الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يوافق      

  عليها بعد
  ال 

شكرت املقررة اخلاصة املعنية حبقوق اإلنسان للمهاجرين احلكومة علـى مـساعدهتا              التعاون أثناء البعثات/التيسري
  .)٣٩(ومعاونتها قبل الزيارة وأثناءها

  ال  متابعة الزيارات
الردود على رسائل االدعاء والنداءات     

  العاجلة
 كانون  ١إىل املغرب بني    ) رسائل ادعاء ونداءات عاجلة   ( بالغاً يف اجملموع     ٤٢أرسل  
  .٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١و ٢٠٠٤يناير /الثاين

 ٨٦، كان   )ن واألقليات واملهاجر(وزيادة على البالغات املرسلة من أجل فئات بعينها         
  . نساء١٠ هبذه البالغات، مبن فيهم فرداً مشمولني

  ). يف املائة٦٥( بالغاً ٢٧ويف الفترة نفسها، رد املغرب على 
الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل     

  )٤٠(مواضيعية
 استبياناً أرسلها أصـحاب واليـات   ١٢أجاب املغرب على أربع استبيانات من أصل      

ديسمرب / كانون األول٣١ و٢٠٠٤يناير /اين كانون الث١ ما بني )٤١(اإلجراءات اخلاصة 
  .)٤٢(، ضمن املهل احملددة٢٠٠٧

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان - ٣

قدم املغرب بانتظام يف السنوات األخرية تربعات إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وصندوق األمـم                 - ١٠
، بالشراكة مع املفوضية، مركز التوثيق واإلعالم ٢٠٠٠يف عام وأنشأ املغرب . املتحدة للتربعات لضحايا التعذيب

 ،ن عن إدارة الـسجون    ووالتكوين يف جمال حقوق اإلنسان الذي ينظم دورات تدريبية ألشخاص، منهم مسؤول           
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وقدمت املفوضية الدعم إىل هذا املـشروع       .  وقادة املنظمات غري احلكومية، ويعد مواد يف هذا املوضوع         ةوالقضا
  .)٤٣(٢٠٠٤ حىت عام

   تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان- باء 

 املساواة وعدم التمييز - ١

أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء استمرار ممارسات التمييز التقليديـة                  - ١١
ة واجملتمع، مما يؤثر سلباً يف متتع       واملواقف النمطية املتأصلة خبصوص دور الرجل واملرأة ومسؤوليتهما داخل األسر         

ودعت اللجنة املغرب إىل بذل املزيد من اجلهود لوضع بـرامج           . )٤٤(املرأة حبقوقها ويعوق اإلنفاذ التام لالتفاقية     
توعية وتنفيذها قصد تغيري املواقف املنمطة واملعايري الثقافية السلبية بشأن مسؤولية املرأة والرجـل ودورمهـا يف                 

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً ألن العاملني يف سلك . وُحث املغرب أيضاً على حظر تعدد الزوجات . تمعاألسرة واجمل 
  .)٤٥( يف مجيع أحناء البالداألسرةالقضاء ال يطبقون مدونة 

  حق الشخص يف احلياة واحلرية واألمن - ٢

 إزاء التقارير اليت تفيـد بوفـاة        أعربت املقررة اخلاصة املعنية حبقوق اإلنسان للمهاجرين عن بالغ قلقها           - ١٢
يقال إن قوات األمن    وواملغرب،   سبتة ومليلية  اإلسبانيني نثغَريالمهاجرين من جنوب الصحراء على احلدود بني        

 أيضاً إىل أن العديد من املهاجرين من جنوب الـصحراء ممـن             توأشار. املرابطة على احلدود هي املسؤولة عنها     
  حلوا وتركوا على احلدود اجلنوبيـة يف الـصحراء دون مـاء            نيا يف سبتة ومليلية رُ     احلدود مع إسبا   ورحاولوا عب 
  .)٤٦(أو غذاء

 بشأن ١٩٩٤ عام  تزاوهلا منذ الدولةبدأتوإذا كانت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ترحب باملمارسة اليت   - ١٣
 عليها باإلعدام زاد منذ التقرير املرحلي حتويل أحكام اإلعدام، فإهنا أعربت عن قلقها ألن عدد اجلرائم اليت يعاقب

السابق، وأوصت بتقليص هذا العدد إىل أدىن حد بغية إلغاء عقوبة اإلعدام، وحتويل األحكام الصادرة حبق مجيع                 
  .)٤٧( حكم عليهم باإلعداممن

الختفاء مل وعن األشخاص املختفني، ظلت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان قلقة ألن املسؤولني عن حاالت ا     - ١٤
جري املغرب التحقيقات الالزمـة لتحديـد هويـات    حتدد هوياهتم ومل حياكموا ومل يعاقبوا بعد، وأوصت بأن يُ   

  .)٤٨(املسؤولني عن تلك اجلرائم وحماكمتهم ومعاقبتهم

ـ                وشدد  - ١٥ ين  املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، مبعية الفريق العامـل املع
باالحتجاز التعسفي واملقرر اخلاص املعين بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو            

ومعظم .  انتشار القمع وإلقاء القبض واالحتجاز     يف ضوء على هشاشة وضع املدافعني عن حقوق اإلنسان         املهينة
ويف بعض احلاالت ترفض السلطات القـضائية الـسماح         من ألقي عليهم القبض قيل إن قوات األمن حتتجزهم،          

  .)٤٩(بإجراء فحوص طبية رغم ادعاء املدافعني بتعرضهم للتعذيب أو سوء املعاملة أثناء االستجواب
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  املقررة اخلاصة املعنية حبقوق اإلنسان للمهاجرين تتعلق بـاإلجراءات اجلنائيـة           بعثتهاورداً على رسالة      - ١٦
رط يف وفاة مهاجر آخر، أجابت احلكومة قائلة إن مديرية التحقيقات اجلنائية حققت يف               مهاجر متو  املتخذة حبق 

 ه هتديـد  عـرب عترافات اليت انتزعت منه     ال ا بناء على أدين  ى عليه   دعاءات بأن املدع  إلتلك الوفاة وإنه ال أساس ل     
فهمهـا، ودون مـساعدة     ، دون منحه فرصة قراءة سجل االستجواب الذي كان مكتوباً بلغة ال ي            عاملته بعنف مب

  .)٥٠(ترمجان

 عن قلقها إزاء تزايد عدد االدعاءات مبمارسة مديرية مراقبة          ٢٠٠٣وأعربت جلنة حقوق الطفل يف عام         - ١٧
. )٥١(التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة) االستخبارات(التراب الوطين 

 إىل أن املسؤولني الذين ثبت ارتكاهبم تلك األفعـال       ، مشريةً مماثل حبقوق اإلنسان عن قلق      وأعربت اللجنة املعنية  
 وطلبت جلنة مناهضة التعذيب إىل املغرب أن يتخذ مجيع التدابري           .)٥٢( إجراءات تأديبية فقط    حبقهم عادة ما ُتتخذ  

ال املغـرب يف رده إن احملـاكم    وق.)٥٣(الالزمة للقضاء على اإلفالت من العقاب وضمان فرض عقوبات مناسبة   
 ضـد أشـخاص أو      ورسـت  مُ استمعت إىل العديد من القضايا املرفوعة ضد مسؤولني عامني عن أعمال عنف           

  .)٥٤(وأديَن املسؤولون املعنيون وُعوض الضحايا. هم تعسفاًاحتجاز

تشريعات حمددة للقضاء   وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء عدم وجود                - ١٨
 على سن تشريعات يف هذا املضمار، مبـا فيهـا            وحثت املغربَ  ،)٥٥( النساء والفتيات  املمارس على على العنف   
  .)٥٦(يل، واختاذ إجراءات حلماية خدم املنازلرت العنف املتشريعات عن

نـوفمرب  /ين الثـاين  يف تشر فرج عنهم    قد أُ   سجناء سياسيني   أن ومع أن جلنة مناهضة التعذيب الحظت       - ١٩
 عن قلقها   ٢٠٠٣، فإهنا أعربت يف عام       عوضوا الضحاياأن   سجيناً، و  ٥٦، من بينهم جمموعة مكونة من       ٢٠٠٢

إزاء تزايد عدد من يلقى عليهم القبض ألسباب سياسية واحملتجزين والسجناء على وجه العمـوم وفـق بعـض                   
  .)٥٧(املعلومات

اكتظاظ السجون واالدعـاء مبمارسـة الـضرب والعنـف بـني            وأعربت اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء         - ٢٠
 عن قلقها إزاء التقارير اليت      ٢٠٠٤ويف هذا السياق، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف عام           . )٥٨(السجناء

تتحدث عن الظروف البائسة السائدة يف السجون، خاصة نقص الرعاية الطبية وعدم وجود برامج إلعادة التأهيل                
  .)٥٩( خمصصة للزيارةوأماكن

وأوصت املقررة اخلاصة املعنية حبقوق اإلنسان للمهاجرين باختاذ تدابري ترمي إىل جتنب فترات احتجـاز                 - ٢١
 التدريب لضمان تقيد مراكز االحتجاز باملعايري الدوليـة         قدميكما أوصت بت  . )٦٠(املهاجرين املطولة وغري احملددة   

  .)٦١(لضمانات أدىن من ااًللمحتجزين حد اليت توفر

 ةالعنف ضد املرأة واملقررسألة  مبة املعنية اخلاصةوأعرب كل من املقررة اخلاصة املعنية ببيع األطفال واملقرر  - ٢٢
 إزاء االعتداء على األطفال الذين يعملون  نهق باالجتار باألشخاص، السيما النساء واألطفال، عن قل       ة املعني ةاخلاص

ملهم احلد األدىن من املتطلبات؛ ونادراً ما تعاقب السلطات أرباب العمل الذين وال تستويف ظروف ع. خَدم منازل
  .)٦٢(يعتدون على األطفال اخلدم يف املنازل، وال حيق ملفتشي العمل دخول املساكن اخلاصة
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 الفئات من األطفال، مثـل  بعض  الذي تعيشهوأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء الوضع الصعب   - ٢٣
 واخلادمات واملهاجرين واألطفال املتجر هبـم، املعرضـني جلميـع أشـكال             عمالشوارع واألطفال ال  أطفال ال 
، مبا فيها مواصلة تدعيم استراتيجية املغـرب        )٦٤( توصياهتا السابقة   التأكيد على   اللجنة وجددت. )٦٣(االستغالل

 السارية تتمشى متاماً مع اتفـاقييت       ألطفال وجعل القوانني  االقتصادي ل ستغالل  الاملتكاملة ملكافحة مجيع أشكال ا    
والحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن عمل األطفال شائع، . )٦٥(١٨٢ ورقم ١٣٨منظمة العمل الدولية رقم 

  .)٦٦( سنة١٥  سنرغم أن قانون العمل اجلديد حيظر عمل األطفال دون

   القانونحكمإقامة العدل و - ٣

 واملقرر اخلاص املعـين  )٦٧(أرسل املغرب إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    ،  ٢٠٠٦يناير  /يف كانون الثاين    - ٢٤
 التقرير النهائي هليئة اإلنصاف واملصاحلة اليت حققت يف ادعاءات حدوث انتهاكات )٦٨(باستقالل القضاة واحملامني

 ى املعلومات، ال  وشكر املقرر اخلاص املغرب عل    . ١٩٩٩ حىت عام    ١٩٥٦حلقوق اإلنسان منذ االستقالل يف عام       
بلَّغ بأي مستجدات ياحلقيقة، وطلب أن معرفة  بشأن احلق يف ٢٠٠٥/٦٦سيما يف ضوء قرار جلنة حقوق اإلنسان 

 أيضاً إىل التقريـر     وأشار تقرير لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي     . )٦٩(ذلك التقرير بشأن  عن أي متابعة وتوصيات     
  .)٧٠(تهالنهائي هليئة اإلنصاف واملصاحلة وتوصيا

   حرية التنقل- ٤

أعرب املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان عن قلقه إزاء مصادرة جـوازات       - ٢٥
ورد املغرب قائالً إن األشخاص املعنيني كانوا       .  ناشطاً منعوا من السفر إىل جنيف حلضور مؤمترات دولية         ١٤سفر  

  .)٧١()الدفاع عن استقالل الصحراء الغربية(نشطة معادية للوحدة اإلقليمية للمغرب ذاهبني إىل جنيف للمشاركة يف أ

حرية الدين واملعتقد، وحرية التعبري، وحريـة االجتمـاع والتجمـع             - ٥
  واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية السلمي،

وأشـار املقـرر    . )٧٢(فيني يف املغرب  أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء مضايقة الصح           - ٢٦
اخلاص املعين حبرية الرأي والتعبري إىل حماكمة دوريات أسبوعية مستقلة وإىل أحكام حماكم بدفع غرامات باهظـة           

وواجه الصحفيون هتماً جنائية بالتشهري ونشر أخبار كاذبة وسب . وبقضاء فترات طويلة يف السجن حبق صحفيني
وساور املقرَر اخلاص القلق إزاء أمور منها الرقابة على وسـائط اإلعـالم             . لبلدالسلطات وتقويض مؤسسات ا   

؛ واملضايقة القضائية لدورية أسبوعية مملوكة ملكية خاصة؛ واختطاف أشخاص جمهويل اهلويـة             بثوثةاملطبوعة وامل 
لـصحفيني الـذين    وضد ا االحتجاجية  أو  /وهرات السياسية   اظإلعالميني؛ واستعمال القوة ضد املشاركني يف امل      

نفرادي وتعذيبهم وإساءة معاملتهم على أساس  الارهن احلبس   صحفيني  وضع  يغطوهنا؛ والتقارير اليت تتحدث عن      
؛ وإلقاء القبض على صحفيني عقب نشر مقال عن تعـسف املـسؤولني             "املس بكرامة الرموز الوطنية   "هتم منها   

  .)٧٣(العامني يف استعمال السلطة

 ردوده املزاعم القائلة مبضايقة الصحفيني واالعتداء عليهم على أساس ادعاءات املقـرر             وأنكر املغرب يف    - ٢٧
  .)٧٤(اخلاص، وأشار إىل األنشطة اإلجرامية اليت ال عالقة هلا بأنشطتهم املهنية
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 نظام احلصص إىل أن نسبة النساء يف       فيما يتعلق ب   ٢٠٠٦لعام  وأشار تقرير لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي         - ٢٨
   ٢ وأن عدد الربملانيات ازداد مـن  ٢٠٠٣ يف املائة يف عام ١١ إىل ١٩٩٥ يف املائة يف عام ١الربملان ارتفعت من  

. )٧٦( يف املائة٥٠كما أشار إىل أن عدد النساء يف سلك القضاء وصل إىل  . )٧٥(٢٠٠٢ يف انتخابات عام     ٣٥إىل  
املرأة قلقة إزاء نسبة النساء الضئيلة يف مناصـب اختـاذ   ومع ذلك، ظلت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد         

، وطلبت إىل املغرب أن يتخذ تدابري فعالة ومطردة لزياد متثيل النساء يف الـسياسة يف                )٧٧(القرار يف مجيع الدوائر   
. )٧٨(دوائرمجيع املستويات، إضافة إىل اعتماد تدابري خاصة مؤقتة لزيادة متثيلهن يف مناصب اختاذ القرار يف مجيع ال

، وحثت املغرب علـى     )٧٩(إزاء استمرار الفجوة يف األجور بني النساء والرجال       أيضاً  أعربت اللجنة عن قلقها     و
  .)٨٠(تضييق هذه الفجوة وسدها

   احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية- ٦

التدابري املتخذة لتعزيز الفـرص     إذا كانت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تقدر            - ٢٩
. )٨١(سيما بـني الـشباب     الوظيفية، فإهنا تعرب عن قلقها إزاء معدل البطالة املرتفع باطراد واملنذر باخلطر، ال            

، وأنه ال توجد    )٨٢(٢٠٠٣والحظت بقلق أن اخلدم يف املنازل والعمال الزراعيني غري حمميني بقانون العمل لعام              
  .)٨٣(السبل انتصاف فعالة للعم

 أعدته منظمة العمل الدولية إىل أن النساء يف املغرب يتعرضن           ٢٠٠٦وأشار موجز قطري صادر يف عام         - ٣٠
  .)٨٤(للتمييز يف األجور، وفرصهن يف التدريب حمدودة، ويعانني ظروف عمل بائسة

   احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق- ٧

 يف املائة من    ١٧االقتصادية واالجتماعية والثقافية اإلعراب عن قلقها ألن        جددت اللجنة املعنية باحلقوق       - ٣١
 يف املائة منهم يعيشون يف املناطق الريفية، رغم اجلهود اليت يبذهلا املغـرب للحـد مـن                  ٧٠السكان فقراء وأن    

اكز احلضرية، ممـا    وأعربت أيضاً عن قلقها إزاء خصخصة اخلدمات العامة مثل املاء والكهرباء يف املر            . )٨٥(الفقر
  .)٨٦(يفاقم حالة الفقر اليت يعيشوهناوبالتايل اً اقتصادياً إضافياً على األسر اليت تعيش يف مدن الصفيح، ئيشكل عب

ف من  اريألوالحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بقلق الصعوبات اليت يواجهها سكان ا               - ٣٢
 إىل أن ٢٠٠٦فقد أشار تقرير ملنظمة الصحة العاملية صدر يف عام . )٨٧(كوميةالنساء يف احلصول على اخلدمات احل

وأعربت اللجنة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية        . )٨٨(النفقات الصحية العامة منحازة بشدة إىل املناطق احلضرية       
، رغم ما يبذله املغرب من يف النفاس األمهات تايوفاملرتفع باستمرار لعدل املواالجتماعية والثقافية عن قلقها إزاء 

  .)٨٩(جهود يف هذا املضمار

   احلق يف التعليم ويف املشاركة يف حياة اجملتمع الثقافية- ٨

الحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بقلق أن نظام التعليم يف املغرب يتميـز                 - ٣٣
 بني التعليمني العام واخلاص، مما يؤدي إىل عدم تكافؤ الفرص مبستويني متفاوتني، مع وجود فرق صارخ يف النوعية

أمام فئات اجملتمع متدنية الدخل، وأعربت عن قلقها إزاء تباين معدالت االلتحاق باملدارس بني الفتيات والفتيان                
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 مل ٢٠٠٤ام وأشارت اليونيسيف إىل أن هدف تعميم التعليم قبل املدرسة يف ع. )٩٠(وبني املناطق الريفية واحلضرية
وأشار تقرير أعده صندوق . )٩١( يف املائة، علماً بأن هناك تفاوتاً جنسانياً وجغرافياً كبرياً    ٥٠,١يتحقق إال بنسبة    

 إىل أن األمية يف املناطق الريفية أكثر انتشاراً، ذلك أهنا تصيب ثالث             ٢٠٠٦األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة يف عام       
ت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بدورها إىل أن التعليم           وأشار. )٩٢(نساء من أصل أربع   

االبتدائي والثانوي جيري باللغة العربية، يف حني أن التعليم العايل يف املواضيع العلمية متـاح باللغـة الفرنـسية                   
لتعليم العايل يف املواضيع العلميـة  وشجعت اللجنة املغرب على اختاذ اإلجراءات الالزمة لضمان توفري ا         . )٩٣(فقط

  .)٩٤(باللغة العربية أيضاً

   األقليات والشعوب األصلية- ٩

حاطت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية علماً باإلجراء الذي اختـذه املغـرب               أ  - ٣٤
والحظت . بالنهوض بالثقافة األمازيغية، لكنها تشعر بالقلق ألن مكاتب التسجيل البلدية ال تقبل األمساء األمازيغية

 املغرب، فإن السكان األمازيغ، الذين ميثلون جزءاً كبرياً من أنه ملا كانت اللغة العربية هي اللغة الرمسية الوحيدة يف
سكان املغرب، حمرومون من استعمال لغتهم األم يف الشؤون الرمسية، وأن حق األمازيغ يف هويتهم الثقافية ال حيترم 

ييـز العنـصري   ودعت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنة القضاء على التم         . بالكامل
املغرب إىل إعادة النظر يف وضع األمازيغ بالتقيد باتفاقات حقوق اإلنسان الدولية لضمان حفاظ األمازيغ علـى                 

كما تشعر جلنة القضاء على التمييز العنصري بالقلق إزاء التقارير اليت تفيد بـأن              . )٩٥(هويتهم الثقافية وتطويرها  
  .)٩٦(حقهم يف حرية التجمع واالجتماعأعضاء مجعيات أمازيغية تعرضوا النتهاك 

   املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء- ١٠

أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء وضع املهاجرين والالجئني وطـاليب                  - ٣٥
إىل  يف الَتحول    فحسب، بل هو آخذٌ   بلد منشأ وعبور للمهاجرين     ليس  املغرب  ألن  هذه الظاهرة   تفاقم  اللجوء، و 

لـشؤون  السامية  إىل املغرب أن يواصل توطيد تعاونه مع مفوضية األمم املتحدة           اللجنة  وطلبت  . بلد مقصد هلم  
الالجئني العتماد تشريع وطين عن اللجوء، والسماح لالجئني وطاليب اللجوء باحلصول على اخلدمات العامـة،                

  .)٩٧(سيما النساء واألطفال وضمان حقهم يف األمن، ال

ين غري الشرعيني من واسترعت املقررة اخلاصة املعنية حبقوق اإلنسان للمهاجرين االنتباه إىل وضع املهاجر     - ٣٦
، )٩٨(بأي حال من األحوالبطبيعته ، وشددت على أن احتجاز املهاجرين ينبغي أال يكون عقابياً    جنوب الصحراء 

  .)٩٩(كما أوضحت ذلك مفوضية شؤون الالجئني أيضاً

ودعت املقررة اخلاصة املغرب أيضاً إىل ضمان عدم السماح باحتجاز املهاجرين القّصر غري املصحوبني،                - ٣٧
والحظت . )١٠٠(وأن يكون احتجاز األطفال املهاجرين آخر حل ُيلجأ إليه، وأن تراعى دوماً مصلحة الطفل العليا

ضع األطفال املهاجرين غري املصحوبني الذين أعيدوا اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بقلق و
  .)١٠١(إىل أوطاهنم، وأوصت مبساعدهتم وإعادة تأهيلهم ومحايتهم كما ينبغي
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ويف رد رمسي على الشواغل اليت عربت عنها املقررة اخلاصة املعنية حبقوق اإلنسان للمهـاجرين، قـال                   - ٣٨
وقال يف هذا السياق إنه يعمل على       . ن غري الشرعيني  ياملهاجرق  مع تدف املغرب إنه يدرك الصعوبات اليت يواجهها       

وضع تشريعات حمددة وتوجيهات إدارية لتوفري مجيع الضمانات القانونية الالزمة للمهاجرين غري الشرعيني، مبـا               
وأضاف املغرب أن حتقيقات أجريت وأن عمليات الترحيل جتري يف ظـروف            . بلداهنم األصلية فيها الترحيل إىل    

  .)١٠٢(اديةع

   حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب- ١١

كتب املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب إىل احلكومة بـشأن                  - ٣٩
 طالباً معلومات عن التعديالت التشريعية اليت أتى هبا، مبا فيها تعريـف األعمـال               )١٠٣(قانون مكافحة اإلرهاب  

نات اإلجرائية، مثل طول مدة االحتجاز واملثول أمام القاضي واحلصول على خدمات حمـام أو               اإلرهابية والضما 
وأبلغ املغرب املقرر اخلاص بأن قانون مكافحة اإلرهاب هو يف الواقع امتداد للقانون اجلنائي الذي ينص يف . طبيب

ية من االتفاقية العربية لقمع اإلرهـاب       وقد أِخذ تعريف اجلرمية اإلرهاب    . أحكام حمددة منه على اجلرائم اإلرهابية     
  .)١٠٤(ومن بعض القوانني املشاهبة للدول الدميقراطية

  فيما يتعلق هبا الوضع يف مناطق أو أقاليم حمددة أو - ١٢

أشار الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي إىل أن معظم احلاالت اليت أحاهلا إىل                   - ٤٠
تتعلق بأشخاص قيل إهنم اختفوا ألن من املعروف عنهم أو عن أقارهبم أهنـم يؤيـدون جبهـة                  احلكومة كانت   

ويّدعى أيـضاً أن  . وقيل إن األشخاص املختفني حمتجزون يف مراكز سرية . البوليساريو أو يشتبه يف أهنم يؤيدوهنا     
عملت يف إخفـاء بعـض      ت السرية يف ضواحي الرباط اسـت      بعض مراكز الشرطة أو الثكنات العسكرية والفيالّ      

  .)١٠٥(األشخاص

وأعرب املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان عن قلقه البالغ بشأن وضـع                   - ٤١
سيما ما تعلق منه بتقييـد حريـة التجمـع           املدافعني عن حقوق اإلنسان العاملني يف إطار الصحراء الغربية، ال         

  .)١٠٦(واالجتماع

ففي آخر تقرير أعده جملس األمـن    . اجلمعية العامة وجملس األمن بانتظام قضية الصحراء الغربية       وتبحث    - ٤٢
اء مع مفوضية حقـوق اإلنـسان   على سبيل املثال، أوصى األمني العام األطراف بأن تستمر يف حوار مستمر وبنّ          

  .)١٠٧(لضمان احترام حقوق اإلنسان لشعب الصحراء الغربية

ملعنية حبقوق اإلنسان عن استمرار قلقها بشأن عدم التقدم يف مسألة إعمال حق شعب              وأعربت اللجنة ا    - ٤٣
وأوصت بأن يبذل املغرب وسَعه للسماح للسكان املعنيني بالتمتع متاماً باحلقوق . الصحراء الغربية يف تقرير مصريه

قتصادية واالجتماعية والثقافية، كما االاملعنية باحلقوق وأعربت اللجنة . )١٠٨( من العهد١املنصوص عليها يف املادة 
، عن قلها إزاء التقارير اليت تتحدث عن الظروف القاسية          )١٠٩(أوضحت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني     

اليت يعانيها من شردوا بسبب الرتاع يف الصحراء الغربية، وشجعت املغرب على محاية حقوق هؤالء األشـخاص                 
  .)١١٠(وضمان سالمتهم



A/HRC/WG.6/1/MAR/2 
Page 13 

   اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعوقات-  ثالثاً
، مبن فـيهم    ٢٠٠٢نوفمرب  /رحبت جلنة مناهضة التعذيب باإلفراج عن سجناء سياسيني يف تشرين الثاين            - ٤٤

وأشار الفريق العامل املعين حباالت االختفاء . )١١١( شخصاً، كما رحبت بتعويض الضحايا٥٦اجملموعة املؤلفة من 
 على املعلومات اليت     حالة أحاهلا، قد ُوضحت بناءً     ٢٤٨ حاالت، من أصل     ١٠٥و غري الطوعي إىل أن      القسري أ 

بشأن وأعربت عن تقديرها للمغرب للمعلومات اليت قدمها واجلهود اليت بذهلا من أجل التحقيق        . قدمتها احلكومة 
  .)١١٢(أماكن وجودهمبشأن مصري األشخاص الذين قيل إهنم اختفوا يف املاضي و

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية- رابعاً 
   تعهدات الدولة- ألف 

اعترف املغرب، يف الدورة الرابعة جمللس حقوق اإلنسان، بأمهية حقوق املهاجرين اإلنسانية، وقال إنه يعد   - ٤٥
  .)١١٣(ةإطاراً مرناً يعاجل مسألة اهلجرة والتنمية بروح الشراكة مع اهليئات الدولي

   توصيات حمددة للمتابعة- باء 

 أن يقدم يف غضون سنة معلومات عن اإلجراءات ٢٠٠٣طلبت جلنة مناهضة التعذيب إىل املغرب يف عام   - ٤٦
اليت اختذها بشأن توصيات اللجنة املتعلقة بطول مدة االحتجاز يف مراكز الشرطة والضمانات اإلجرائية يف أثنائه؛                

وقدم املغـرب   . )١١٤(تعذيب؛ ونزاهة التحريات بشأن مجيع الوفيات يف مراكز االحتجاز        والتحقيق يف ادعاءات ال   
، إضافة إىل معلومـات وبيانـات عـن التحقيـق يف الـشكاوى      ٢٠٠٤نوفمرب /ردوداً مفصلة يف تشرين الثاين   

ادة من املعلومات املعين باملتابعة االستزجلنة مناهضة التعذيب ، طلب مقرر ٢٠٠٦مايو /ويف أيار. )١١٥(واحملاكمات
إجـراء  وتعاون املغرب أيضاً مع     . )١١٦(٢٠٠٦ أكتوبر/يوليه وتشرين األول  /وقدم املغرب هذه املعلومات يف متوز     

 وكانون ٢٠٠٥فرباير /معلومات إضافية يف شباطيف إطار اإلجراء اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، إذ قدم يف املتابعة 
ت اللجنة هذه درسو. )١١٧(ريعي واإلجراءات اإلدارية اليت حتمي خمتلف احلقوق عن اإلطار التش٢٠٠٦يناير /الثاين

  .)١١٨(أي إجراء آخراملعلومات وقررت أنه ال حاجة إىل اختاذ 

وطلب املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني إبالغه مبستجدات أي متابعة وتوصيات بشأن تقرير   - ٤٧
  .)١١٩(بيةهيئة اإلنصاف واملصاحلة املغر

   بناء القدرات واملساعدة التقنية- خامساً 
 جمموعة من أنشطة حقوق اإلنسان، مثالً       ة األمم املتحدة القطري   ة فرق ت، دعم ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥يف عامي     - ٤٨

ومكافحة العنـف القـائم علـى أسـس         سرة  ، ومساعدة حماكم األ   )١٢٠(بشأن تعميم مراعاة املنظور اجلنساين    
، )١٢٣(، واحلوكمة الرشـيدة   )١٢٢(الصحة، ومبادرات مكافحة الفقر والتنمية املستدامة     ، واحلق يف    )١٢١(جنسانية

، وتلقي املستضعفني اخلدمات األساسية، وأنشطة التعليم       )١٢٤(وتنفيذ اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن التمييز      
  .)١٢٥(والتدريب، ودعم مركز التوثيق واإلعالم والتكوين يف جمال حقوق اإلنسان
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 على إنشاء وحدات محاية الطفل يف مجيع أحناء البالد ٢٠٠٦وشجعت جلنة حقوق الطفل املغرب يف عام     - ٤٩
وعلى مواصلة تعاونه مع وكاالت األمم املتحدة مثل اليونيسيف واملنظمات غري احلكومية ذات الصبغة الدوليـة                

تفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال إلصالح التشريعات الوجيهة وجعلها تتمشى مع الربوتوكول االختياري ال
  .)١٢٦(وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية
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