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 (1)مقدمة  
 مبوجددد  أُِعدددد الدددذي الدددو ي تقريرهدددا اإلنسدددان حقدددو  جملدددس إىل املغربيدددة اململكدددة تقدددد  -1

 اإلنسان. حقو  جمللس العامة للتعليمات  بقا   الشامل، الدوري لالستعراض الثالثة الدورة

 التقرير إلعداد تانالمتبع شاورالت وعملية منهجيةال -أوال   
 اإلنسددان حبقددو  املكلفددة الوزاريدة املندوبيددة هاتنسددق تشدداركية عمليدةل وفقددا   التقريددر هددذا أُِعدد -2
 اإلدارات ممثلد  مد  تشداورية اجتماعدات سدبعة الغدرض هلدذا قددتوعُ  اإلنسدان(. حقدو  مندوبيدة)
 املعنيددة اجلهددات مددويف  لفائدددة تدريبيددة ةدور  سددبقتهاو  والربملددان، و نيددة،ال سؤسسدداتاملو  كوميددة،احل

 هدذه مبوجد  التقدارير إلعدداد املتبعدة نهييدةامل شدننوب الشدامل الددوري االسدتعراض شدننب املذكورة
 ومددراك ، العيددون، مدددن يف نُظمددت الددي املوسددعة اإلقليميددة املشدداورات التقريددر هددذا وأثددرت اآلليددة.
 2016 ديسدمرباألول/ كانون 15و الثاين/نوفمرب تشرين 26و متوز/يوليه 16 يف البيضاء والدار
 دور بشدنن ا  دراسدي ا  يومد 2016 أيار/مايو 21 يف اإلنسان حقو  مندوبية ونظمت التوايل. على

 ندددوا ال لفائددددة الشدددامل، الددددوري االسدددتعراض سددديما الو  اإلنسدددان، حقدددو  آليدددات يف الربملاندددات
 لبندددان يف اإلنسدددان حلقدددو  السدددامية للمفوضدددية اإلقليمددد  املكتددد  مدددن خدددرباء ومبشددداركة ربملدداني ،ال

 مندوبية هتنظم دراس  يو  يف أيضا   اإلعال  وسائط ممثلو وشارك اإلمنائ . املتحدة األمم وبرنامج
 وسدددددائط دور بشددددنن 2016 الثددددداين/نوفمرب تشددددرين 26 يف مدددددراك  مدينددددة يف اإلنسدددددان حقددددو 
 حقدددو  مندوبيدددة تونظمددد اإلنسدددان. حقدددو  جمدددال يف الدوليدددة املغدددر  التزامدددات تعزيدددز يف اإلعددال 
 يف املقد  املدة منتصف تقرير إعداد سيا  يف ،2013 األول/ديسمرب كانون 4و 3 يف اإلنسان
 الشدامل الددوري االسدتعراض توصديات تنفيذ "رصد بشنن دولية دراسية حلقة ،2014 أيار/مايو
 الفضلى". واملمارسات التيار  مقارنة اإلنسان: حقو  جمال يف االسرتاتيي  والتخطيط

 علدى حمتوياتده وكدذل  إلعدداده املتبعتدان واملنهيية العملية ُعرضت التقرير، تقدمي وعشية -3
 برملددان علددىا  أيضدد التقريددر وُعددرض .2017 يندداير/الثدداين كددانون 26و 17 يف الربملددان مددن أعضدداء
 .2017 الثاين/يناير كانون 20 يف ُعِقد تشاوري اجتماع يف ونوِق  الطفل

 أيلدددول/ يف أُبدددر  مشدددرتك مشدددروع موضدددوع   وتوصدددياته الشدددامل الددددوري االسدددتعراض وكدددان -4
 ووكداالت املغدر  يف املتحددة األمدم برندامج ومكتد  اإلنسان حقو  مندوبية ب  2013 سبتمرب
 مددن العامدة، السياسدات يف اإلنسددان حقدو  إدمدا  دعددم هدفده املغدر  يف املعتمدددة املتحددة األمدم
 اإلنسدان: حبقدو  املعنيدة الدثال  املتحدة األمم آليات عن الصادرة توصياتال تنفيذ متابعة خالل

 اخلاصة. واإلجراءات املعاهدات، وهيئات الشامل، الدوري االستعراض
 ،اشددددركائه مدددد  بالتعدددداون وعيَّنددددت، معلومددددات نظددددا  اإلنسددددان حقددددو  مندوبيددددة وأنشددددنت -5

 حتقيدد  العمددل هددذا ويتدي  .املددذكورة التوصدديات تنفيدذ تابعددةمل املعنيدد  الشدركاء لددد  تنسددي  جهدات
 إدمددا  ودعددم اإلنسددان، حقددو  جمددال يف التقددارير تقدددمي وحتسدد  تيسددر التاليددة: الثالثددة األهدددا 
 املغر . التزامات تعميم وضمان العامة، السياسات يف اإلنسان حقو 
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 السابق االستعراض منذ طرأت التي المستجدات -ثانيا   
 اإلنسان لحقوق المتحدة األمم آليات مع التفاعل تعزيز -ألف 

 واسدددتعراض (2)للمغدددر  خاصدددة إجدددراءات أربعدددة زيدددارة بدددالتقرير املشدددمولة الفدددرتة شدددهدت -6
 الدوليددة االتفاقيددات إىل انضددمامها  أيضدد املغددر  وعددزز .(3)و نيددة تقددارير مسددةخل املعاهدددات هيئددات
 واتفاقيددددة التعددددذي  مناهضددددة التفاقيددددة  االختيدددداري  الربوتوكددددول إىل باالنضددددما  اإلنسددددان حلقددددو 
 الددويل بالعهدد امللحد  األول االختياري والربوتوكول املرأة، ضد التمييز أشكال مجي  على القضاء
 والسياسية. املدنية باحلقو  اخلاص

 الثددددددددداين/ تشدددددددددرين 30 إىل 27 مدددددددددن الفدددددددددرتة يف املغدددددددددر ، نظدددددددددم ذلددددددددد ، إىل وباإلضدددددددددافة -7
 وتبدادل للنقدا  ا  منرب  شكلت الي ،اإلنسان حلقو  العامل  للمنتد  الثانية الدورة ،2014 نوفمرب
 يف رئيسددية وشددوا ل مواضددي  حددول والدوليددة واإلقليميددة الو نيددة الفاعلددة اجلهددات مجيدد  بدد  اآلراء
 اإلنسان. حقو  جمال

 الدستور في عليها المنصوص المؤسسات وتعزيز إنشاء -باء 
 اإلنسدان، حقدو  ومحاية لتعزيز الدستورية يئاتاهل بإنشاء املتعلقة القوان  صيا ة كانت -٨

 ضددددمن التشدددداركية، والدميقرا يددددة املسددددتدامة، البشددددرية والتنميددددة اللددددوائ ، ووضدددد  ،الرشدددديد واحلكددددم
 وقدد و نيدة.ال سؤسسداتامل وإشدراك املددين، اجملتمد  مد  مشداورات عقدد شدهدتو  احلكومة أولويات
 التالية: القوان  مث من اعُتمدت

 الدددذي ،(4)والبيئددد  واالجتمددداع  االقتصدددادي جمللسبدددا تعلددد ملا التنظيمددد  القدددانون 
 والتنميدة الدو ي لالقتصداد العامدة هاتالتوج يف برأيها اإلدالء املسؤسسة هلذه يتي 

 باجلهويددددددة املتعلقددددددة والبيئدددددد  االجتمدددددداع  الطدددددداب  ذات القضددددددايا يفو  املسددددددتدامة
 مث مدددن كفدددلو  اجمللدددس، عضدددوية توسدددي  علدددى القدددانون هدددذا سددداعد قددددو  املتقدمدددة.

 ؛خر األ اهليئات يف متثيله
 أتدا  الدذي (5)وحماربتهدا الرشدوة مدن والوقايدة للنزاهة الو نية باهليئة املتعل  القانون 

 ومتابعدة تنسدي  بغيدة ومواردهدا جهودها وتعزيز سلطاهتا، نطا  توسي  يئةاهل هلذه
 ؛الفساد ومكافحة من  إىل الرامية السياسات تنفيذ

 تددا أ الددذي (6)العلمدد  والبحدد  والتكددوين للرتبيددة األعلددى بدداجمللس املتعلدد  القدانون 
 والبحدددد  والتكددددوين الرتبيددددة جمدددداالت لتشددددمل اجمللددددس هددددذا اختصاصددددات توسددددي 
  .عضويته وتنوي  استقالليته، تعزيزو  العلم ،

 األسددددددعار حبريددددددة املتعلدددددد  الددددددو ي القددددددانوين إ دددددداره علددددددى إصددددددالحات املغددددددر  وأدخددددددل -٩
 سدلطة املسؤسسدة هلدذه وُخولدت .(٨)املنافسدة جملدس عمدل وجماالت اختصاصات وعزز ،(7)واملنافسة
 املخلددددة املمارسددددات رصددددد جمددددال يف املخددددالف  ومعاقبددددة القضددددايا، يف والتحقيدددد  القددددرارات، اختدددداذ

 واالحتكار. االقتصادي كيزالرت  وعمليات العادلة،  ر التيارية واملمارسات باملنافسة،
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 عليهددددا يددددن  الددددي باملسؤسسددددات املتعلقددددة التاليددددة القددددوان  األخددددرة اآلونددددة يف مدددددتواعتُ  -10
 تتبدد  يف مهمتدده تتمثددل الددذي (٩)والطفولددة لألسددرة االستشدداري بدداجمللس املتعلدد  القددانون الدسددتور:
 الو نيدة الدربامج تنفيدذ متابعدة على السهرو  ، اجملال ينهذ يف رأيه وإبداء ،ةلو والطف األسرة وضعية
 العليددددا اهليئددددة تنظدددديم بإعددددادة املتعلدددد  والقددددانون ؛املختصددددة واألجهددددزة اإلدارات خمتلددددف بدددددأهتا الددددي

 قواعددد احددرتا  رصددد جمدال يف يئددةاهل هددذه مهددا  تعزيدز إىل الرامدد  (10)البصددري - السددمع  لالتصدال
 تندددوع برتسدددي  هلدددا تسدددم  آليددداتب بتزويددددها وذلددد  والدددرأي، الفكدددر بتعدديدددة الصدددلة ذات التعبدددر
 البصرية. - السمعية اإلعال  لوسائط احتكار أي ومن  املغريب اجملتم 
 هلددددذه بددددنن اإلنسددددان حلقددددو  الددددو ي بدددداجمللس املتعلدددد  اجلديددددد القددددانون مشددددروع يعددددرت و  -11

 الددي ،(11)التعددذي  مددن للوقائيددة الو نيددة باآلليددة املرتبطددة االختصاصددات ممارسددة صددالحية املسؤسسددة
 العقوبة أو املعاملة ضرو  من و ره التعذي  مناهضة التفاقية االختياري الربوتوكول عليها ين 

 حلقدو  الدوليدة الصدكوك يف عليهدا املنصدوص األخدر  واآلليات املهينة، أو الالإنسانية أو القاسية
 املركددز يف جديددد مددن اإلنسددان حلقددو  الددو ي اجمللددس اعُتمددد ،2016 آذار/مددار  ويف اإلنسددان.
 باريس. باد مل ا  اممت متتثل مسؤسسة بوصفه "ألف"
 املناصددفة هبيئددة املتعلدد  القددانون مشددروع 2016 /مددايوأيار 10 يف النددوا  جملددس واعتمددد -12

  الدستور. من 1٩ املادة مبوج  منشنة دستورية هيئة وه  التمييز، أشكال كل ومكافحة
 املظدددا ، أمددد  مبسؤسسدددات تتعلددد  قدددوان  اعتمددداد علدددى العمدددل جيدددري أخدددر ، جهدددة ومدددن -13

 اجلمعوي. والعمل ا للشب االستشاري واجمللس باخلار ، املغربية اجلالية وجملس

 العامة سياساته في اإلنسان حقوق مجال في المغرب التزامات ترسيخ -جيم 
 القضاء إصالح -1 

 الدوليددة واملعدداير الدسددتور ألحكددا ا  وفقدد ،القضدداء نظددا  علددىا  رئيسدديا  إصددالح املغددر  أدخددل -14
 وقددد القددانون. وسدديادة ناإلنسددا حقددو  احددرتا  ويضددمن ونزيدده، مسددتقل، قضددائ  نظددا  إنشدداء أجددل مددن

 إىل يرمدد  الددذي ،2013 عددا  يف "العدالددة منظومددة إصددال  ميثددا " اعتمدداد إىل اإلصددال  هددذا أفضددى
 .املصلحة أصحا  مجي  م  و نية تشاورية عملية أعقا  يف وذل  أهدا ، ستة حتقي 
 يمددد التنظ القدددانون القضدددائية، السدددلطة اسدددتقالل مبددددأ تنفيدددذ إ دددار يف اعُتمدددد، مث ومدددن -15
 .(13)للقضداة األساس  بالنظا  املتعل  التنظيم  والقانون ،(12)القضائية للسلطة األعلى لميلسل

 وتقاعدددهم، وتددرقيتهم، وتعييددنهم، اسددتقالليتهم،ب صددلةاملت ضددماناتال القضدداة األخددر القددانون هددذا
 األعلددى اجمللددس يف القضدداة متثيددل شددرو  ذلدد ، إىل باإلضددافة ،حيدددد هددوو  التنديبيددة. وبدداإلجراءات

 املتعلددد  القدددانون مشدددروع ويتضدددمن السدددلطة. اسدددتخدا  سدددوء يف الطعدددن ويتدددي  القضدددائية، للسدددلطة
 أحكدا  عددة ،2016 حزيران/يونيده يف الندوا  جملدس اعتمدده الذي للمملكة، القضائ  بالتنظيم
 العمددل حاليددا   وجيددري العدالددة. إىل الوصددول جمددال يف سدديما ال سددريعة،الو  فعالددةال طعددنال سددبل تُعددزز
  القوان . دستورية يف الطعن وإجراءات شرو  بشنن تنظيم  قانون مشروع اعتماد على
 اجلنائيدددة املسدددطرة قدددانونل نمشدددروعا صدددي  املدددذكور، امليثدددا  توصددديات تنفيدددذ سددديا  ويف -16
 حقددو  مراعدداة خددالل مددن سدديما ال ،اإلنسددان حقددو  ترسدد  ا  أحكامدد يتضددمنان اجلنددائ  قددانونالو 

 الدولية. الصكوك ويف الدستور يف هبا املعرت  األ را 
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 الدوليدددة املعدداير مبددداد  جديددد مدددن اجلنائيددة املسددطرة قدددانون مشددروع مدددن 1 املددادة وتسؤكددد -17
 حقدددو  احدددرتا  عدددن فضدددال   معقدددول، أجدددل يف احملاكمدددة يف واحلددد  القدددانون، أمدددا  باملسددداواة املتعلقدددة
 لضدحايا االنتصدا  مبددأ علدى أيضدا   املدادة هدذه ند  واملتهم . الضحايا حقو  وضمان الدفاع

 اإلجدددراءات وسددالمة ونزاهددة يدداداحل مبدداد  احددرتا  3 املددادة وتكددر  اإلنسددان. حقددو  انتهاكددات
 .األ را  حقو  على احلرصو  ،املسطرية

 وترشديد ؛النظريدة احلراسدة يف الوضد  إجدراءات :يل  مبا ا  خصوص الضمانات هذه وتتعل  -1٨
 بدإلزا  التعدذي  من الوقاية آليات وتعزيز ؛استثنائيا   تدبرا   باعتباره االحتيا   االعتقال إىل الليوء
 بعدد  دي لفحد  النظريدة احلراسدة حتدت املوضدوع  األشخاص بإخضاع القضائية الشر ة ضابط
 بددةقار امل وتعزيددز ؛ذلدد  تسددتدع  آثددارا   أو عالمددات أو مرضددا   عليدده الحدد  إذا ةالعامدد النيابددة إشددعار

 علددى أيضددا   هددذا اجلنائيددة املسددطرة قددانون مشددروع ويددن  القضددائية. الشددر ة عمددل علددى القضددائية
 يف العددل وزير سلطات ونقل النقض حمكمة لد  للمل  العا  للوكيل العامة النيابة رئاسة إسناد

 (.1-51 )املادة إليه العمومية الدعو 
 جلسددة أثندداء يف حمددا  حضددور علددى القددانون مشددروع يددن  الدددفاع، بضددمانات يتعلدد  وفيمددا -1٩

 (.3-67 )املادة النظرية احلراسة حتت يكن و  ،جنحة أو جناية بارتكا  فيه مشتبه إىل االستماع
 املشدار العاهدات بإحد  مصاب  كانون إذا النظرية احلراسة حتت املوضوع  فيهم للمشتبه وحي 
 االسددتماع جلسددة أثندداء يف حمددا  حضددور  لدد  اجلنائيددة ملسددطرةا قددانون مددن 316 املددادة يف إليهددا
 (.2-66 )املادة إليهم
 مث، ومدن القدانون. املخدالف  األحددا  محايدة تعدززا  أحكاما  أيض القانون مشروع ويتضمن -20
 كدان مهمدا ،مسؤقتدا   ولدو السدين، يفا  عامد 15 عن عمره يقل حد  إيداع ُُتيز ال 473 املادة فإن
 إجدددراء األحددددا  قاضددد  يطلددد  ،جنايدددة بارتكدددا  األمدددر يتعلددد  وعنددددما ارتكبهدددا. الدددي اجلرميدددة ندددوع
 للمرشددات 474 املدادة وختدول حلمدايتهم.ا  ضدمان اختاذهدا جيد  الدي املناسبة التدابر لتحديد حتقي 

 اجتماع . حب  إجراء مهمة احملاكم يف والنساء األ فال رعاية وحدات من االجتماعيات
 وتسدم  بديلدة، عقوبدات إىل للحريدة السدالبة العقوبدات حتويدل 4٨2 املدادة ُتيدز وباملثل، -21
 يبلغددوا حددى صددعبةا  أوضدداع يعيشددون الددذين لأل فددال املمنوحددة احلمايددة نطددا  بتوسددي  517 املددادة
 .عاما   1٨ سن
 املهدداجرين وهتريدد  (،٩-231 )املددادة القسددري االختفدداء اجلنددائ  القددانون مشددروع وجيددر  -22

 واجلددرائم اجلماعيدة، اإلبددادة وجدرائم (،7-256 )املددادة املشدروع  ددر واإلثدراء (،1٨-231 )املدادة
 علدددىا  أيضددد القدددانون مشدددروع ويدددن  (.5-44٨ )املدددادة احلدددر  وجدددرائم اإلنسدددانية، ضدددد املرتكبدددة
 واإلجهدددددداض (،1-231 )املددددددادة التعددددددذي  قبيددددددل مددددددن اجلددددددرائم بعددددددض تعريددددددف أحكددددددا  تنقددددددي 
  ل.ا فاأل على اجلنس  واالعتداء (1-431 )املادة والتمييز (،44٩ )املادة
 القددانون خددالل مددن العسددكري القضدداء منظومددة علددى ومتكامددل شددامل إصددال  وأُدخددل -23

 ضددماناتو  القضدداء هددذا اسددتقالل القددانون هددذا ويكددر  .(14)العسددكري بالقضدداء املتعلدد  اجلديددد
 إشددرا  حتددت السدداب  يف كانددت الددي العسددكري القضدداء مديريددة مث مددن ويلغدد  ،العادلددة حملاكمددةا

 القضائية. املالحقات صالحية للمل  العا  للوكيل وخيول الو ي، الدفاع إدارة
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 العسدكري القضداء القدانون هذا يض  اإلنسان، حلقو  الو نية اللينة لتوصيات ومراعاة -24
 تغيددرات إدخددال علددى يددن  القددانون هددذا فددإن مث، ومددن .املتخصصددة القضددائية املسؤسسددات ضددمن
 هدداوتنظيم احملدداكم هددذه وكفدداءة العسددكرية للمحدداكم القضددائية سددطرةامل مددن خمتلفددة جواندد  علددى

 .هاعمل وسر هاوتشكيل
 املددني  يسدتبعد الدذي للقدانونا  هامدا  تغيدر  العسدكرية احملكمدة اختصاص حتديد ويشكل -25
 العسدددكريون وُيسددتبعد املرتكبدددة. اتاملخالفدد عدددن النظددر بغدددض العسددكرية، احملكمدددة اختصدداص مددن
 مدن وُتسدتثى العدا . القدانون مبوجد  خمالفدات ارتكبدوا إذا املدذكورة احملكمدة اختصاصات منا  أيض

 الصدف، وضدبا  الضدبا ، يرتكبهدا الدي املخالفدات ذلد  علدى عدالوة احملكمدة هذه اختصاصات
 اإلداريدة. الشدر ة أو القضدائية الشدر ة عمدل سديا  يف مهدامهم ءأدا أثنداء يف امللكد  الدرك وأفراد
 احملكمدددددة واء و  القضدددددائية، للواليدددددة ثدددددان مسدددددتو  اجلديدددددد القدددددانون أنشدددددن ،سدددددتئنا اال جمدددددال ويف

  الو نية. القضائية املنظومة تشكل الي األخر  احملاكم م  العسكرية
 مددادي أو بدددين ألذ  تعرضددوا الددذين لألشددخاص القددانون هددذا تددي ي ذلدد ، علددى وعددالوة -26
 املددين؛ بداحل  املطالبدة العسدكرية، احملكمدة أمدا  عامة حماكمة تستوج  خمالفة بسب  معنوي، أو
 عليه. ين  القدمي القانون يكن   خيار وهو

  المالية لقانون التنظيمي القانون إصالح -2 
 كدر ي إذ اجلديددة الدسدتورية لألحكدا  ترمجدة (15)املالية لقانون التنظيم  القانون يشكل -27

 فعاليددة، تعزيددز إىل القددانون هددذا ويسددعى العامددة. املاليددة جمددال يف سدديما ال الرشدديد، احلكددم مبدداد 
 وترشديد املدوا ن، إىل املقدمدة العامدة اخلددمات نوعيدة وحتس  العامة، السياسات واتسا  وكفاءة،
 علددى تددن  الددي 3٨ املددادة مبوجدد  اجلنسدداين الددنهج اإلصددال  هددذا ىوأرسدد هبددا. املرتبطددة النفقددات
  .غاياتالو  هدا األ وض  عند النهج هذا ةمراعا

 العامة السياسات في الجنسين بين المساواة ترسيخ -٣ 
 2013 فربايددر/شددبا  يف أنشدد  الددذي (16)االجتمدداع  النددوع مليزانيددة االمتيدداز مركددز ميثددل -2٨
 ضددمن ويدددخل االجتمدداع . النددوع ميزانيددة بشددنن املعددار  وتبددادل وعددرض لشددراكاتا قامددةإلا  منددرب 

 الفئدددات خمتلدددف وحقدددو  احتياجدددات يراعددد  حتليدددل وضدددمن الرشددديد، واحلكدددم الدميقرا يدددة منطددد 
 اجلديدددة الديناميددة وتتضددمن (.... هدداجرونوامل اإلعاقددة، ذوو واألشددخاص األ فددال،) االجتماعيددة

 اإلقليم . االختصاص ومباد  املناخ تغر خي  فيما اجلنساين ملنظورا مراعاةا  أيض للمركز
 .2002 عددا  منددذ هبددا العمددل بدددأ الددي االجتمدداع  النددوع ميزانيددة تنفيددذ املغددر  وواصددل -2٩

 الذي اجلنساين املنظور مراعاة م  النتائج، على القائمة امليزانية تقرير يف إدارة 33 مث من وتساهم
 املالية. قانونب قرتني

 المواطنين مشاركة تعزيز -٤ 
 وتنظددديم وامللتمسددات العددرائض تقدددمي يف حبقهددم بدداالعرتا  املددوا ن  مشدداركة تعزيددز بدددأ -30

 املدددددين اجملتمدددد  بشددددنن الددددو ي احلددددوار توصدددديات شددددكلت السدددديا ، هددددذا ويف .العامددددة املشدددداورات
 املسدتويات علدى املدوا ن  ملشداركة التنظيمد  اإل دار لتطويرا  أساس اجلديدة الدستورية هصالحياتو 

 واإلقليمية. والو نية احمللية
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 ،(17)باجلماعدات صدلةال ذات التنظيميدة بدالقوان  واإلقليمد  احمللد  الصدعيدين علدى األمر ويتعل  -31
 تشدديي  أجددل مددن والتشدداور للحددوار تشدداركية آليددات وإنشدداء عددرائضال تقدددمي يف احلدد  ترسدد  الددي

 باجلهدات؛ املتعلد  التنظيمد  القدانون التنمية: برامج ومتابعة وض  يف واجلمعيات املوا ن  مشاركة
 علدى أمدا باجلماعدات. املتعلد  التنظيمد  والقدانون واألقداليم، بالعماالت املتعل  التنظيم  والقانون
 يف احلد  ممارسدة وكيفيدات شرو  بتحديد املتعل  التنظيم  بالقانون األمر فيتعل  الو ي، الصعيد
 كيفيدداتو  شددرو  بتحديددد املتعلدد  التنظيمدد  والقددانون ،(1٨)العموميددة السددلطات إىل العددرائض تقدددمي
 يف الدددراهن الوقدددت يف احلكومدددة وتنظدددر .(1٩)التشدددري  جمدددال يف امللتمسدددات تقددددمي يف احلددد  ممارسدددة
 العامة. باملشاورات املتعل  اإل ار القانون مشروع
 2015 سددبتمرب/أيلددول 4 يف واجلهويددة اجلماعيددة االنتخابددات :مهددا انتخابيددان اسددتحقاقان ونُظددم -32
 ول/األ تشدددرين 7 يف الندددوا  جملدددس أعضددداء وانتخابدددات املتقدمدددة، اجلهويدددة ترسدددي  علدددى سددداعدت الدددي

 ودولي . و ني  مراقب  وحبضور ،املطلوبة الشفافية شرو  وضمن ،احملدد موعدها يف 2016 أكتوبر

 اإلنسان حقوق ترسخ قطاعية سياسات وتعزيز وضع -5 

  2016-2012 "إكرا " املناصفة أف  يف للمساواة احلكوم  املخطط )أ( 
 حزيدددددددران/ يف ةملعتمددددددددا (إكدددددددرا ) املناصدددددددفة أفددددددد  يف للمسددددددداواة احلكوميدددددددة اخلطدددددددة تشدددددددكل -33
 يف املددددرأة حقدددو  إدمدددا  إىل الراميدددة املبددددادرات ر تقدددا أجدددل مدددن للعمددددلا  مشدددرتكا  إ دددار  2013 يونيددده

 156 اختددداذبا  هددددف 24 حتقيددد  إىل رمددد ت عمدددل جمددداالت ٨ حدددول اخلطدددة متحدددور العامدددة. السياسدددات
 ةاحلكوميددد اخلطدددة وتنفيدددذ لتتبددد  آليدددة بوصدددفها للمسددداواة يدددةوزار  جلندددة 2014 عدددا  يف أنشدددئتو  .إجدددراء  

 منظومدة ُوضدعتو  الدوزارات، بد  مشدرتكة تقنيدة جلندةا  أيض وأنشئت )إكرا (. املناصفة أف  يف للمساواة
 156 أصدددل مدددن إجدددراء 75 فُنفدددذ كبدددر. إجنددداز معددددل اخلطدددة هدددذه وسددديلت واملتابعدددة. للمعلومدددات
 .املائة يف 70 ُتاوزت بنسبة منها املائة يف ٨6 نُدفِّذو  املائة، يف 100 بنسبة اخلطة تتضمنها

  الطفولة حلماية املندجمة العمومية السياسة ) ( 
 تشدارك  تقيديم بعدد 2015 عدا  يف الطفولدة حلمايدة املندجمدة العمومية السياسة اعُتمدت -34
 الدي احلماية حدود التقييم هذا أيهر وقد ؛للطفولة الو نية لخطةل 2011 عا  يف دةامل نتصفمل

 الطفدل محايدة أجدل من اسرتاتييية حماور مخس العمومية السياسة هذه وتض  اخلطة. هذه تتيحها
 اجلنسددد . االسدددتغالل ذلددد  يف مبدددا واالسدددتغالل، واإلمهددال، واإليدددذاء، العندددف، أشدددكال مجيددد  مددن

 115وا ، هددف 25 إىل الطفولدة حلمايدة املندجمدة العمومية السياسة لتنفيذ الو ي الربنامج وينقسم
 حدة. على إجراء كل وتقييم ملتابعة مسؤشرات ويتضمن ،إجراء  
 الدددي 2030-2015 للشدددبا  املندجمدددة الو نيدددة االسدددرتاتيييةا  أيضددد احلكومدددة ووضدددعت -35
 .(20)العامة سياساهتا صل  يف الشبا  وض  إىل د هت

 إعاقة وضعية يف شخاصباأل اخلاصة املندجمة العمومية السياسة ( ) 
 عمليددددة أعقدددا  يف ،2015 عدددا  يف اعُتمددددت الدددي ،السياسدددةهدددذه  احلكومدددة وضدددعت -36
 بددد  مشدددرتكة متابعدددة آليدددة علدددى تعتمدددد الدددي العموميدددة، السياسدددة هدددذه وترمددد  تعددداون.الو  حدددوارلل

 مشدددددداركتهم وتعزيددددددز حقدددددوقهم علددددددى عاقددددددةاإل ذوي األشدددددخاص حصددددددول ضددددددمان إىل الدددددوزارات،



A/HRC/WG.6/27/MAR/1 

GE.17-01923 8 

 مواضدددددديعية حمدددددداور 5و عرضددددددية حمدددددداور ٩ إىل العموميددددددة السياسددددددة هددددددذه وتنقسددددددم االجتماعيددددددة.
 مدن حكوميدة عمدل خطدة ُوضدعت وقدد واحلوكمدة. واإلدارة بالتقار  يتعل  حمور منها اسرتاتييية،

 السياسة. هذه تنفيذ أجل

  والليوء للهيرة اجلديدة الو نية االسرتاتييية )د( 
 يف 2013 سدبتمرب/أيلدول يف (21)والليدوء للهيدرة اجلديددة الو نيدة االسدرتاتييية  لقتأُ  -37

 حقدددو  يف الدوليدددة بالتزاماتددده الوفددداء املغدددر  اعتدددزا  تدددرتجم الدددي امللددد  جاللدددة تعليمدددات أعقدددا 
 علدددى ورائددددة املضدددام ، شددداملة إنسدددانية، نزعدددة ذات سياسدددية فلسدددفة بدددذل  واعتمددداده اإلنسدددان،
 يف القويددة املغددر  مشدداركةا  أيضدد السياسددة هددذه وتعكددس األفريقدد . سدديما الو  اإلقليمدد ، الصددعيد
 األزمدددات عدددن النامجددة اإلنسدددان حقددو  النتهاكدددات التصددددي أجددل مدددن وتضددامنه الدوليدددة اجلهددود
 واهليرة. لليوء احلالية
 إذ اخلددار ، يف املقيمدد  املغاربددة حقددو  حلمايددة شدداملة و نيددة سياسددة احلكومددة ووضددعت -3٨

 همحقدددددوق محايدددددة بغيدددددة خمتلفدددددة وقانونيدددددة وتعليميدددددة وثقافيدددددة واجتماعيدددددة اقتصدددددادية بدددددرامج نفدددددذت
 الثدداين احلسددن مسؤسسددة سدديما ال املعنيددة، واملسؤسسددات اإلدارات مدد  بالتنسددي  وذلدد  ومصدداحلهم،

 باخلار . املغربية اجلالية وجملس باخلار  املقيم  للمغاربة

 االجتماعية احلماية تعزيز )هد( 
 تعمددديم سددديا  يف االجتماعيدددة احلمايدددة نظدددا  حتسددد  إىل الراميدددة التددددابر مدددن عددددد نُفدددذ -3٩

 يف التصدددددددي  -1 ذلدددددد : يف مبددددددا السددددددكان، فئددددددات ملختلددددددف صددددددحيةوال االجتماعيددددددة التغطيددددددة
 املددين التقاعدد نظدا  إصدال  -2 ؛102 رقدم (22)الدولية العمل منظمة اتفاقية على 2013 عا 

 درهدم 1 500 إىل لتقاعددا مدن الشدهري للددخل األدىن احلدد رفد و  (23)للتقاعدد الو ي للصندو 
 جديدددة لددوائ  ضدد و  -4 للطلبددة؛ ساسدديةاأل الصددحية تغطيددةال إنشدداء -3 درهددم؛ 1 000 عددوض
 نطدا  توسدي  -6 الشدغل؛ فقددان عن التعويض تنفيذ -5 ؛الشغل حواد  عن بالتعويض تتعل 
 واملتقاعدددين النشددط  املددويف  لفائدددة األسددنان عددال  ليشددمل (24)املددرض عددن اإلجبدداري التددنم 
 نالدذي (25)االجتمداع  الضدمان صدندو  يف املدويف  مسامهات اسرتداد -7 اخلاص؛ القطاع من
 احلدددد اسدددتكمال مدددن يتمكندددوا   لكدددنهم ،2000 عدددا  مدددن ابتدددداء للتقاعدددد القانونيدددة السدددن بلغدددوا
 إدارة حتسد  -٨ التقاعدد؛ باستحقا  يسم  الذي (يوما   3 240) املسامهات أيا  لعدد األدىن

 االجتماع . الضمان نظم إدارة عن املسسؤولة والصنادي  املسؤسسات
 ساسددد األ نظدددا الب يتعلددد  قدددانون مشدددروع اعتمددداد يف النظدددر جيدددري ذلددد ، إىل وباإلضدددافة -40

 ميارسدون والدذين اخلداص، حلسداهبم والعدامل  املهنيد ، اتفئد لفائددة املرض عن اإلجباري للتنم 
 .راتبا   يتقاضون والا  مهنيا  نشا 

  للماء الو ي واملخطط للماء الو نية االسرتاتييية (و) 
 أسدددبا  "تيسدددر يف يتمثدددل أساسددد  حددد  علدددى املغدددريب الدسدددتور مدددن 31 الفصدددل يدددن  -41

 يف والعدي  املداء علدى احلصول ... يف احل  من املساواة، قد  على واملوا ن ، املوا نات استفادة
 أساسدية حتتيدة بدى تدوفر علدى املداء قطداع يف املغدر  بدذهلا الي هوداجل ساعدت وقد سليمة". بيئة
 .ياهامل على احلصول يف  احل وتكفل ،املياه من احتياجاته وتلي املائ  أمنه تضمن هامة
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 خدددالل مددن القطددداع هددذا يف احلوكمدددة تعزيددز إىل (26)باملددداء املتعلدد  القدددانون اعتمدداد ويرمدد  -42
 قددانوين إ ددار ووضدد  الصددح ، الصددر  هوميددا األمطددار ميدداه مددن واالسددتفادة اإلجددراءات، تبسدديط
 فعالدة إدارة تعو  الي الصعوبات معاجلة إىلا  أيض القانون هذا رم يو  البحر. مياه حتلية لعمليات
عددن  فضددال   الرشدديد، احلكددم مبدداد   يرسددوت املندداخ، تغددر ثددارآل والتصدددي امليدداه، ملددوارد ومسددتدامة

  .هممع والتشاور املصلحة أصحا  إشراك
 املددداء علدددى االقتصددداد جانددد  إىلفددد للمددداء. و نيدددة اسدددرتاتييية السددديا  هدددذا يف وُوضدددعت -43

  ددر املائيددة املددوارد تطددوير لددىعا ، حاليدد االعتمدداد قيددد ،للمدداء الددو ي املخطددط يددن  ،عرضدده وزيددادة
 األمطار. مياه وُتمي  البحر، مياه وحتلية ،استعماهلا إلعادة املستعملة املياه معاجلة أي التقليدية،
 املناخ تغر م  والتكيف موارده، وحف  املاء، على الطل  إدارة حتس  إىل أيضا   املخطط ويدعو

 والفيضانات. اجلفا  أي الشديدة، املناخية الظواهر إلدارة إجراءات اقرتا ب

 األخضر املغر  خمطط اسرتاتييية )ز( 
 املغددر  خمطددط )اسددرتاتييية الفالحيددة للتنميددة الو نيددة اسددرتاتيييته تنفيددذ املغددر  يواصددل -44

 واالحتياجدددات االقتصدددادية االحتياجدددات بددد  ُتمعدددان اثنتددد  ركيدددزت  إىل تسدددتند الدددي األخضدددر(
 التضامنية. والفالحة العصرية الفالحة االجتماعية:

 الفالحدددد  املدددددخول حتسدددد   ريدددد  عددددن الفقددددر مكافحددددة إىل التضددددامنية الفالحددددة ترمدددد و  -45
 املكدر  ،(27)الفالحيدة التنميدة صدندو  ويدويل الضواح . منا   يف سيما ال الفالح ، ألضعف
 خمطدددط ضدددمن شددداملة إصدددالحات عليددده أُدخلدددت الدددذي اخلددداص، الفالحددد  االسدددتثمار لتشددديي 
 يف 50 كدددان ،2014-2012 الفدددرتة فخددالل الفالحددد . لصدددغار كبددرة أمهيدددة األخضدددر املغددر 
 أراض يسدتغلون صدغارا   فالحد  الصدندو  هدذا مدن  من استفادوا الذين الفالح  منا  تقريب املائة
 .هكتارات 10 عن مساحتها تقل
 ارتفعدت العمدل، أيدا  لعددد وبالنسبة .توييفال جمال يفا  زمخ أيضا   األخضر املغر  خمطط وولَّد -46

 .2007-2005 بالفرتة مقارنة 2015-2012 الفرتة يف املائة يف 16 بنسبة الفالحية العمالة
 علددى وذلدد  والضددعف، والفقددر اجلهويددة التفاوتددات ملكافحددة بددرامج عدددة املخطددط ويكددر  -47
 أراض، ميلكدددون ال الدددذين املاشدددية وملدددريب الصدددغرة" "للفالحدددة املخصددد  املاشدددية تنقدددل برندددامج  دددرار

 واجلبليددة القرويددة املندا   مسدداعدة إىل يرمدد  الدذي (2٨)اجلبليددة واملنددا   القدروي اجملددال تنميددة وصدندو 
 وتنميددددة (،2015-2012 للفدددرتة اإل دددار هدددذا يف درهدددم مليدددون 2 761 مبلددد  مدددد)اعتُ  وسدددكا ا
 واالقتصدادية البشدرية التنميدة  ريد  عدن هشدة، تُعت رب الي األر ان، أشيار ومنا   الواحات، منا  

 اإليكولوجية. نظمال على واحلفاظ ،ةبيئال ومحاية الطبيعية، واردامل تطوير عن فضال   واالجتماعية،
 إىلا  اسددددتناد اسددددتخدامها وترشدددديد املائيددددة املددددوارد علددددى احلفدددداظ عمليددددة املخطددددط ويدددددعم -4٨

 إىل بدالر  والدري السدطح  الدري حتويدل إىل يرمد  الذي (2٩)السق  مياه القتصاد الو ي الربنامج
 علدددىو  هكتدددار 550 000 تنددداهز مسددداحة علدددى يددداهامل تدددوفر علدددى يسددداعد ذيلدددا بدددالتنقيط الدددري
 160 000 مدددن بدددالتنقيط لدددريا بننظمدددة اجملهدددزة املسددداحة ارتفعدددت هكدددذاو  سدددنوات. 10 مدددد 
 مدن املائدة يف ٨2 تنفيدذ ميثل ما ،2015 عا  يف هكتار 450 000 إىل 200٨ عا  يف هكتار
 املائدددة يف ٨0 يسدددتغل املشددداري  هبدددذه املعنيدددون واملزارعدددون .2020 عدددا  أفددد  يف املخطدددط أهددددا 
  .هكتارات 5 من أقل منهم
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 2020-2015 املستدامة للتنمية الو نية االسرتاتييية ) ( 
 تعزيددز إىل (30)املسددتدامة والتنميددة للبيئددة و ددي ميثددا  مبثابددة اإل ددار القددانون اعتمدداد يرمدد  -4٩

  .اجملال هذا يف (31)الو ي القانوين النظا 
 التنميددددة )اسددددرتاتييية 2020-2015 املسددددتدامة للتنميددددة الو نيددددة االسددددرتاتييية ضددددعتووُ  -50

 أولويددات 7 االسددرتاتييية هددذه وحددددت املصددلحة. أصددحا  مدد  مشدداورات أعقددا  يف املسددتدامة(
 ذاهبد لإلسدراع اسدرتاتييية حمداور ثدال  وُحدِّدت املناخ". لتغر الو نية السياسة بتنفيذ "اإلسراع منها
 القائمة. املالية باهلياكل والنهوض للمناخ، اإلقليمية املخططات وتعميم املناخ، إدارة حتس  تنفيذ:ال

 أفد  يف املغدر  يف وشدامل أخضدر اقتصداد تطدوير إىل املستدامة التنمية اسرتاتييية وترم  -51
 إىل وباإلضددافةا . هدددف 132 حتقيدد  إىل وتسددعى ا  اسددرتاتييي ا  حمددور  31 إىل وتنقسددم ،2020 عددا 

  .(32)البيئة على احلفاظب صنادي الو  ربامجال من العديد يُعى ذل ،

 متابعززززة وأعمززززال الواقززززع أرض علزززز  وحمايتهززززا اإلنسززززان حقززززوق تعزيززززز -ثالثا   
 السابق االستعراض

 والسياسية المدنية الحقوق وتعزيز حماية -ألف 
 المعاملة وسوء التعذيب أشكال جميع عل  والقضاء الحياة، في الحق حماية -1 

 ننبددا  علمدد ،1٩٩3 عددا  ذمندد اإلعدددا  لعقوبددة االختيدداري بددالوقف يلتددز  املغددر  يددزال ال -52
 املغريب. اجملتم  مكونات من العديد ب  عمي  نقا ل ختض  عقوبةال هذه إلغاء مسنلة
 باإلعدددا  عليهددا يعاقدد  الددي اجلددرائم عدددد تقلددي  علددى اجلنددائ  القددانون مشددروع ويددن  -53

 العسددكرية العدالددة لقددانون وبالنسددبة جرميددة. 31 أصددل مددن جددرائم ٩ عددددها ليصددب  كبددر بشددكل
 تدددددن  الصددددددد، هدددددذا ويف جدددددرائم. 5 إىل جرميدددددة 16 مدددددن اجلدددددرائم هدددددذه عددددددد تقلددددد  اجلديدددددد،
 قرر إذا إال اإلعدا  عقوبة إصدار جيوز ال أنه على اجلنائية املسطرة قانون مشروع من 430 املادة

 املدداوالت حمضدر علدى احلكدم دارصدإ يف شداركوا الدذين القضداة مجيد   ووقَّ  باإلمجاع ذل  القضاة
 اإلعدا . بعقوبة املتهم على احلكم القضاة إمجاع إىل فيه ُيشار أن يتع  الذي
 مندد  تعددزز أحكددا  عدددة اجلنائيددة املسددطرة قددانون ومشددروع اجلنددائ  القددانون مشددروع يف ووردت -54

 ،النظريددة احلراسددة يددرو  مبراقبددة يتعلدد  مددا سدديما ال املعاملددة، وسددوء التعددذي  أشددكال مجيدد  ومكافحددة
 جلسدددات ميددد جل بصدددري - مسعددد  تسدددييل إجدددراء لدددزو  علدددى اجلنائيدددة املسدددطرة قدددانون مشدددروع يدددن 

 علديهم الحد تُ  عنددما  ي لفح  وإخضاعهم ،النظرية احلراسة يف املوضوع  املتهم  إىل االستماع
 االستماع. جلسة يف املتهم  حمام  حضور عن فضال   الفح ، هذا يستدع  ما أو املرض أعراض
 ففدددد  املعاملددددة. سددددوء أو بالتعددددذي  املتعلقددددة الشددددكاو  يف القضددددائية السددددلطات وحتقدددد  -55
 التعدددددددذي  ادعددددددداءات يف بدددددددالتحقي ا   لبددددددد 145  ل السدددددددلطات هدددددددذه اسدددددددتيابت ،2015 عددددددا 
 . ددي لفحدد  الشددكو  أصددحا  احملتيددزين بإخضدداع 2014 عددا  يف حتقيدد   لدد  70 مقابددل

 بتهمدددة النظدددا  حفدد  قدددوات مددن فدددردا   3٨ مقاضدداة 2015 عدددا  يف جددرت ذلددد ، إىل باإلضددافةو 
 ،السددددلطة أعددددوان مددددن وعددددون ،انودركيدددد السدددديون إدارة مددددن مددددويف  ٨وا  شددددر ي 24) التعددددذي 
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 السدينية، للمسؤسسدات زيدارة 740 القضدائية السلطات أجرت نفسه، العا  ويف عسكري (. 3و
  باحملتيزين. تتعل  شكو  654 وعاجلت

 بددإدارة يتعلدد  حاسددويب تطبيدد  واسددُتحِد  الشددرع ، الطدد  شددننب قددانوين مشددروع وُوضدد  -56
 تنفيذه. وجر  االحتيا   لالعتقال الو ي السيل

 السجناء بأحوال النهوض -2 
 سيسددددم  بديلددددة بعقوبددددات العمددددل تعددددزز أحكامددددا   اجلنددددائ  القددددانون مشددددروع نتضددددم   إن -57
ا  برناجمد احلكومدة وضدعت وقدد .السديون اكتظداظ مدن احلدد خدالل مدن احملتيدزين أوضاع تحس ب

 ترميمهددا أو للسددقو  اآليلددة املسؤسسددات يف الشددروعب السدديون مرافدد  عمبيمددو  النهددوض إىل يرمدد 
 احملتيددددزين إدمددددا  إعددددادة جمددددال يف وااللتزامددددات األمنيددددة باملعدددداير تفدددد  جديدددددة رافدددد مب تبددددديلها أو

 منهدددا ثدددال  سدددرير، ٩ 000 احتدددواء علدددى قدددادرة 2015 عدددا  يف سدددينية مسؤسسدددات 10 )فدددت 
 التشييد(. قيد توجد ومخسة 2016 يوليهمتوز/ منذ عملها بدأت
 فرفعدت  بي  وشبه  بي  مبويف  نيةالسي املسؤسسات تعزيز إىل أيضا   احلكومة وعمدت -5٨

 الطبيددة واملعدددات األدويددة لشددراء املخصصددة السددنوية امليزانيددة توارتفعدد السدديناء. تددن ر معدددل بددذل 
 امليزانيددددة وارتفعددددت .2015 عددددا  يف درهددددم مليددددون 37 إىل 2012 عددددا  يف درهددددم مليددددون 25 مددددن

  .2016 عا  يف درهم مليون 5.7 إىل 2012 عا  يف درهم مليون 2.٨ من للغذاء املخصصة
 املسؤسسدددات مبراقبدددة املرتبطدددة الضدددمانات جهتددده مدددن اجلنائيدددة املسدددطرة قدددانون مشدددروع عدددززو  -5٩

 على لال الع نائبه أو املل  ووكيل التنفيذ قاض  زيارة على تن  أحكا  وض  خالل من السينية
 زيارة جانبه من األحدا  قاض  على ويتع  .شهر كل يف لاألق على واحدة مرة احملتيزين أحوال
 فيها. املودع  األ فال حالة على لال الع أشهر ثالثة كل األ فال ومسؤسسات مراكز

 والتعبير الرأي حرية حماية -٣ 
 أضدددا  سدددواء. حدددد علدددى واملسؤسسدددية التشدددريعية اجلوانددد  والتعبدددر الدددرأي حريدددة تعزيدددز مشدددل -60

 العقوبددات إلغدداء سدديما ال احلدد ، هددذا  تكددر  هامددة ضددمانات (33)والنشددر بالصددحافة املتعلدد  القددانون
 اإللكرتونيدددة؛ بالصدددحافة القدددانوين واالعدددرتا  معتدلدددة؛ بغرامدددات عنهدددا واالستعاضدددة للحريدددة السدددالبة
 وتو يدد املهندة؛ هدذه لتعزيدز عموميدة مساعدة وإقرار عدوان؛ أي من الصحفي  حبماية الدولة والتزا 

 واسددددتقالل حريددددة محايددددة يف القضدددداء دور وتعزيددددز الصددددحافة؛ قطدددداع يف بالشددددفافية املتعلقددددة القواعددددد
 وحظدددر الصدددحفية، للمسؤسسدددات النشدددر بياندددات اسدددتال  جمدددال يف حصدددرية سدددلطة جبعلهدددا الصدددحافة
 . ائيا   الصحافة بطاقة وسح  اإللكرتونية، الصحافة ومصادرة عمل ووقف املنشورات، ومصادرة

 ومنتخبددة مسددتقلة آليددة (34)للصددحافة الددو ي اجمللددس حدا باسددت القاضدد  القددانون وأنشددن -61
 بطاقدات باستصدار املهنة ذههب االلتحا  بتنظيم أمور مجلة يف عىتُ  الصحافة ملهنة الذايت للتنظيم

 هددذا أخالقيددات ميثددا  وضدد بو  بالصددحافة، املتعلقددة القضددايا يف والتحكدديم الوسددا ةبو  الصددحافة،
 علدددى وعدددالوة املهندددة. هبدددذه املتعلقدددة القدددوان  مشددداري  يف ارأيهددد إبدددداءبو  احرتامددده، وضدددمان القطددداع
 حقددددو  تو يددددد علددددى (35)املهنيدددد  للصددددحفي  األساسدددد  بالنظددددا  املتعلدددد  القددددانون ن يدددد ذلدددد ،

 وحقهددددم مصددددادرهم، لسددددرية القضددددائية احلمايددددة سدددديما ال ،هبددددا واالعددددرتا  وحريدددداهتم الصددددحفي 
 هندتهم،مب لاللتحدا  العلميدة بالشرو  والنهوض استقالليتهم، وتعزيز املعلومات، على احلصول يف

 هلم. االجتماعية احلماية وإتاحة



A/HRC/WG.6/27/MAR/1 

GE.17-01923 12 

 ملوقددد  حظدددر حالدددة أي ُتسددديل لدددمف .2015 عدددا  يف الصدددحافة حريدددة مسؤشدددرات وحتسدددنت -62
 علددى االعتدداء حدداالت شدهدت وباملثدل، و نيددة. صدحيفةل مصدادرة أو حظددر حالدة أي وال إلكدرتوين
 حالدة 13 مقابدل فقدط حداالت 6 ُسديلت إذا  ملحويدا  اخنفاضد نتهممه ممارسة أثناء يف الصحفي 

 عددددد يفا  أيضددد اخنفددداض وُسددديل املغربيدددة. للصدددحافة الو نيدددة النقابدددة تقريدددرل وفقدددا   ،2014 عدددا  يف
 14 منهدا ،حكمدا   24 عدددها بلد  حيد  والنشدر، بالصدحافة املتعلقة القضايا يف الصادرة األحكا 
  .2014 عا  يف حالة 56 بعدد مقارنة االختصاص، عد ب أو الدعو  بإلغاء أو بالرباءةا  حكم

 الجمعيات وتكوين التجمع حرية ضمان -٤ 
 ،موميددةالع االجتماعددات علددى قيددود أي تُفددرض وال .(36)االجتمدداع حريددة القددانون يضددمن -63
 خددداللاإل حالدددة يف إال احلريدددة هدددذه تقييدددد جيدددوز وال بسددديط"، "تصدددري   دددر لتنظيمهدددا يشدددرت  وال

 العدا . بداألمن ختل أن االجتماعات هذه شنن من أن السلطات ارتنت إذا أو التصري ، بضوابط
 يف نشدا ا   4 000 حدوايل 2015 عدا  يف املنظمدة اجلمعويدة لألنشدطة اليوم  عدلامل بل  وهكذا
  .هبا مصر  مجعية 130 000 جمموعه ملا اليو 
 فدددإن عامدددة، اجتماعدددات بتنظددديم قانونيدددة جلمعيدددات السدددما  عدددد  حبددداالت يتعلددد  وفيمدددا -64

 بإعفدداء الصددلة ذات القانونيددة ألحكدا ل تنويلهددا بسددب  الطريقددة هبدذه للتدددخل اضددطرت السدلطات
 الثقافيدددة، باألنشددطة يدددرتبط مددا سددديما )ال التصددري  نظدددا  مددن إعفائهدددا، عددد  أو اجلمعيدددات، هددذه
  ددر لالجتمدداع املمنددو  للتصددري  القانونيددة املهددل امتثاهلددا عددد  بسددب  أو الرياضددية( أو الفنيددة، أو

 القضاء. إىل الليوء يف اجلمعيات هذه ح  احرتمت لكنها املعقود،
 يلدددز  ال تصدددري " "نظدددا  علدددى اجلمعيدددات تكدددوين يف احلددد  يدددنظم الدددذي الظهدددر ويدددن  -65

 الليدوء لليمعيدات القدانون ويضدمن مجعيدتهم. بإنشداء السدلطات إبدال  بغر اجلمعيات مسؤسس 
 منظمة 13 قدمت فقد مث، ومنا . تعسفي تعتربه إداري قرار أي إلغاء لطل  اإلداري القاض  إىل
 وكانددت إنشددائها،  لبددات رفددض اإلداريددة السددلطات قددرار يفا   عوندد 2014 عددا  يف حكوميددة  ددر

 املنظمات. هذه من ٩ صاحل يف األحكا 
 متكينيدة بيئة تطوير يف سهميس ذيال ةيو اجلمع احلياة قانون وض  على احلكومة كفوتع -66

 (37)إلكرتونيدددة بوابدددة 2016 آذار/مدددار  يف احلكومدددة وأ لقدددت املددددين. اجملتمددد  منظمدددات لظهدددور
 املعلومدات علدى املددين اجملتمد  منظمدات وحصدول والشدفافية، الرشديد، احلكم تو يد من ستمكن
 .ألنشطتها متويل على العا  القطاع من صولاحل فرص ختلفمب الصلة ذات

 والبيئية والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق تعزيز -باء 
 والتفاوتات والضعف الفقر مكافحة -1 

 الفئدددات واسدددتهدا  االجتماعيدددة سياسددداته سدددي لرت  املغدددر  بدددذهلا الدددي هدددوداجل سددداعدت -67
 والضدعف الفقدر يداهرة مدن احلد على املساواة عد  أوجه وتقلي  الضعيفة السكانية واجملموعات

 السدددددكان عددددددد تقلددددد  ،2014و 2007 عدددددام  بددددد  الفدددددرتة يف االجتماعيدددددة. املسددددداواة وعدددددد 
 5.4 مدددن الضدددعفاء السدددكان وعددددد نسدددمة، مليدددون 1.6 إىل مليدددون 2.7 مدددن املغدددر  يف الفقددراء
 4.٨ إىل 2007 عدا  يف املائدة يف ٨.٩ من الفقر معدل واخنفض نسمة. مليون 4.2 إىل مليون

 14.4 ومدن احلضدرية، املندا   يف املائدة يف 1.6 إىل املائدة يف 4.٩ )من 2014 عا يف  يف املائة
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 املائدددة يف 17.5 مدددن الضدددعف معددددل واخنفدددض الريفيدددة(، املندددا   يف املائدددة يف ٩.5 إىل املائدددة يف
 يف 23.6 ومدن احلضدرية، املندا   يف املائة يف 7.٩ إىل املائة يف 12.7 )من املائة يف 12.5 إىل
 املسداواة عد  نسبة اخنفضت جيي، مسؤشر وحبس  الريفية(. املنا   يف املائة يف 1٩.4 إىل املائة

  .2014و 2007 عام  ب  املائة يف 3٩.5 إىل املائة يف 40.7 منا  أيض االجتماعية
 ،(3٨)البشدرية للتنميدة الو نيدة املبدادرة مدن ثانيدة مرحلدة 2015-2011 الفرتة يف فذتونُ  -6٨
 ريفيدةال   اندامل مدن 702 على اهتمامها ركزتو  درهم، مليار 17 قدرها ميزانية هلا اعُتمدت الي

 احلضدددرية املندددا   يف حضدددريا   حيدددا   532و ،املائدددة يف 14 يتيددداوز أو يعدددادل الفقدددر معددددل حيددد 
 نسمة. 20 000 سكا ا عدد يبل  الي الناشئة
 لتمويددل خمصدد  صدندو  وهددو االجتمداع ، التماسدد  دعددم صدندو  احلكومددة وأنشدنت -6٩
 ذوي األشددددخاص مسدددداعدة وبرنددددامج ،(40)حمفظددددة" "مليددددون امللكيددددة واملبددددادرة ،(3٩)تيسددددر امجنددددبر 

 ووسددعت .(42)هشددة وضددعية يف األرامددل للنسدداء املباشددر الدددعم وبرنددامج ،(41)اخلاصددة االحتياجددات
 مسددد  مدددا املدددذكور، الصدددندو  ميولددده الدددذي )الرميدددد( الطبيدددة املسددداعدة نظدددا  نطدددا ا  أيضددد احلكومدددة
  .2016 األول/أكتوبر تشرين  اية حى النظا  هذا من شخ  مليون 10.2 باستفادة

 إ ددار يف احلكومددة دعددم مددن نسددائية تعاونيددة 2 2٨0 منهددا تعاونيددة، 15 735 وتسدتفيد -70
 الدددذي القدددانوين اإل دددار علدددى أُدِخدددل إصدددال  التعاونيدددات إنشددداء بتيسدددر ومسددد  الفقدددر. مكافحدددة

 .(43)بالتعاونيات املتعل  القانون اعتمادب هاينظم
 خاصددة واجلبليددة، الريفيددة املنددا   لتحدددي  بددرامج عدددة تنفيددذ ذلدد  إىل باإلضددافة وجيددري -71

 باملدداء القددروي العددا  لتزويددد املندددمج والربنددامج القرويددة؛ للطددر  الددو ي الربنددامج مددن الثانيددة املرحلددة
 وصدندو  األخضدر املغدر  خمطدط إىل إضدافة الشدمويل؛ القرويدة الكهربدة وبرنامج للشر ؛ الصاحل
 اجلبلية. واملنا   القروي اجملال تنمية

 العمل في الحق -2 
 (44)2025 عددددا  أفدددد  يف للتوييددددف و نيددددة اسددددرتاتييية 2015 عددددا  يف احلكومددددة اعتمدددددت -72

 مث مددنو  .(45)السددابقة الددربامج إ ددار ضددمن العمددل يف احلدد  تعزيددز جمددال يف املبذولددة اجلهددود دعددم هدددفها
 .2016و 2012 عام  ب  املائة يف 34 حبوايل االجتماعية والشسؤون التشغيل وزارة ميزانية ارتفعت
 للوييفددة العددا  األساسدد  النظددا  مددن 22 املددادة احلكومددة نقحددت ذلدد ، إىل وباإلضددافة -73

 الدددذي األمددر املدنيددة، باخلدمددة لاللتحدددا  تنافسدد  امتحددان نظددا  إقامدددة علددى تددن  الددي العموميددة
 املساواة. مبدأ يكر 

 الصحة في الحق -٣ 
 تنظدددر إذ الدسدددتورية األحكدددا  2016-2012 للصدددحة القطاعيدددة االسدددرتاتييية تعكدددس -74
 مدن الضدعيفة الفئدات علدى تركدز إذو  واجلدودة، واملسداواة اإلنصدا  منظور من الصحة يف احل  إىل

 مبددأ ،(46)العالجدات وبعدرض الصدحية باملنظومدة املتعل  اإل ار القانون يكر  باملثل،و  السكان.
 الصحية. للموارد اجملايل التوزي  يف اإلنصا 
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 مدددن 2015-2001 الفدددرتة خدددالل الصدددحة ميزانيدددة جمدددال يف املبذولدددة اجلهدددود ومكندددت -75
 األمهدددات وصدددحة اإلجنابيدددة الصدددحة بدددرامج وحتتدددل .املائدددة يف 7.2 بلددد  سدددنوي مندددو معددددل حتقيددد 

 الصدحة لدوزارة االسدتثمار ميزانيدة مدنا  كبدر ا   جدزء السدكان مدن ددةاحمل فئاتالو  والشبا  واأل فال
 (.املائة يف 31)

 الوصددول حتسدد  إىل الراميددة اإلجددراءات صددميم يف الصدديدالنية السياسددة إصددال  ويوجددد -76
 الصددد هدذا يف احلكومدة عملدت وقدد السدكان. مدن الضدعيفة لفئداتا فائددةل الصحية احلقو  إىل

 املتعلددد  املرسدددو  ثتوحددددا ، تقريبددد املائدددة يف ٨0-20 بنسدددبة دواء، 2 602 أسدددعار خفدددض علدددى
  األدوية. أسعار بتثبيت
 جامعدان مستشدفيان منهدا جديددة، صدحية مسؤسسدة 100 بافتتدا  الصدحية املراف  وُعززت -77

 خمطدط أتدا  ذل ، على وعالوة النفسية. لألمراض مستشفيات 3و التشييد،  ور يف 4و جاهزان،
 النائيدة. املندا   سدكان علدى نشدا ها تركز الي املتنقلة الصحية اخلدمات تعزيز القروية الصحة تنمية
 الريفيدة املندا   يف صدحية خددمات يقدد  املغدر  يف متنقل مدين مستشفى أول وتشغيل اقتناء وبعد
 أربد  اقتنداء إىل إضدافة عدا ، كدل مدن آذار/مار  إىل األول/ديسمرب كانون من الفرتة خالل املعزولة
   الو نية. األقاليم مجي  تغطية املمكن من أصب  منا  ، أرب  يف ترابط عمودية  ائرات

 التعليم في الحق -٤ 
 حتديددا   باملدرسدة تحدا االل معدل بل  فقد الرئيسية. التعليم مسؤشرات يفا  حتسن املغر  سيل -7٨
 ،2015-2014 الفدددرتة يف املائدددة يف ٩٩.1 عامدددا   11و 6 بددد  مسدددنه يدددرتاو  الدددذين أل فدددالا بددد 

 ٩٨.4 إىل 200٩-200٨ الفرتة يف املائة يف ٨٨.3 من الريفية املنا   يف الفتيات عدد وارتف 
 املعددل هدذا ارتفد  (،عاما   14-12) اإلعدادية املدار  ويف .2014-2013 الفرتة يف املائة يف
 خدداص بوجدده الفتيددات واسددتفادت .هانفسدد الفددرتة خددالل املائددة يف ٩0.4 إىل املائددة يف 70.2 مددن
 .(47)املائة يف ٨6.7 إىل املائة يف 64.٨ من باملدرسة التحاقهن معدل ارتف  إذ التطور هذا من
 اسددددددرتاتييية "رؤيددددددة املعنونددددددة اخلطددددددة إ ددددددار يف التعلدددددديم يف احلدددددد  تعزيددددددز املغددددددر  ويواصددددددل -7٩
 اجمللددس وضددعها الددي واالرتقدداء" واجلددودة اإلنصددا  مدرسددة أجددل مددن :2030-2015 إلصددال ل

 العدددايل بدددالتعليما  أيضددد تُعدددى الدددي الرؤيدددة، هدددذه تندوتسددد العلمددد . والبحددد  والتكدددوين للرتبيدددة األعلدددى
 شدركاءالو  املصلحة أصحا  م  ُأجريت الي املشاورات نتائج إىل املهي، والتدري  العلم  والبح 

 واجملتم . الفرد وتعزيز ،واجلودة ،اإلنصا  ثالثة: توجيهية مباد  لىع ترتكز ه و  .املدرسة يف
 إشددددكاليات إىل التصدددددي إىل النظددددام   ددددر التعلدددديم سدددديا  يف املبذولددددة اجلهددددود وترمدددد  -٨0

 الفدددوري، وااللتحدددا  املدرسدددة، قبدددل مدددا بدددرامج مدددن املسدددتفيدين عددددد بلددد  قدددد املدرسددد . التسدددر 
 تلميدذا   7٨ 435 مبعددل ،ا  تلميدذ 3٩2 177 املاضدية اخلمدس السدنوات خدالل املدرسد  والدعم
 الفتيات. من املائة يف 4٨ بينهم ،سنويا  
 املسددتفيدين عددد بلد  فقددد املسداجد. يف األميدة مكافحدة برنددامج تنفيدذ احلكومدة وتواصدل -٨1
 ٨٩.25 مدنهما ، شخصد 1 2٨0 022 جمموعه ما 2016-2012 الفرتة يف الربنامج هذا من
 برندددامج أُ لِددد  ،2014 عدددا  ومندددذ الريفيدددة. املندددا   يف املائدددة يف 51.13و لنسددداءا مدددن املائدددة يف

 ،شخصدددا   3٩3 514 املسدددتفيدين عددددد وبلددد  واإلنرتندددت. التلفزيدددون  ريددد  عدددن بعدددد عدددن للدددتعلم
  الريفية. املنا   يف املائة يف 3٨.٨و النساء من املائة يف ٩1.٩ منهم
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 المياه عل  الحصول في الحق -5 
 الشددر . ميدداه علددى احلصددول حتسدد  مددن امليدداه سياسددة سدديا  يف املبذولددة اجلهددود مكنددت -٨2
 يف ٩4 الفدددردي الدددربط معددددل بلددد  إذ معممدددا   امليددداه بشدددبكة الدددربط أصدددب  ،احلضدددرية املندددا   ففددد 
 السدددددلطات نفددددذت ،الريفيددددة املندددددا   ويف ميدددداه.لل بنددددافورات السدددددكان بقيددددة ُزود حدددد  يف ،املائددددة

 وفقددا   للشددر ، الصدداحل باملدداء القددروي العددا  لتزويددد املندددمج الربنددامج 1٩٩5 عددا  منددذ احلكوميددة
 مدن السدكان مدن املائدة يف ٩5 مكَّدن الدذي األمدر وهدو احملليد ، السدكان مشاركة على قائم نهجل

 يف ٩6.5 معدددل حتقيدد  إىل السددلطات وترمدد  .2015 عددا  بنهايددة الشددر  ميدداه علددى احلصددول
 .2017 عا  بنهاية الشر  مياه على الريفية املنا   سكان حصول جمال يف املائة

 الئق سكن في الحق -6 
 علدددى احلصدددول جمدددال يف العيدددز تقلدددي  مدددن (4٨)الدددربامج خمتلدددف يف املبذولدددة هدددوداجل أتاحدددت -٨3

 يف سدددكنية وحددددة 57٨ 3٩٨ إىل 2002 عدددا  يف سدددكنية وحددددة 1 240 000 مدددن الئددد  سدددكن
دددن ذلددد ، إىل باإلضدددافةو  .2014 عدددا   ميزانيدددة لددده خصصدددت الدددذي صدددفي ، بددددون مددددن برندددامج مكَّ

 ٨.2 مدن الصدفي  مددن يف يعيشدون الدذين السدكان عددد تقلدي  مدن درهم، بليون 32 قدرها إمجالية
 ،2015-2011 الفدددددددرتة وخدددددددالل .2010 عدددددددا  يف املائدددددددة يف 3.٩ إىل 2004 عدددددددا  يف املائدددددددة يف

 ٨5 أصدددددل مدددددن مديندددددة 56 وأُعلندددددت الربندددددامج، هدددددذا مدددددن معيشدددددية أسدددددرة 71 250 اسدددددتفادت
 درهددم، 250 000 بسددعر ،جتمدداع اال السددكن برنددامج وأتددا  الصددفي . سددكن مددن خاليددة نا  مددد
  .2015 األول/أكتوبر تشرين بنهاية سكنية وحدة 204 000 بناء

 الثقافية الحقوق -٧ 
 احلكومددة أولويددات مددن أولويددة الثقددايف العمددل وبددرامج األساسددية اهلياكددل إىل الوصددول مُيثددل -٨4
 ميزانيدددددة مدددددن املائدددددة يف 67 نسدددددبة صصدددددتخُ  ،2016-2012 الفدددددرتة ففددددد  الثقدددددايف. اجملدددددال يف

 جديددددة ثقافيددة مسؤسسدددة 54 أي الثقافيددة، املسؤسسددات شدددبكة توسددي ل القطددداع هددذا يف االسددتثمار
 هدددددذه يف عروضدددددةملا الثقافيدددددة األنشدددددطة لتكثيدددددف ربندددددامجب ههدددددذ العمدددددل ةورشددددد واقرتندددددتا . تقريبددددد

 هددددذا ةميزانيدددد بلغددددتو  والفددددي، الثقددددايف اإلبددددداع إىل املقددددد  الدددددعم تعزيددددز عددددن فضددددال   املسؤسسددددات،
  .(4٩)2012 عا  يف درهم مليون 11 مقابل 2016 عا  يف درهم مليون 65 الربنامج
 .(50)الفنية واملهن بالفنان املتعل  القانون ُسن ذل ، إىل وباإلضافة -٨5
  دور يف قدوان  مشداري  ثالثدة تزال ال واملعار ، الثقافية التعبرات ونقل إحياء جمال ويف -٨6

 جلرد نظا  أيضا   أُنش  وقد الرتا . حلماية القانوين اإل ار املشاري  هذه وستشكل .(51)االعتماد
 .(52)الو ي لرتا ل العلمية املعار  لنشر آلية باعتباره الرتا  وتوثي 
ا  حاليددد الربملدددان يسدددتعرض الدددذي ،(53)املغربيدددة والثقافدددة للغدددات الدددو ي جمللدددسا وسيسدددهم -٨7

 املغربيدة، الثقافيدة والتعبدرات الو نيدة اللغدات وتنميدة محايدة يف ،به املتعل  التنظيم  القانون مشروع
 وباإلضددافة .(54)املددادي الددرتا  حفدد  جمددال يف سدديما ال اجملددال، هددذا يف املبذولددة اجلهددود يدعمسددو 
 .ةاألمازيغي للغة الرمس  الطاب  بتنفيذ املتعل  التنظيم  القانون اعتماد حاليا   جيري ذل ، إىل
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 احملدددود العدددد بسددب  بطيئددا   تقدددما   االبتدائيددة املدددار  يف األمازيغيددة اللغددة تعلدديم ويعددر  -٨٨
 تعلدديم مددن مدرسددة 4 000 يف تلميددذ 400 000 مددن أكثددر اسددتفاد اآلن، حددىف .املعلمدد  مددن
 .ا  متخصص ا  مدرس 2٩4 من أكثر ،األمازيغية اللغة
 إذ األمازيغيدددة، باللغدددة البددد  سددداعات يف كبدددرة زيدددادة 2015-2012 الفدددرتة وشدددهدت -٨٩

 احلسدددانية بدداللغت  اإللكرتونيدددة الصددحافة أمددا اليدددو ؛ يف سدداعة 13 إىل سددداعات 10 مددن انتقلددت
 لكدددرب ا ائزةاجلددد علدددى املتنافسدددة الفئدددات مدددنا  جدددزء 2013 عدددا  مندددذ أصدددبحت فقدددد واألمازيغيدددة،

 الو نية. لصحافةل
 مليدددون 20 منهدددا زعدددتوُ  جندددي،أ منشدددور 1 5٨5 باسدددتراد مُسددد  ذلددد ، إىل وباإلضدددافة -٩0

 املركدددددز وأدر  .2015 عدددددا  يف ةجنبيددددداأل الصدددددحافة عنددددداوين مدددددن عنواندددددا   2 172 متثدددددل نسدددددخة
 احلسدددانية، الثقافدددة عدددن الوثائقيدددة األفدددال  دعدددم براجمددده يف 2015 عدددا  مندددذ (55)املغدددريب السدددينمائ 

 ميزانيددددددة 2015-2012 الفددددددرتة خددددددالل وخصدددددد  ،سددددددينمائيا  ا  مهرجاندددددد 56 إىل دعمالدددددد وقددددددد 
 .فيلما   ٩7 لدعم درهم مليون 231.44 بلغت

 الفئوية الحقوق وحماية تعزيز -جيم 
 المرأة حقوق -1 

ا  مرفقدد 40 إنشدداء سدديما: ال عديدددة، إجددراءات ذتاخُتدد ،"إكددرا " خمطددط تنفيددذ سدديا  يف -٩1
 يف سداءنال سؤالءهلد استقبال وحدات وإنشاء ؛(57)العنف ضحايا النساء لفائدة (56)الويائف متعدد
 يف اسدددتقبال وحددددة ٨٨ وإنشددداء لرعدددايتهن، آليدددات ووضددد  ؛(5٨)القضدددائية الشدددر ة مراكدددز مصددداحل
 وإ دال  املستشدفيات؛ يف واأل فدال النسداء لرعاية متكاملة وحدة ٩7 وإنشاء االبتدائية؛ احملاكم
 و نيددة مراصددد وإنشدداء والفتيددات؛ النسدداء ضددد العنددف مكافحددة جمددال يف للتوعيددة متكامددل برنددامج
 ومرصدددد اإلعدددال ؛ يف املدددرأة لصدددورة الدددو ي املرصددد إىل إضدددافة املدددرأة، ضدددد العندددف مبكافحدددة معنيددة
 للمرصدددد األول التقريدددر وإصددددار ؛2014 عدددا  يف العموميدددة بالوييفدددة االجتمددداع  الندددوع مقاربدددة
 القددانون مشددروع 2016 عددا  يف النددوا  جملددس واعتمدداد ؛2015 لعددا  املددرأة ضددد للعنددف الددو ي
 التمييز. أشكال كل ومكافحة املناصفة هبيئة املتعل 
 هددذه واالُتددار. العنددف مددن املددرأة محايددة هبددد  اجلنددائ  القددانون علددى تعددديالت دخلددتوأُ  -٩2

 علدى تعاقد  الدي األحكدا  علدى مشدددة يرو  إدخال أو األحكا  بعض إلغاءا  أساس التعديالت
 .ثقة حمل أشخاص أو أقار  القصر ح  يف يرتكبها عندما سيما ال واال تصا ، العنف أفعال
 واالُتدددار. العندددف ضدددحايا النسددداء حقدددو  محايدددة اجلنائيدددة املسدددطرة قدددانون مشدددروع ويعدددزز -٩3

 ضددددحاياال باسددددتقبال لمحدددداكمل التابعددددة واأل فددددال النسدددداء رعايددددة وحدددددات التددددزا  مث مددددن وينشدددد 
 املددرأة ضددد العنددف ارتكددا  بددتهما  شخصد 12 062 أُديددن الصدددد، هددذا ويف حبقددوقهم. هدموإبال 

 .2015 عا  يف
 آذار/ يف النسددداء ضدددد العندددف حاربدددةمب املتعلددد  القدددانون مشدددروع احلكومدددة جملدددس واعتمدددد -٩4
 املكمدل القدانون يكدر  حد  يف ،2016 متوز/يوليده يف بددوره الندوا  جملدس واعتمده ،2016 مار 

 اجلنسدد  بدد  املسدداواة ثقافددة تشدديي  (5٩)املعتمددد البصددري - السددمع  باالتصددال املتعلدد  للقددانون
 املرأة. كرامةب متس الي النمطية القوال  ذل  يف مبا اجلنس، نوع على القائم التمييز ومكافحة
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 للمدرأة. السياسدية املشداركة حتسد  علدى أيضدا   املتخدذة التشريعية اإلصالحات وساعدت -٩5
 بالفعدددددل 2015 أيلول/سدددددبتمرب 4 يف نظمدددددت الدددددي واجلهويدددددة اجلماعيدددددة االنتخابدددددات وأتاحدددددت
 يف ،املائددة يف 21.16 مبعدددل البلديددة اجملددالس يف املددرأة متثيددل عددزز مددا مرشددحة، 6 66٩ انتخددا 
  .املائة يف 37 اجلهوية اجملالس يف للمرأة املخصصة املقاعد جمموع ميثل ح 
 اجمللددس هددذا يف املددرأة متثيددل لتعزيددز آليددة النددوا  مبيلددس املتعلدد  التنظيمدد  القددانون وأنشددن -٩6
 اجمللس(. أعضاء جمموع من املائة يف 21 أو مقعدا   ٨1)

 ،2015 عدددددا  يف العموميدددددة اإلدارة يف للمدددددرأة املهدددددي الوضددددد ب بدددددالنهوض يتعلددددد  وفيمدددددا -٩7
 أمينددة برتبددة املائددة يف 12.12 مددنهن) مسددسؤولية ذات مناصدد  النسدداء مددن املائددة يف 21.5 يشددغل
 املائددة يف 11.65و مددديرة؛ برتبددة املائددة يف 13.5و ،عامددة مفتشددة برتبددة املائددة يف 7.41و ،ةعامدد
 يف املائدددددددة يف 1٩ مقابدددددددل (،مصدددددددلحة رئيسدددددددة برتبدددددددة املائدددددددة يف 25.25و ؛شدددددددعبة ةرئيسددددددد برتبدددددددة
 يف اجلنس  ب  املساواة نسسةمل اسرتاتييية تنفيذ حاليا   جيري ذل ، إىل وباإلضافة .2014 عا 

 واملدرأة الرجل ب  املساواة إىل ترم  اسرتاتييية وه  ،201٩-2016 الفرتة يف العمومية الوييفة
 هددددذه وترتكددددز املسددددسؤولية. ومناصدددد  العليددددا املناصدددد  املددددرأة تقلددددد سدددديما ال ،موميددددةالع اإلدارة يف

  إجراء . 51و مشاري  10 إىل ةقسمم حماور ثالثة على االسرتاتييية

 الطفل حقوق -2 
 يدةوزار  جلندة 2014 عدا  يف احلكومدة أنشدنت فقدد الطفولدة. لفائدة براجمه تعزيز املغر  واصل -٩٨

 ،ومحايتهدددا الطفولدددة بنوضددداع النهدددوض جمدددال يف الو نيدددة واملخططدددات السياسدددات تنفيدددذ بتتبددد  مكلفدددة
 (.2020-2016) الطفولة حلماية املندجمة العمومية السياسة لتنفيذ الو ي الربنامج أ لقتو 

 والعنددددف، املعاملددددة سددددوء أفعددددال  ُتددددر  تشددددريعية إجددددراءات اخُتددددذت ذلدددد ، إىل وباإلضددددافة -٩٩
 اآلبددددداء يرتكبهدددددا الدددددي االعتدددددداءات مشدددددددة يروفدددددا   وتعتدددددرب ل،ا فددددداأل ضدددددد اجلنسددددد  واالعتدددددداء

 اجلنددائ  القددانون مشددروع وشدددد ل.ا فدداأل علددى سددلطة ميددار  آخددر شددخ  أي أو املدرسددون وأ
 شدددخ  أي يعاقددد  ،ذلددد  ومبوجددد  األ فدددال. ضدددد املرتكبدددة اجلرائمبددد املتعلقدددة اتعقوبدددالا  أيضددد

 اجلداين كدان إذا مشدددة العقوبدة وتكدون سنوات، 5 إىل سنة من بالسين طفلل أذ  أي يسب 
 تشدديد علدىا  أيضد املشروع وين  عليه. سلطة هديل أو عنه، مسسؤوال   كان أو الطفل، أقار  من

 علدددى فركددز األحدددا  قضدداء أمددا لألحدددا . القسددري الددزوا  جبرميددة األمددر يتعلدد  عندددما العقوبددة
 ضحية. أوا  جاني كان سواء الفضلى، مصاحله فراع  الطفل، م  للتعامل وقائية مقاربة
 خاليدددا تعمدديم -1 التاليددة: التدددابر اخُتددذت األ فدددال، ضددد العنددف مكافحددة سدديا  ويف -100

 وخاليدددا اليقظدددة خاليدددا إنشددداء -2 واملستشدددفيات؛ احملددداكم يف واأل فدددال النسددداء رعايدددة ووحددددات
 ومكافحددة مندد  أجددل مددن التوعيددة إجددراءات تكثيددف -3 العنددف؛ حملاربددة املدرسددة داخددل اإلنصددات

 اجلماعدددات أشدددد سددديما ال النشدددا ، هدددذا فيهدددا ينتشدددر الدددي املندددا   يف املندددازل يف األ فدددال عمدددل
 الرعايدددة مبسؤسسدددات تعلددد ي قدددانون مشدددروع اعتمدددادا  حاليددد وجيدددري املهمشدددة. واألحيددداءا  فقدددر  القرويدددة

  وتدبرها. االجتماعية الرعاية مسؤسسات فت  بشرو  املتعل  القانون يلغ  االجتماعية
 2007 عدددا  مدددن اعتبدددارا   أُنشدددئت املدرسدددية، األوسدددا  يف العندددف مكافحدددة أجدددل ومدددن -101
 إقليميدددة مراكدددز 2011 عدددا  يف وأُنشدددئت .رسددديةاملد املسؤسسدددات يف والوسدددا ة لإلنصدددات خاليدددا

 ويف املدرسددددية. األوسددددا  يف العنددددف ملكافحددددة و ددددي مرصددددد 2014 عددددا  يف وأُنشدددد  وجهويددددة،
 األ فال. ضد العنف بارتكا ا  شخص 6 76٩ أدين ،2015 عا 
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 األ فددال عمددل عددر  مث مددنو  األ فددال. عمددل مكافحددة جمددال يف كبددرة جهددود ذلتوبُدد -102
 يف  فدددل 517 000 مدددن انتقدددل إذ ،كبدددرا  ا   اخنفاضدددا  عامددد 15و 7 بددد  أعمدددارهم تدددرتاو  الدددذين
 .2015 عددددددددا  يف  فددددددددل 57 000 مث ،2013 عددددددددا  يف  فددددددددل ٨6 000 إىل 1٩٩٩ عددددددددا 

 بالعمددال املتعلقددة والتشددغيل الشددغل شددرو  تحديدددب املتعلدد  قددانونال اعُتمددد ذلدد ، إىل وباإلضددافة
 االسددتغالل مددن ،الفتيددات سدديما ال األ فددال، محايددة بتعزيددز القددانون هددذا يسددم سو  .(60)املنددزلي 

 القدانون ويدن  .عامدا   1٨ يف للعمدل القدانوين السن بتحديد العمل مكان يف والعنف االقتصادي
 ميكدددن النفدداذ، حيدددز دخولدده تدداري  مدددنا  اعتبددار  سددنوات مخدددس تتيدداوز ال انتقاليددة فدددرتة علددىا  أيضدد

 بشدرو ا  رهند ،عامدا   1٨و 16 بد  أعمدارهم تدرتاو  الدذين األ فدال توييدف مد  التسدام  خالهلا
 علدى وعدالوة .لديال   عملهدم وحظدر خطيدة شهادة خالل من همأمور  ءأوليا موافقة سيما ال معينة،
 تنظيمدد  ندد  يف قائمتهددا حددسددتُ  أعمدداال   األحدددا  املنددزلي  العددامل  علددى القددانون حيظددر ذلدد ،
  .الحقا   يصدر

 اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق -٣ 
 اإلعاقدددة النتشدددار الو نيدددة النسدددبة أن 2014 لعدددا  اإلعاقدددة حدددول الدددو ي البحددد  أيهدددر -103
 يف املائدددة يف 6.66 النسدددبة هدددذه وتبلددد  .تقريبدددا  ا  شخصددد 2 264 672 يأ املائدددة يف 6.٨ تبلددد 

 6.٨و النساء ب  املائة يف 6.7 تبل  كما الريفية، املنا   يف املائة يف 6.٩٩و احلضرية، املنا  
 يف التقددد  مدد  اإلعاقددة النتشددار الو نيددة النسددبة ترتفدد  ذلدد ، علددى عددالوةو  الرجددال. بدد  املائددة يف

 يف ،(املائدة يف 33.7)ا  عامد 60 أعمدارهم تفو  الذين األشخاص ب  ارتفاعا   أكثر فه  .السن
 ،عامددددا   5٩و 15 بدددد  أعمددددارهم تددددرتاو  الددددذين األشددددخاص بدددد  املائددددة يف 4.٨ متثددددل أ ددددا حدددد 
 .عاما   15 عن أعمارهم تقل الذين األشخاص ب  املائة يف 1.٨ ومتثل
 احملددداور علدددى اإلعاقدددة ذوي األشدددخاص حقدددو  وتعزيدددز محايدددة جمدددال يف الراهندددة اجلهدددود وتركدددز -104
 أُقددرت الددي إعاقددة وضددعية يف باألشددخاص اخلاصددة املندجمددة العموميددة بالسياسددة العمددل بدددء -1 التاليددة:

 يف األشددددخاص حقددددو  حبمايدددة املتعلدددد  اال دددار القددددانون تنفيدددذ -2 ؛2015 الثدددداين/نوفمرب تشدددرين يف
 ؛(62)اإلعاقددة ذوي األشدخاص بتوييددف تتعلد  تنظيميدة نصددوص واعتمداد ،(61)هبدا والنهددوض عاقدةإ وضدعية

 دعددم صددندو  إ ددار يف اإلعاقددة ذوي األشددخاص اسددتحقاقات لتمويددل درهددم مليددون 111 تعبئددة -3
 اإلعاقة. جمال يف العاملة الو نية احلكومية  ر املنظمات دعم -4 االجتماع ؛ التماس 
 اإلعاقددة ذوي األشددخاص وتوجيدده اسددتقبال خدددمات مركزيددة ال لتحقيدد  عمليددة وأتاحددت -105
 الو ي. للتعاون اجلهوية املنسقيات داخل القر  مراكز منا  مركز  16 إنشاء
 555 يفا  تلميدذ 5 ٩٩٨ مدن باملدرسدة التحقدوا الدذين اإلعاقدة ذوي األ فدال عددد وارتفد  -106
 .2016 عددددا  يف تدددددريس فصددددل 7٩0 يف تلميددددذ ٨ 000 إىل 2012 عددددا  يف تدددددريس فصددددل

 بكل اخلاصة الظرو  م  الدراسية املناهج تكييفل مشروعا  حالي ُيستكمل ذل ، إىل وباإلضافة
  شامل. تعليم  نظا  أجل من اإلعاقة أنواع من نوع
 2016-2012 للفدرتة اإلعاقة ذوي األشخاص حبركة اخلاصة التسهيالت تعزيزل برنامج وأتا  -107
 والددار  نيدة مددن يف اإلعاقدة ذوي لألشدخاص ومعمارية حضرية تسهيالت إلقامة خمطط وض 

 خاصدددة بتسددهيالت الرئيسدددية الشددوارع ُجهدددزت مددراك ، ملديندددة وبالنسددبة والربدددا . وجدددة البيضدداء
 الغرض. هلذاا  حتقيق
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 المهاجرين حقوق -٤ 
 2013 أيلول/سددبتمرب يف املغددر  أ لدد  ،والليدوء للهيددرة الو نيددة ةسددرتاتييياال إ دار يف -10٨
 23 0٩6 حصددل ،السدديا  هددذا يفو  النظددامي .  ددر املهدداجرين أوضدداع لتسددوية اسددتثنائية عمليددة
 يف هداجرينامل أوضداع لتسدوية ثانيدة مرحلدة وبددأت .ةقامداإل بطاقدة علدى جنسدية 116 مدن مهاجر
 وعددددمي  لالجئددد  املغدددريب املكتددد  أصددددر ذلددد ، إىل وباإلضدددافة .2016 األول/ديسدددمرب كدددانون
 1 026 إىل اسدتماع جلسدات ظمدتونُ  ليوء.ال  ملتمس من 702 حالة بشنن قرارات اجلنسية
  أخر . جلوء  لبات يف النظرا  حالي وجيري ،سوري موا ن
 جنيدددف اتفاقيدددة وقواعدددد ملبددداد ا  وفقددد بدددالليوء، تعلددد ي قدددانون مشدددروع احلكومدددة وأعددددت -10٩
 االُتدار مبكافحدة املتعلد  القدانون دِمدواعتُ  اهليدرة. بشنن قانون مشروع أعدت كما ،1٩51 لعا 

 لالسدددرتاتييية اجلددداري التنفيدددذ وأتدددا  .2016 أيلول/سدددبتمرب يف النفددداذ حيدددز ودخدددل ،(63)بالبشدددر
 اإلنصدا  علدى قدائم  دج ضدمن والالجئد  املهداجرين إدمدا  يف الشدروع والليدوء للهيرة الو نية

 والصددددحة، التعلدددديم، يف )احلدددد  والثقافيددددة االقتصددددادية - االجتماعيددددة حقددددوقهم ضددددمني واملسدددداواة
 (.... االجتماعية اخلدمات إىل والوصول

 بالبشر االتجار مكافحة -5 
ا  وفقددد االُتدددار، ضدددحايا حقدددو  احدددرتا  بالبشدددر االُتدددار مبكافحدددة املتعلددد  القدددانون يكفدددل -110

 ويدن  الو نيدة. عدرب املنظمدة اجلرميدة ملكافحدة املتحددة األمدم تفاقيدةال اإلضايف الربوتوكول ألحكا 
 تكدون عنددما مشددة عقوبات على وين  الربوتوكول. هذا يف احملددة األفعال ُترمي على القانون
 املدرض، أو السدن، يف التقدد  بسدب  صدعبة يرو  يف ا  شخص أو ،عاما   1٨ دون قاصر الضحية

 اأسدددالفه أو اأقارهبددد أحدددد أو الضددحية زو  اجلددداين يكدددون عندددما أو ،حدددامال   مدددرأةا أو اإلعاقددة، أو
 تدددرتاو  لفدددرتة السدددين يف العقوبدددة حددددد حيددد  امحايتهددد عدددن مسدددسؤوال   ا  شخصددد أو عليهدددا ا  وصدددي أو
  درهم. 2 000 000و 200 000 ب  ترتاو  و رامةا ، عام 30و 20 ب 

 1 131و بالبشدددر االُتدددار بتهمدددةا  شخصددد 157 حماكمدددة جدددرت ،2015 عدددا  وخدددالل -111
  اال تصا . بتهمةا  شخص

 المستدامة التنمية وفي صحية بيئة في الحق -دال 
 وإدارة ،املسددددتعملة يدددداهامل ومعاجلددددة ،الصددددح  الصددددر  جمددددال يف املبذولددددة اجلهددددود مكَّنددددت -112

 الصددح  الصددر  بنظددا  عددا  ربددط حتقيدد  مددن الصددناع  التلددو  ومكافحددة واسددتغالهلا، النفايددات
 ٨5 النفايات مج  معدل وبل  .املائة يف 43 مبعدل املستعملة ياهامل ومعاجلة ،املائة يف 74 مبعدل
 ا  مركدددز  22 تشدددغيل بفضدددل 2012 عدددا  يف املائدددة يف 66 مبعددددل مقارندددة 2016 عدددا  يف املائدددة يف

 النفايدددات مدددن املائدددة يف 53.41 معددددهلا معاجلدددة قددددرة يعدددادل مدددا أو النفايدددات، واسدددتغالل لددددفن
 .2012 عا  يف املائة يف 32 مبعدل مقارنة املنزلية
  دن 3.1 فيه نبعاثاتاال هذه نسبة بلغت إذ الدفيئة  ازات انبعاثات قليل بلد املغر و  -113
 تغددر آلثددار بشدددة معددرض ولكندده .(64)2012 عددا  يف لفددردل الكربددون أكسدديد ثدداين انبعاثددات مددن

 آليدة باعتبداره أنشد  الذي ،(65)الصناع  التلو  مكافحة صندو  عمد ،السيا  هذا ويف املناخ.
 املدددوارد، يف االقتصددداد أو التلدددو  مكافحدددة جمدددال يف االسدددتثمار علدددى الشدددركات تشددديي  إىل ترمدد 
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 يف نشددددددا ه انطددددددال  منددددددذا  مشددددددروع 126 متويددددددل إىل أنشددددددطتها، ضددددددمن البيئدددددد  البعددددددد وإدرا 
 شددكل يف درهددم مليددون 256 منهددا درهددم، مليددون 671 قدددره إمجددايل مببلدد  وذلدد  ،1٩٩٩ عددا 
 يف اهلددواء، تلددو  مبعاجلددة 17و السددائلة، النفايددات ةجلددمبعا ي ر اشددامل هددذه مددن 103 ويددرتبط مددن .
  الصلبة. النفايات ملعاجلة منها 6 ُخصصت ح 
 وخصد  ،الصدناع  الصر  مياه ملعاجلة آلية املغر  أنشن ،2016-2011 الفرتة ويف -114
 ملكافحدةا  مشروع 24 لتمويل درهم مليون 65 منها اعُتمد درهم، مليون 115 قدرها ميزانية هلا

  الصناع . التلو 

  اإلنسان حقوق ثقافة وتعزيز التدريب -هاء 
 مددددنا  مدرسدددديا  كتابدددد 3٩0 حمتويددددات تنقيددددة إىل 2016 أيار/مددددايو يف احلكومددددة عمدددددت -115

 التسدام ، مببداد  يتعلد  مدا سيما ال واملوا نة، اإلنسان حقو  مباد  م  تتعارض الي ضام امل
 املنداهج بوضد  املرتبطدة املواصدفات احدرتا  سيا  يف العملية هذه تندر و  واملساواة؛ التمييز، وعد 

 والتسام . واملساواة، واإلنصا ، اإلنسان، حقو  ومباد  قيم ترسي  على تعمل الي الدراسية
 يف هبدددا املعمدددول التدريبيدددة الددربامج عناصدددر مدددنا  أساسددديا  عنصددر  اإلنسدددان حقدددو  وتشددكل -116
 املعهدد) القوان  تطبي  عن املسسؤولة النظا  حف  قوات من خمتلفة بفئات اخلاصة التدري  مراكز
 ومسددتمرة أوليددة تدريبيددة دورات إ ددار يف وتتددا  (.الرتابيددة لددإلدارة امللكدد  املعهددد للشددر ة؛ امللكدد 
 .والسلوكات واملواقف املعار  وتتناول اإلنسان حقو  على تركز تدريبية وحدات السواء على
 واملويفددددون )القضدددداة مويفيهددددا لفائدددددة تدريبيددددة دورات واحلريددددات العدددددل وزارة ونظمددددت -117

 محايددة مراكددز يف الرتبويددون واملدرسددون ،والدددرك ،)الشددر ة الشددريكة اإلدارات ومددويف  (،اإلداريددون
 1٨0 حدوايلو  قداض، 500 مدن )أكثدر العندف ضدحايا واأل فدال النسداء برعايدة املعنيد  الطفولة(
 (.اجتماعيا  ا  مساعد 14٨و حمكمة، كات 
 املسدلحة القدوات أفدراد تددري  مدن يتيزأ ال ا  جزء أيضا   اإلنساين الدويل القانون ويشكل -11٨

 املسددلحة القددوات تدددري  مسؤسسددات يف اإلنسدداين الدددويل القددانون قواعددد تُدددرَّ  مث، ومددن امللكيددة.
 مدددن كبدددر عددددد لدددذل  وخُيصددد  .السدددواء علدددى واملسدددتمرة األوليدددة التدريبيدددة الددددورات يف امللكيدددة

 اسدددتفاد الصددددد، اهدددذ ويف التدريبيدددة. ةالددددور  علدددىو  املسدددتفيدين مسدددتو  لدددىع يتوقدددف السددداعات
 مددن عسددكريا   64 106 حدوايل 2016-2012 الفددرتة يف اإلنسداين الدددويل القدانون حصدد  مدن
  .أجنبيا  ا  متدرب 1 ٩4٩ همنيب

 اجلدددوهري  العنصدددرين اإلنسدددان حلقدددو  الددددويل والقدددانون اإلنسددداين الددددويل القدددانون وميثدددل -11٩
 خدداللا  تقريبدد سدداعة 100 ُخصصددت مث، ومددن امللكدد . الدددرك دألفددرا املتددا  األساسدد  لتدددري ل

 التعددددذي ، ومكافحددددة اإلنسددددان، حقددددو  وآليددددات بدددداد مب تُعددددى الددددي للمواضددددي  التدددددري  سددددني
 مسددددتمرة تدريبيددددة بدددددورات الدراسددددية الوحدددددات هددددذه وتُعددددزَّز واأل فددددال. النسدددداء حقددددو  ومحايددددة
 الددددرك ألفدددراد أتدددي  وهكدددذا .الصدددف وضدددبا  والضدددبا  املددددرِّب  لفائددددة داخلددد  تددددري  ودورات
 .تدريبية دورة 112 يقار  ما 2015-2012 الفرتة خالل
 ،200٨ عدددا  يف أُنشدددئت الدددي ،(66)اإلنسددداين الددددويل للقدددانون الو نيدددة الليندددة واصدددلتو  -120

 عددة باسدتهدا  2016-2012 الفدرتة خدالل اإلنسداين الدويل القانون تعميم جمال يف نشا ها
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 الددو ي، واألمددن امللكدد ، والدددرك املسددلحة، القددوات القددانون: هددذا إنفدداذ يف تشددارك خمتلفددة فئددات
 القانونيدة الشدسؤونب املكلفد  املدويف و  الربملداني  عدن فضدال   السيون، ومديرو املساعدة، والقوات
 األكادمييدددة، األوسدددا  علدددىا  أيضددد اهتمامهدددا الو نيدددة الليندددة وركدددزت احلكوميدددة. اإلدارات داخدددل

 املدين. اجملتم  ومنظمات والصحفي ،
 مسدددتو  علدددى اإلنسدددان حقدددو  جمدددال يف والبحددد  بالتددددريس اخلاصدددة اجلهدددود وتتواصدددل -121
 التدريبية(. الوحدات يف واملوا نة اإلنسان حقو  قيم وإدما  املناهج، )اعتماد العايل التعليم

 والصعوبات والتحديات الجيدة الممارسات -رابعا   
 يف مبادئدددده ُكرِّسددددت الددددذي التشددددارك ، الدددنهج ترسددددي  بددددالتقرير املشددددمولة الفددددرتة شدددهدت -122

 ووضدددددد  القددددددوان ، سددددددن عمليددددددة يف بشدددددددة املوسددددددعة واحلددددددوارات املشدددددداورات وأثددددددرت الدسددددددتور.
 اإلنسددان، حلقددو  املتحدددة األمددم آليددات خمتلددف إىل تقدددميها جيدد  الددي والتقددارير االسددرتاتيييات،

 املددوا ن  مناقشددات بتكثيددفا  أيضدد الفددرتة هددذه وتددنثرت توصددياهتا. تنفيددذ متابعددة عمليددة عددن فضددال  
 بعدض فعاليدة أو اإلجهداض، أو اإلعددا ، بعقوبدة املتعلقدة تلد  مثدل اإلنسدان حقدو  قضايا بشنن
 قضددايا بشددنن املددوا ن  مناقشدداتا  أيضدد الفددرتة هددذه وشددهدت واالقتصددادية. االجتماعيددة احلقددو 
 األ ددرا ، ملددسؤمتر والعشددرين الثانيددة الدددورة إعددداد أثنداء يف سدديما ال املندداخ، تغددر ذلدد  يف مبددا البيئدة،
 وسددداعدت ؛2016 الثددداين/نوفمرب تشدددرين 1٨ إىل 7 مددن الفدددرتة يف بددداملغر  مدددراك  يف املعقددودة
 وحركدات اإلنسدان حقدو  حركدات بد  تقدار  اُتاه يف جديدة دينامية نف  على املناقشات هذه

 البيئة. حقو 
 اإلنسدددان، حقدددو  جمدددال يف دوره ومناقشدددة للربملدددان موسدددعة مبشددداركة الفدددرتة هدددذه ومتيدددزت -123
 ذلددد  يف مبدددا اإلنسدددان، حلقددو  املتحددددة األمدددم آليددات مددد  اململكدددة تفاعددل مقاليدددد توليددده سدديما ال

 فعاليددة أو أداء قيددا  مسؤشددرات بشددنن النقددا  إ ددال  إىل باإلضددافة الشددامل، الدددوري االسددتعراض
 اإلنسان. حقو 
 قدو ح سديما ال اإلنسدان، حقدو  ومحايدة تعزيدز أجدل مدن عامة سياسات املغر  ووض  -124
 مدددد  اإلعاقددددة(، وذو  واألشددددخاص الليددددوء، وملتمسددددو واملهدددداجرون، )األ فددددال، الضددددعيفة الفئددددات
 متابعةو  لتوجيه آليات الصدد هذا يف ُوضعتو  الفاعلة. اجلهات مجي  ب  والتقار  التآزر مراعاة
 احلكوميدددة اهليئدددة بوصدددفها اإلنسدددان، حبقدددو  املكلفدددة الوزاريدددة املندوبيدددة وقددددمت السياسدددات. هدددذه

 وتنفيدذ وضد  أجل من دعمها العامة، السياسات يف اإلنسان حقو  إدما  على السهرب املكلفة
  السياسات. هذه
 الفددرتة خددالل بدددأت الددي اإلصددالحات عددن فضددال   والددربامج، السياسددات إجددراءات ومتثددل -125

 الدميقرا يدة جمدال يف الو نيدة العمدل خطدة مشدروع مدن حمداور لعددة فعداال   ا  تنفيدذ ،بالتقرير املشمولة
 .املذكورة النتائج ضوء يف اخلطة هذه وتو يد حتدي  الضروري من وأصب  .(67)اإلنسان وحقو 
 إىل الراميدة القطاعيدة واالسدرتاتيييات اخلطدط بتنفيدذ املكلفدة البشدرية بداملوارد النهدوض وميثل -126
 الصددعيد لددىع احلقددو  هددذه بثقافددة والتشددر  اإلنسددان، حقددو  والتزامددات ومبدداد ، مبعدداير، األخددذ
 اإلنسان. حقو  فعالية بضمان كفيلة عامة إجراءات أليا  كبر ا   حتدي واإلقليم ، والو ي، احملل ،
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 جمددال يف واملتابعددة إلدارةا أدوات بتطددوير الصددلة اتذ القدددرات بندداء عمليددة فتقددرت مدداا  و البدد -127
 مسؤشدددرات تقسددديم ذلدد  علدددى ملمدددو  مثددال وخدددر الضدددرورية. اخلددربة إىل وسدددياقاهتا اإلنسدددان حقددو 
 الكفيلة املشاري  لتنفيذا  هاما  عنصر ا  أيض التمويل وميثل .فئاهتا أو مواضيعها حبس  اإلنسان حقو 
 خبطة مصحوبة املشاري  هذه تكون أن ينبغ  إذ العامة، السياسات يف اإلنسان حقو  إدما  بتعزيز
  .عموما   اجلمهور لعامةو  الفاعلة اجلهات مي جل هاوتعليم اإلنسان حقو  لنشر حقيقية
 سدددديا  ضددددمن اإلنسددددان وحقددددو  األساسددددية احلريددددات مبمارسددددة املرتبطددددة املشدددداكل متثددددلو  -12٨

 كبدرة حتديات ،اإلرها  عن ترتت  الي وتل  واالتصاالت، للمعلومات اجلديدة التكنولوجيات
  اإلنسان. حقو  جمال يف

 اهيده،من بتبسديط اإلنسان حلقو  املتحدة األمم لنظا  املكثف التطور يقرتن أن وينبغ  -12٩
  الدول. م  تفاعله وأدوات ،وإجراءاته

 Notes 

1 Voir anne I pour les acronymes. 
2 1) Expert indépendant sur les droits de l’homme et la solidarité internationale (5–19 janvier 2016); 

2) Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation (5–12 octobre 2015); 3) Groupe de travail sur la 

détention arbitraire (09–18 décembre 2013); 4) Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres 

humains, en particulier des femmes et des enfants (17–21 juin 2013). 
3 1) Le sixième rapport périodique sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques, examiné les 24 et 25 octobre 2016; 2) Le quatrième rapport périodique sur l’application 

du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, examiné les 30 

septembre et 1er octobre 2015; 3) Les troisième et quatrième rapports périodiques sur l’application 

de la Convention relative aux droits de l’enfant et le deuxième rapport sur l’application du 

protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie 

mettant en scène des enfants, présentés en un seul document et examiné le 3 septembre 2014; 4) Le 

rapport initial sur l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de 

l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, examiné le 4 septembre 2014; 

5) Le rapport initial sur l’application de la Convention internationale sur la protection des droits de 

tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille; examiné les 10 et 11 septembre 2013. 
4 Conseil Economique, Social et Environnemental: Loi organique n° 128-12 publiée au B.O nº 6284 

du 21 août 2014. 
5 Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption: loi n° 113-12 

publiée au B.O n° 6374 du 2 juillet 2015. 
6 Conseil Supérieur de l’Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique: Loi n° 105-12 

publiée au B.O n° 6257 du 19 mai 2014. 
7 Loi n°104-12 publiée au B.O nº 6280 du 7 août 2014. 
8 Loi n° 20-13 publiée au B.O n° 6276 du 24 juillet 2014. 
9 Conseil Consultatif de la Famille et de l’Enfance: Loi n° 78-14 publiée au B.O nº 6491 du 15 août 2016. 

10 Haute Autorité de la communication audiovisuelle: loi n°15-11 publiée au B.O n° 6502 du 22 

septembre 2016. 
11 Mécanisme national de prévention de la torture. 
12 Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire : Loi organique n° 100-13 publiée au B.O n° 6456 du 14 

avril 2016. 
13 Loi organique n°106-13 publiée au B.O n° 6456 du 14 avril 2016. 
14 Loi n° 108-13 publiée au B.O n° 6322 du 1er janvier 2015. 
15 Loi organique n° 130-13 publiée au B.O n° 6370 du 18 juin 2015. 
16 Budgétisation sensible au genre. 
17 Loi organique n° 113-14 relative aux communes; Loi organique n° 112-14 relative aux préfectures et 

provinces et loi organique n° 111-14 relative aux régions publiées au B.O n° 6380 du 23 juillet 2016. 
18 Loi organique n°44-14 publiée au B.O n°6492 du 18 août 2016. 
19 Loi organique n°64-14 publiée au B.O n°6492 du 18 août 2016. 
20 Il s’agit d’un cadre stratégique de référence visant l’appui des politiques publiques et l’orientation 

des efforts et des interventions des autres acteurs en matière de politique intégrée Jeunesse dans les 

années à venir. La Stratégie vise à: 

 Assurer une cohérence de l’action gouvernementale envers la jeunesse; 

 Renforcer des investissements de qualité pour la jeunesse marocaine; 

 Compléter et renforcer les stratégies et plans sectoriels existants.  
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21 La NPIA s’articule autour des axes suivants: 1) La régularisation de la situation des migrants et 

des demandeurs d’asile; 2) La mise en place d’un dispositif juridique pour l’asile et la migration; 

3) La mise en place d’une politique d’intégration; 4) L’appui du partenariat et de la coopération. 
22 Convention 102 de l’Organisation Internationale du Travail concernant la sécurité sociale et la 

recommandation 202 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) concernant les socles 

nationaux de protection sociale. 
23 Caisse marocaine de retraite. 
24 Assurance Maladie Obligatoire. 
25 Caisse Nationale de Sécurité Sociale. 
26 Loi 36-15 publiée au B.O n°6494 du 25 août 2016, qui remplace la loi 10-95 publiée au B.O 

n°4325 du 20 septembre 1995. 
27 Fonds de Développement Agricole. 
28 Fonds de Développement Rural et des Zones de Montagne. 
29 Programme National d’Economie d’Eau d’Irrigation. 
30 Loi-Cadre 99-12 publiée au B.O n° 6240 du 20 mars 2014. 
31 Loi n° 11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement (B.O n° 5118 du 19 

juin 2003); 

Loi n° 12-03 relative aux études d'impact sur l'environnement (B.O n° 5118 du 19 juin 2003) 

Loi n° 13-03 relative à la lutte contre la pollution de l’air (B.O n° 5118 du 19 juin 2003); 

Loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination (B.O n° 5480 du 7 décembre 

2006); 

Loi n° 81-12 relative au littoral (B.O n° 6384 du 6 août 2015). 
32 Le Programme National d’Assainissement Liquide et d’Epuration des Eaux Usées (PNA); 

Le Programme National de Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés;  

Le Programme National de Valorisation des Déchets; 

Le Fonds de Dépollution Industrielle (FODEP); 

Le Mécanisme Volontaire réservé à la Dépollution Industrielle Hydrique. 
33 Loi n° 88-13 B.O n° 6491du 15 août 2016. 
34 Loi n° 90-13 B.O n° 1478 du 6 octobre 2016. 
35 Loi n° 89-13 B.O n° 1478 du 6 octobre 2016. 
36 Dahir de 1958 réglementant les rassemblements publics, modifié et complété par la loi n° 76-00 du 

23 juillet 2002, relative aux réunions publiques. 
37 charaka-association.ma. 
38 Initiative nationale pour le développement humain mise en œuvre depuis 2005 en tant que 

programme de référence en matière de lutte contre la pauvreté, la vulnérabilité et les disparités. 
39 Programme de transferts monétaires conditionnels au profit des familles pauvres, à condition que 

leurs enfants utilisent certains services sociaux, en l'occurrence l'école. 500 millions de dirhams est 

le budget alloué pour ce programme au titre des années 2014, 2015 et 2016. Le nombre de 

bénéficiaires: année scolaire 2014–2015: 493.133 familles et 805.746 élèves; année scolaire 2013–

2014: 466.000 familles et 784.000 élèves; année scolaire 2015–2016: 524.400 familles et 828.400 

élèves. 
40 Initiative lancée par Sa Majesté le Roi en 2008 et reconduite chaque année et faisant désormais 

partie intégrante de la stratégie nationale de soutien social aux enfants scolarisés et à leurs familles. 

Elle consiste en l’octroi de manuels et fournitures scolaires. Un montant de 200 millions de 

dirhams a été débloqué au profit de ce programme au titre de l’exercice 2014, 100 millions de 

dirhams au titre de l’exercice 2015 et 667 millions de dirhams au titre de l’année 2016. Le nombre 

de bénéficiaires pour l’année scolaire 2015–2016 a atteint 3,91 millions élèves. 
41 100 millions de dirhams versés au titre de 2016 et 50 millions de dirhams au titre de l’exercice 

2015 pour la mise en place et le fonctionnement des structures d'accueil. 
42 285 millions dédiés à ce programme au titre de l’année 2016 et 196 millions de dirhams au titre de 

l’année 2015. 
43 Loi n° 112-12 publiée au B.O n° 6318 du 18 décembre 2014. 
44 Stratégie élaborée selon une approche participative et fondée sur les résultats d’un diagnostic 

faisant ressortir les défis auxquels fait face le secteur de l’emploi notamment le chômage des 

diplômés et des jeunes. Elle vise à atteindre les objectifs suivants: 1) Une meilleure prise en 

compte de l’emploi dans les politiques transversales et sectorielles nationales, ainsi que le 

renforcement de la création d’emploi productif et décent; 2) La valorisation du capital humain à 

travers des actions en amont pour améliorer les performances des systèmes de formation initiale, 

fondamentale, technique, professionnelle et supérieure et renforcer l’employabilité de la main 

d’œuvre; 3) Le suivi des dispositifs cibles de la politique active de l’emploi et l’amélioration du 

fonctionnement du marché du travail à travers la valorisation des programmes d’appui aux micro-

entreprises et l’appui à l’auto emploi, aux activités génératrices de revenus et aux travaux publics; 

4) L’amélioration de la gouvernance du marché de travail, à travers l’institutionnalisation de la 

Stratégie Nationale de l’Emploi. 
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45 Programmes : 1) IDMAJ visant à accroître l'employabilité des demandeurs d'emploi diplômés par 

l'acquisition de compétences professionnelles nouvelles, notamment à travers une première 

expérience en entreprise; 2) TAEHIL qui vise à améliorer l'employabilité des demandeurs 

d'emploi, en leur permettant d'acquérir des compétences professionnelles pour occuper des postes 

d'emploi dûment identifiés ou potentiels dans des entreprises; 3) Auto-emploi qui vise l'appui des 

porteurs de projet de création d'entreprises. 
46 Loi-cadre n° 34-09 publiée au B.O n° 5962 du 21 juillet 2011. 
47 Recueil statistique de l’éducation 2014-2015: Ministère de l’éducation nationale et de la formation 

professionnelle. 
48 1) Les Programmes de logements sociaux à 250.000 DH et à 140.000 DH; 2) Le Programme 

National Villes Sans-Bidonvilles (VSB); 3) Le Programme ciblant l’Habitat Menaçant Ruine; 4) 

Les interventions dans les quartiers sous équipés ou non règlementaires; 5) Logement destiné à la 

classe moyenne. 
49 • Décret n° 2.12.513 du 13 Mai 2013 relatif au soutien des projets culturels et artistiques régi par 

un cahier de charges et par des arrêtés conjoints; 

• De 2014 à 2016 près de 3113 projets ont été soutenus; 

• Lancement de 6 grands projets de création des institutions culturelles structurantes d’une 

enveloppe budgétaire globale de 3 540 millions de dirhams: Grand Théâtre de Rabat et Grand 

Théâtre CasaArt de Casablanca en 2014; Théâtre de Tanger et Grand centre culturel de Kénitra en 

2015; le Centre culturel Bouregreg de Rabat et l’Espace Mémoire (Bibliothèque des Archives) 

Rabat en 2016. 
50 Loi n° 68-16 publiée au B.O n° 6501 du 19 septembre 2016. 
51 Loi-cadre formant Charte nationale pour la préservation et la valorisation du patrimoine; Projet de 

refonte de la loi 22.80 régissant le patrimoine; Loi relative aux trésors humains vivants. 
52 www.ipdc.ma / www.sigpcm.ma 
53 Conseil National des langues et de la culture marocaine. 
54 Il comprend 8258 sites inventoriés; 161 sites et monuments historiques inscrits dont 37 entre 2012 

et 2015; 297 sites et monuments historiques classés; 9 biens culturels inscrits sur la liste du 

patrimoine mondial de l’UNESCO; 6 éléments du patrimoine immatériel. 
55 Centre Cinématographique Marocain. 
56 Espaces multifonctionnels. 
57 Femmes victimes de violence. 
58 450 cellules auprès de la Gendarmerie Royale et 200 cellules auprès de la Sûreté Nationale. 
59 Loi n° 83-13 complétant la loi n° 77-03, publiée au B.O n° 3861 du 5 novembre 2015. 
60 Loi n° 19-12 publiée au Bulletin officiel n° 6493 du 22 août 2016. 
61 Loi-cadre n° 97-13 publiée au Bulletin officiel n° 6466 du 19 mai 2016. 
62 Décret n° 2.16.146 du 18 juillet 2016 complétant le Décret n° 2.11.621 du 25 novembre 2011 

fixant les conditions et les modalités d’organisation des concours de recrutement dans les emplois 

publics garantit le droit d’accès à la fonction publique; publié au B.O n° 6491 du 15 août 2016. 
63 Loi n° 27-14 publiée au Bulletin officiel n° 6501 du 19 septembre 2016. 
64 Données contenues dans la troisième communication nationale, élaborée en janvier 2016 dans le 

cadre de la mise en œuvre de ses engagements vis-à-vis la Convention Cadre des Nations Unies sur 

le Changement Climatique. 
65 Fonds de Dépollution Industrielle. 
66 Commission nationale du droit international humanitaire. 
67 Plan d’action national en matière de démocratie et des droits de l’homme. 

    


