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 اإلنسان  حقوق  مجلس
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 واألربعون  الحادية الدورة

 2022 مبر فالثاني/نو  تشرين 7-18

 المغرب  

 اإلنسان لحقوق  السامية المتحدة  األمم مفوضية أعدته للمعلومات  تجميع  

 أساسية معلومات -أوالا  

  االساتررا  نتائج  مراعاة  مع  ،21/16و  1/5  اإلنساا   حقوق   مجلس  بقراري   عملا   التقرير   هذا  أُعد   -1
  شاااااااا    في  مقّدم  وهو  الصاااااااال ،  ذات  المتحدة  األمم  وثائ   في  الواردة  رلوماتملل  تجميع والتقرير   .(1)السااااااااا  

 . الكلمات لردد األقصى بالحدّ  تقّيداا  موجز 

 اإلنسان حقوق  آليات مع والتعاون  الدولية االلتزامات نطاق -ثانياا  

  الثاااني االختياااري  البروتوكول  على يصااااااااااااااادق لم المغرب  أ  الُقطري   المتحاادة  األمم  فري   الحظ -2
  البروتوكول  أو  اإلعدام،  عقوب   إلغاء  إلى  الهادف  والسياسي ،  المدني   بالحقوق   الخاص  الدولي  بالرهد  الملح 

  البروتوكول أو  والثقاااةياا ،  واالجتماااةياا  االقتصاااااااااااااااادياا  بااالحقوق   الخاااص  الاادولي بااالرهااد الملح  االختياااري 
  قبلااا   قاااد  الح ومااا   أ   إلى  وباااال  ر .  البلغاااات  تقاااديم  بااااجراء المترل   الطفااا   حقوق   التفاااا يااا   االختيااااري 
  بالتصااد    المغرب  الفري   أوصااى  السااابق ،  االسااتررا   جول  خلل   ذلك  القيام  إلى  دعتها  التي  التوصاايات

 .(2)االختياري  البروتوكوالت هذه على

  التراو   ترزيز   على  الغربي   الصاااحراء شااا  ب(.  2020)2548 قراره في بقوة  األمن  مجلس  وشاااجع -3
.  الم طق    إلى  الزيارات تيسااااير  خلل من  ذلك في  بما  اإلنسااااا ،  لحقوق   السااااامي   المتحدة  األمم  مفوضااااي   مع

  زيارة من تتم ن  لم اإلنسااااااااااا   لحقوق   السااااااااااامي   المفوضااااااااااي   ب    علماا   الرام األمين  أحاط  ،2021  عام  وفي
  ثغرات في  تسااب   الغربي   الصااحراء  إلى  المفوضااي   وصااول  عدم  وأ   التوالي،  على  السااادساا   للساا    الم طق 

 .(3)اإلقليم في اإلنسا  حقوق  رصد مستوى على كبيرة
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 اإلنسان لحقوق  الوطني اإلطار -ثالثاا  

 والتشريعي الدستوري  اإلطار -1 

  األجان  وكره  الر صااااري   والتمييز   للر صااااري   المراصاااارة  باألشاااا ال  المر ي   الخاصاااا   المقررة  أقّرت -4
  الطري   مّهد  رئيسااااااااياا   إنجازاا   كا   2011  عام في  جد د  دسااااااااتور   اعتماد ب    ترصاااااااا   من   ذلك   تصاااااااا   وما

 .(4)هام  ومؤسساتي  وسياساتي  تشريعي  إصلحات إلجراء

 العامة السياسة وتدابير المؤسساتية األساسية الهياكل -2 

  بالدور   أيضاااا   أقّرت  قد  للر صااري   المراصاارة  باألشاا ال  المر ي   الخاصاا   المقررة  أ  من  الرغم  على -5
  أنه  ذكرت  فانها  المرأة، وحقوق   الج ساااااين  ين  المسااااااواة  مجال  في اإلنساااااا   لحقوق   الوط ي  للمجلس  القيادي

  أشااااااااا ال  جميع  على  للقضااااااااااء  الدولي  االتفا ي  ت فيذ  في جدي  أكثر    دور   االضاااااااااطل   المجلس  على يج 
 والتمييز   للر صاااااااري   للتصااااااادي  للمجلس  اإلقليمي   الم ات  وخبرة قدرة  ترزيز   وأوصااااااا .  الر صاااااااري  التمييز 

  المغرب  الُقطري   المتحدة  األمم فري   وأوصااااااى  .(5)ترصاااااا  من   ذلك  تصاااااا   وما  األجان   وكره  الر صااااااري 
 في  المحرز   التقدم  وتقييم بمتابر   أيضاااااااا   وأوصااااااى.  ومسااااااتقل   فرال  بطريق   وال ته ت فيذ من  المجلس  تم ين

 .(6)اإلنسا  وحقوق  الديمقراطي  مجال في الوط ي  الرم  خط  إطار  في المتخذة التدا ير  ت فيذ

  . 2018 عام   في   الترذ    من   للوقاي    الوط ي    اآللي    بانشااااااااااااااء   علماا   الُقطري  المتحدة   األمم   فري    وأحاط  - 6
  المر ي    اللج     وأوصا   . ( 7)  وال تها   الوفاء   من  لتم ي ها   لها   الكاةي    الموارد  وتوفير   اآللي    هذه   دعم   بضاما    وأوصاى 
  من   الوط ي ،   الوقائي    اآللي     وصاااااافه   اإلنسااااااا ،   لحقوق   الوط ي   المجلس   تم ين  اإلعاق    ذوي   األشااااااخاص   بحقوق 
  االختياري   البروتوكول   مع  تماشاياا   وذلك  حريتهم،   اإلعاق    ذوو   األشاخاص   فيها  ُيسال    قد   التي   األماكن   جميع   رصاد 

 . ( 8) المهي     أو   اللإنساني    أو   القاسي    الرقوب    أو   المرامل    ضروب   من  وغيره   الترذ     م اهض   التفا ي  

  الج ساااااين  ين  المسااااااواة  هيئ   بانشااااااء  المرأة   ضاااااد التمييز   على  بالقضااااااء المر ي   اللج    وأوصااااا  -7
  الهيئتين  لهاتين  الكاةي   الموارد  وتوفير   إبطاء،  دو    والطف ،  لألساااارة  االسااااتشاااااري   والمجلس التمييز   وم افح 

 .(9)برملهما للضطل 

   يادة تح   الوزارات  ين  المشااااااترك   الت سااااااي   آليات  ترزيز   الُقطري   المتحدة  األمم  فري   وأوصااااااى -8
  والجهود  الموارد من  اساتفادة أفضا   وتحقي   الشاباب  لصاال   التدخلت  فرالي   ضاما   أج  من  الشاباب  وزارة

  والخدمات  الحوكم  هياك   لتشاااااااغي   األولوي   باعطاء  أيضااااااااا   الفري   وأوصاااااااى.  الشاااااااباب  ميدا  في  المبذول 
 .(10)هش  أوضا  في الشباب سيما ال احتياجاتهم، تلبي التي للشباب الصديق 

  اسات اداا  ومصا  ف    موثوق     يانات  بجمع   للر صاري    المراصارة  باألشا ال   المر ي    الخاصا    المقررة   وأوصا   -9
 . ( 11) اللغوي   الت و    ذلك   في   بما   المغارب ،   للس ا    واإلث ي   والثقافي   الررقي   الت و     دق    تر س   مؤشرات   إلى 

 وحمايتها اإلنسان حقوق  تعزيز -رابعاا  

 الساري   اإلنساني   الدولي   القانون   مراعاة   مع   اإلنسان،   بحقوق   المتعلقة   الدولية   االلتزامات   تنفيذ  -ألف 

 التمييز وعدم المساواة -1 

  رئيسااي  دور   اضااطلع  المغرب  ب    للر صااري   المراصاارة  باألشاا ال  المر ي   الخاصاا   المقررة  أقّرت -10
 من   ذلك  تصا   وما  األجان   وكره  الر صاري  والتمييز   الر صاري  بم افح   الصال   ذات  الدولي   االتفاقات في
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  التي  الد  ي   أو  الرر ي   أو  القومي   الكراهي   إلى  الدعوة ح ر  بشاا    الرباط عم  خط   ذلك في  بما  ترصاا ،
  إدماج  على  أث    الخاصااااا   المقررة  أ  من  الرغم وعلى.  الر ف  أو  الرداوة  أو التمييز   على  تحريضااااااا  تشااااا  
 في كبيرة  قصااااااور  أوجه  اسااااااتمرار   إزاء  قلقها عن  أعرب   فانها  قوانين،  عدة في التمييز   وعدم  المساااااااواة   أح ام

  ُ  ّفذ التمييز   لم افح  شااااااام   وسااااااياساااااااتي  قانوني  إطار   باعتماد  المقررة  وأوصاااااا .  للمغرب  القانوني  اإلطار 
  الر صااااري،  التمييز  أشاااا ال  جميع على  للقضاااااء  الدولي   االتفا ي  في  الواردة  الرر ي   المساااااواة   أح ام  بالكام 
.  ترصاااااا    من   ذلك  تصاااااا   وما  األجان   وكره  الر صااااااري  والتمييز   الر صااااااري   لم افح   وط ي  عم  وخط 

  المساااواة   قدم  وعلى  بالكام   المحروم   الفئات تمتع  لضااما   خاصاا  تدا ير   اعتماد في  بال  ر   كذلك  وأوصاا 
 .(12)األساسي  والحريات اإلنسا  بحقوق 

  جميع عن  المساااااءل   تحسااااين  للر صااااري   المراصاااارة  باألشاااا ال  المر ي   الخاصاااا   المقررة  وأوصاااا  -11
  األفرال   هذه  المترلق   االدعاءات في  شاااام  تحقي   إجراء  وضاااما   األجان ،  وكره  الر صاااري  التمييز   أعمال

  أو سااااياساااا  ألسااااباب  الحقوق   انتهاكات فيها  تكو   ال  التي  الحاالت في حتى  ومراقبتهم، مرتكبيها  ومقاضاااااة
 .(13)مترّمدة ح ومي  إجراءات

 صاااااراح   الوط ي  القانو   في  ُ  ص  ب    اإلعاق   ذوي  األشاااااخاص بحقوق   المر ي   اللج    وأوصااااا  -12
  والسااااااااااان،  االجتماعي،  وال و   الج س،  أساااااااااااا   على  والجوان   األشااااااااااا ال  المتردد  التمييز  من  الحماي   على

 فرلي   عقوبات  تُفر   وب    الهجرة،  حيث من  والوضاااااااااااااع  اإلث ي،  واألصااااااااااااا   القومي،  واألصااااااااااااا   واإلعاق ،
 .(14)الج اة على

 للتعذيب التعرض وعدم شخصه على واألمان والحرية الحياة في الفرد حق -2 

  أح اام  وتخفيف  اإلعادام  عقوبا   إلغااء  في باال  ر   المغرب  الُقطري   المتحادة األمم فري   أوصااااااااااااااى -13
 .(15)القائم  اإلعدام

  الحبس أ   إلى  الترذ    م اهضاااااا  لج    خلصاااااا   ،2021و  2019  عامي في  اعُتمدا قرارين  وفي -14
  وتذّكر .  االتفا ي  بموج   اللتزاماته  المغرب من  انتهاكاا   يشااااا    الشااااا وى  صااااااح   على  المفرو   االنفرادي

 يجري   وأ   مم   ،  فترة  وألقصاااااااااار   أخيراا   ملذاا   والرزل  االنفرادي  الحبس تد يري    اسااااااااااتخدام   بغي  ب نه  اللج  
 .(16)قضائياا  مراجرتهما إم اني  تُتاح وأ  صارم  رقاب  تح  ذلك

  البادنيا  المرااملا   سااااااااااااااوء أ   نفسااااااااااااااهاا اللج ا  ارتا ت ،2021 عاام  في اعُتمادا  آخرين  قرارين وفي -15
  وفي .(17)ترذ باا  تشاااا    واحتجازهم واسااااتجوا هم  اعتقالهم  أث اء  طالتهم  أنها  المشااااتكو     زعم  التي  واإلصااااابات

  وسااااااااااااااوء  التراذ ا  أعماال جميع لم ع  خطوات اتخااذ  إلى  المغرب اللج ا   دعا  ،2021  عاام  في  اعُتماد  قرار 
 جميع  على  القضاااء  أج  من  ياسااها ُيم ن نتائج  إلى تفضااي  أ  شاا نها  من  سااياساا  عن  واإلعل   المرامل ،

 .(18)الدول  موظفو  رتكبها التي المرامل  وسوء الترذ   أعمال

  إلى  المغرب  الخااصاااااااااااااا   اإلجراءات  إطاار  في   والياات  الم لفين من  الراد اد  دعاا  ،2021  عاام وفي -16
ثالث، مع ملح   أ  عملي  التسليم كان  تحدث دو  أي فحص     لد  إلى  األشخاص  أحد تسليم  قرار  وقف

  ،2019  عام  في تهاعتمد قرار   في  ،الترذ    م اهضااااااا   لج    أشاااااااارتبالمث ،  و   .(19)أو تقييم فردي للمخاطر 
   ترت  قد  الذي  الترذ   لخطر  تقييم  أي ُتجر    لم  الشاا وى،  صاااح   تسااليم  أذن   إذ  ال قض، مح م  أ   إلى

  وذلك  المسااااااتقب ، في  مماثل   انتهاكات  حدوث  عدم بضااااااما   ملزم  المغرب  أ   اللج    وذكرت.  التسااااااليم  على
 .(20)التسليم طلبات في ن ر  كلما المرامل  وسوء للترذ   الحقيقي للخطر  فردي تقييم إجراء طري  عن

  ذلك  وأ   ،2019و  2015  عامي  ين  ارتفع  السااااااج اء  عدد  أ   الُقطري   المتحدة  األمم  فري   والحظ -17
  اجتماةي   ألسااااباب يرانين،  السااااجي ات أ   أيضاااااا   والحظ.  للسااااجن   د ل   تدا ير   وجود  عدم  إلى  أساااااساااااا   رجع
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  باعتماد  الُقطري   الفري   وأوصااااى.  المهي    أو  اللإنساااااني   أو  القاسااااي   المرامل   من  الرجال من أكثر   وثقاةي ،
  عليها  ُيراق   التي  الجرائم  على   د ل   عقوبات يساااااتحدث  أ  شااااا نه من  الذي  ،15-73  رقم  القانو    مشااااارو 
  الدولي ،  المرا ير   مع  تماشاااى بما  الساااجو    ظروف   تحساااين  أيضااااا   وأوصاااى.  سااا تين عن تق   لمدة بالساااجن

 .(21)السجي ات حماي  ذلك في بما

 القانون  وسيادة العقاب، من اإلفالت مسألة ذلك في بما العدل، إقامة -3 

  المدة ب ثير  تجاوز   المغرب  أ   الترذ    م اهضاااااااا  لج    الح    ،2021  عام  في  اعُتمد قرار  في -18
  على ُأجبر   اعتراف  إلى  واساااات اداا  به،  االشااااتباه  لمجرد  احُتجز   الشاااا وى  صاااااح   وأ   الردل،  إلقام   المرقول 

  أي  من  الشا وى  صااح   حرم  ونزيه  وساريع شاام  تحقي   إجراء  عدم  أ   اللج    وارت ت.  اإلكراه  تح  تو يره
  صااااح   أ   اللج    والح  .  الترذ    م اهضااا  التفا ي   انتهاك في  االنتصااااف، في حقه  لممارسااا   إم اني 

  وأ   التحقي ،  قاضاااي  إلى  المقدم   الشااا وى عق   خطورتها  تصااااعدت  ترذ    ألعمال  مراراا   ترر   الشااا وى
  الت هي ،  إعادة  على  حصااوله  دو    حال قد  الشاا وى  لصاااح  طبي  فحص  باجراء  أمراا   القاضااي  إصاادار   عدم

 .(22)الجريم  تكرار  عدم وضمانات والدعم، والترويض،

  ومقاضاة  الترذ    أعمال في  بالتحقي   2011  عام  في  المغرب  أوص   ب نها  نفُسها  اللج    وذّكرت -19
  خدمات على  الحصاااول  وفي بمحام  االساااتران  في  الساااج اء  ح   وضاااما   األفرال،  هذه  ارتكبوا من  ومرا ب 

  عادالا   ترويضااااا   الشااا وى  صااااح   ترويض  على  المغرب  اللج   وحث   .(23)أسااارهم  مع  التواصااا  وفي  طبي 
 .(24)االنتقام أو الترهي  أو الضغط أش ال من ش   أي عن واالمت ا  وم اسباا،

  زالوا  ما  باألمازيغي   ال اطقين ب    للر صااري   المراصاارة  باألشاا ال  المر ي   الخاصاا   المقررة  وأ لغ  -20
 عن  ونشاااا ت.  القضااااائي   وساااالطاتها  الح ومي   اإلدارات  مع  والتفاع   التواصاااا   ع د جم   صااااروبات   واجهو  
  باللغ   ال اطقين  مع  التواصااااااااااا  في  صاااااااااااروبات  والمرتمد ن  المؤهلين  الشااااااااااافويين المترجمين توافر   محدودي 

 وترزيز   اللغوي ،  لحواجز ا  بازال   اللج    وأوصاااااااا .  القضااااااااائي   الدعاوى مراح  من مرحل  ك   في  األمازيغي 
 توافر   وضاااااما   واإلداري ،  القضاااااائي   اإلجراءات في  األمازيغي   اللغ   باساااااتخدام  ال هو   إلى  الرامي   الجهود
 .(25)المجاني  الشفوي  الترجم  خدمات

  الخاصاااااا   المقررة  وأوصاااااا   .(26)القضاااااااء  اسااااااتقلل  ترزيز   الُقطري   المتحدة  األمم  فري   وأوصااااااى -21
  ضاما   طري  عن  وذلك بحقوقهم،  المطالب  من  األفراد جميع  تم ين  للر صاري   المراصارة باألشا ال  المر ي 

  وكره  الر صاااااري   التمييز   ضاااااحايا لجميع  الم اساااااب   االنتصااااااف ساااااب  وإتاح   القضااااااء،  إلى  الفرال  الوصاااااول
  اح ،المت  االنتصاااااف بسااااب   الوعي   زيادة  أيضاااااا   المقررة  وأوصاااا .  ترصاااا  من   ذلك  تصاااا   وما  األجان 
رة كاةي   مرلومات توفير   طري  عن  ذلك في  بما   ها، االساتران   وتيساير    االنتصااف وساب   الحقوق   عن  وميسا 
 .(27)هش  أوضا  في واألفراد للجماعات المتاح 

  المااائا   في  5  من  أقاا  يمثلو   األطفااال  باا    أقر    الُقطري  المتحاادة األمم  فري  أ   من  الرغم  وعلى -22
  39    سااااب   ارتفر   للقانو    المخالفين  لألطفال  المئوي  ال سااااب   أل  قلقه عن  أعرب فانه  السااااجو ،  نزالء من
  حقوق   لحماي   الوط ي   التشاااريرات في  عليها  الم صاااوص  الخاصااا   التدا ير   وأل   ،2016  عام  م ذ  المائ  في

  الفاعل   الجهات  ت فيذ بضااااااما   الفري   وأوصااااااى.  بالكام   تُ فذ  لم  الردال   ن ام ضاااااامن  ومصااااااالحهم  األطفال
 احتياجات   تلبي مراكز   وإنشاااااااااااااااء  .(28)األحداث،  قضاااااااااااااااء  ن ام في  وفراالا   كاملا  ت فيذاا   التدا ير   تلك المر ي 

 .(29)ملئم نحو على للقانو   المخالفين األطفال
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  السياسية والحياة العامة الحياة في المشاركة في والحق األساسية الحّريات -4 

  اتخذها  التي  الت د بي   بالتدا ير   للر صااااااري   المراصاااااارة  باألشاااااا ال  المر ي   الخاصاااااا   المقررة رحب  -23
.  ع صاااري    خطابات  ث   وإذاةي  تلفزيوني   محطات  عدة  ضاااد  البصاااري   السااامري  للتصاااال  األعلى  المجلس

  وال اشااااااااااااطين  الجماعات  حقوق   بانتهاكات  المترلق   االدعاءات من  عدداا   الخاصاااااااااااا   المقررة  تلق   ذلك،  ومع
 .(30)الجمعيات وتكوين السلمي والتجمع والتربير  الرأي حري  في األمازيغ

  من  ت  يد  اإلنسااااا ،  حقوق  عن  المدافرين  بحال  المر ي   الخاصاااا   المقررة  حث   ،2021  عام  وفي -24
 عن  المدافرين  اساااتهداف عن  اإلحجام  على  الح وم   الخاصااا ،  اإلجراءات  إطار  في   واليات  آخرين  م لفين
  بالقت ،  والتهد د  والمضاااااايق ،  للترهي   تررضاااااوا  ب نهم  أُفيد فقد  عملهم؛ بساااااب  والصاااااحفيين  اإلنساااااا   حقوق 

  المتحدة  األمم مفوضااااا   وأعرب  .(31)والمرا ب   باالغتصااااااب،  والتهد د  والج ساااااي،  البدني  واالعتداء  والتجريم،
 .(32)مماثل  شواغ  عن اإلنسا  لحقوق  السامي 

  مرامل  وساااااااوء  ترذ    بادعاءات  تترل  رساااااااائ   ثلث  إلى  الرام األمين  أشاااااااار   ،2020  عام  وفي -25
 في   واليات  الم لفو   برثها  اإلنساااااااااا   حقوق  عن  والمدافرين  والمحامين  والمدونين  والصاااااااااحفيين  المت اهرين

 .(33)بالتقرير  المشمول  الفترة خلل المغرب إلى اإلنسا  حقوق  لمجلس التابر  الخاص  اإلجراءات إطار 

 ُتمّ ن  يئ   إيجاد  على  المغرب  اإلنسااااا   حقوق   عن  المدافرين بحال   المر ي  الخاص  المقرر  وحث -26
 .(34)االنتقام من خوف دو   عملهم أداء من والصحفيين اإلنسا  حقوق  عن المدافرين

  المفروضاااا   القيود عن  مرلومات  للر صااااري   المراصاااارة باألشاااا ال  المر ي   الخاصاااا   المقررة  وتلق  -27
  وال شاااااااااااااار   الصااااااااااااااحاف  قانو    أ   الُقطري   المتحدة  األمم فري   والحظ  .(35)اإلساااااااااااااالم غير  أخرى   أديا   على
  اإلساااااالم  يقو   أو  الرام  بال  ام يخ   أنه ُيرتقد محتوى نشاااااار   على  غرامات  فر   على   ص  2016 لرام

  لإلساااااااالم مسااااااااايئ   ُترتبر   التي  والبيانات  األفرال  ُيجّرم  الج ائي  القانو   أ   أيضااااااااااا   والحظ.  الملكي  ال  ام  أو
  وأ   للبلد، اإلقليمي   للساااااااالم   تهد داا  تشاااااااا    أو  الرموميين،  والموظفين  الدول   ومؤسااااااااسااااااااات  الملكي  وال  ام

  األح ام  ترد    المغرب  الفري   وأوصاااى.  القانو    هذا بموج   وُيدانو    يحاَكمو    زالوا  ما وغيرهم  الصاااحفيين
  الدولي   المرا ير   مع  متوافقاا   الوط ي  القانو   وجر   التربير، حري   في  الح  مبرر،  دو    تقّيد،  التي  التشريعي 

  بمواصال   أيضااا   الفري   وأوصاى. والساياساي   المدني   بالحقوق   الخاص  الدولي  الرهد  فيها بما  اإلنساا ،  لحقوق 
 التسااااجي ،  إلى  تساااارى  التي  الح ومي   غير   الم  مات  ساااابي   ترتر   التي  الرقبات  إزال   إلى  الرامي   الجهود

 .(36)اإلنسا  حقوق  عن والمدافرين المدني للمجتمع وتم ي ي  آم    يئ  وضما 

  اساااتقلل  ضاااما   على  المغرب  .()اليونسااا و  والثقاف   والرلم  للتربي   المتحدة  األمم م  م   وشاااجر  -28
  اإلعلم  لوساااااائ   البث ترخيص  مسااااا ل   لمرالج   خطوات  واتخاذ  المرلومات؛  على  الحصاااااول في  الح  لج  
  المدني  القانو   ضامن  ووضاره التشاهير   تجريم  وإلغاء  المجتمعي ؛  اإلعلم وساائ   ذلك في  بما  الربحي ، غير 
  التي  اإلذاةي   بالبيئ   المترلق   المرلومات بشاااااا    الشاااااافاةي   وتحسااااااين  اإلنسااااااا ؛  لحقوق   الدولي   للمرا ير   وفقاا 

 .(37)البصري  السمري للتصال الرليا  الهيئ  ها تحتفظ

  باألشخاص االتجار ذلك في بما الرق، أشكال جميع حظر -5 

  حال   17 من  ارتفع بالبشااار   باالتجار   المترلق   الحاالت  عدد أ   الُقطري   المتحدة  األمم فري   الحظ -29
  المغرب الفري   وأوصااااااااااااااى.  2019 عااام  في حااالاا   151 إلى  2018 عااام  في  حااالاا   80و 2017  عااام  في

  لم افح  وط ي  عم   خط   ووضاااااع  بالبشااااار، االتجار  بم افح   المترل   14-27  رقم  القانو   ت فيذ  بضاااااما 
  إلى  الرامي   التدا ير   ت ساااااااي  عن  المساااااااؤول   الوط ي   اللج    تم ين  أيضااااااااا   وأوصاااااااى.  باألشاااااااخاص  االتجار 
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  المر ي   اللج    وأوصاااااا   .(38)الضااااااحايا حماي   آليات  وترزيز   وال تها  للضااااااطل  بالبشاااااار   االتجار  م افح 
 .(39)االتجار  لضحايا الكافيين والدعم الحماي  توفير  بضما  المرأة  ضد التمييز  على بالقضاء

 ومواتية عادلة عمل ظروف وفي العمل في الحق -6 

  الرم   لم  م   التابر   والتوصيات  االتفا يات   تطبي   المر ي   الخبراء لج    وث ق   ،2020  عام في -30
  الرمومي ،  الوظيف  في  الج ساااااااااين  ين  المسااااااااااواة    ترميم  المترلق   ساااااااااياساااااااااته ساااااااااُي فذ  المغرب  أ  في  الدولي 

 لج    وطلب .  اإلشاراةي   الم اصا   في  ذلك  في بما  المساتويات،  جميع  على  المرأة   توظيف ترزيز  وسايواصا 
  الم جور   الرم  في  المرأة  مشارك    زيادة  وأوص .  السياس   لهذه م ت م   تقييمات  إجراء  المغرب  إلى  الخبراء

دي،  بشاا   الج ساااني   والتحيزات  ال مطي   القوال   وم افح   الحر،  الرم   وفي   ترتر   التي  الرقبات  وإزال   ج 
 .(40)الج سين  ين المساواة  سبي 

  الرساامي  القطا   إلى  المرأة   ولوج  ترزيز   المرأة   ضااد التمييز   على  بالقضاااء  المر ي   اللج    وأوصاا  -31
  المت ااول في وجرلهاا  األطفاال رعاايا  مراف  من  المزياد  إتااحا   طري  عن  ذلاك في بماا  دراسااااااااااااااتهاا،  إكماال براد

 عملي    بمواصاااال   الُقطري   المتحدة  األمم  فري   وأوصااااى  .(41)المرن   الرم    ترتيبات  واألخذ  مرقول ، وب ساااارار 
 وترزيز   األخرى،  المزايا  عن فضااالا  الج ساااين،  ين  األجر  في  المسااااواة  تطبي   لضاااما   الشاااغ   مدون  ت قي 
 .(42)الشغ  مدون  في وإدراجهم الم زليين الرمال حماي 

  م هم،  الخريجين  ين سايما ال  الشاباب،  بطال  مساتويات  ارتفا   الُقطري   المتحدة  األمم  فري   والحظ -32
  فرص  وتوفير   للشااااباب  السااااياسااااي   المشااااارك   ترزيز   وأوصااااى.  األحيا   برض  في  الهجرة  إلى  دفرهم  ما  وهو
 .(43)القرار  ص ع عمليات في وإشراكهم إضاةي ، عم 

  الت  يم في  الح   نطاق  لتوسااااايع  التشاااااريرات  ترد    أيضااااااا   الُقطري   المتحدة  األمم فري   وأوصاااااى -33
 .(44)الرمال من فئات عدة ليشم  الجماعي التفاو  في والمشارك 

 االجتماعي الضمان في الحق -7 

  المترل   21-9 رقم  القاانو    بااعتمااد  المرأة   ضااااااااااااااد التمييز   على  باالقضاااااااااااااااء  المر يا   اللج ا  رحبا  -34
2021  آذار/مار   في االجتماةي   بالحماي 

  المغرب  تصااااااااااااااد    أ   الُقطري   المتحدة  األمم  فري   والحظ .(45)
  1952  لرام  .(الدنيا  )المرا ير   االجتماعي  الضااما  بشاا    الدولي   الرم  م  م   اتفا ي   على 2019  عام في

  الحماي   ن ام  إصااااااااااالح  ساااااااااااياق في   تم،  ب   بضاااااااااااما   الفري   وأوصاااااااااااى.  إيجا ياا   تطوراا   ا ك(.  102  )رقم
  الشااااااااااااااااملا ، الصااااااااااااااحيا  التغطيا  ضاااااااااااااامن االجتمااعي ال و   أساااااااااااااااا  على قاائم  نهج  إدمااج االجتمااةيا ،

  والر ف واإلنجا ي   الج سااااااااي   الصااااااااح   وخدمات  الرعاي   بحقوق   والشااااااااباب  المرأة   تمتع   ترل  ةيما ساااااااايما ال
  واللجئين  والمهاجرين  األجان   االجتماةي   الحماي   تدا ير  تشااااام  أ   بضاااااما   أيضااااااا   وأوصاااااى.  الج سااااااني
 .(46)اللجوء وملتمسي

 الئق معيشي مستوى  في الحق -8 

   رامج من  الرد د  الوط ي،  الصااااااااريد  على  وضااااااااع،  المغرب أ   الُقطري   المتحدة  األمم فري   الحظ -35
 من مباشارة  االساتفادة وعّزز   ،2020  عام في  ُأطلق   التي صافي "   دو    "مد   مبادرة  ذلك في  بما  اإلسا ا ،

  الجهود  بمواصال   وأوصاى.  2020  عام  إلى  2016  عام  من  الفترة خلل  اإلسا ا   لرمليات  المصاارف تموي 
 .(47)للجميع اللئ  الس ن في الح  إعمال إلى الرامي 

  اإلخلء  عملياات با    للر صااااااااااااااريا   المرااصاااااااااااااارة  بااألشاااااااااااااا اال المر يا   الخااصاااااااااااااا   المقررة  وأُ لغا  -36
  سااااااااااااااود  مهااااجرو   ساااااااااااااا اااانهاااا  أغلااا ُ   ط جااا   ماااد  ااا   من أحيااااء  في  2018 آب/أغسااااااااااااااطس في القسااااااااااااااري 
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  الحوام   وال سااااااااااااء  المهاجرين  وتشاااااااااااريد  الممتلكات تدمير   عن  أسااااااااااافرت  قد  الكبرى، الصاااااااااااحراء ج وب من
  ظروف في يعيشااااااااااو    ب نهم  األشااااااااااخاص  هؤالء  برض  أفاد  ،2018 األول/ديساااااااااامبر   كانو   وفي.  واألطفال

 فصاااااااا   في  القار   البرد  من  الرغم  على  م وى  أو صااااااااحي   مراف   دو    الغابات،  إحدى في  تماماا  الإنساااااااااني 
  .(48)القسري  التوطين إعادة عمليات عن باالمت ا  المغرب المقررة وأوص . الشتاء

 الصحة في الحق -9 

  واإلنجا ي  الج سااااااااااي   للصااااااااااح  وط ي  اسااااااااااتراتيجي   اعتماد أ   الُقطري   المتحدة  األمم فري   الحظ -37
 في  األمومااا   وةياااات  مرااادالت   ين  الفجوة  زالااا   ماااا ذلاااك،  ومع.  إيجاااا يااااا   تطوراا   كاااا   2030-2021 للفترة

  كورونا فيرو   مر  جائح  أ   أيضااا   الفري   والحظ.  تزا د في  أنها  ويبدو كبيرة  والريفي   الحضاري   الم اط 
 .(49)األساسي  واالجتماةي  الصحي  الخدمات على حصولها حيث من المرأة  ضرف اقم ف(. 19-)كوفيد

  واإلنجا ي  الج ساي   الصاح   خدمات  على  الشاباب حصاول  إم اني   أ   كذلك  الُقطري   الفري   والحظ -38
  وضااااااااااما   ترزيز   وأوصااااااااااى .(50)الج ساااااااااااني   والمرا ير   واالقتصااااااااااادي   االجتماةي   بالروام  وتت ثر   محدودة

  على تركز   للمراهقين، واإلنجا ي  الج ساي   للصاح   شاامل  ساياسا   واعتماد  الحم ، م ع  وساائ   على  حصاولهم
 .(52)صل  ذات عم  خطط وت فيذ ووضع ،(51)ج سياا  الم قول  واألمرا  المب ر  الحم  م ع

  القطا   وإشااااااااراك  المبتكرة  الحلول  تشااااااااجيع  أيضاااااااااا   المغرب  الُقطري   المتحدة  األمم فري   وأوصااااااااى -39
  بالصح    ترل   ةيما  جيدة  وخدمات  موثوق   مرلومات  على  اإلعاق   ذوي  األشخاص  حصول  لضما   الخاص

  با لء  اإلعاق   ذوي  األشااااخاص  بحقوق  المر ي   اللج    وأوصاااا   .(53)الج ساااااني  والر ف واإلنجا ي  الج سااااي 
 من  7-3  والغاي   اإلعاق   ذوي  األشاخاص  حقوق   اتفا ي  من  25  المادة  ين  القائم   للصالت  اللزم  االهتمام

 الج سااااااااااااي   الصااااااااااااحي   الرعاي   خدمات  على  الجميع حصااااااااااااول  ضااااااااااااما  بغي   المسااااااااااااتدام ، الت مي   أهداف
  وخدمات  مراف   على  الجميع  حصاااول  بضاااما   المغرب  الُقطري   المتحدة  األمم  فري   وأوصاااى .(54)واإلنجا ي 

 .(55)الريفي  الم اط  في سيما ال جيدة، وإنجا ي  ج سي  صح 

  453  المادة  ترد   في  بال  ر   المغرب  المرأة   ضاااد التمييز   على  بالقضااااء  المر ي   اللج    وأوصااا  -40
  الحاام ،  المرأة  صااااااااااااااحا  لحماايا   ضااااااااااااااروريااا   ذلاك ي و    ع ادماا  اإلجهاا  تجريم  إللغااء الج اائي  القاانو   من
1948 عام في الرالمي  الصح  م  م  وضرته الذي الصح  لترريف وفقاا 

(56). 

  المجتمرات أل   قلقها عن  للر صاااااااااري   المراصااااااااارة  باألشااااااااا ال  المر ي   الخاصااااااااا   المقررة  وأعرب  -41
.  الصااااحي    الرعاي   على  الحصااااول في  صااااروبات تواجه  الحوام ،  ال ساااااء  فيهم بمن  والمهاجرين،  األمازيغي 
   هم،  الخاصاا   اإلنسااا   بحقوق   التمتع في  الر صااري   للتمييز   األمازيغ  ترر   عدم  بضااما   المغرب  وأوصاا 

 .(57)الصحي  بالخدمات  ترل  ما ذلك في بما

   واجههاااا  التي  الحواجز   القل   مع  اإلعااااقااا   ذوي األشااااااااااااااخااااص  بحقوق   المر يااا  اللج ااا   والح ااا  -42
  لضما   استراتيجي   باعتماد  المغرب  وأوص .  الصحي   الخدمات  على  الحصول في  اإلعاق   ذوو  األشخاص

 .(58)الصحي  الخدمات على اإلعاق  ذوي األشخاص حصول

 التعليم في الحق -10 

  سااااا  ا، 15 في  الشاااااغ   مدون   حددته  الذي  القانوني،  الرم  سااااان  أل   قلقها عن  اليونسااااا و  أعرب  -43
  اإلطار  -  القانو   في سااااااااا  ا   16 في  محدداا   أصاااااااااب  أ   برد  المدرساااااااااي،  الترليم  إكمال سااااااااان  مع  تواف  ال

  اليونسااا و  وأوصاااا   .(59)المدرساااا  من  األطفال  تساااارب  إلى  يفضااااي  أ   الوضااااع  هذا  شاااا   فمن.  2019 لرام
 ساااا   عن  فضاااالا   المجاني،  والثانوي  اال تدائي  الترليم  من  ساااا   عشاااارة  اث تي عن يق  ال  ما  بضااااما   المغرب
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  الترليم  إكماال مع  تمااشااااااااااااااى  لجرلاه  القاانوني  الرما  ساااااااااااااان  ورفع  اال تادائي؛ قبا   المجااني  الترليم من  واحادة
 في سايما  ال  الترليم،  على  الحصاول  في  المسااواة   عدم أوجه  من  الحد  إلى  الرامي   الجهود  ومواصال   اإللزامي؛
  ذلاااااك  في  بمااااااا  تاااااااماااااااا،  ح راا   الترليمي  ال  ااااااام  في  الر ف  أشاااااااااااااا ااااااال  جميع  وح ر   الريفياااااا ؛  الم اااااااط 

 .(60)البدني  الرقوب 

  .( 61) المدرساااااااا   من   تسااااااااربن  اللئي  الفتيات  عدد  إزاء  القل   الُقطري   المتحدة  األمم فري   ويساااااااااور  -44
  التسارب  لم ع  وشاامل   هادف  تدا ير   باتخاذ  المغرب  المرأة  ضاد  التمييز   على  بالقضااء  المر ي   اللج    وأوصا 

  اللج    وأوصا .  إليها  عودتهن وتيساير  وتشاجيع  الريفي ،  الم اط  في  الفتيات تسارب  سايما ال  المدرسا ، من
 من  والفتيات  ال سااء  وبين  الريفي ،  الم اط  في سايما  ال  والفتيات،  ال سااء  ين  األمي   مردالت  بمرالج   أيضااا 

 .(62)األمي  لمحارب  الوط ي  الوكال  عم  خلل من ذلك في بما المحروم ، الفئات

  المه ي  والتدري   الوط ي   التربي   وزارة  أ   إلى  اللجئين  لشاااااؤو    المتحدة  األمم  مفوضاااااي   وأشاااااارت -45
  دو    اللجوء، وملتمسااي  المهاجرين  والشااباب  األطفال  إدماج  تيسااير   إلى  رمي  إطاراا   2018  عام  في  وضاار 

  اللجئين  إدماج  بمواصااااال   المفوضاااااي   وأوصااااا .  والترليم  التدري   ن امي في  الج ساااااي ،  أساااااا   على  تمييز 
 .(63)الوط ي  االجتماةي  الحماي  ن م وفي والصحي  الترليمي  الخدمات في فرال  بطريق 

 الثقافية الحقوق  -11 

  للثقاف   الملكي  المرهد  إنشاااااء على  للر صااااري   المراصاااارة  باألشاااا ال  المر ي   الخاصاااا   المقررة  أث   -46
  والح  .  المرهد  تّبرها  التي  والتواصاااا   للتوةي   الشااااامل  االسااااتراتيجيات  وعلى  ،2001  عام  في  األمازيغي 

  وتطوير  بحماي   م لف  المغربي   والثقاف   للغات  وط ي  مجلس  إنشاااااااااء  على  ت ص  الدسااااااااتور  من  5  المادة  أ 
  دو    يرتمد،  ب    المغرب  وأوصااااا .  المغربي  الثقافي للتربير   المت وع  واألشااااا ال  واألمازيغي   الرربي   اللغتين
  األمم  فري   وقدم  .(64)رساااااامي   كلغ   لألمازيغي   الدسااااااتوري   الوضااااااع  لت فيذ  اللزم األساااااااسااااااي  القانو    إبطاء،
 .(65)مماثل  توصي  الُقطري  المتحدة

 اإلنسان وحقوق  التجارية واألعمال والبيئة  التنمية -12 

 في  المساااااااااااتدام  للت مي   وط ي  اساااااااااااتراتيجي   وضاااااااااااع م ذ  أنه،  الُقطري   المتحدة  األمم فري   الحظ -47
 .(66)رئيسي   يئي  قوانين ثلث  باعتماد البيئي  الركيزة ترزيز  تم   ،2017 عام

  المجتمرات ب    تفيد تقارير   للر صاااااااااري   المراصااااااااارة  باألشااااااااا ال  المر ي   الخاصااااااااا   المقررة  وتلق  -48
  واإلفسااااد  األراضاااي، ملكي   ونز   القساااري،  بالتشاااريد  ترل   ةيما والتمييز   المسااااواة   عدم من  تراني  األمازيغي 

  الطبيعي   الموارد  واساتخراج اإلنمائي   المشااريع  ساياق في  غالباا   البلد،  أنحاء جميع في  الريفي   للم اط   البيئي
  تسااااااااااتغ    الترد ن شااااااااااركات  ب    المقررة  وأُ لغ .  الرمومي   الساااااااااالطات  أو خاصاااااااااا   فاعل   جهات  جان  من

  المجتمراات وحقوق  الحتياااجااات  الواجاا  االعتبااار  إ لء دو    الم اااط   من  الرااد ااد  في  والموارد  األراضااااااااااااااي
 .(67)المتضررة المحلي 

 محددة فئات  أو محددين أشخاص  حقوق  -باء 

 النساء -1 

 فااناه  المرأة،  حقوق  لترزيز   المغرب  بجهود اعترف  الُقطري  المتحادة  األمم  فري  أ  من الرغم على -49
  خلل تزا د  وأنه  مرتفراا  زال  ما  والرقمي، الج سااااي  الر ف  ذلك في  بما  المرأة،  ضااااد  الر ف انتشااااار  أ   الحظ
  التدا ير   تكثيف  المقررة  وأوصااااا   .(68)المرأة   بحقوق   تترل   شاااااامل  قانوني   أطر   توجد  وال.  19-كوفيد جائح 
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  ضااد  التمييز   على  بالقضااااء  المر ي   اللج    ودع   .(69)المسااااءل   وضاااما   الج سااااني  الر ف م ع  إلى  الرامي 
 تميز   التي  القوانين  جميع  إلغاء  أو ترد     هدف شاام  تشاريري  اساتررا   باجراء اإلسارا   إلى  المغرب  المرأة 
.  والميراث   األطفال  وحضان   بالطلق  المترلق   األح ام  ذلك  في  بما  مباشر، غير   أو  مباشر  بش    المرأة   ضد

 .(70)الج ساني الر ف ضحايا لل ساء الدعم خدمات ترزيز  على المغرب اللج   وحث 

ها  اللج    وأوصا  -50   ت كيد في  المتزوجات  غير   األمهات بح   واالعتراف  الزوجات؛  تردد  بالغاء نفساُ
  أح ام وساااان  والوصاااام؛  القضااااائي   الملحق   أشاااا ال من  شاااا    أي من  خوف  دو    أطفالهن  وحقوق  حقوقهن
ب   الممتلكات في متسااااااااوي   حقوقاا   الزواج،  فسااااااا   ع د  للمرأة، تكف  قانوني    مع تمشاااااااياا   الزواج،  أث اء الم تساااااااَ
 .(71)المرأة  ضد التمييز  أش ال جميع على القضاء اتفا ي 

  على  مرروضاااااااا  زال  ما الج سااااااي   قانو    إصاااااالح مشاااااارو   أ   الُقطري   المتحدة  األمم  فري   والحظ -51
  المرأة   ضاااااااد التمييز   على  بالقضااااااااء  المر ي   واللج    الُقطري   الفري   وأوصاااااااى  .(72)سااااااا وات  عدة  م ذ  البرلما 
 من  المرأة  لتم ين الج ساااي   قانو   من 10  للمادة  والم م   المردل 2017  قانو   مشااارو   اعتماد  في باإلسااارا 

 .(73)الرج  مع المساواة  قدم على األج بي لزوجها المغربي  الج سي  م  

  وأفادت  .(74)المغرب في نسابياا   شاائراا   زال  ما  األطفال  زواج  أ   الُقطري   المتحدة  األمم  فري   والحظ -52
  للفتيات ساا   18  في األساارة  مدون  في  المحدد  للزواج،  القانوني   الساان  خفض  للقاضااي يجوز  ب نه  اليونساا و
 في  الح   على خطير  بشاا    ؤثر  أ   للساان  مطل   أدنى حد  وجود  عدم  شاا   من  أ   إلى  وأشااارت  والفتيا ،

 عن  اليونسا و  أعرب   ذلك،  إلى  وإضااف .  المدرسا  من  للتسارب عرضا   أكثر  المتزوجين  األطفال  أل   الترليم
  وأوصا .  الترليم  في  الشاابات  واألمهات  الحوام   الفتيات ح  بحماي   تترل  قانوني   أح ام  وجود  لردم  أسافها

  على  بالقضاااء  المر ي   اللج    وأوصاا   .(75)ساا   16  في  الزواج لساان  المطل   األدنى  الحد   تحد د  اليونساا و
  لسااان  األدنى  للحد  اساااتث اءات  وضاااع يجوز  ال بحيث  األسااارة  مدون  من  20  المادة  بالغاء  المرأة   ضاااد التمييز 
 .(76)القاصرات يشم  الذي "الفاتح " زواج لح ر  الرام  السياس  مجال في تدا ير  ووضع الزواج،

  المتردد  والتمييز   التهميش  إزاء  القل   اإلعاق   ذوي  األشااااااااااااااخاص  بحقوق   المر ي   اللج    ويساااااااااااااااور  -53
  التمييز  أشاااااااا ال بجميع  الوعي   زيادة  وأوصاااااااا .  اإلعاق   ذوات  والفتيات  ال ساااااااااء  ضااااااااد  والجوان   األشاااااااا ال

 .(77)المرأة  ضد

  تفاقم  إلى  أفضاا  19-كوفيد جائح   أ   المرأة   ضااد  التمييز   على  بالقضاااء المر ي   اللج    والح   -54
  وأوصاااااا .  والترليم  الصاااااااح   خدمات  على  والحصاااااااول  الم زلي  والرم   التوظيف في  الج ساااااااين  ين  التفاوت

  للتغيير   اسااااااااااتراتيجي   أولوي   ذلك واعتبار   19-كوفيد  من  الترافي  اسااااااااااتراتيجيات  صاااااااااال   في  المرأة    وضااااااااااع
  ذلك في  بما  والفتيات،  ال سااء مشاارك  وتيساير  وترزيز   المساتدام ،  الت مي   أهداف  مع  تماشاى بما  المساتدام،

  اإلنراا  واسااااااااااااااتراتيجياات  رامج في متساااااااااااااااويا  مشاااااااااااااااركا   ال ساااااااااااااااء، من  والمهمشاااااااااااااا   المحروما   الفئاات
 .(78)الرسمي  الوط ي 

  ين  للمساااواة   أفضاا  فهم  لترزيز   الوعي  لزيادة  شااامل   رامج  وت فيذ   تصااميم نفسااها  اللج    وأوصاا  -55
 بشااااا    السااااالبي   الثقاةي  والمرا ير   ال مطي   المواقف  تغيير  بغي   المجتمع مساااااتويات جميع  على  والرج   المرأة 

 .(79)والمجتمع األسرة في والرج  المرأة  وأدوار  مسؤوليات

 تمثي   لضاااما  آلي   أنشااا  2021  عام في  اعُتم د  قانوناا   أ   إلى  الُقطري   المتحدة  األمم  فري  وأشاااار  -56
  التمثي    زيادة  المرأة   ضااااااااد التمييز   على  بالقضاااااااااء  المر ي   اللج    وأوصاااااااا   .(80)المحلي   المجالس في  المرأة 

 .(81)المستويات جميع على للمرأة  والقضائي السياسي
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 األطفال -2 

  .( 82) المدار   في  البدني   الرقوب  بح ر   تترل   أح ام  وجود  لردم  أساااااااااااافها عن  اليونساااااااااااا و  أعرب  -57
  الرقوب   ذلك في  بما به،  المبلغ  الر ف  إزاء  قلقها  عن  اإلعاق   ذوي  األشخاص  بحقوق   المر ي   اللج    وأعرب 
  .( 83) المدار    وفي  ال هاري   والرعاي   البد ل   الرعاي   دور   وفي  الم زل  في  اإلعاق   ذوي  األطفال  ضااااااد  البدني ،

  الممارساااا  في  القانو    في  البدني   الرقوب  ح ر   ت فيذ  بضااااما   المغرب  الُقطري   المتحدة  األمم  فري   وأوصااااى
  ملموساااااا   وتدا ير  تشااااااريرات  باعتماد  اإلعاق   ذوي  األشااااااخاص  بحقوق   المر ي   اللج    وأوصاااااا   .(84)الرملي 
 .(85)الج اة ومرا ب  واإل ذاء واالستغلل الر ف من اإلعاق  ذوي لألطفال الم اسب  الحماي  توفير  لضما 

  من  األطفاااال  لحماااايااا   المتكااااملااا   الساااااااااااااايااااساااااااااااااااا    ت فياااذ الُقطري   المتحااادة  األمم  فري   وأوصااااااااااااااى -58
 ت فيذ  ضااااااااااما   طري  عن ساااااااااايما ال  الم ازل، في  األطفال عم  لم افح   الجهود  ومواصاااااااااال  االسااااااااااتغلل،

 .(86)تجاري  ألغرا  لألطفال الج سي االستغلل لم افح  الجهود ومواصل  ،12-19 رقم القانو  

  مفوضاي   أوصا   المغرب،  في  اللجوء   لتمساو    الذ ن  المصاحوبين غير   األطفال  عدد  لتزا د  ون را -59
  المصاااال   لتحد د  آلي   على  باللجوء  المترل   القانو    مشااارو   احتواء  بضاااما   اللجئين  لشاااؤو    المتحدة  األمم

  الم اااااساااااااااااااابين  والمسااااااااااااااااااعاااادة  الاااادعم  وتوفير   اللجئين،  واألطفااااال  اللجوء  ملتمسااااااااااااااي  لألطفااااال  الفضاااااااااااااالى
 .(87)وإدماجهم لحما تهم

 اإلعاقة ذوو األشخاص -3 

  ذوي  األشاااااااااااخاص  اساااااااااااتبراد  القل   مع  اإلعاق   ذوي  األشاااااااااااخاص  بحقوق   المر ي   اللج    الح   -60
 أنشاااااط   في  المشاااااارك  من  الذه ي ،  أو االجتماةي -ال فساااااي   اإلعاقات  ذوي  األشاااااخاص سااااايما  وال  اإلعاق ،

  على خط   باعتماد  المغرب  وأوصاااااااا .  إليها  الوصااااااااول يم ن  أساااااااااسااااااااي   خدمات  وجود  لردم  اليومي   الحياة
  واآلباااء اإلعاااقاا  ذوي األطفااال  ألساااااااااااااار   المجتمري  الاادعم خاادمااات لتطوير  واإلقليمي الوط ي  الصااااااااااااااريااد ن

  الوط ي  الصاريد ن  على  تدا ير   باعتماد  أيضااا   اللج    وأوصا .  والريفي   الحضاري   الم اط  في  اإلعاق  ذوي
 جميع  في المجتمعي   والمراف   الخدمات من  اإلعاق   ذوي  األشخاص جميع  استفادة  إم اني   لضما   والمحلي
 .(88)الحياة مجاالت

ها  اللج    وأوصا  -61   اإلعاق   ذوي  األشاخاص  ولوج  لضاما  األج   طويل   خط   باعتماد  المغرب  نفساُ
  على  اإلعاق   ذوي  والشباب  ال ساء  بحصول  تترل   محددة  وتدا ير   أهداف  ووضع  المفتوح ،  الرم   سوق   إلى

  الئ   معيشااااي مسااااتوى ضااااما   إلى ترمي  االجتماةي   للحماي  خط    وضااااع  أيضاااااا   وأوصاااا .  الرم   فرص
 .(89)عاق إلا ذوي لألشخاص

  الوط ي  اإلقليم سااائر  في  شااام  ترليمي  ن ام  لتطوير   شااامل  خط   باعتماد  كذلك  اللج    وأوصاا  -62
 شااامل   ترليمي   سااياساا    وضااع  الُقطري   المتحدة  األمم  فري   وأوصااى  .(90)عليها واإلشااراف  الخط   هذه  وت فيذ

 .(91)اإلعاق  ذوي األشخاص م  مات مع وثي   ت سي  تموي  وخط  طري  وخارط 

 واألقليات األصلية الشعوب -4 

  التي  األمازيغي   المجتمرات  أ   للر صاااري   المراصااارة باألشااا ال  المر ي   الخاصااا   المقررة  الح   -63
   ترل  ةيما  ضاااااااادها  والتمييز    تهميشااااااااها  أ لغ   الرربي   اللغ  تجيد  ال  التي  وتلك  الريفي ،  الم اط  في  تعيش

   تررضاان ب نهن  األمازيغيات  ال ساااء  وأفادت.  الصااحي   والخدمات  الرم   فرص  على  الحصااول  في  بالمساااواة 
 .(92)األمازيغي  وهويتهن االجتماعي نوعهن بسب  والجوان  األش ال متردد لتمييز  كثيرة أحيا  في
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  التفاوتات  فا   الفقر،  من  الحد في  كبيراا   تقدماا   المغرب  إحراز   من  الرغم  على  أنه،  المقررة  والح   -64
  ال اطق   فالم اط . كبيرة  زال   ما  والريفي ،  الحضااااااااري   الم اط   ين  الفقر   وفجوة  المساااااااااواة،  وعدم  اإلقليمي ،

  الهيااك   حياث من  التحادياات أكبر   تواجاه فهي  ثم، ومن  البلاد؛ في  الم ااط   أفقر   الغاالا  في هي بااألماازيغيا 
.  الصااااحي    الرعاي   ومراف   الصااااحي   والمراف   المياه مث   الم اسااااب ، األساااااسااااي   الخدمات  وتوفير  األساااااسااااي 

  مرالج   إلى  المغرب  دع  أ   ساااااب   والثقاةي   واالجتماةي   االقتصاااااادي   بالحقوق   المر ي   اللج    ب    وذّكرت
  اعتمااااااد  طري   عن  ذلاااااك  في  بماااااا  األماااااازيغ،  ضااااااااااااااااااد  الفرلي  التمييز   وم اااااافحااااا   اإلقليميااااا ،  التفااااااوتاااااات

 .(93)خاص  تدا ير 

  الر صااااااااري، للتمييز   األمازيغ  ترر   عدم  لضااااااااما   الجهود  تكثيف  الخاصاااااااا   المقررة  وأوصاااااااا  -65
  الصااحي ،  والخدمات  الرم   فرص  على  والحصااول  القضاااء،  إلى  والوصااول  بالترليم،   ترل  ةيما  ذلك في بما

 .(94)الجمعيات وتكوين السلمي والتجمع والتربير  الرأي وحري  األراضي، في والحقوق 

 الجنسين صفات وحاملو الجنسانية الهوية ومغايرو الجنسي الميل ومزدوجو والمثليون  المثليات -5 

  وملتمساي  واللجئين  المهاجرين  أ   للر صاري   المراصارة باألشا ال  المر ي   الخاصا   المقررة  علم  -66
  خاص  وجه  مررضاااااو    الج سااااااني   الهوي   ومغا ري   الج ساااااي  المي   ومزدوجي  والمثليين  المثليات من  اللجوء

  الُقطري   المتحدة  األمم  فري   والحظ .(95)الج سااني   وهويتهم الج ساي   ميولهم بساب   اإلنساا   حقوق   النتهاكات
  علقات  ربط  تهم  شااااخصاااااا   188 محاكم   جرت  وأنه  المثلي ، الج سااااي   الرلقات  يجرم  الج ائي  القانو    أ 

  واتخاذ  المثلي ،  الج ساي   الرلقات  تجرم  التي  األح ام  بالغاء  المغرب  وأوصا .  2020  عام في مثلي  ج ساي 
 .(96)لذلك والتصدي الج ساني  الهوي  أو الج سي المي  أسا  على التمييز  لم ع تدا ير 

 اللجوء وملتمسو والالجئون  المهاجرون  -6 

 عن  ،2022 حزيرا / ونيه في  أسااااااارهم،  وأفراد  المهاجرين  الرمال جميع  حقوق  حماي   لج    أعرب  -67
.  المغرب   من  الحدود  عبور   محاولتهم  أث اء  مهاجراا   23 عن يق   ال  ما  وفاة  إلى  أفضاا   التي  للحوادث  أساافها

 جميع  فرلياا   تحترم  الحدود  على  والممارساااات  الساااياساااات جميع  أ   تضااامن أ   الدول  على أ   اللج    وأ رزت
  وتحاااد ااد الوةياااات  تلاااك  في  تحقيقاااات  إجراء  على  المغرب  وحثااا .  اإلنسااااااااااااااااا   بحقوق  المترلقااا   االلتزاماااات

 .(97)الصل  ذات المسؤوليات

  مشااااارو   وضاااااع  إلى  الرامي   المغرب  بجهود رحب   اللجئين  شاااااؤو    مفوضاااااي   أ  من  الرغم  وعلى -68
  برد  ال هائي ، صاااايغته في  بردُ    وضااااع  لم  القانو    مشاااارو   أل   أساااافها عن  أعرب   فانها  اللجوء، بشاااا    قانو  
 .(98)واللجوء للهجرة الجد دة السياس   دء على س وات تسع مرور 

 ن ااميا  غير   أوضااااااااااااااا  في  المهااجرين با   تفياد  تقاارير   المهااجرين  باالرماال المر يا   اللج ا   وتلقا  -69
  والمجموعات  األمن أجهزة ق ب  من  الج ساااااااااااااي،  الر ف  ذلك  في بما  وال فساااااااااااااي،  البدني  للر ف   تررضاااااااااااااو  

  عمااالا   مجااورة،   لادا   إلى  طرد،  المغرب  أ   إلى  تشااااااااااااااير   مرلوماات  أيضاااااااااااااااا   وتلقا .  المغرب  في  اإلجراميا 
  عدم  مبدأ   ذلك  م ته اا  مصاااحوبين، غير   أطفال  فيهم بمن  أسااارهم،  وأفراد  ن امي   غير   أوضاااا  في  مهاجرين
 .(99)القسري  اإلعادة

  التي الحواجز   بازال   المغرب  للر صاااااري   المراصااااارة  باألشااااا ال  المر ي  الخاصااااا   المقررة  وأوصااااا  -70
 بشاااا    اإلنسااااا   حقوق   على  القائم   الوط ي  السااااياساااا   أ   وضااااما   والمهاجرين،  اللجئين  إدماج  دو   تحول
  اللجئين  شااااااؤو   مفوضااااااي   وأوصاااااا   .(100)المحلي   المسااااااتويات  جميع  على  المساااااااواة   قدم على  تُ فذ  الهجرة

 . (101)تمييز   دو    األسااساي  حقوقهم  ممارسا  من  الدولي   الحماي   يحتاجو    الذ ن  األفراد جميع تم ين  بضاما 
 مشاااارو  ساااان  إلى  الرامي   الجهود   ترجي   الُقطري   المتحدة  األمم  وفري   اللجئين  شااااؤو   مفوضااااي   وأوصاااا 
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  إجراءات  إلى  الفرال  الوصااااول وتوفير   اللجئين،   وضااااع  الخاصاااا   للتفا ي   امتثاالا   باللجوء،  المترل   القانو  
  .(102)القسري  اإلعادة من فرال  حماي  لضما  وذلك البلد، إلى الدخول نقاط جميع في اللجوء

 يرترف  شاااخص  ألي  إقام  تصاااري   إصااادار    تيساااير   المغرب  اللجئين  شاااؤو    مفوضاااي   وأوصااا  -71
  اللجئين  جميع  اساتفادة  وضاما   وأطفاله؛  ولزوجه الجئ،  ب نه الج ساي   عديمي  واألشاخاص  اللجئين م ت 

  إدماج  إلى  والساااااري  اإلقام ؛  تصااااااري   تجد د  تدا ير  وتخفيف  اإلقام ؛  وتصااااااري   ساااااليم  قانوني  وضاااااع من
  وأوصااااااااى  .(103)والترليمي   الصااااااااحي   والخدمات  الوط ي   االجتماةي   الحماي   ن م في  فرال   بطريق   اللجئين

 .(104)أوضاعهم لتسوي  الوط ي  الحملت متابر  بضما  الُقطري  المتحدة األمم فري 

  الطوةي   الرودة  على  موافقتهم  أ  بضاااااااما   أيضااااااااا   المغرب  الُقطري   المتحدة  األمم  فري   وأوصاااااااى -72
 .(105)إكراه  أي دو   اُتخذت

 الجنسية عديمو -7 

  من  ومر مهم  اللجوء، وملتمسااااااااااي  اللجئين من  الرد د  أ   اللجئين  شااااااااااؤو   مفوضااااااااااي   الح   -73
لوا  لم  الرازبات،  األمهات   شاهادات  إصادار   عن امت ر   المساتشافيات  برض  أل   الوالدة حد ثي  أطفالهم  يساجّ 

  باالنضامام  المغرب  المفوضاي   وأوصا .  الج ساي   انردام خطر  من  زاد  ما  وهو  رساومها،  دفع قب   لهم  الوالدة
  وترد    الج ساااي ؛  انردام  حاالت  خفض واتفا ي   الج ساااي ،  عديمي  األشاااخاص   وضاااع  المترلق  االتفا ي   إلى

  للطف  الج سااااااااي   تم    أح ام  اعتماد  خلل من ساااااااايما  ال  الدولي ،  المرا ير   امتثال أج  من الج سااااااااي   قانو  
  األشاااخاص  لحماي   وط ي قانوني  إطار   ووضاااع  الج ساااي ؛  عديم ُيصاااب   ذلك  لوال  الذي  المغرب،  في  المولود
  وثائ   على  الحصااااااااااااااول إم اني   وزيادة  الج سااااااااااااااي ؛  انردام  حاالت  خفض التفا ي   وفقاا  الج سااااااااااااااي ،  عديمي
 .(106)المدني  الحال 

 محددة أقاليم أو  مناطق -جيم 

  م اذ  كبيراا   تادهوراا   تادهورت  الغربيا   الصااااااااااااااحراء في  الحاالا  أ  2021  عاام  في  الراام األمين الحظ -74
  الحمراء  الساااااااااا ي  لتحرير  الشاااااااااربي   والجبه   المغرب  ين  الردائي   األعمال اساااااااااتئ اف  أدى فقد.  2020 عام

  قدرة من  الحد  إلى  (.19-)كوفيد  كورونا فيرو   مر  جائح  وتفشااااااي  .(البوليساااااااريو )جبه   الذه   ووادي
 .(107)وال تها ت فيذ على الغربي  الصحراء في للستفتاء المتحدة األمم برث 

   لغات  تلق   اإلنسااا   لحقوق   السااامي   المفوضااي   ب    علماا   الرام األمين  أحاط  ،2020  عام  وفي -75
  األنشااااااااااااط   وانخفا   اإلنساااااااااااااني ،  المرون   ترتر   التي  والرقبات  الحدود،  إلغلق  الساااااااااااالبي   الرواق  عن

  التابر   األمن  قوات   يام عن  أيضاا    لغات  المفوضي   وتلق .  ت دوف  في  اللجئين  مخيمات في  االقتصادي 
  اإلصااااااابات   وثقو    كانوا وممرضااااااين  وأطباء  مدّونين  مرامل  وسااااااوء  واعتقال بمضااااااايق   البوليساااااااريو لجبه 

 .(108)ت دوف مخيمات في 19-كوفيد بمر 

  األشااااااخاص  لجميع  اإلنسااااااا   حقوق  وترزيز  وحماي   احترام  إلى  مجدداا   الطرفين  الرام  األمين  ودعا -76
  مفوضاااااي   مع  التراو   وترزيز   الرالق ،  اإلنساااااا   حقوق   مساااااائ  بمرالج   ذلك  في بما  الغربي ،  الصاااااحراء في

  ومن.  توفدها  التي  الرصاااااااد برثات وتيساااااااير   المتحدة،  لألمم  التابر   اإلنساااااااا   حقوق   وآليات  اإلنساااااااا   حقوق 
 جميع  حماي   كفال  أج   من  ومطرد  وشاااام   ونزيه  مساااتق  نحو  على  اإلنساااا   حقوق   حال   رصاااد  الضاااروري 

 .(109)الغربي  الصحراء في ال ا 
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