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يوالا -مقدمة
 -1تنتهز اململكززة املبرةيززة هززذه الصر ززة لتاززدد الت امهززا هوا ززلة جهودهززا مززن أجززل ايززة قززو
اإلنسان والنهوض هبا ،والعمل على تع ي هزا علزى املسزتويل الزوال والزدوي ،واملشزارةة الصاعلزة والبنزا ة
يف جملس قو اإلنسان.
 -2جتدد اململكة املبرةية دعمها آللية االستعراض الدوري الشامل ملا تتيحز مزن إمكانيزال لتع يز
قزو اإلنسززان يف العزامل ومززن بزرل لتبززادل اازربال واملمارسززال الص زلى يف هززذا اإلازار ،وابعتبارهززا
آليز ززة تعاونيز ززة ترتك ز ز علز ززى مبز ززادا املواز ززوعية والشز ززصابية واملسز ززاواة يف ز ززل ا ز زرتا ثقابز ززال البلز ززدان
واستثمارها هزا دزد ايزة وتع يز قزو اإلنسزان ،وةونيتهزا وتراةههزا ،وبزا مزا يعةزد عليز قزرار جملزس
قو اإلنسان رقم  3/21املعرخ يف  20أيلول/سبتمرب .2012
 -3تلقت اململكة املبرةية خالل احلوار التصزاعل ةرسزم الولزة الثالثزة مزن آليزة االسزتعراض الزدوري
الشامل  244تو ية .وقد ةانت هذه التو زيال موازوت تشزاور موسز ةزل اتلزا األازراة املعنيزة
ابعتبارهزا تقييمزا للسياسزال والزربام العموميزة املتعلقزة حمايزة وتع يز قزو اإلنسزان ،وةزذا مزن أجزل
حتديد املوقا الرمس للمملكة املبرةية ةشأهنا.
 -4تشززمل اململكززة املبرةيززة إىل أن  191تو ززية ي زت ابلتأييززد التززا  ،منهززا  23تو ززية تعتربهززا
اململكززة منصززذة ةليززا و 168تو ززية يف اززور التنصيززذ ابعتبارهززا تنززدرض اززمن اإل ززال ال املربجمززة مززن
ارة الدولة.
 44تو ز ززية ،منهز ززا  18تو ز ززية مربواز ززة ج ئيز ززا و26

 -5أخز ززذل اململكز ززة املبرةيز ززة علمز ززا
تو ية مربواة ةليا.
 -6تبززدي اململكززة املبرةيززة عززد قبوهلززا لز ز ز ز ز  9تو ززيال ،و لززا النززدراجها اززمن واليززة جملززس
األمن التاة لألمم املتحدة.

اثنما -االخنراط والتعاون مع امل/ظومة األمممة حلقوق اإلنسان
 -7تعت ز ززرب اململك ز ززة املبرةي ز ززة االن ز ززما للن ز ززكوث الدولي ز ززة حلق ز ززو اإلنس ز ززان وتكثي ز ززا التع ز ززاون
والتصاعززل م ز املن ومززة األ ي زة وآلياهتززا وسززيلة أساسززية للنهززوض حقززو اإلنسززان و ايتهززا .ويف هززذا
الن ززدد ،وةمز ززا ج ززا يف التقريز ززر الز ززوال ،وا ززلت اململكز ززة املبرةيز ززة ان ززمامها للنز ززكوث املز ززذةورة،
وخا ززة الربتوةززوالل امللحقززة ابالتصاقيززال الدوليززة ،ةمززا ربعززت مززن وتززملة تصاعلهززا مز اآلليززال األ يززة
حلقو اإلنسان ةاإلجرا ال ااا ة وهيئال املعاهدال.
 -8تعة ززد اململك ززة املبرةي ززة عل ززى مب ززادا رئيس ززية يف جم ززال ارس ززتها االتصاقي ززة ،م ززن قبي ززل الت ززدرض
وهتييززل الش ززروو املوا ززوعية لالن ززما ل ززبعة الن ززكوث الدولي ززة ةمال مززة الرتس ززانة التش زريعية وا ززا
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التززداةمل اإلجرائيززة امليسززرة لتصعيززل مقت ززيال هززذه النززكوث بززور االن ززما إليهززا ،وةززذا مبززدأ الززتحص
على االتصاقيال الدولية الذي يكصل القانون الدوي حلقو اإلنسان.

اثلثا -موقف اململكة املغربمة بشالن التوالمال املقدمة إلمها
 -9تسززال اململكززة املبرةي ززة اهتمززا الززدول املتدخل ززة أثنززا احل زوار التص ززاعل ابإل ززال ال ال ز
مت ززت مبا ز زرهتا خ ززالل الص ززرتة املش ززمولة ابلتقري ززر ،والز ز ت امن ززت مز ز تصعي ززل مقت ززيال دس ززتور س ززنة
.2011
 -10تعة ززد اململك ززة املبرةي ززة عل ززى أن موقصه ززا م ززن التو ززيال ابل ززربة الكل ز أو ال ئ ز أو ع ززد
القبول مت يف إاار التقيد هبادا وأ كا الدستور واالتصاقيال الدولية املناد عليها.
 -11تع ز ززرض اململك ز ززة املبرةي ز ززة أد ه موقصه ز ززا ةش ز ززأن التو ز ززيال املقدم ز ززة خ ز ززالل الول ز ززة الثالث ز ززة
لالستعراض الدوري الشامل.

تبدي اململكة املغربمة أتيمدها ل أ أ أ أ أ  23توالمة اب تبارها م/فذة كلما
 -12وقززد هززم جز ةبززمل منهززا اإلاززار التشزريع الززوال اززد التمييز ةشززكل عززا  ،و التمييز ازد
بئز ززال ةعينهز ززا ،و اإلجهز ززاض وتشز ززبيل العمز ززال املن ز ز ليل ومناه ز ززة العنز ززا والعقز ززا البز ززد از ززد
األاصززال وال ززما ل املتعلقززة حريززة النززحابة وال زرأي وةعززة الوانززل املتعلقززة ابلتصاعززل مز املن ومززة
األ ية حلقو اإلنسان ،ةما مهت هذه التو يال إ الح من ومة العدالة.
 -13ويف ه ززذا الس ززيا  ،وةم ززا ورد يف التقري ززر ال ززوال ،ب ززلن الص ززرتة املش ززمولة ابالس ززتعراض متيز ز ل
ةتن يززل مقت ززيال دسززتور سززنة  ،2011خا ززة تلززا املتعلقززة ةتع ي ز اإلاززارين القززانو واملعسسززا
للنهززوض حقززو اإلنسززان و ايتهززا ،وهززو مززا اسززتل ترةي ز الهززود علززى مال مززة الق زوانل الوانيززة م ز
مقت يال الدستور وااللت امال الدولية للمملكة املبرةية يف جمال قو اإلنسان.
 -14وهذه أرقا التو يال ال تعيدها اململكة املبرةية ابعتبارها منصذة ةليا:
,76.144 ,73.144 ,72.144 ,35.144 ,34.144 ,29.144 ,17.144
,121.144 ,117.144 ,114.144 ,91.144 ,90.144 ,79.144 ,78.144

,159.144 ,139.144 ,135.144 ,133.144 ,127.144 ,122.144
.244.144 ,226.144 ,210.144
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تبدي اململكة املغربمة أتيمدها ل أ أ أ أ 168توالمة اب تبارها يف طور الت/فمذ
 -15وقد هم ج منهزا املمارسزة االتصاقيزة وتكثيزا التعزاون مز اآلليزال األ يزة حلقزو اإلنسزان،
يندرض تصعيلها يف إازار توجز اململكزة املبرةيزة املعزرب عنز سزالصا الصقزرة الثانيزة مزن هزذه الوثيقزة  .ةمزا
مه ززت ه ززذه التو ززيال تع ي ز ز اإلا ززارين التش ز زريع واملعسس ززا حلق ززو اإلنس ززان ،خا ززة املتعلق ززل
ابملسزاواة ةزل النسززل وةارةزة العنززا ازد النسزا ومتكيززنهن اقتنزادحل ،والنهززوض ابحلقزو األساسززية
للصئززال واملنززااا اهلشززة ،خا ززة التعلززيم والنززحة وتع ي ز احلقززو الصئويززة واحلقززو الثقابيززة ،ومال مززة
التشزري النززائ وتع ي ز احلزرحلل العامززة ومناه ززة التعززذيل وموا ززلة تنصيززذ السياسززة الوانيززة للهاززرة
واللا ززو واالجت ززار ابلبش ززر واس ززتكمال إااره ززا الق ززانو وموا ززلة احلز زوار ال ززوال ززول إلب ززا عقوة ززة
اإلع ز ززدا وحتقي ز ززا أه ز ززداة االس ز زرتاتياية الواني ز ززة للتنمي ز ززة املس ز ززتدامة ،إا ز ززابة إىل النه ز ززوض ابلرتةي ز ززة
والتكوين يف جمال قو اإلنسان ،خا ة لدى املكلصل إبنصا القانون.
 -16ويهززم موقززا اململكززة التو ززيال املشززار إىل أرقامهززا أد ه ابعتبارهززا يف اززور التنصيززذ ،و لززا
ةالتاي:

,19.144 ,16.144 ,10.144 ,9.144 ,7.144 ,6.144 ,4.144 ,1.144

,39.144 ,38.144 ,37.144 ,33.144 ,31.144 ,23.144 ,20.144
,46.144 ,45.144 ,44.144 ,43.144 ,42.144 ,41.144 ,40.144
,53.144 ,52.144 ,51.144 ,50.144 ,49.144 ,48.144 ,47.144
,62.144 ,60.144 ,59.144 ,57.144 ,56.144 ,55.144 ,54.144
,81.144 ,69.144 ,67.144 ,66.144 ,65.144 ,64.144 ,63.144
,93.144 ,88.144 ,86.144 ,85.144 ,84.144 ,83.144 ,82.144
,97.144

,98.144

,99.144

,102.144

,104.144 ,103.144

,110.144 ,109.144 ,108.144 ,107.144 ,106.144 ,105.144
,123.144 ,122.144 ,121.144 ,116.144 ,115.144 ,112.144
,136.144 ,132.144 ,128.44 ,126.144 ,125.144 ,124.144
,145.144 ,144.144 ,143.144 ,142.144 ,141.144 ,140.144
,151.144 ,150.144 ,149.144 ,148.144 ,147.144 ,146.144
,157.144 ,156.144 ,155.144 ,154.144 ,153.144 ,152.144

,164.144 ,163.144 ,162.144 ,161.144 ,160.144 ,158.144
,170.144 ,169.144 ,168.144 ,167.144 ,166.144 ,165.144
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,176.144 ,175.144 ,174.144 ,173.144 ,172.144 ,171.144
,182.144 ,181.144 ,180.144 ,179.144 ,178.144 ,177.144
,190.144 ,189.144 ,188.144 ,187.144 ,184.144 ,183.144
,198.144 ,197.144 ,195.144 ,194.144 ,193.144 ,192.144
,204.144 ,203.144 ,202.144 ,201.144 ,200.144 ,199.144
,211.144 ,209.144 ,208.144 ,207.144 ,206.144 ,205.144
,220.144 ,219.144 ,218.144 ,217.144 ,214.144 ,212.144
,227.144 ,225.144 ,224.144 ,223.144 ,222.144 ,221.144
,233.144 ,232.144 ,231.144 ,230.144 ,229.144 ,228.144
,239.144 ,238.144 ,237.144 ,236.144 ,235.144 ,234.144
.242.144 ,241.144 ,240.144

يخذل اململكة املغربمة لما ابلتوالمال التالمة اب تبارها توالمال مرفوضة ةئما
 -17االنضمام إىل نظأام رومأا األساسأ للمحكمأة اجل/ائمأة الدولمأة ومالءمأة التشأريع الأوطين
مع يحكامه :تعةد اململكزة املبرةيزة علزى أن الدسزتور يزر ةزل األبعزال الز تعزد جزرائم هوجزل ن زا

رومززا األساس ز  ،ويت ززمن مشززروت القززانون النززائ جتررززا للا زرائم املننززول عليهززا يف الن ززا نصس ز ،
هززا يف لززا ج زرائم اإلابدة وال زرائم اززد اإلنسززانية ويعاقززل علززى هززذه ال زرائم ابقززا ملقت ززيال ن ززا
روا املواوعية يف املر لة احلالية.
روما ،غمل أن مسألة االن ما اىل هذا االتصا مل تن
 -18اإللغاء التام لعقوبأة اإل أدام مأع احلفأاى لأ وقأف ت/فمأذها :تعةزد اململكزة املبرةيزة علزى

الوقززا الصعل ز لتنصيززذ هززذه العقوةززة منززذ سززنة  ،1993ةمززا تشززمل إىل اإل ززال ال التش زريعية ال ز
قامززت هب ززا وال زواردة يف التقري ززر الززوال وال ز توج ززت ةتقل ززي ع زدد ال زرائم املعاق ززل عليه ززا ابإلع ززدا
واززب ززروو النهززا هبززذه العقوةززة .وتعةززد اململكززة أن النقززاين الززوال املتعلززا إبلبززا عقوةززة اإلعززدا
ما زال متوا ال.
 -19ضأأمان املسأأاواة بأأا ومأأع املأأواط/ا ل أ اخأأتالم ممأأوال

جتأأرل العالقأأال بأأا املثلمأأا وإلغأأاء بع أ

وهأأو

اجل/سأأمة و أأدم

مقتضأأمال مدونأأة األسأأرة املتعلقأأة ابلواليأأة والأأةوا

واإلرث :تعةززد اململكززة املبرةيززة علززى أن الدسززتور ،أرسززى مبززدأ املسززاواة ةززل مجي ز امل زواانل ،ون ز

علززى إ ززدا آليززال حلمايت ز  ،ةمززا أن القززانون الززوال يززر ويعاقززل م زرتكف أبعززال العنززا والتميي ز
مهمز ززا ةانز ززت أسز ززباة ودوابع ز ز وميز ززوالل املت ز ززررين من ز ز وهز ززوحلهتم النسز ززية أو العرقيز ززة أو الدينيز ززة.
وابملقاةززل بززلن الدسززتور أةززد يف بنززل األول علززى اإلاززار ااززال ابلثواةززت الامعززة لألمززة املبرةيززة،
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ال ز ز تتمث ز ززل يف ال ز ززدين اإلس ز ززالم الس ز ززما والو ز ززدة الواني ز ززة متع ز ززددة الرواب ز ززد وامللكي ز ززة الدس ز ززتورية
واالختيار الدروقراا  .وعلي بلن عنا ر هزذه التو زيال الز تتعزارض مز الثواةزت الامعزة السزالصة
الززذةر ةرب ز التاززرل عززن العالقززال الراززائية خززارض إاززار ال ز واض وعززد جتززرل العالقززال النسززية ةززل
املثلي ززل وإلب ززا ةع ززة مقت ززيال مدون ززة األس ززرة املتعلق ززة ابلوالي ززة والز ز واض واإلر  ،ال حت ززى ةتأيي ززد
اململكززة املبرةيززة .وهززذا املوقززا ينسززام متامززا مز واز اململكززة إزا االتصاقيززال الدوليززة ال النززلة،
إ أهنا أةدل حتص اهتا خبنول املقت يال ال النلة ابملوااي غمل املعيدة السالصة الذةر.

 -20ضمان وضع إ راءال لتسأيمل م/ظمأال امتمأع املأدع مأع مالءمأة آلمأال التسأيمل
مع املعايري الدولمة .تعةد اململكة املبرةية ،وةما جا يف تقريرهزا الزوال ،علزى ا رتامهزا حلريزة سسزيس

المعيززال وبقززا للمقت ززيال الدسززتورية والقانونيززة ال النززلة ،وعلززى أن رقاة زة ارسززة ريززة سسززيس
المعيال ةكابة رةوت اململكة تعزد رقاةزة ةعديزة حتزت مراقبزة السزلهة الق زائية ،علزى اعتبزار أن الن زا
القززانو للحزرحلل العامززة ابملبززر واززمن ريززة سسززيس المعيززال ،قززائم علززى ن ززا التنزريا ولززيس
ن ا الرتخي  ،غمل أن الدولة املبرةية ال تعرتة ةوجود عل حراوي ةما جا يف التو يال ةل
التعليا.
 -21إزالأأة املمارسأأال التقممديأأة يف حأأق املسأأمحما واألقلمأأال األخأأر

والسأأمما األنش أ ة

الدي/م أأة وحري أأة الفك أأر والض أأمري و ل أأن ناا أأما م أأع الق أأانون ال أأدوي .تعتززرب اململك ززة املبرةيززة ةل ززد

االنصت ززاح والتس ززاما وا ز زرتا ةاب ززة الشز زرائ واألدحلن الس ززماوية ،ت ززمن لميز ز املقيم ززل ب ززو تراهبز زا
مهم ززا ةان ززت جنس ززياهتم ومعتق ززداهتم ،ري ززة ارس ززة ززعائرهم ومعتق ززداهتم الديني ززة ،حك ززم ززارهتا
واتردها وثقابتها ودستورها وقوانينها والت اما منها ها أرست املواثيا الدولية يف هذا الشأن.
 -22وةق ززدر م ززا ي ززمن الق ززانون املب ززرا ري ززة ارس ززة الش ززعون الديني ززة ابعتب ززاره أرض االنصت ززاح و
التسزاما و احلريززة ،و حيززرل علززى سمززل ارسززة مجيز الشززعائر الدينيززة ةززدون متييز ةززل األدحلن ،و لززا
مززن خززالل معاقبززة اإلجبززار علززى ارسززة عبززادة أو املن ز منهززا أو تعهيززل إ ززدى العبززادال أو احلصززالل
الديني ززة أو التس ززبل عم ززدا يف إ ززدا اا ززهرا م ززن ززأن أن د ززل هب ززدو ها ووقاره ززا أو م ززن خ ززالل
إت ززالة أم ززاةن العب ززادة  ،ةق ززدر م ززا ت زربة اململك ززة اس ززتبالل اج ززة الن ززا إىل املس ززاعدة أو اس ززتبالل
األاصال القا رين يف معسسال التعليم أو النحة أو املالجل أو امليامت .
 -23ويننل موقا اململكة على التو يال املشار إىل أرقامها أد ه ابعتبارها مربواة ج ئيا:
,75.144 ,61.144 ,58.144 ,36.144 ,15.144 ,14.144 ,12.144

,94.144

,95.144

,96.144

,101.144

,111.144

.196.144 ,191.144 ,185.144 ,138.144 ,134.144
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يخذل اململكة املغربمة لما ابلتوالمال التالمة اب تبارها توالمال مرفوضة كلما .وقد
ه هذا اجلةء:
 -24توالأأمال إأأء إلغأأاء يو تعأأديل بع أ

املقتضأأمال القانونم أأة ززا يتعززارض م ز الثواةززت

الامعة لألمة املبرةية املننول عليهزا يف الدسزتور ،ةمزا سزبا اإل زارة إىل لزا يف الز اازال مزن
هذه الوثيقة املتعلا ابلتو يال املربواة ج ئيا.
 -25توالمال إء اإللغاء الفوري والتأام لعقوبأة اإل أدام واالنضأمام للربوتوكأو االختمأاري
الثأأاع امللحأأق ابلعهأأد الأأدوي اقأأاد ابحلقأأوق املدنمأأة والسماسأأمة :تعةززد اململكززة املبرةيززة علززى أن
موا ززوت إلب ززا عقوة ززة اإلع ززدا م ززازال يش ززكل موا ززوت نق ززاين وا ززل مصت ززوح ة ززل اتل ززا الص ززاعلل
املعنيل.
 -26توال أأمال إ أأء االمت /أأا

أأن متابع أأة ال أأحفما مبو أأا ق أأوانا يخ أأر

أأري مدون أأة

ال أأحافة وال/ش أأر .تعة ززد اململك ززة املبرةي ززة يف ه ززذا الن ززدد ،عل ززى أن ري ززة الز زرأي والتعب ززمل مكصول ززة

أب كززا الدسززتور والق زوانل الوانيززة ال النززلة ،ي ز أن القززانون املتعلززا ابلنززحابة والنشززر ةززر
اززما ل مهمززة هلززذا احلززا ،مززن خززالل إلبززا العقززوابل السززالبة للحريززة وتعوي ززها ةبرامززال مناسززبة،
والت ز ز ا الدول ز ززة حماي ز ززة الن ز ززحصيل ا ز ززد ة ز ززل اعت ز ززدا  ،وتع ي ز ز دور الق ز ززا يف جم ز ززال اي ز ززة ري ز ززة
واس ز ززتقاللية الن ز ززحابة .إال أن اململك ز ززة املبرةي ز ززة تعة ز ززد موقصه ز ززا ةع ز ززد سيي ز ززد اإللب ز ززا الكل ز ز ملتاةع ز ززة
الن ززحصيل هوج ززل مقت ززيال الق ززانون الن ززائ  ،يز ز أن متاةعز زة الن ززحصيل يف ق ززاحل ال تن ززدرض
اززمن أدا مهززامهم املهنيززة يززل أال د ز لالسززتثنا املززذةور صا ززا علززى قززو املزواانل وحتقيقززا
ملبدأ املساواة أما القانون.
 -27االلت أةام ومالءمأأة التش أريع مأأع معاهأأدة جتأأارة األسأألحة .تلصززت اململكززة املبرةيززة االهتمززا
إىل عد إل امية مقت يال هذه االتصاقية هلا ألهنا مل تن م إليها ةعد.
 -28وييهم موقا اململكة التو يال املشار إىل أرقامها أد ه ابعتبارها مربواة ةليا:
,32.144 ,18.144 ,13.144 ,11.144 ,8.144 ,5.144 ,3.144 ,2.144
,92.144 ,89.144 ,80.144 ,77.144 ,74.144 ,71.144 ,70.144

,131.144 ,129.144 ,119.144 ,118.144 ,113.144 ,100.144
.216.144 ,215.144 ,213.144 ,186.144 ,137.144
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تبأأدي اململكأأة املغربمأأة أأدم قبويأأا للتوالأأمال التالمأأة النأأدرا ها ضأأمن واليأأة جملأأس
األمن التابع لألم املتحدة
,68.144 ,30.144 ,28.144 ,27.144 ,26.144 ,25.144 ,24.144
.243.144 ,87.144
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