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تقديم

تتولــى املندوبيــة الوزاريــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان، يف إطــار مهمتهــا املتعلقــة بدعــم 
إعمــال االتفاقيــات الدوليــة التــي صادقــت عليهــا اململكــة املغربيــة يف مجــال حقــوق 
اإلنســان، اإلشــراف علــى إعــداد التقاريــر املعروضــة علــى هيئــات معاهــدات حقــوق 
اإلنســان التابعــة لــأمم املتحــدة. وبصفــة عامــة، تقــوم املندوبيــة الوزاريــة املكلفــة بحقــوق 
اإلنســان بــدور محــوري يف تنســيق مجمــل عمليــة تقييــم أوضــاع حقــوق اإلنســان يف 

ــا. ــات الصــادرة عنه ــذ التوصي ــع تنفي ــات املعاهــدات ويف تتب ــل هيئ املغــرب مــن قب

وينــدرج هــذا الــدور التنســيقي يف إطــار إعمــال توصيــة املفوضيــة الســامية حلقــوق 
اإلنســان الــواردة يف تقريرهــا حــول تعزيــز نظــام هيئــات املعاهــدات بــاألمم املتحــدة 
ليونيــو 2012، والتــي دعــت دول العالــم إلــى إنشــاء »آليــة وطنيــة دائمــة إلعــداد التقاريــر 
والتنســيق« بهدف »تســهيل كل من إعداد التقارير يف الوقت املناســب وحتســني التنســيق 
ــا للجــان  ــة حلقــوق اإلنســان«1. وخالف ــرارات اللجــان التعاهدي ــات وق ــة توصي يف متابع
ــة، تتميــز آليــات التنســيق الدائمــة بكونهــا  ــة املنشــأة لالســتجابة حلاجيــات معين املؤقت
متكــن مــن تعزيــز االنســجام والرؤيــة املوحــدة واخلبــرة لــدى الــدول يف تفاعلهــا مــع 
هيئــات املعاهــدات. وبصفتهــا مخاطبــا أساســيا ملختلــف الفاعلــني الوطنيــني والدوليــني 
ــة بضمــان  ــات التنســيق الدائمــة الشــروط الكفيل يف مجــال حقــوق اإلنســان، توفــر آلي
احتــرام اجلــدول الزمنــي لتقــدمي التقاريــر واإلجــراءات املتعلقــة باحلــوار واملناقشــة 

وكــذا إشــراك كل األطــراف املعنيــة.

لقــد حــددت املندوبيــة الوزاريــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان، يف خطتهــا االســتراتيجية 
2012-2016، ضمــن أهدافهــا االســتراتيجية تعزيــز حمايــة حقــوق اإلنســان والنهــوض 
بهــا وتقويــة احلــوار مــع األطــراف الوطنيــة املعنيــة، الســيما عــن طريــق تعزيــز قدراتهــا، 
وكــذا تقويــة احلــوار مــع الفاعلــني الدوليــني. ويدخــل هــذا الدليــل يف إطــار هــذا املنظــور 
الثالثــي الــذي يتطلــب اســتثمار وتعبئــة قــدرات كل األطــراف املعنيــة. وبذلــك فهــو يتوجــه 
باألســاس إلــى القطاعــات احلكوميــة واملؤسســات الوطنيــة ومســؤولي وأطــر املندوبيــة 
الوزاريــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان وجمعيــات املجتمــع املدنــي العاملــة يف مجــال حقــوق 
اإلنســان، حيــث يتطــرق إلــى طبيعــة التفاعــل مــع هيئــات املعاهــدات وقيمتــه املضافــة 
مــن خــالل التعــرض إلــى مختلــف مراحلــه )إعــداد التقاريــر، واملناقشــة أمــام الهيئــات 
املعنيــة، ومتابعــة نتائــج الفحــص(، مــع التذكيــر املســتمر باملتطلبــات األساســية لهيئــات 
املعاهــدات وتقــدمي منهجيــة العمــل والوســائل التــي يتــم تطويرهــا باالســتفادة مــن آخــر 

                                                

 1 الجمعية العامة لألمم املتحدة، إصالح األمم املتحدة: التدابري واملقرتحات، A/66/860( 2012(، ص. 119
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التجــارب واملمارســات التــي تشــرف عليهــا املندوبيــة الوزاريــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان 
بالتعــاون مــع القطاعــات احلكوميــة وباقــي شــركائها مــن مختلــف األطــراف املعنيــة.

ــى أن يكــون  ــه بانتظــام، إل ــى حتيين ــة عل ــذي ســتحرص املندوبي ــل، ال يســعى هــذا الدلي
أداة عمــل هدفهــا مرافقــة تفاعــل املغــرب مــع آليــات وهيئــات معاهــدات حقــوق اإلنســان 
بــاألمم املتحــدة فيمــا يتعلــق باحلــوار وإعــداد التقاريــر الوطنيــة، مســاهما بذلــك يف 
ــذ  ــة مــع شــركائها من ــة التــي اعتمدتهــا املندوبي ــة اإليجابي ــة الديناميــة اجلماعي مواصل

ســنة 2011.

هــذا الدليــل هــو الثانــي ضمــن سلســلة دالئــل تعتــزم هــذه املندوبيــة مواصلــة إصدارهــا، 
ــة  ــات املؤسســاتية حلماي ــات الدســتورية واآللي ــى الضمان ــل األول إل حيــث تطــرق الدلي
حقــوق اإلنســان والنهــوض بهــا، وســيليه إصــدار دالئــل أخــرى ضمــن نفــس السلســلة، 
تتعلــق خصوصــا مبتابعــة تنفيــذ توصيــات آليــات حقــوق اإلنســان التابعــة ملنظمــة األمم 
املتحــدة، باإلضافــة إلــى دالئــل موضوعاتيــة وأخــرى تتطــرق إلــى االتفاقيــات التــي 

صادقــت عليهــا اململكــة املغربيــة.

وقــد مت إعــداد هــذا الدليــل يف إطــار مشــروع التوأمــة املؤسســاتية )املغــرب – االحتــاد 
األوربــي( بــني املندوبيــة الوزاريــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان باململكــة املغربيــة ومجموعــة 
مــن مؤسســات دول أعضــاء يف االحتــاد األوربــي مكونــة مــن مركــز الدراســات السياســية 
والدســتورية التابــع لرئاســة احلكومــة باململكــة اإلســبانية، واللجنــة الوطنيــة االستشــارية 
ــة الفرنســية، ومعهــد لودفيــك بولتزمــان حلقــوق اإلنســان  حلقــوق اإلنســان باجلمهوري
بجمهوريــة النمســا2. وهــذا اإلصــدار هــو نتــاج تعــاون وثيــق بــني خبــراء املجموعــة 
األوربيــة خصوصــا الفرنســيني منهــم، ومســؤولي وأطــر املندوبيــة الوزاريــة املكلفــة 

بحقــوق اإلنســان.

أتقــدم بالشــكر اجلزيــل إلــى كل مــن ســاهم يف إعــداد هــذا الدليــل وشــارك بذلــك يف 
تعزيــز بنــاء التجربــة املغربيــة يف مجــال حمايــة حقــوق اإلنســان والنهــوض بهــا.

 
املحجوب الهيبة   

 املندوب الوزاري املكلف
بحقوق اإلنسان

                                                

 2 مرشوع التوأمة املؤسساتية »تعزيز القدرات التنظيمية والتقنية للمندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان باململكة املغربية«    

)MA13/ENP-AP/OT31(
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تنــص املــادة الثانيــة مــن املرســوم رقــم 2.11.150 الصــادر يف 7 جمــادى األولــى 
1432 )11 أبريــل 2011( بإحــداث مندوبيــة وزاريــة مكلفــة بحقــوق اإلنســان وبتحديــد 

اختصاصاتهــا وتنظيمهــا علــى مــا يلــي: 

»تنــاط باملندوبيــة الوزاريــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان مهمــة إعــداد وتنفيــذ السياســة 
اإلنســاني  الدولــي  والقانــون  اإلنســان  حقــوق  عــن  الدفــاع  مجــال  يف  احلكوميــة 
وحمايتهــا والنهــوض بهــا وذلــك بتنســيق مــع القطاعــات الوزاريــة والهيئــات املعنيــة.

دخــول  ضمــان  إلــى  يهــدف  تدبيــر  كل  باقتــراح  أيضــا  الوزاريــة  املندوبيــة  وتكلــف 
االتفاقيــات الدوليــة حلقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني التــي يكــون املغــرب 

طرفــا فيهــا حيــز التنفيــذ.

مراعــاة  مــع  اإلنســان،  بحقــوق  املكلفــة  الوزاريــة  املندوبيــة  تكلــف  الغايــة،  ولهــذه 
بــكل  بالقيــام  املعنيــة،  والهيئــات  القطاعــات  مختلــف  إلــى  املخولــة  االختصاصــات 
عمــل، واتخــاذ كل مبــادرة مــن شــأنهما تعزيــز التقيــد بحقــوق اإلنســان يف إطــار تنفيــذ 

العموميــة.« السياســات 

كما تنص املادة 7 )الفقرة 5( من نفس املرسوم على أنه:  

»يســند إلى مديرية الدراســات القانونية والتعاون الدولي، مع مراعاة االختصاصات 
املخولــة لباقــي القطاعــات الوزاريــة )...( القيــام بإعــداد وتقــدمي التقاريــر الوطنيــة 

إلــى أجهــزة املعاهــدات املتعلقــة بحقــوق اإلنســان التــي يكــون املغــرب طرفــا فيهــا.«
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مقدمة

إلى من يتوجه هذا الدليل؟

أعــد هــذا الدليــل كأداة عمــل وإطــار مرجعــي موجــه أساســا ألطــر ومســؤولي القطاعــات 
الوزاريــة وباقــي الســلطات واملؤسســات العموميــة املنخرطــة يف مســارات إعــداد التقارير 
املعروضــة علــى الهيئــات املنشــأة مبوجــب اتفاقيــات األمم املتحــدة حلقــوق اإلنســان 
)والتــي سيشــار إليهــا يف هــذا الدليــل بهيئــات املعاهــدات(، وأطــر ومســؤولي املندوبيــة 
الوزاريــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان. كمــا يتوجــه إلــى الباحثــني والطلبــة املهتمــني بحقــوق 

اإلنســان وآليــات األمم املتحــدة املتخصصــة يف هــذا املجــال.

وميكــن نشــر هــذا الدليــل علــى نطــاق واســع بــني جميــع األطــراف املعنيــة علــى املســتوى 
الوطنــي واإلقليمــي. وميكــن ملنهجيــات العمــل التــي يقدمهــا أن تشــكل مصــدر إلهــام 
ملبــادرات مماثلــة يف دول أخــرى، خاصــة فيمــا يتعلــق بإنشــاء بنيــات مؤسســاتية دائمــة 

للتنســيق علــى غــرار املندوبيــة الوزاريــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان.

ما هي أهدافه؟

ــة احملــددة  ــرام الدوري ــان احت ــل يف املســاهمة يف ضم ــذا الدلي ــام له ــدف الع ــل اله يتمث
لتقــدمي التقاريــر والرفــع مــن جودتهــا ومــن مســتوى تفاعــل اململكــة املغربيــة مــع هيئــات 
املعاهــدات. وبالتالــي، فإنــه يرمــي علــى، املــدى البعيــد، إلــى تســهيل االحتــرام الفعلــي 
للســلطات العموميــة اللتزاماتهــا الدوليــة يف مجــال حقــوق اإلنســان وتعزيــز إدماجهــا يف 

السياســات العموميــة.

ويهدف هذا الدليل عمليا إلى:

تســهيل االســتمرار يف تعزيــز املقاربــة املنهجيــة التــي تقودهــا املندوبيــة الوزاريــة   - 1
عبــر  )التنســيق  واملكونــات  املراحــل  عبــر مختلــف  املكلفــة بحقــوق اإلنســان 
وتيســير متلكهــا مــن قبــل جميــع األطــراف املعنيــة؛ املشــاورات...(  الــوزاري، 

التمكــن مــن اإلملــام بتطلعــات ومتطلبــات هيئــات املعاهــدات، مــع تســليط الضــوء   - 2
علــى آثارهــا بالنســبة إلعــداد وتقــدمي التقاريــر واحلــوارات التفاعليــة؛

هيئــات  مــع  والشــفوي(  )الكتابــي  التفاعــل  بأهــداف  والتحســيس  التعريــف   - 3
ومبادئــه؛ املضافــة  وبقيمتــه  املعاهــدات 
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مرافقــة عمــل كل األطــراف املعنيــة وذلــك بتزويدهــا بعــدد من املصــادر التكميلية   - 4
والروابــط املفيدة.

توضيحات منهجية حول مضمون الدليل وطريقة إعداده

يصــف الدليــل املراحــل األربعــة الرئيســية لعمليــة تقــدمي التقاريــر، واملتمثلــة يف إعــداد 
التقاريــر، وإعــداد فحصهــا، وفحصهــا، ومتابعــة تنفيــذ التوصيــات املنبثقــة عــن الفحص، 
مــع التركيــز علــى عمليــة إعــداد التقاريــر )التــي يتــم تقدميهــا لهيئــات املعاهــدات أو يف 
إطــار االســتعراض الــدوري الشــامل، حيــث أن العمليــة مماثلــة يف كلتــا احلالتــني(. وبهــذا 
الصــدد، فــإن املندوبيــة الوزاريــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان تعمــل حاليــا علــى إعــداد 
دالئــل ومراجــع أخــرى، يختــص أحدهــا مبتابعــة تنفيــذ التوصيــات. كمــا جتــدر اإلشــارة 
إلــى أن هــذا الدليــل ال يتطــرق إلــى اإلجــراء املتعلــق بالبالغــات الفرديــة التــي تعــرض 
علــى بعــض هيئــات املعاهــدات، وال إلــى تفاعــل اململكــة املغربيــة مــع اآلليــات األمميــة 
األخــرى )االســتعراض الــدوري الشــامل واإلجــراءات اخلاصــة ملجلــس حقــوق اإلنســان(.

ويهــدف هــذا اإلصــدار إلــى توفيــر وســيلة ميســرة3  ومختصــرة وواضحــة، تتكامــل مــع 
األدوات األخــرى التــي طورتهــا املندوبيــة، ال ســيما يف إطــار مشــروع التوأمــة مــع االحتــاد 
األوروبــي )خصوصــا منهــا اإلصــدار املتعلــق مبتابعــة تنفيــذ التوصيــات(. وســيتم حتيينه 
بصفــة منتظمــة علــى ضــوء مختلــف املســتجدات املرتبطــة ســواء باجلــدول الزمنــي 
املتعلــق بفحــص التقاريــر الوطنيــة للمغــرب أو بالتحســينات التــي مــن شــأن عمليــة 

تقــدمي التقاريــر أن تشــهدها.

املعاهــدات؛  هيئــات  وثائــق  متعــددة:  مصــادر  إلــى  الدليــل  هــذا  مضمــون  ويســتند 
ــوق اإلنســان  ــة بحق ــة املكلف ــة الوزاري ــن طــرف املندوبي ــدة م ــة املطــورة واملعتم واملنهجي
وشــركائها؛ والــدروس املســتفادة مــن نــدوات ودورات تدريبيــة خصصــت للموضــوع 
وجمعــت خبــراء ومســؤولني وأطــرا مــن املندوبيــة الوزاريــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان 
ومــن القطاعــات الوزاريــة واملؤسســات الوطنيــة املعنيــة؛ واقتراحــات مختلــف اخلبــراء 
الوطنيــني والدوليــني؛ ونتائــج اجتماعــات وحــوارات ثنائيــة مــع عــدة خبــراء دوليــني، ال 

ســيما أعضــاء حاليــني أو ســابقني يف هيئــات املعاهــدات.

                                                

 3  الدليل متوفر باللغتني العربية والفرنسية.
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مخطط عام ملختلف مراحل العمل املتعلقة بالتقارير الوطنية

)مع إحاالت على األجزاء املطابقة من الدليل(

- الوثيقة األساسية املوحدة )انظر 1.1.2(
- التقارير األولية /الدورية )انظر 2.1.2(

املتطلبات والتأطير 

   حسب املبادئ التوجيهية للجان )انظر 3.1.2(
   حسب اإلجراء التقليدي أو املبسط )قائمة املسائل  

       املطروحة للنقاش( )انظر 4.1.2(

العملية

   التنسيق عبر الوزاري )انظر 1.2.2(
   جمع املساهمات/املعطيات )انظر 2.2.2(

   املشاورات مع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان 
       ومنظمات املجتمع املدني )انظر 3.2(

  دراسة قائمة املسائل املطروحة للنقاش إن توفرت  
      وتقدمي أجوبة عنها قبل الفحص )انظر 4.1.2(

  تشكيل الوفد الوطني )انظر2.1.3(
  حتليل التقارير املوازية واستعراضات الدول 

      الشبيهة ومحاكاة عملية فحص التقرير
  إعداد بطائق تتطرق خاصة إلى التطورات التي 

      حصلت بعد تقدمي التقرير
  إعداد خطاب رئيس الوفد )انظر 1.1.3(

احلوار التفاعلي يف جنيف )انظر 1.1.3(
  اخلطاب االفتتاحي لرئيس الوفد

  حصص األسئلة واألجوبة
  االتصال بالعاصمة للحصول على معطيات إضافية

  فرصة إلرسال معلومات تكميلية بعد فحص التقرير  
      وبعث عناصر اجلواب عن مشروع املالحظات  

      اخلتامية للجنة

   نشر االتفاقيات الدولية والتقارير الوطنية  
       واملالحظات اخلتامية )انظر 1.2.3(

   خطة العمل اخلاصة مبتابعة تنفيذ التوصيات
   االستمرار يف تبادل املعلومات مع اللجنة )انظر 

)2.2.3       

مرحلة إعداد 
التقرير التقرير الوطني

املالحظات اخلتامية 
للجنة

مرحلة إعداد 
الفحص

مرحلة الفحص

مرحلة التنفيذ 
واملتابعة
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1.1  تذكير حول هيئات املعاهدات 

1.1.1 االختصاصات وأهم األنشطة

اخلالصــة: توجــد حاليــا تســع هيئــات للمعاهــدات مكلفــة بجملــة أمــور مــن بينهــا متابعــة 
تنفيــذ التزامــات الــدول املنخرطــة يف ســبع اتفاقيــات وعهديــن دوليــني يف مجــال حقــوق 
اإلنســان، إضافــة إلــى بروتوكوالتهــا االختياريــة. كمــا توجــد جلنــة فرعيــة معنيــة مبنــع 

التعذيــب. )انظــر الرســم البيانــي الســابق(.

ويبني اجلدول التالي وضعية انضمام املغرب إلى هذه االتفاقيات:

وضعية توقيعات وتصديقات اململكة املغربية على االتفاقيات الدولية األساسية 
حلقوق اإلنسان

تاريخ التصديق / 
االنضمام تاريخ التوقيع االتفاقية

18 دجنبر 1970 18 شتنبر 1967 االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال 
التمييز العنصري

3 ماي 1979 19 يناير 1977 العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية

3 ماي 1979 19 يناير 1977 العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

21 يونيو 1993 8 يناير 1986 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة 
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

21 يونيو 1993 
)انضمام( ---- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 

املرأة

21 يونيو 1993 20 يناير 1990 اتفاقية حقوق الطفل

21 يونيو 1993 15 غشت 1991 االتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال 
املهاجرين وأفراد أسرهم
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2 اكتوبر 2001 8 شتنبر 2000
 البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل 

بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف 
املواد اإلباحية

22 ماي 2002 8 شتنبر 2000  البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل 
بشأن اشتراك األطفال يف النزاعات املسلحة

8 أبريل 2009 30 مارس 
2007 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

8 أبريل 2009 
)انضمام( ---- البروتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص 

ذوي اإلعاقة

14 ماي 2013 6 فبراير 2007 االتفاقية الدولية حلماية جميع األشخاص من 
االختفاء القسري

14 نونبر 2014 
)انضمام( ----

 البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب 
وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو 

الالإنسانية أو املهينة

يف طور املصادقة 28 فبراير 
2012

البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل 
املتعلق بإجراء تقدمي البالغات

يف طور املصادقة ----  البروتوكول االختياري التفاقية القضاء على جميع 
أشكال التمييز ضد املرأة

يف طور املصادقة ----  البروتوكول االختياري امللحق بالعهد الدولي 
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

مبوجــب اختصاصاتهــا العامــة املتعلقــة مبراقبــة تنفيــذ أحــكام االتفاقيــات الدوليــة، 
متــارس هيئــات املعاهــدات أربعــة مهــام أساســية:

املهمة األولى: فحص تقارير الدول األطراف وصياغة املالحظات اخلتامية  •

هــذا هــو النشــاط األساســي لهيئــات املعاهــدات، وهــو يقــوم علــى تقييــم وضعيــة 
تنفيــذ مقتضيــات االتفاقيــات الدوليــة حلقــوق اإلنســان بالدولــة املعنيــة انطالقــا 
مــن التقاريــر التــي تقدمهــا بصفــة دوريــة. وبنــاء علــى هــذا التقييــم، تقــوم اللجنــة
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 باعتمــاد مجموعــة مــن املالحظــات والتوصيــات التــي يتعــني علــى الدولــة اتباعهــا 
وتنفيذهــا قبــل الفحــص املوالــي.

املهمة الثانية: النظر يف البالغات الفردية  •

البالغــات الفرديــة هــي إجــراء يقــوم مــن خاللــه شــخص يعتبــر أنــه قد مت املســاس 
بأحــد أو بعــض حقوقــه التــي تضمنهــا إحــدى االتفاقيــات الدوليــة بإرســال بــالغ 
ــة تبــت يف أسســه  ــول البــالغ، فــإن اللجن ــد قب ــة. عن ــة املعني ــى اللجن )شــكوى( إل
ــاك للمعاهــدة أو  ــرارا يوضــح اســتنتاجها حــدوث انته ــد ق ــم تعتم ــة، ث املوضوعي
عدمــه، وحتــث الدولــة علــى اتخــاذ إجــراءات للتعويــض إن تقــرر حــدوث االنتهــاك.

ويتوقــف قيــام اللجــان بهــذه املهمــة اخلاصــة علــى االعتــراف الصريــح للــدول 
األطــراف باختصــاص كل جلنــة علــى حــدة، وقــد يشــمل االختصــاص أيضــا 

البالغــات الصــادرة مــن الــدول.

اختصاص هيئات املعاهدات املتعلق بالبالغات الفردية

التاريخ
اعتراف 
اململكة 
املغربية

املادة اإلجراء

19 أكتوبر 
2006 نعم املادة 14 من 

االتفاقية
االتفاقيــة  مبوجــب  الفرديــة  البالغــات  إجــراء 
الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 

العنصــري
19 أكتوبر 

2006 نعم   املادة  22 
من االتفاقية

اتفاقيــة  مبوجــب  الفرديــة  البالغــات  إجــراء 
التعذيــب  مناهضــة 

8 أبريل 
2009 نعم البروتوكول 

االختياري
الدوليــة  لالتفاقيــة  االختيــاري  البروتوكــول 

اإلعاقــة ذوي  األشــخاص  حلقــوق 

وقع بتاريخ 28 
فبراير 2012

جار 
حاليا

البروتوكول 
االختياري

ــل  ــوق الطف ــة حق ــاري التفاقي ــول االختي البروتوك
ــق بإجــراء تقــدمي البالغــات املتعل

--- جار 
حاليا

البروتوكول 
االختياري

البروتوكــول االختيــاري التفاقيــة القضــاء علــى 
جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة

--- جار 
حاليا

البروتوكول 
االختياري

البروتوكــول االختيــاري امللحــق بالعهــد الدولــي 
اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية
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--- ال البروتوكول 
االختياري

البروتوكــول االختيــاري امللحــق بالعهــد الدولــي 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  باحلقــوق  اخلــاص 

والثقافيــة

--- ال  املادة 77 
من االتفاقية

االتفاقيــة  مبوجــب  الفرديــة  البالغــات  إجــراء 
الدوليــة حلمايــة حقــوق جميــع العمــال املهاجريــن 

ــراد أســرهم وأف

--- ال املادة 31 من 
االتفاقية

االتفاقيــة  مبوجــب  الفرديــة  البالغــات  إجــراء 
الدوليــة حلمايــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء 

القســري

املهمة الثالثة: اإلجراء السري املتعلق بالتحري واإلجراءات احملددة  •

أحدثــت بعــض اللجــان إجــراءات محــددة تســمح بالقيــام بتحريــات ومعاجلــة 
بعــض األوضــاع الطارئــة، عــادة مــا يخضــع تفعيلهــا العتــراف الــدول األعضــاء٠ 

اختصاص هيئات املعاهدات املتعلق بالتحريات واإلجراءات العاجلة

التاريخ
اعتراف 
اململكة 
املغربية

املادة اإلجراء

23 يونيو

 1993
نعم املادة 20 من 

االتفاقية
مناهضــة  اتفاقيــة  مبوجــب  التحــري  إجــراء 

لتعذيــب ا

8 أبريل

 2009
نعم

 املادتان 6 َو7 
من البروتوكول 

االختياري

إجــراء التحــري مبوجــب البروتوكــول االختيــاري 
ذوي  األشــخاص  حلقــوق  الدوليــة  لالتفاقيــة 

اإلعاقــة
14 ماي

 2013
نعم  املادة 33 من 

االتفاقية
الدوليــة  االتفاقيــة  مبوجــب  التحــري  إجــراء 
االختفــاء  مــن  األشــخاص  جميــع  حلمايــة 

ي لقســر ا

--- جار حاليا
 املادتان 8 َو9 
من البروتوكول 

االختياري

إجــراء التحــري مبوجــب البروتوكــول االختيــاري 
ــز  ــع أشــكال التميي ــى جمي ــة القضــاء عل التفاقي

ضــد املــرأة

--- جار حاليا
املادة 13 من 
البروتوكول 
االختياري

إجــراء التحــري مبوجــب البروتوكــول االختيــاري 
ــق بإجــراء تقــدمي  التفاقيــة حقــوق الطفــل املتعل

البالغــات
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--- ال
املادة 11 من 
البروتوكول 
االختياري

إجــراء التحــري مبوجــب البروتوكــول االختيــاري 
باحلقــوق  اخلــاص  الدولــي  بالعهــد  امللحــق 

والثقافيــة واالجتماعيــة  االقتصاديــة 

املهمة الرابعة: إعداد تعليقات عامة تفسر مقتضيات املعاهدات  •

طبيعة الوثائق والغاية منها:
التعليقــات العامــة، والتــي تســمى أحيانــا بــــ »التوصيــات العامــة«، هــي وثائــق 
تعدهــا هيئــات املعاهــدات لتوضيــح بعــض مقتضيــات االتفاقيــة وااللتزامــات 

الناجمــة عنهــا. هــذه التعليقــات ذات الصبغــة العمليــة قــد تهــم خاصــة: 

ــة، كصــورة  ــا العملي ــل تبعاته ــة قصــد تفصي ــواد االتفاقي إحــدى م  -
ــم  ــة رق ــة العام ــة )التوصي ــة واإلعالمي ــج التثقيفي ــرأة يف البرام امل
3 للجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة(، أو احلــق 
يف املشــاركة يف احليــاة الثقافيــة )التعليــق العــام رقــم 21 للجنــة 
ــة(، أو احلــق  ــة واالجتماعيــة والثقافي املعنيــة باحلقــوق االقتصادي
يف احلريــة واألمــان )التعليــق العــام رقــم 35 للجنــة املعنيــة بحقــوق 

اإلنســان(؛

إعمــال االتفاقيــة مبجملهــا فيمــا يتعلــق بفئة معينة من األشــخاص،   -
ــة القضــاء  ــم 30 للجن ــة رق ــة العام ــني )التوصي ــر املواطن ــال غي مث

علــى التمييــز العنصــري(؛

أولويــة سياســية راهنــة واإلجابــات التــي تفرضهــا أو تقترحهــا   -
ــى  ــض عل ــق مبكافحــة خطــاب التحري ــا يتعل ــال فيم ــة، مث االتفاقي
الكراهيــة العنصريــة )التوصيــة العامــة رقــم 35 للجنــة القضــاء 

علــى التمييــز العنصــري(. 
منهجية اإلعداد:

إلعــداد تعليقاتهــا العامــة، تســتند هيئــات املعاهــدات علــى جتاربهــا الســابقة 
املتعلقــة بفحــص الــدول األعضــاء، وكــذا علــى نتائــج االجتهــادات القضائيــة التــي 
ــة  ــح عملي ــا. وتتي ــِرُد عليه ــي ت ــة الت ــا يف إطــار دراســة البالغــات الفردي ــوم به تق
إعــداد التعليقــات العامــة املجــال إلجــراء مشــاورات مفتوحــة ميكــن لــكل مــن 
الــدول واملؤسســات الوطنيــة حلقــوق اإلنســان واملنظمــات غير احلكوميــة ووكاالت 
األمم املتحــدة واملراكــز اجلامعيــة املســاهمة فيهــا. وميكــن للمســاهمات أن تكــون 
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كتابيــة، كمــا ميكنهــا أن تقــدم شــفويا يف إطــار اللقــاءات التــي تنظمهــا اللجــان.

لم وكيف تستعمل هذه الوثائق؟
ميّكــن الرجــوع إلــى التعليقــات العامــة وأخذهــا بعــني االعتبــار مــن التجــاوب 
بشــكل أفضــل مــع تطلعــات هيئــات املعاهــدات عنــد إعــداد التقاريــر ومــن توقــع 
ــي. ويجــدر التذكيــر أن اللجــان  األســئلة التــي ســتطرحها خــالل احلــوار التفاعل
قــد تشــير مباشــرة إلــى التعليقــات العامــة يف مالحظاتهــا اخلتاميــة. فمثــال، يف 
املالحظــة اخلتاميــة رقــم 27 املوجهــة مــن طــرف جلنــة حقــوق الطفــل إلــى اململكــة 
ــام  ــا الع ــى تعليقه ــة الطــرف إل ــاه الدول ــة انتب ــة ســنة 2014، »تلفــت اللجن املغربي
رقــم 14 )2013( بشــأن حــق الطفــل يف إيــالء االعتبــار األول ملصاحلــه الُفضلــى، 
وتوصيهــا بتعزيــز جهودهــا بحيــث يراعــى هــذا احلــق حــق املراعــاة ويطبــق دومــاً 
يف جميــع اإلجــراءات التشــريعية واإلداريــة والقضائيــة ويف السياســيات والبرامــج 

واملشــاريع التــي تعنــي األطفــال وتؤثــر فيهــم. )...(«
وقــد يســاهم نشــر التعليقــات العامــة علــى املســتوى الوطنــي يف إرشــاد التوجهــات 
القانونيــة أو السياســات العموميــة بخصــوص عــدة قضايــا، ممــا قــد يســاعد 
علــى اإلعمــال الفعلــي ملقتضيــات االتفاقيــة. وميكــن االطــالع علــى مجمــوع هــذه 

التعليقــات علــى شــبكة االنترنــت. )انظــر »مراجــع وثائقيــة«(

إضافــة إلــى هــذه املهــام الرئيســية، ميكــن لهيئــات املعاهــدات أن تنظــم أو تشــارك يف 
ــى مســاعدة  ــة( تهــدف إل ــدوات، دورات تدريبي ــة )مؤمتــرات، ن ــة مختلف أنشــطة تكميلي

الــدول األطــراف علــى التوصــل إلــى فهــم أعمــق اللتزاماتهــا مبقتضــى املعاهــدة.

2.1.1 التركيبة ومواصفات اخلبراء 

األساســيات: تتكــون هيئــات املعاهــدات مــن خبــراء مســتقلني تتــراوح أعدادهــم بــني 10 
و25 خبيــرا، تنتخبهــم الــدول األعضــاء يف االتفاقيــة )باســتثناء اللجنــة املعنيــة باحلقــوق 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة( ملــدة تبلــغ 4 ســنوات تكــون أحيانــا قابلــة للتجديــد. 
ورغــم الدعــم الــذي تقدمــه الــدول ملرشــحيها لعضويــة هيئــات املعاهــدات، إال أنهــم 

يعملــون بصفتهــم خبــراء وال ميثلــون يف أي حــال مــن األحــوال دولهــم داخــل الهيئــات.
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أعضاء هيئات املعاهدات والدول األطراف41

عدد الدول األطراف 
يف املعاهدة 

األساسية املعنية
عدد األعضاء الهيئة

178 18 جلنة القضاء على التمييز العنصري

169 18 اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان 

165 18 اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية

189 23 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

161 10 جلنة مناهضة التعذيب 

196 18 جلنة حقوق الطفل 

50 14 اللجنة املعنية بحماية حقوق جميع العمال 
املهاجرين وأفراد أسرهم

83 25  اللجنة الفرعية املعنية مبنع التعذيب

172 18 اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

54 10 اللجنة املعنية بحاالت االختفاء القسري

تتحكــم عــدة معاييــر يف تعيــن اخلبــراء داخــل هيئــات املعاهــدات، حيــث يتعــني أن يتمتــع 
ــا يف مجــال حقــوق  ــرف به ــاءة معت ــوي وكف ــار املعن الشــخص مبســتوى عــال مــن االعتب
اإلنســان ويف املجــال احملــدد الــذي تتناولــه االتفاقيــة ذات الصلــة. كمــا يشــترط عــادة 

التوفــر علــى خبــرة يف امليــدان القانونــي. 

وتوجــد معاييــر إضافيــة تخــص التركيبــة اإلجماليــة للهيئــات، تعكــس حرصــا علــى 
حتقيــق التــوازن اجلغــرايف )متثيــل مختلــف مناطــق العالــم( وضمــان متثيــل مختلــف 
أشــكال النظــم االجتماعيــة والقانونيــة داخــل الهيئــة. كمــا تشــير عــدة معاهــدات إلــى 
ضــرورة ضمــان متثيــل متــوازن بــني اجلنســني، بينمــا تنــص االتفاقيــة الدوليــة حلقــوق 

ــة. ــة إعاق ــراء هــم أنفســهم يف وضعي ــة خب ــى عضوي ــة عل األشــخاص ذوي اإلعاق

)/http://indicators.ohchr.org( 4   موقع املفوضية السامية لحقوق اإلنسان
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ميــارس اخلبــراء مهامهــم بصفــة شــخصية وبطريقــة مســتقلة. وقــد اعتُمــدت ســنة 
أبابــا  أديــس  )»مبــادئ  األعضــاء  وحيــاد  اســتقالل  بشــأن  توجيهيــة  مبــادئ   2012
التوجيهيــة«( مببــادرة مــن رؤســاء مختلــف هيئــات املعاهــدات. تؤطــر هذه املبادئ أنشــطة 
ــى اســتقاللهم  ــاظ عل ــة، ســعيا للحف ــم احملتمل ــات وعالقاته ومواصفــات أعضــاء الهيئ
وحيادهــم الفعليــني والظاهريــن، وتقــدم تعريفــا موســعا ملــا ميكــن اعتبــاره تضاربــا يف 
املصالــح )اجلنســية، مــكان اإلقامــة، العمــل الســابق أو احلالــي، االنتســاب إلــى منظمــة 
مــا، األســرة والعالقــات االجتماعيــة، ...(. كمــا تؤكــد علــى عــدم إلغــاء عضويــة أعضــاء 
الهيئــات ومنعهــم مــن تلقــي التوجيهــات، وحتــدد املواقــف والتعديــالت الواجــب اتخاذهــا 
ر( يف املصالــح، حيــث ال يحــق خلبيــر، مثــال،  يف حالــة وجــود تضــارب )حقيقــي أو متصــوَّ

أن يشــارك يف النظــر يف تقريــر الدولــة التــي هــو مــن مواطنيهــا.

وتشــكل الطبيعــة اجلماعيــة الدائمــة ملنهجيــة العمــل ضمانــا إضافيــا حليــاد واســتقالل 
وخبــرة أعضــاء هيئــات املعاهــدات. وجتــدر اإلشــارة إلــى أن تقريــر مفوضيــة األمم 
املتحــدة حلقــوق اإلنســان ليونيــو 2012 يوصــي الــدول األعضــاء بـــ »اختيــار املرشــحني 
مــن خــالل عمليــة انتخابيــة علنيــة وشــفافة مــن بــني أشــخاص لديهــم ســجل حافــل 
مــن اخلبــرة يف املجــال ذي الصلــة« 25. وكانــت اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة قــد 
دعــت مؤخــرا الــدول األعضــاء إلــى » أن تنظــر )...( يف اعتمــاد سياســات أو إجــراءات 
وطنيــة تتعلــق بترشــيح خبــراء للعمــل لــدى هيئــات معاهــدات حقــوق اإلنســان‹‹6. 3 ويتعــني 
ــار  ــات، يف جــو تســوده الشــفافية، مــن تكريــس معي أن متكــن هــذه اإلجــراءات أو اآللي

ــة.  ــة املعني ــة مــع االتفاقي الكفــاءة واخلبــرة ذات الصل

وتتكــون هيئــات املعاهــدات إجمــاال مــن خبــراء خلفياتهــم كمــا يلــي: جامعيــون )حوالــي 
30٪(، دبلوماســيون/موظفون رســميون )حوالــي 18٪(، قضاة/محامــون )حوالــي ٪14(، 
مستشــارون )حوالــي 11٪(، أعضــاء منظمــات غيــر حكوميــة )حوالــي 9٪(، أعضــاء 
مؤسســات وطنيــة حلقــوق اإلنســان )حوالــي 7٪(، أعضــاء برملانيــون )حوالــي ٪2(، 
أعضــاء ســابقون يف األمم املتحــدة وآخــرون )حوالــي 4٪(. )املصــدر: املفوضيــة الســامية 

ــوق اإلنســان،2012(. حلق

5  الجمعية العامة لألمم املتحدة، إصالح األمم املتحدة: التدابري واملقرتحات، A/66/860( 2012(، ص. 105

6  الجمعية العامة لألمم املتحدة، قرار اتخذته الجمعية العامة يف 9 نيسان/أبريل A/RES/68/268( 2014(، ص.5
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 إشارة: باقي آليات مراقبة حقوق اإلنسان التابعة ملنظومة األمم املتحدة
باإلضافــة إلــى هيئــات املعاهــدات املرتبطــة مباشــرة بالصكــوك القانونيــة، توجــد 

بنظــام األمم املتحــدة آليــات أخــرى ملراقبــة ورصــد حقــوق اإلنســان.                                                  
يتمثــل االســتعراض الــدوري الشــامل، الــذي أنشــئ ســنة 2006، يف إجنــاز حصيلــة 
منتظمــة )حســب دورات( ملــدى احتــرام حقــوق اإلنســان يف كل بلــد علــى حــدة. 
وخالفــا لهيئــات املعاهــدات، التــي تتكــون مــن خبــراء مســتقلني، فــإن االســتعراض 
الــدوري الشــامل عمليــة يشــرف عليهــا النظراء، أي الــدول. وبينما تكون املالحظات 
اخلتاميــة لهيئــات املعاهــدات ملزمــة للدولــة املعنيــة، ميكــن لهــذه األخيــرة أن تختــار 
مجموعــة مــن التوصيــات التــي تتلقاهــا يف إطــار االســتعراض الــدوري الشــامل وأال 

تنفــذ إاّل جــزءا منهــا. 
وجتــدر اإلشــارة إلــى أن مســار إعــداد التقاريــر الوطنيــة للمملكــة املغربيــة يف 
إطــار االســتعراض الــدوري الشــامل مماثــل ملســار إجنــاز التقاريــر املقدمــة لهيئــات 

املعاهــدات.
أمــا اإلجــراءات اخلاصــة ملجلــس حقــوق اإلنســان، فيبلــغ عددهــا حاليــا 57 إجــراء 
خاصــا موضوعاتيــا وقطريــا7، مــا بــني مقرريــن خاصــني وفــرق عمــل وخبــراء 
مســتقلني. وقــد توجــه اإلجــراءات اخلاصــة توصيــات لدولــة مــا عقــب زيارتهــا 
)اســتجابة لدعوتهــا( أو لدولــة توصلــت بشــأنها بالعديــد مــن املعلومــات أو الشــكاوى 
ــارة التــي قــام بهــا إلــى املغــرب فريــق العمــل املعنــي  ــة. مثــال، أســفرت الزي الفردي
بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة يف التشــريع واملمارســة بنــاء علــى دعــوة اململكــة، 
ــات  ــر يتضمــن مالحظــات وتوصي ــر 2012، عــن نشــر تقري ــى 20 فبراي مــن 13 إل
)A/HRC/20/28/Add.1(. وقــد كانــت هــذه أول زيــارة يقــوم بهــا هــذا اإلجــراء 

اخلــاص منــذ إنشــائه ســنة 2010.
تشــكل أعمــال هــذه اآلليــات املختلفــة قواعــد معلومــات مهمــة، غالبــا مــا تكــون 

مكملــة ألعمــال هيئــات املعاهــدات.

2.1 األهداف العامة للحوارات والفرص ذات الصلة 
1.2.1 التزام قانوني

اخلالصــة: يشــكل التقــدمي الــدوري للتقاريــر إلــى هيئــات املعاهــدات يف املقــام األول 
ــذه  ــال له ــث يعكــس االمتث ــات، حي ــات االتفاقي التزامــا قانونيــا للــدول مبوجــب مقتضي

ــا. ــة اللتزاماته ــرام الدول ــة مــدى احت املمارســة اإللزامي
                                                

7 إىل حدود تاريخ 30 شتنرب 2016
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مقتطف: املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير18

الطــرف  الدولــة  ارتبــاط  يف  أساســيا  عنصــرا  التقاريــر  تقــدمي  عمليــة  تشــكل   «
التــي هــي طــرف فيهــا. وينبغــي  املســتمر باحتــرام احلقــوق املبينــة يف املعاهــدات 
النظــر إلــى هــذا االلتــزام ضمــن الســياق األوســع املتمثــل يف التــزام جميــع الــدول 
بتعزيــز احتــرام   احلقــوق واحلريــات املنصــوص عليهــا يف اإلعــالن العاملــي حلقــوق 
اإلنســان والصكــوك الدوليــة حلقــوق اإلنســان وباتخــاذ تدابيــر، وطنيــة ودوليــة، 

ــرة 8(  ــي.« )الفق ــى نطــاق عامل ــة وعل ــا بفعالي ــد به ــراف والتقي ــان االعت لضم

ــا املزدوجــة،  ــات مــن إجنــاز مهمته ــدول عنصــرا أساســيا لتمكــني الهيئ ــر ال ــد تقاري تع
واملتمثلــة يف تيســير إعمــال احلقــوق التــي تضمنهــا االتفاقيــات ومراقبــة احتــرام الــدول 

اللتزاماتهــا الطوعيــة

مثال: العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

مقتطف من املادة 16:

»تتعهــد الــدول األطــراف يف هــذا العهــد بــأن تقــدم، طبقــا ألحــكام هــذا اجلــزء مــن 
العهــد، تقاريــر عــن التدابيــر التــي تكــون قــد اتخذتهــا وعــن التقــدم احملــرز علــى 

طريــق ضمــان احتــرام احلقــوق املعتــرف بهــا يف هــذا العهــد.«

مقتطف من التعليق العام رقم 1، الفقرة األولى:

»إن واجــب تقــدمي التقاريــر الــوارد يف اجلــزء الرابــع مــن العهــد يهــدف أساســا 
إلــى مســاعدة كل دولــة طــرف علــى الوفــاء بالتزاماتهــا مبوجــب العهــد، باإلضافــة 
إلــى توفيــر أســاس يســتطيع املجلــس باالســتناد إليــه، ومبســاعدة اللجنــة، أن يــؤدي 
مســؤولياته عــن رصــد وفــاء الــدول األطــراف بالتزاماتهــا وعــن تســهيل إعمــال 
احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة وفقــا ألحــكام العهــد. وتــرى اللجنــة 
افتــراض أن تقــدمي التقاريــر هــو أساســًا مجــرد مســألة إجرائيــة  أن مــن اخلطــأ 
يقتصــر هدفهــا علــى وفــاء كل دولــة طــرف بالتزامهــا الرســمي بتقــدمي التقاريــر إلــى 

هيئــة الرصــد الدوليــة املناســبة. )...(«

                                                

 8  تجميع املبادئ التوجيهية املتعلقة بشكل ومحتوى التقارير املطلوب تقدميها من الدول األطراف يف املعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان، 

)HRI/GEN/2/Rev.6( 2009
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تشــكل التقاريــر الوثائــق األساســية للحــوار البنــاء بــني الــدول وهيئــات املعاهــدات الــذي 
يفضــي إلــى اعتمــاد املالحظــات اخلتاميــة بشــأن الدولــة املعنيــة. وبصفــة عامــة، تتوقــف 

دقــة املالحظــات التــي تصدرهــا الهيئــات وقيمتهــا املضافــة علــى جــودة تقاريــر الــدول.

ملحوظــة: مــن املهــم احلــرص علــى احتــرام اجلــدول الزمنــي احملــدد لتقــدمي التقاريــر 
ــي تتوقــع أن تتوصــل بهــا يف اآلجــال احملــددة وتشــيد بذلــك يف  ــات، الت ــل الهيئ مــن قب
مالحظاتهــا اخلتاميــة. وبالرغــم مــن اإلشــعارات الكتابيــة التــي ترســلها أمانــات الهيئات، 
إال أن عــدة دول تتأخــر كثيــرا يف تقــدمي تقاريرهــا. وعمومــا، ميكــن لهيئــة مــا أن حتتفــظ 
ــه مــن  ــك فإن ــر. لذل ــم تقــدم أي تقري ــدول وإن ل ــة إحــدى ال ــة النظــر يف وضعي بإمكاني
اجليــد أن يتــم إخبــار الهيئــة املعنيــة بوقــوع تأخيــر يف إيــداع تقريــر الدولــة، مــع احلــرص 

علــى شــرح أســباب هــذا التأخيــر.

2.2.1 فرص للتقييم والتفكير يف اإلصالحات وتعزيز التدابير

اخلالصــة: ال يعتبــر إعــداد التقاريــر وتقدميهــا لهيئــات املعاهــدات التزامــا قانونيــا 
فحســب، بــل هــو أيضــا عمليــة قــد تشــكل مصــدرا للعديــد مــن الفــرص علــى املســتويني 

الداخلــي واخلارجــي؛ وإن مت إجراؤهــا بشــكل جيــد فهــي تســمح بـــــ:
تقييم السياسات العمومية القطاعية والعرضانية؛  •

إعــادة  أو  العموميــة  بالسياســات  املتعلقــة  األولويــات  يف  التفكيــر  إعــادة   •
حديثــة؛ معطيــات  علــى  بنــاء  حتديدهــا 

تطوير أدوات أو مؤشرات ذات فائدة؛  •

النهوض ببعض املشاريع التي تنجزها الدولة ومختلف الفاعلني الوطنيني.  •

مثال: االتفاقية الدولية حلماية جميع األشخاص من االختفاء القسري29

»وينبغــي أن تنظــر الــدول يف عمليــة تقــدمي التقاريــر، مبــا يف ذلــك عمليــة إعدادهــا، 
ال بوصفهــا وســيلة لضمــان امتثالهــا اللتزاماتهــا الدوليــة فحســب، ولكــن أيضــا 
باعتبارهــا فرصــة لإلملــام بحالــة حمايــة حقــوق اإلنســان داخــل واليتهــا بغــرض 

تخطيــط السياســات وتنفيــذ االتفاقيــة بكفــاءة أكبــر.« )الفقــرة 3(

                                                

9 اللجنة املعنية بحاالت االختفاء القرسي، املبادئ التوجيهية املتعلقة بشكل ومحتوى التقارير التي يتعني عىل الدول األطراف يف االتفاقية 

)CED/C/2(2012 ،)تقدميها مبوجب املادة 29، والتي اعتمدتها اللجنة يف دورتها الثانية )26-30 آذار/مارس
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ميكــن لعمليــة تقــدمي التقاريــر واحلــوار مــع اللجــان أن حتــدث تطــورات إيجابيــة يف 
مجــال احلكامــة الدميقراطيــة، وذلــك بتشــجيع: 

املزيد من التعاون بني القطاعات احلكومية )انظر 2.2(؛  •

حــوار مكثــف مــع املؤسســة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان وكافــة فعاليــات املجتمع   •
املدنــي )انظــر 3.2(؛

نقاش عمومي شفاف بشأن السياسات العمومية ووضعية حقوق اإلنسان.  •

ملحوظــة: ميكــن تفســير البعــد النقــدي الــذي قــد يبــرز ويطغــى أحيانا علــى املالحظات 
اخلتاميــة، بغــض النظــر عــن الدولــة املعنيــة، بكونــه نابعــا مــن مهمــة الرصــد التــي 
متارســها اللجــان. ورغــم أن هــذه األخيــرة تشــيد دائمــا يف مســتهل مالحظاتهــا اخلتامية 
باجلوانــب اإليجابيــة، إال أنهــا متيــل إلــى التركيــز علــى املســائل األكثــر حساســية، وذلــك 
لدفــع الدولــة إلــى اعتمــاد إصالحــات تضمــن التنفيــذ الفعلــي ملقتضيــات العهــد أو 

االتفاقيــة املعنيــة.

ويف هــذا الصــدد، وبغــض النظــر عــن دور التقييــم الــذي يلعبــه أعضــاء الهيئــات، ميكــن 
للــدول االســتعانة بخبرتهــم ألجــل مواكبــة األوراش الداخليــة للنظــر يف اإلصالحــات 
والتدابيــر املمكــن اتخاذهــا، ممــا يفتــرض أيضــا التقــدمي املوضوعــي لبعــض التســاؤالت 
أو العراقيــل أو الصعوبــات التــي واجهــت تنفيــذ السياســات العموميــة طبقــا اللتزامــات 
الدولــة. وهــذه مقاربــة قلمــا جندهــا يف تقاريــر الــدول علــى الرغــم مــن أن هيئــات 

املعاهــدات حتـّبــــُذها )انظــر 3.1.2(.
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مقتطف: املبادئ التوجيهية املتعلقة بشكل ومحتوى التقارير 310

الغرض من تقدمي التقارير

يُقَصــد بنظــام تقــدمي التقاريــر الــذي يــرد وصفــه يف هــذه املبــادئ التوجيهيــة توفيــر 
إطــار متســق يتيــح للــدول األطــراف أن تفــي مــن خــالل عمليــة منســقة وبســيطة 
بالتزاماتهــا بتقــدمي التقاريــر مبوجــب جميــع املعاهــدات الدوليــة حلقــوق اإلنســان 

التــي هــي طــرف فيهــا.

 االرتباط باملعاهدات

الطــرف  الدولــة  ارتبــاط  يف  أساســياً  التقاريــر عنصــراً  تقــدمي  تشــكل عمليــة 
املســتمر باحتــرام احلقــوق املبينــة يف املعاهــدات التــي هــي طــرف فيهــا. وينبغــي 
النظــر إلــى هــذا االلتــزام ضمــن الســياق األوســع املتمثــل يف التــزام جميــع الــدول 
بتعزيــز احتــرام احلقــوق واحلريــات املنصــوص عليهــا يف اإلعــالن العاملــي حلقــوق 
ــة،  ــة ودولي ــر، وطني ــوق اإلنســان وباتخــاذ تدابي ــة حلق ــوك الدولي اإلنســان والصك

ــى نطــاق عاملــي. ــة وعل ــد بهــا بفعالي ــراف والتقي لضمــان االعت

استعراض إعمال حقوق اإلنسان على الصعيد الوطني

ينبغــي أن تنظــر الــدول األطــراف إلــى عمليــة إعــداد تقاريرهــا مــن أجــل هيئــات 
املعاهــدات ال بوصفهــا جانبــاً مــن جوانــب الوفــاء بالتزاماتهــا الدوليــة وحســب، 
ولكــن أيضــاً بوصفهــا فرصــة لتقييــم حالــة حمايــة حقــوق اإلنســان يف حــدود 
اإلقليــم اخلاضــع لواليتهــا لغــرض تخطيــط السياســات وتنفيذهــا. وتتيــح عمليــة 

ــي: ــام مبــا يل ــة طــرف للقي ــكل دول ــي الفرصــة ل ــر بالتال إعــداد التقاري

إجــراء اســتعراض شــامل للتدابيــر التــي اتخذتهــا لتنســيق قوانينهــا  أ( 
وسياســاتها الوطنيــة مــع األحــكام ذات الصلــة مــن املعاهــدات الدوليــة 

حلقــوق اإلنســان التــي هــي طــرف فيهــا؛

رصــد التقــدم احملــرز يف تعزيــز التمتــع بحقــوق اإلنســان املبينــة يف  ب( 
املعاهــدات وذلــك يف ســياق تعزيــز حقــوق اإلنســان بشــكل عــام؛

حتديــد املشــاكل وأوجــه القصــور يف النهــج الــذي تتبعــه بشــأن  ج( 
املعاهــدات؛ إعمــال 

                                                

10 تجميع املبادئ التوجيهية املتعلقة بشكل ومحتوى التقارير املطلوب تقدميها من الدول األطراف يف املعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان، 

)HRI/GEN/2/Rev.6( 2009
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التخطيــط لسياســات مناســبة ورســم هــذه السياســات بغيــة حتقيــق هــذه  د( 
األهــداف.

وينبغــي أن تــؤدي عمليــة تقــدمي التقاريــر علــى الصعيــد الوطنــي، إلــى تشــجيع 
وتيســير الفحــص العلنــي للسياســات احلكوميــة والتفاعــل البّنــاء مــع العناصــر 
الفاعلــة يف املجتمــع املدنــي يف منــاخ مــن التعــاون واالحتــرام املتبــادل، بهــدف 
حتقيــق تقــدم يف متتــع اجلميــع باحلقــوق التــي حتميهــا االتفاقيــة ذات الصلــة. 

)10-7 )الفقــرات 

1-3. اجلدول الزمني لوضعية تقدمي تقارير اململكة املغربية ومناقشتها

اخلالصــة: يقــدم اجلــدول أســفله آجــال تقــدمي تقاريــر املغــرب التــي حددتهــا مختلــف 
هيئــات املعاهــدات مبوجــب االتفاقيــات التــي صــادق عليهــا، دون إدراج إجــراءات املتابعــة 
التــي أنشــأتها بعــض اللجــان، والتــي قــد يترتــب عنهــا جمــع وتبــادل معلومــات إضافيــة 
)انظــر 2.2.3(. وقــد يخالــف اجلــدول الزمنــي الفعلــي هــذه الدوريــة نظــرا إلكراهــات 

متعلقــة بالوقــت والوســائل.

اجلـدول الزمـني لتقدمي تقـارير املـملكة املـغربية والنظر فيهـا من طرف هيئات 
املعاهدات

الدورية 
املبدئية

تاريخ فحص 
التقرير السابق تاريخ التقدمي

التاريخ 
احملدد 
للتقدمي

التقرير الهيئة

من 3 إلى 6 
سنوات

التقرير 5: أكتوبر 
2004

يوليوز 2015 
)مت فحصه يف 
أكتوبر 2016(

نونبر 
2008 التقرير 6 اللجنة املعنية 

بحقوق اإلنسان

5 سنوات
التقرير 4: أكتوبر 
2015 )قدم يف 

يناير 2013(
--- شتنبر 

2018 التقرير 5

اللجنة املعنية 
باحلقوق 

االقتصادية 
واالجتماعية 

والثقافية

4 سنوات التقرير 4: نونبر 
2011 --- 25 نونبر 

2015 التقرير 5 جلنة مناهضة 
التعذيب
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5 سنوات التقريران 3 و4: 
شتنبر 2014

---

)مت تقدمي 
التقريرين 3 و4 
يف ماي 2012(

يوليوز 
2020

التقريران 5 
و6 )املعاهدة( 
)البروتوكوالن 

االختياريان 
)التقرير 2 مبوجب 

البروتوكول 1 
والتقرير 3 مبوجب 
البروتوكول 2(: يف 
نفس وقت تقدمي 

التقرير املتعلق 
باملعاهدة أو كل 5 

سنوات(

جلنة حقوق 
الطفل

سنتان

التقريران 17 و18: 
غشت2010 )7 

سنوات بعد فحص 
التقارير 14 و15 

و16(

--- يناير 
2014

التقارير 19 و20 
و21

جلنة القضاء 
على التمييز 

العنصري

4 سنوات

التقريران 3 و4: 
فبراير 2008 )5 
سنوات بعد فحص 

التقرير 2(

--- يوليوز 
2014 التقريران 5 و6

اللجنة املعنية 
بالقضاء على 

التمييز ضد املرأة

5 سنوات
التقرير األولي:

شتنبر 2013

---
مت تقدمي 

التقرير األولي 
يف يوليوز 

2012

شتنبر 
2018 التقرير 2

اللجنة املعنية 
بحماية حقوق 
جميع العمال 

املهاجرين وأفراد 
أسرهم

عند طلب 
اللجنة --- --- يونيو 

2015 التقرير األولي
اللجنة املعنية 

بحاالت االختفاء 
القسري

4 سنوات
حدد تاريخ 

الفحص يف غشت 
2017

مارس 2014 ماي 
2011 التقرير األولي

اللجنة املعنية 
بحقوق 

األشخاص ذوي 
اإلعاقة
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ــة  ــا حتــدد اللجن ــى أخــرى؛ فبينم ــة إل ــة مــن جلن ــف املمارســات العملي ملحوظــة: تختل
املعنيــة بحقــوق اإلنســان أجــل تقــدمي التقريــر التالــي دون التقيــد بدوريــة محــددة، يبقــى 
تلقــي التقاريــر الدوريــة بالنســبة للجنــة املعنيــة بحــاالت االختفــاء القســري أمــرا غيــر 
ضــروري، ولكنهــا قــد تلتمــس املعلومــات الضروريــة مــن الــدول األعضــاء لتتمكــن مــن 

تقييــم مــدى وفائهــا بالتزاماتهــا.

وعلــى العمــوم، فــإن أغلــب اللجــان حتــدد تاريــخ تقــدمي التقريــر الــدوري التالــي يف 
مالحظاتهــا اخلتاميــة، وهــو أجــل يتعــني علــى الــدول احترامــه، األمــر الــذي مــن شــأنه 
أن يلقــى تقديــر اللجــان. ويف حالــة التأخــر أو عــدم تقــدمي التقريــر، ميكــن للجــان 
ــا  ــأمم املتحــدة طبق ــام ل ــق األمــني الع ــة عــن طري ــة املعني ــى الدول ــرا إل أن توجــه تذكي
لقوانينهــا الداخليــة )انظــر مثــال املــادة 69 مــن النظــام الداخلــي للجنــة املعنيــة بحقــوق 

.))CCPR/C/3/Rev.10( اإلنســان 

قــد تســمح بعــض اللجــان، بشــكل اســتثنائي، للــدول التــي لــم تقــدم تقريرهــا يف األجــل 
د بجمــع عــدة تقاريــر يف تقريــر واحــد، كمــا قــد متــر فتــرة زمنيــة طويلــة بــني تاريــخ  احملــدّ
تقــدمي أحــد التقاريــر وتاريــخ نظــر اللجنــة فيــه، ممــا يؤثــر علــى تنظيــم عمــل الفريــق 

املكلــف بإعــداد التقريــر، حيــث:

يتطلــب تقــدمي التقاريــر يف األجــل احملــدد التعبئــة املســبقة لــكل األطــراف املعنيــة   •
ــار الوقــت الــالزم إلجــراء مختلــف املشــاورات؛ بشــكل يأخــذ بعــني االعتب

قــد تســتدعي املــدة الزمنيــة التــي تفصــل بــني تاريــخ تقــدمي التقريــر وتاريــخ   •
فحصــه حتديــث املعلومــات املقدمــة مــن أجــل عــرض آخــر التطــورات ذات 

الصلــة؛

تقتضــي الفتــرة الزمنيــة التــي تفصــل بــني فحــص تقريــر مــا والتقريــر الــذي يليــه   •
ــات. ــة مســتمّرة مــن أجــل التفاعــل مــع التوصي ــام مبتابعــة داخلي القي
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مثــال: اإلجابــة عــن النقطــة الثانيــة املتعلقــة باإلطــار العــام حلمايــة وتعزيــز حقــوق 
اإلنســان - الوثيقــة األساســية للبرتغــال412

» أحــكام صكــوك حقــوق اإلنســان املختلفــة التــي يعتــّد بهــا أمــام احملاكــم الوطنيــة 
وغيرهــا مــن الســلطات القضائيــة أو اإلداريــة:

)...( تشــكل املعاهــدات الدوليــة التــي صدقــت البرتغــال عليهــا علــى النحــو الواجــب 
والنافــذة يف النظــام القانونــي الوطنــي جــزءًا ال يتجــزأ مــن التشــريع الداخلــي ومــن 

ثــم ميكــن االعتــداد بهــا أمــام احملاكــم اخلاصــة أو العاديــة الوطنيــة.

ومن املمكن حتليل الرجوع إلى القانون الدولي يف السوابق القضائية البرتغالية، 
عــن طريــق اســتخدام قواعــد بيانــات وزارة العــدل )www.dgsi.pt(. وعلــى ســبيل 
املثــال، ميكــن اإلشــارة إلــى استشــهاد احملكمــة العليــا باتفاقيــة تســليم املجرمــن، 
يف نطــاق مجموعــة البلــدان الناطقــة بالبرتغاليــة أو استشــهاد احملكمــة اإلداريــة 
األوروبيــة  واالتفاقيــة  املجرمــن  بتســليم  املتعلقــة  األوروبيــة  باالتفاقيــة  العليــا 
حلقــوق اإلنســان. وقــد اقتبســت احملكمــة الدســتورية، يف بعــض املناســبات، املعاييــر 
القانونيــة الدوليــة النافــذة يف البرتغــال واستشــهدت بهــا يف قراراتهــا. ومــن أمثلــة 
ذلــك أنهــا يف عــام 2005 استشــهدت 3 مــرات باتفاقيــة حقــوق الطفــل، ويف األعــوام 
2006، و2007، و2008، استشــهدت أيضــًا بهــذا الصــك مــرة كل عــام.« )توجــد روابــط 

القــرارات علــى هامــش الوثيقــة األصليــة.( )الفقرتــان 240 و241(

2.1.2 التقارير األولية والدورية

التقارير األولية:

قدمــت اململكــة املغربيــة كل التقاريــر األوليــة الــالزم تقدميهــا باســتثناء التقريــر املوجــه 
ــة املعنيــة بحــاالت االختفــاء القســري )انظــر الفقــرة 3.1 املتعلقــة باجلــدول  إلــى اللجن
الزمنــي(. لــذا فــإن جــل االهتمــام ينصــب علــى التقاريــر الدوريــة وطلبــات التتبــع 

والتحديــث املنتظــم للوثيقــة األساســية املوحــدة.

                                                

)HRI/CORE/PRT/2014( 2014 ،12 الربتغال، وثيقة أساسية تشكل جزءاً من تقارير الدول األطراف
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عــادة مــا تطالــب هيئــات املعاهــدات بــأن يركــز مضمــون التقريــر علــى الفتــرة الســابقة 
ــر معلومــات عــن  ــر التقاري ــك أن توف ــة بذل ــر الســابق، متوقع ــدمي التقري ــي تق ــي تل والت

متابعــة التوصيــات الصــادرة ســابقا.

ــة، ميكــن اســتنباط مجموعــة مــن  ــكل جلن ــة اخلاصــة ب ــادئ التوجيهي انطالقــا مــن املب
ــر املســتفيضة، كمــا هــو وارد بشــكل موجــز الحقــا  ــة املشــتركة، غي التوجيهــات املنهجي
يف هــذا الدليــل )انظــر 3.1.2(، حيــث يجــب أن تتوفــر يف التقريــر الــدوري اخلصائــص 

التاليــة: 

أو  العراقيــل  موضوعيــة،  بــكل  تقــدم،  أن  يستحســن  وصريــح:  موضوعــي   •
الصعوبــات التــي متــت مواجهتهــا يف إطــار تنفيــذ بعــض التوصيــات )مثــال: »أيــة 
صعوبــة حتــول دون قيــام الدولــة الطــرف بالوفــاء متامــاً بااللتزامــات التــي تعهــدت 
5(، إلــى جانــب توجيهــات أو 

بهــا مبوجــب االتفاقيــة« )اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب(14
مؤشــرات للعمــل علــى جتاوزهــا. فمــن شــأن هــذا النــوع مــن املالحظــات أن يرفــع 

ــر املقــّدم.  مــن قيمــة التقري

حتليلــي: بصفــة عامــة، حتبــذ الهيئــات أن تُقــدم الــدول معلومــات عــن الوضعيــة   •
املتعلقــة مبجــال اشــتغالها »يف القانــون ويف الواقــع«. وتشــير التوصيــات عــادة إلــى 
االهتمــام الــذي توليــه اللجــان لالطــالع علــى األثــر الواقعــي للنصــوص القانونيــة 
)مــن قوانــني وإصالحــات ومذكــرات ومراســيم...(، وليــس فقــط علــى مضمونهــا، 
خصوصــا فيمــا يتعلــق باألشــخاص أو الفئــات األكثــر هشاشــة وعرضــة لالنتهــاك 
ــي  ــع حتليل ــل »معلومــات ذات طاب ــة حقــوق الطف ــال،  تتوقــع جلن ــى ســبيل املث )عل
أكثــر عــن كيفيــة تأثيــر القوانــني والنظــم القانونيــة وأحــكام احملاكــم واإلطــار 
6، كمــا تعتبــر اللجنــة 

املؤسســي والسياســات والبرامــج علــى األطفــال« )الفقــرة 12(15 
املعنيــة بحمايــة حقــوق العمــال املهاجريــن أنــه »ينبغــي أال تقتصــر الوثيقــة اخلاصــة 
ــي  ــل ينبغ ــة الطــرف، ب ــة أو وصــف لتشــريعات الدول ــراد قائم ــى إي ــة عل باالتفاقي
أن تتنــاول بالتفصيــل اجلوانــب املتعلقــة بتنفيــذ هــذه التشــريعات عمليــاً« )الفقــرة 

.7

3-ب( 16 

14  ترد هذه الرتجمة يف نفس املصدر السابق )ص.88(، عن الوثيقة األصلية CAT/C/14/Rev.1 املعنونة »املبادئ التوجيهية العامة 

املتعلقة بشكل ومحتوى التقارير الدورية التي يتعني تقدميها من الدول األطراف مبقتىض الفقرة 1 من املادة 19 من االتفاقية«، املعتمدة 

سنة 1991 واملنقحة سنة 1998.

15  لجنة حقوق الطفل، مبادئ توجيهية خاصة مبعاهدة بعينها تتعلق بشكل ومضمون التقارير الدورية التي يتعني عىل الدول األطراف 

)CRC/C/58/Rev.3( 2015 ،من املادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل )تقدميها وفقا للفقرة 1 )ب

16   اللجنــة املعنيــة بحايــة حقــوق العــال املهاجريــن، املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بالتقاريــر الدوريــة التــي يتعــني عــىل الــدول األطــراف 

)CMW/C/2008/1( 2008 ،تقدميهــا مبوجــب املــادة 73 مــن االتفاقيــة
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مقتطف: توصيات فيما يتعلق بالتحرير617

» وبشــكل عــام، مــن األفضــل دائمــا فــي هــذا النــوع مــن التقاريــر، ســواء لضمــان ترجمــة 
جيــدة أو فهــم أفضــل للقــارئ باللغــة األصليــة االلتــزام بمــا يلــي:

اســتعمال أســلوب واضــح وســهل للفهــم؛ اختيــار جمــل دقيقــة موجــزة خاليــة مــن   .1
العناصــر الزائــدة، وال تتــرك أي لبــس فــي ذهــن القــارئ )...(؛

إعطاء األولوية للوضوح بدال من جمالية األسلوب؛  .2

تجنــب اســتخدام مصطلحــات مختلفــة لنفــس املفهــوم أو نفــس املصطلحــات   .3
إذ مــن املطلــوب التــزام أكبــر قــدر مــن الدقــة؛ ملفاهيــم مختلفــة، 

تجنب االقتباسات الخفية التي ال يشار إلى مصدرها في النص األصلي؛   .4

5. اإلشــارة بشــكل ممنهــج إلــى املقتطفــات املأخــوذة مــن نــص موجــود )معاهــدة، الــخ( 
مــع تحديــد رقــم املســتند واســم املعاهــدة، أو النــص القانونــي، الــخ.«  )ص.34-33(

تنبيهات وتوصيات إضافية:

حتتــوي املبــادئ التوجيهيــة لــكل هيئــة )انظــر 3.1.2( علــى بعــض التفاصيــل   •
ــي  ــة، والت ــة املعني ــق بانتظاراتهمــا بشــأن كل مــادة مــن مــواد االتفاقي فيمــا يتعل
ــة  ــل واللجن ــوق الطف ــة حق ــات )كلجن ــة بالنســبة لبعــض الهيئ ــة الدق ــون بالغ تك
املعنيــة بحــاالت االختفــاء القســري(، ممــا يجعــل الرجــوع إليهــا أمــرا مهمــا. كمــا 
قــد تكــون انتظــارات الهيئــة مؤطــرة بشــكل خــاص عبــر اعتمــاد إجــراء مبســط 
لتقــدمي التقاريــر أو باســتعمال »قائمــة للمســائل« التــي ميكــن للجنــة أن تقدمهــا 

مســبقا إلــى الدولــة املعنيــة )انظــر 4.1.2(.

يف إطــار األشــغال املتعلقــة بجمــع املعلومــات والتحريــر، يتعــني أن يؤخــذ بعــني   •
االعتبــار التطــور الــذي يعرفــه تفســير اللجنــة ذاتهــا لنــص االتفاقيــة، وذلــك 

بالرجــوع إلــى مالحظاتهــا أو توصياتهــا العامــة )انظــر أيضــا 1.1.1(.

بغــض النظــر عــن املواضيــع اخلاصــة بــكل جلنــة علــى حــدة، ميكــن اســتخالص   •
نقطتــني أساســيتني مشــتركتني بالنســبة لــكل التقاريــر الدوريــة:

                                                

17 املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان ومركز دراسات حقوق اإلنسان والدميقراطية، أشغال الندوة الدولية حول »منهجية إعداد 

التقارير يف مجال حقوق اإلنسان: التجارب واملارسات الفضىل« )28 فرباير - 1 مارس، الرباط، املغرب(



37إعداد التقارير الوطنية والحوار مع هيئات معاهدات حقوق اإلنسان

- يستحســن ذكــر بعــض تفاصيــل عمليــة إعــداد التقريــر واملشــاورات 
التــي مت إجراؤهــا بهــذه املناســبة )مثــال، تشــير اللجنــة املعنيــة باالختفــاء 
القســري إلــى أنــه »ينبغــي إفــراد جــزء مــن التقريــر اخلــاص مبعاهــدة 
بعينهــا لعمليــة اإلعــداد، ال ســيما ألي تشــاور قــد يكــون قــد جــرى 
داخــل احلكومــة مــع املؤسســات الوطنيــة املعنيــة بحمايــة وتعزيــز حقــوق 
اإلنســان، ومــع منظمــات أســر الضحايــا، واملدافعــني عن حقوق اإلنســان 
احلكوميــة،  غيــر  واملنظمــات  القســري،  االختفــاء  مبســألة  املعنيــني 

8(؛

ــرة 9(18 ــة املصلحــة« )الفق ــات األخــرى صاحب واجله

- تُستحســن أيضــا اإلشــارة إلــى التحفظــات واإلعالنــات التــي قــد يتــم 
إصدارهــا بخصــوص بعــض مقتضيــات املعاهــدة املعنيــة، والسيمـــا إلــى 
آثارهــا ومبــررات إبقائهــا واآلفــاق أو اخلطــوات الالزمــة مــن أجــل 

ــا. ــا أو تعديله رفعه

18  اللجنة املعنية بحاالت االختفاء القرسي، املبادئ التوجيهية املتعلقة بشكل ومحتوى التقارير التي يتعني عىل الدول األطراف يف االتفاقية 

)CED/C/2(2012 ،)تقدميها مبوجب املادة 29، والتي اعتمدتها اللجنة يف دورتها الثانية )26-30 آذار/مارس
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3.1.2 نبذة حول املبادئ التوجيهية ملختلف الهيئات 

جدول توضيحي بشأن املبادئ التوجيهية للهيئات

)املرجو الرجوع إلى الوثائق املرجعية للحصول على معلومات أكثر دقة وتفصيال(

الوثيقة املنهجية   الهيئة
ذات الصلة

بعض االنتظارات 
العامة

- - - - -
وجود إجراء 

مبسط لتقدمي 
التقارير وما إن 
كان قد مت قبوله 
من طرف املغرب  

أم ال
)انظر أيضا 

)4.1.2

توجيهات خاصة متعلقة 
باملعاهدة

توجيهات أخرى 
متعلقة بالتقدمي 

وشكل التقارير

اللجنة املعنية 
باحلقوق 

االقتصادية 
واالجتماعية 

والثقافية

E/C.12/2008/2 
)2008(

متوفرة يف وثيقة 
جتميع املبادئ 
HRI/ التوجيهية
GEN/2/Rev.6

)2009(

يجب أن تتضمن 
التقارير:

• معلومات عن 
التدابير العملية 

املعتمدة

• التدابير 
املتخذة ملعاجلة 

القضايا التي 
تثيرها اللجنة

• إشارات 
مباشرة إلى 
املقترحات 

والتوصيات 
السابقة للجنة

• احلواجز 
الهيكلية وغيرها 
من العوائق التي 
تعترض التنفيذ

مالحظة: توجد مبادئ 
توجيهية خاصة بكل مادة

أمثلة عن أهم العناصر:

• القوانني والسياسات 
واالستراتيجيات واملوارد 
املتاحة املتعلقة بكل حق 
من احلقوق الواردة يف 

االتفاقية

• آليات ومؤشرات التتبع 
والبيانات االحصائية

• إدماج احلقوق املعنية 
وإمكانية تطبيقها بشكل 

مباشر يف النظام الداخلي، 
مع إدراج أمثلة عن األحكام 

القضائية

من املمكن إرفاق 
ملحقات:

• وثائق إضافية 
مترجمة إلى إحدى 

لغات عمل اللجنة

• مقتطفات من 
الوثائق املقدمة 
لهيئات املراقبة 
)منظمة العمل 

الدولية( لتجنب 
االزدواجية، إن 

وجدت

حجم الوثيقة:

21.200 كلمة كحد 
أقصى بالنسبة 

للتقرير
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جلنة حقوق

 اإلنسان

CCPR/C/66/
GUI/Rev.2

)2000(

متوفرة يف وثيقة 
جتميع املبادئ 

HRI/ التوجيهية
GEN/2/Rev.6

)2009(

يجب أن تتضمن 
التقارير:

• اإلجراءات 
املتخذة تبعا 
للمالحظات 

اخلتامية 
)املواضيع التي 
تثير االنشغال 
والتوصيات( 

)»نقاط انطالق 
الفحص«(، وتقييم 

الدولة الطرف 
للتقدم احملرز 

وللوضع احلالي 
فيما يتعلق 

مبمارسة احلقوق 
املعترف بها

• معلومات حول 
مدى احترام 
البروتوكولني 

االختياريني )إذا 
كانت الطلبات أو 

الصعوبات متعلقة 
بإجراء البالغات 

الفردية(

ضرورة أخذ 
التعليقات العامة 

للجنة بعني 
االعتبار 

- - - -

اإلجراء املبسط 
متوفر.

مالحظة: توجد مبادئ 
توجيهية خاصة بكل مادة

أمثلة عن أهم العناصر:

• التبرير املنهجي 
للتحفظات واإلعالنات 
)إذا مت اإلبقاء عليها(، 
عند االقتضاء، وتقدمي 

توضيحات بشأن 
االستثناءات ونطاقها، يف 
إطار املادة 4 من العهد، 

وكذا بشأن قيود أو 
حدود ممارسة احلقوق 

املعنية )من حيث طبيعتها 
ومداها(

• بيانات إحصائية متكن 
من تقييم اإلعمال

• معلومات حول املساواة 
بني الرجل واملرأة يف 

ممارسة احلقوق املعترف 
بها

• العقبات والصعوبات التي 
متت مواجهتها، وحجمها، 

وأسبابها، والتدابير 
الالزمة للتغلب عليها

• التطرق إلى كل مادة 
من مواد العهد على 
حدة حسب الترتيب 

• ترقيم الفقرات

• حتيني الوثيقة 
األساسية املشتركة 
باملوازاة مع إعداد 

التقرير

حجم الوثيقة:

21.200 كلمة كحد 
أقصى بالنسبة 

للتقرير



الجزء الثاني: منهجية إعداد التقارير 40

جلنة مناهضة 
التعذيب

CAT/C/14/Rev.1

)1998(

متوفرة يف وثيقة 
جتميع املبادئ 

HRI/ التوجيهية
GEN/2/Rev.6

)2009(

يجب أن تتضمن 
التقارير معلومات 

عن التدابير 
املتخذة خالل 
الفترة ما بني 

تقدمي التقرير 
)الدوري( السابق 
وآخر تقرير، وكل 

مستجد يتعلق 
بإعمال االتفاقية 
خالل هذه الفترة.

االهتمام بإجراء 
مشاورات واسعة 

)وتقدمي معلومات 
عنها( )يف إشارة 

إلى التقرير 
األولي(

- - - -

مت قبول اإلجراء 
املبسط من طرف 

اململكة املغربية.

أمثلة عن أهم العناصر:

• التغييرات التشريعية 
واملؤسساتية التي تؤثر 

يف إعمال االتفاقية، وال 
سيما فيما يتعلق بأماكن 

االحتجاز والتدريبات التي 
تلقاها املوظفون املكلفون 

بإنفاذ القانون وموظفو 
اخلدمات الطبية

• التشريعات اجلديدة ذات 
الصلة باالتفاقية

 •الشكاوى واالستفسارات 
وقرارات االتهام 

واإلجراءات واألحكام وجبر 
الضرر والتعويضات عن 

أفعال التعذيب وغيره من 
ضروب املعاملة أو العقوبة 
القاسية أو الالإنسانية أو 

املهينة

• أية صعوبة حتول دون 
قيام الدولة الطرف بالوفاء 

متاماً بااللتزامات التي 
تعهدت بها

مقترح لهيكلة التقرير 
حسب 3 أجزاء:

 1-معلومات عن 
التدابير اجلديدة 
التي مت اتخاذها

 2-املعلومات 
اإلضافية املطلوبة

3- احترام 
استنتاجات وتوصيات 

اللجنة

حجم الوثيقة:

21.200 كلمة كحد 
أقصى بالنسبة 

للتقرير
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اللجنة املعنية 
بالقضاء على 

التمييز ضد املرأة

2008  )املرجع 
غير  محدد(

متوفرة يف وثيقة 
جتميع املبادئ 

HRI/ التوجيهية
GEN/2/Rev.6

)2009(

يجب أن تتضمن 
التقارير:

• معلومات عن 
إعمال االتفاقية 

والتوصيات 
العامة )الفقرة 

أ.(2.4خالل 
الفترة املنصرمة 

)الفقرة 17(

•  تقريرا عن 
التشريعات 

والتدابيرالقانونية 
اجلديدة التي مت 

اعتمادها

• معلومات حول 
تنفيذ البروتوكول 
االختياري،حسب 
االقتضاء،ومنهاج 

عمل بكني، 
والقرار 1325 
ملجلس األمن، 

واألهداف 
اإلمنائية لألفية

مالحظة: توجد مبادئ 
توجيهية خاصة بكل مادة

أمثلة عن أهم العناصر:

• معلومات حتليلية بشأن 
ما تخلّفه القوانني وتفاعل 

النظم القانونية املتعددة 
والسياسات والبرامج من 

آثار على املرأة

• وضعية التحفظات 
واإلعالنات وأسباب اإلبقاء 

عليها

• الصعوبات املستمرة أو 
اجلديدة والتدابير املتخذة 

للتغلب عليها

• إعمال االتفاقية فيما 
يتعلق مبختلف فئات 
النساء، وخاصة منها 

الفئات اخلاضعة ألشكال 
متعددة من التمييز 

• بيانات إحصائية 
ومعلومات مفصلة 

بحسب األبعاد اجلنسية 
واجلنسانية

يجب أن حتترم 
الهيكلة ترتيب فصول 

االتفاقية

حجم الوثيقة:

21.200 كلمة كحد 
أقصى بالنسبة 

للتقرير
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جلنة القضاء 
على التمييز 

العنصري

2007  )املرجع 
غير  محدد(

متوفرة يف وثيقة 
جتميع املبادئ 
HRI/ التوجيهية
GEN/2/Rev.6

)2009(

يجب على 
التقارير أن:

• تعكس الوضع 
احلقيقي لإلعمال 
الفعلي لالتفاقية 

والتقدم احملرز

• تأخذ بعني 
االعتبار املمارسة 

وتفسير اللجنة 
لالتفاقية )انظر 

التوصيات العامة(

• تبني صعوبات 
اإلعمال والتدابير 

املزمع اتخاذها 
للتغلب عليها، 

وكذا ما مت إجنازه 
خالل الفترة 

املعنية

ينبغي أن تشجع 
وتسهل عملية 

اإلعداد مشاركة 
املنظمات غير 
احلكومية يف 

إعداد التقارير 
)املشاركة البناءة(

مالحظة: توجد 
مبادئ توجيهية 
خاصة بكل مادة

أمثلة عن أهم 
العناصر:

• آلية تتبع إعمال االتفاقية 
ومشاركة املجتمع املدني يف 

هاته العملية

• معلومات عن األقليات 
القومية أو العرقية أو 

الشعوب األصلية املعترف 
بها، فضال عن املجتمعات 
القائمة على النسب وغير 

املواطنني والالجئني 
واملشردين داخلياً 

• معطيات إحصائية، 
والسيما نوعية، يف 

غياب جتميع للمعطيات 
املتعلقة باألعراق )إبراز 

مؤشرات دميغرافية تتعلق 
باخلصائص العرقية 
للساكنة يف الوثيقة 

األساسية املوحدة ، التي 
قد تطلب اللجنة حتديثها(

• سبل 
االنتصاف 

املتاحة يف حال 
وقوع انتهاكات

• إمكانية إدراج 
إحاالت إلى فقرات 
محددة من الوثيقة 

املشتركة )الفقرة 
 ) 14

• إمكانية إرفاق 
ملحقات

)الفقرة13(

حجم 
الوثيقة:

21.200 كلمة كحد 
أقصى بالنسبة 

للتقرير
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اللجنة املعنية 
بحقوق 

األشخاص ذوي 
اإلعاقة

CRPD/C/2/3

)2009(

يجب على 
التقارير أن:

• تقدم معلومات 
عن العراقيل 

الهيكلية أو 
الناجتة عن 

عوامل خارجة عن 
سيطرة الدولة، 

مرفقة بتفاصيل 
عن التدابير 

املتخذة للتغلب 
عليها

• تراعي تنوع 
اإلعاقات وتتجنب 

التعميمات 
)الفقرة 4( وتولي 

اهتماما خاصا 
للفئات األكثر 

هشاشة 

• تأخذ التعليقات 
العامة بعني 

االعتبار

ينبغي تشجيع 
وتسهيل مشاركة 

املنظمات غير 
احلكومية، وأن 

تُعرض يف التقرير 
اإلجراءات املتخذة 
ألجل التشاور مع 

املجتمع املدني 
وإتاحة مشاركة 

اجلميع يف عملية 
اإلعداد )الفقرة 

)3

- - - -

اإلجراء املبسط 
متوفر.

أمثلة عن أهم العناصر:

• إدماج أحكام االتفاقية 
وإمكانية تطبيقها يف 

النظام القانوني احمللي، 
مع ذكر أمثلة محددة عن 
الدعاوى القضائية ذات 

الصلة

• بيانات إحصائية مصنفة 
حسب اجلنس والسن 
ونوع اإلعاقة )جسدية 
أو حسية أو فكرية أو 

ذهنية( واألصل العرقي 
)ساكنة املدن/القرى، 

وفئات أخرى(، واألشخاص 
املعرضني ألشكال متعددة 

من التمييز

• اآلليات الوطنية لتتبع 
التقدم احملرز، مبا يف ذلك 
املؤشرات واملعايير الوطنية 

ذات الصلة

• وسائل االنتصاف املتاحة 
لضحايا انتهاك مقتضيات 

االتفاقية

• وضع التحفظات 
واإلعالنات )إذا كانت 
عامة، فيتعني تقدمي 

تفسيرها وبيان أثرها(

• حتديد مصادر 
البيانات

• إمكانية إدراج 
اقتباسات من 

نصوص أخرى أو 
إرفاق ملحقات

• ميكن التطرق إلى 
نتائج التوصيات 

السابقة يف كل أجزاء 
التقرير

• إمكانية اإلحالة 
إلى التقارير ذات 

الصلة املقدمة إلى 
منظمة العمل الدولية 
أو مبوجب اتفاقيات 

أخرى

حجم الوثيقة:

21.200 كلمة كحد 
أقصى بالنسبة 

للتقرير
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جلنة حقوق 
الطفل

CRC/C/58/
Rev.2

)2010، صيغة 
منقحة(

 CRC/C/58/Rev.1

)بشأن التقارير 
األولية والدورية( 
)2005، الصيغة 

السابقة(

البروتوكوالت 
االختيارية: 

بيع األطفال 
واستغاللهم يف 

البغاء ويف املواد 
CRC/C/( اإلباحية

)OPSC/2

)2006(

اشتراك األطفال 
يف النزاعات 

CRC/C/( املسلحة
)OPAC/2

)2007(

يجب أن تتضمن 
التقارير:

• وصفا متوازنا 
للوضع الرسمي 
املتعلق بالتشريع 
والوضع القائم 
فعليا، والتقدم 

احملرز والتحديات 
املطروحة منذ 
تقدمي التقرير 

السابق

• تقدميا عاما 
لآلليات التي 

مت وضعها لتتبع 
التقدم احملرز

• إشارات صريحة 
إلى التدابير 

املتخذة عقب 
تلقي التوصيات 

السابقة

• أخذ التعليقات 
العامة بعني 

االعتبار

• مالحظات 
حول التحفظات 

واإلعالنات 

مالحظة: توجد مبادئ 
توجيهية خاصة بكل 

مجموعة من املواد ومبادئ 
توجيهية خاصة 

بالبروتوكولن االختيارين

أمثلة عن أهم العناصر:

• معلومات حتليلية حول 
آثار التشريعات والنظام 

القانوني واالجتهاد 
القضائي واإلطار 

املؤسساتي والسياسات 
والبرامج  على األطفال

• توزيع املوارد املالية )مع 
التمييز بني حصة امليزانية 

الوطنية وحصة التمويل 
اخلارجي(

• بيانات إحصائية سنوية 
مصنفة حسب العمر والفئة 

العمرية واجلنس وغيرها 
من املعايير ذات الصلة

• العوامل والصعوبات التي 
تعيق الوفاء بااللتزامات 

واألهداف املستقبلية التي 
مت وضعها 

•إمكانية اإلشارة إلى 
التقارير السابقة 

وإلى الوثيقة 
األساسية املشتركة 

)الفقرة ثانيا-8، 
صيغة 2010(

• إدراج قائمة 
احملتويات، والترقيم 
حسب ترتيب أجزاء 

االتفاقية

• إمكانية إرفاق 
ملحقات )نصوص 

تشريعية أو قرارات 
قضائية(

• ضرورة حتديث 
الوثيقة األساسية 

املشتركة

حجم الوثيقة:

21.200 كلمة كحد 
أقصى بالنسبة 

للتقرير
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جلنة حماية 
حقوق العمال 

املهاجرين

2004  )املرجع 
غير  محدد(

متوفرة يف وثيقة 
جتميع املبادئ 
HRI/ التوجيهية
GEN/2/Rev.6

)2009(

يجب على 
التقارير أن:

• تأخذ بعني 
االعتبار 

القضايا التي 
أثارتها اللجنة 
يف مالحظاتها 

اخلتامية السابقة 
وأن توضح 

التدابير العملية 
ذات الصلة

• تذكر الصعوبات 
التي متت 
مواجهتها

• تقدم تقريرا عن 
التدابير املتخذة 
لنشر االتفاقية 
وتعزيزها وعن 

مبادرات التعاون 
مع املجتمع املدني

- - - -

اإلجراء املبسط 
متوفر.

أمثلة عن أهم العناصر:

• معلومات حول التطورات 
األخيرة يف القانون 

واملمارسة، وحول التطبيق 
العملي للتشريعات

• بيانات مصنفة حسب 
خصائص وطبيعة تدفقات 

الهجرة )الهجرة إلى 
اخلارج والعبور والهجرة 

إلى الداخل( )أو تقديرات(

• وضعية التحفظات 
والتدابير املزمع اتخاذها

• املصادقة على صكوك 
منظمة العمل الدولية )97 

و 143(

• قرارات قضائية 
متعلقة مبمارسة احلقوق 

املنصوص عليها يف 
االتفاقية

• الوضعية اخلاصة 
بالقاصرين، مبا فيهم 

املعتقلني، وكذا بضحايا 
االجتار وطالبي واللجوء

• تقسيم التقرير إلى 
قسمني: يتعلق األول 

باملعلومات العامة 
والثاني باإلجراءات 

احملددة، مع أخذ 
التوجيهات الواردة 

يف املبادئ التوجيهية 
بعني االعتبار

• قائمة شاملة 
لتوضيح كل الكلمات 

املختصرة يف نص 
التقرير

حجم الوثيقة:

21.200 كلمة كحد 
أقصى بالنسبة 

للتقرير
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اللجنة املعنية 
باالختفاء 

القسري
CD/C/2

)2012(

يجب على 
التقارير أن:

• تعكس الوضع 
احلقيقي  والتقدم 

احملرز والعقبات 
التي يجب 
مواجهتها

• تبرز األهمية 
املخصصة 

للمقاربة 
التشاركية 
والشمولية 

)املؤسسات 
الوطنية حلقوق 
اإلنسان وأقارب 

الضحايا 
واملدافعني عنهم( 

)الفقرة 9(

مالحظة: توجد مبادئ 
توجيهية خاصة بكل مادة

أمثلة عن أهم العناصر:

• تقدمي موجز لإلطار 
التشريعي

• بيانات إحصائية )مثال 
عدد حاالت االختفاء، مع 

تصنيفها(

• القرارات القضائية 
املستندة إلى االتفاقية

• التدابير اإلدارية ذات 
الصلة وأمثلة عن الدعاوى 

املرفوعة )املتصلة مثال 
باملادة 11( 

• احلرص على الفعالية 
)القضية امللحة املتعلقة 

بإمكانية االحتجاج بأحكام 
االتفاقية وبإنفاذها يف 
إطار الدول االحتادية( 

)الفقرة11 (

• التطرق إلى كل 
مادة من مواد 

االتفاقية على حدة

• إحلاق النصوص 
التشريعية

حجم الوثيقة:

21.200 كلمة كحد 
أقصى بالنسبة 

للتقرير

4.1.2 اإلجراء املبسط وقائمة املسائل املطروحة للنقاش

ــدول  ــى ال ــا عل ــة واقتراحه ــات اعتمــاد إجــراءات إضافي ــأت بعــض الهيئ اخلالصــة: ارت
مــن أجــل تيســير عمليــة إعــداد التقاريــر الدوريــة وتقدميهــا والنظــر فيهــا. ومــن املهــم 
أخــذ هــذه اإلجــراءات بعــني االعتبــار عنــد وجودهــا، ألنهــا تضــع إطــارا مختلفــا ملضمــون 
وشــكل التقاريــر. وهــي تســعى إلــى حتقيــق فاعليــة أكبــر بالنســبة للــدول والهيئــات، 

ضمــن املجهــودات املشــتركة الراميــة إلــى ضمــان جــودة التفاعــل وفعاليــة املراقبــة.

اإلجراء املبسط لتقدمي التقارير:

الســيما  التقاريــر،  إلعــداد  مبســطا«  »إجــراء  املعاهــدات  هيئــات  بعــض  اســتحدثت 
جلنــة مناهضــة التعذيــب واللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان واللجنــة املعنيــة بحمايــة 
حقــوق العمــال املهاجريــن، يهــدف إلــى تســهيل صياغــة التقاريــر والنظــر فيهــا مــن قبــل 
ــة التفاعــل.  ــك باســتخدام مجموعــة مــن األســئلة احملــددة كمحــور لعملي ــات، وذل الهيئ
ــر كل  ــث تُعتب ــة الطــرف، حي ــر الدول ــة عــن هــذه األســئلة تقري ــة الكتابي وتشــكل األجوب
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ــة تقــدم تقريرهــا حســب هــذا اإلجــراء اجلديــد أنهــا قــد أوفــت بالتزاماتهــا بهــذا  دول
الصــدد يف الفتــرة موضــوع الفحــص. ويتــم إرســال قائمــة املســائل إلــى الدولــة املعنيــة، 
التــي عليهــا أن جتيــب عنهــا باتبــاع نفــس املبــادئ التوجيهيــة املنصــوص عليهــا إلعــداد 

ــة(. ــة املعني ــات أخــرى مــن الهيئ ــة )إال إذا توفــرت توجيه ــر الدوري التقاري

مخطط مراحل اإلجراء املبسط 

املرحلة األولى 

املعاهــدة  هيئــة  ترســل 
قائمــة األســئلة، التــي ترتكــز 
التوصيــات  علــى  أساســا 
األمــر  تعلــق  إن  الســابقة 

دوري. بتقريــر 

املرحلة الثانية

الطــرف  الدولــة  تقــدم 
املبنــي  الــدوري  تقريرهــا 
ــم  ــى قائمــة األســئلة، ويت عل

للترجمــة. إرســاله 

املرحلة الثالثة 

اســتنادا  احلــوار  يجــرى 
إلــى تقريــر الدولــة الطــرف 
علــى  جوابــا  أتــى  الــذي 

األســئلة. قائمــة 

حتبذ اجلمعية العامة لأمم املتحدة هذا اإلجراء، حيث أنها: 

»1.تشــجع هيئــات معاهــدات حقــوق اإلنســان علــى عــرض اإلجــراء املبســط لتقــدمي 
التقاريــر علــى الــدول األطــراف لتنظــر فيــه، ووضــع حــد أقصــى لعــدد األســئلة املدرجــة؛

 2. تشــجع الــدول األطــراف علــى النظــر يف إمكانيــة اســتخدام اإلجــراء املبســط لتقــدمي 
التقاريــر، عنــد عرضــه عليهــا، تيســيرا إلعــداد تقاريرهــا وعقــد جلســات التحــاور بشــأن 

 .9

تنفيــذ التزاماتهــا التعاهدية« 19

ــدول األطــراف أن تواصــل  ــن لل ــث ميك ــة، حي ويبقــى اإلجــراء املبســط مســألة اختياري
ــدي. ــق اإلجــراء التقلي تقــدمي تقاريرهــا وف

وضعية قبول اململكة املغربية لإلجراء املبسط

مت قبوله )منذ يناير 2013( جلنة مناهضة التعذيب 

... اللجنة املعنية بحماية حقوق العمال املهاجرين

... )قــدم املغــرب تقريــره األولــي بتاريــخ 17 
مــارس 2014(

اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

... اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان

19  الجمعية العامة لألمم املتحدة، قرار اتخذته الجمعية العامة يف 9 نيسان/أبريل A/RES/68/268( 2014(، ص.4
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ــات معاهــدات حقــوق اإلنســان وأســاليب  ــى نظــام هيئ مقتطــف: نظــرة عامــة عل
20

ــدول األطــراف7 ــة باســتعراض ال العمــل املتصل

اعتمــدت جلنــة مناهضــة التعذيــب واللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان هــذا اإلجــراء 
اجلديــد لقائمــة املســائل التــي حتــدد قبــل تقــدمي التقاريــر بشــكل جتريبــي ســنة 
2009. ويف ســنة 2011، أجرت جلنة مناهضة التعذيب تقييما أوليا كانت نتيجته 
مشــجعة علــى مواصلــة اســتخدام هــذا اإلجــراء )CAT/C/2/47(. واعتمــدت 
اللجنــة املعنيــة بحمايــة حقــوق العمــال املهاجريــن إجــراء القوائــم املســبقة يف أبريــل 
2012 بالنســبة للــدول األعضــاء التــي تأخــرت يف تقــدمي تقريرهــا الــدوري الثانــي 

والتــي قبلــت باتبــاع هــذا اإلجــراء. )الفقــرة 73(

كمــا اعتمــدت اللجنــة املعنيــة بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة اإلجــراء املبســط لتقــدمي 
التقاريــر يف شــتنبر2013 بالنســبة للتقاريــر الدوريــة الواجــب تقدميهــا ابتــداء مــن ســنة 

.2014

قائمة املسائل املطروحة حتضيرا ملناقشة التقرير

طــورت هيئــات املعاهــدات ممارســة جديــدة تتمثــل يف إرســال قائمــة أســئلة إلــى الدولــة 
الطــرف التــي ســينظر يف تقريرهــا قريبــا )بعــد تقــدمي التقريــر الــدوري وقبــل احلــوار 
التفاعلــي(. وتســمح هــذه األســئلة، التــي كثيــرا مــا تطاَلــب الــدول باإلجابــة عنهــا قبــل 
املناقشــة، بتحديــد املواضيــع ذات األولويــة بالنســبة للجنــة، وبتحديــث املعلومات املفصلة 
يف تقريــر الدولــة واســتكماله بإضافــة معطيــات جديــدة إن وجــدت. وقــد تتمخــض 
األســئلة التــي تطرحهــا اللجــان عــن حتليلهــا للمعلومــات التــي تقدمهــا منظمــات أخــرى 
)التقاريــر املوازيــة ملنظمــات املجتمــع املدنــي أو للمؤسســة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان(.

                                                

 )HRI/MC/2013/2( 2013 ،20 نظرة عامة عىل نظام هيئات معاهدات حقوق اإلنسان وأساليب العمل املتصلة باستعراض الدول األطراف

)ترجمة املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان(
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مخطط مراحل اإلجراء »التقليدي« 

املرحلة األولى

تقــدم الدولــة الطــرف تقريرهــا األولــي أو الــدوري 
إلــى هيئــة املعاهــدة، ويتــم إرســاله للترجمــة.

املرحلة الثانية 

للنقــاش  املطروحــة  املســائل  قائمــة  الهيئــة  عــد  تُّ
جلنــة  )باســتثناء  الطــرف  الدولــة  إلــى  وترســلها 
ترســل  التــي  العنصــري  التمييــز  علــى  القضــاء 
أجــل  مــن  الطــرف  الدولــة  الــى  املواضيــع  الئحــة 

املســائل. قائمــة  ترجمــة  وتتــم  احلــوار(. 

املرحلة الثالثة 

قائمــة  عــن  كتابيــة  أجوبــة  الطــرف  الدولــة  تقــدم 
. للترجمــة  إرســالها  ويتــم  املســائل، 

املرحلة الرابعة

الطــرف  الدولــة  تقريــر  علــى  بنــاء  احلــوار  يجــرى 
وأجوبتهــا عــن قائمــة املســائل، كمــا تعتمــد الهيئــات 
علــى مصــادر أخــرى للمعلومــات كالتقاريــر املوازيــة 

ومعلومــات واردة مــن وكاالت األمم املتحــدة.

يجــب أن يتبــع إعــداد األجوبــة عــن قائمــة املســائل نفــس املبــادئ التوجيهيــة املنصــوص 
عليهــا إلعــداد التقاريــر )انظــر 3.1.2(.

2.2 التنسيق عبر الوزاري

الفاعلــن  وباقــي  اإلنســان  بحقــوق  املكلفــة  الوزاريــة  املندوبيــة  مهمــة   1.2.2
تين سســا ملؤ ا

اخلالصــة: يكتســي إعــداد التقاريــر طابعــا عرضانيــا نظــرا لتعــدد القضايــا املتعلقــة 
ــذا، ولضمــان جنــاح  ــة. له ــف الصكــوك الدولي ــا مختل ــي تغطيه باملجــاالت الواســعة الت
عمليــة إعــداد التقاريــر، فإنــه مــن الضــروري إشــراك كل القطاعــات الوزاريــة املعنيــة 

بشــكل كامــل، مــع احلــرص علــى حتقيــق تنســيق مكثــف بينهــا.

تعتبــر مشــاركة القطاعــات التــي تتوفــر علــى كفــاءات »تقنيــة« عنصــرا حاســما لتقــدمي 
وصــف دقيــق لإلطــار القانونــي واإلداري وللممارســة العمليــة املتعلقــة بهمــا. كمــا أنــه من 
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الضــروري ضمــان تنســيق بــني الــوزارات مــن أجــل إجنــاز عمــل متســق ورفيــع املســتوى؛ 
وهــذه هــي املهمــة التــي تقــوم بهــا املندوبيــة الوزاريــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان.

ــات واالستفســارات  ــة املتطلب ــح مختصــة داخــل كل وزارة لتلبي ويوصــى بإحــداث مصال
املتعلقــة بإعــداد التقاريــر املقدمــة لهيئــات املعاهــدات، كمــا يحبــذ تعيــني شــخص أو عــدة 
ــة،  ــاره املخاطــب الرئيســي للمندوبي ــح. وباعتب أشــخاص كمنســقن داخــل هــذه املصال
املختصــة  املصالــح  وتعبئــة  وزارتــه  مســاهمة  إعــداد  مســؤولية  املنســق  إلــى  تُســنَد 
داخليــا. وتســعى شــبكة املنســقن التــي أنشــئت مببــادرة مــن املندوبيــة إلــى ضمــان تبــادل 
التجــارب واملمارســات الفضلــى بــني القطاعــات احلكوميــة. ويتطلــب اإلشــراك الناجــح 
لهــذه األطــراف املختلفــة معرفــة جيــدة بــأدوار وتطلعــات هيئــات املعاهــدات حتــى تــدرك 
الهــدف مــن املســاهمات التــي يطلــب منهــا أن تقــوم بهــا. لذلــك، فإلــى جانــب اخلبــرة 
اخلاصــة باملنســقني، تقــوم املندوبيــة بتزويدهــم باملعلومــات الضرورية، كاجلــدول الزمني 
واملالحظــات اخلتاميــة والتوصيــات العامــة واملبــادئ التوجيهيــة للهيئــات )انظــر الظهيــر 
امللحــق بهــذا الدليــل(، ومــن جملــة ذلــك هــذا اإلصــدار الــذي هــو موجــه إليهــم أيضــا.

ويرتقــب أن يســاهم إحــداث جلنــة وزاريــة دائمــة، كمــا نــص علــى ذلــك املرســوم احملــدث 
للمندوبيــة الوزاريــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان، يف تيســير عمليــة التنســيق عبــر الــوزاري.
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 مخطط املراحل األساسية للتنسيق عبر الوزاري إلعداد التقارير الوطنية21

املرحلة 1

املرحلة 2

املرحلة 3

املرحلة 4

• دعوة القطاعات الوزارية إلى اجتماع تنسيقي أولي
• تقدمي املندوبية لألهداف واملنهجية واجلدول الزمني

• توزيع الوثائق األساسية )آخر التوصيات، نص االتفاقية، التعليقات العامة ....(
• تذكير باملبادئ التوجيهية العامة إلعداد التقارير وتوجيه نصائح أولية عن طبيعة املساهمات املنتظرة

• إعداد القطاعات الوزارية ملساهماتها
• إمكانية تبادل الوثائق واملعلومات مع املندوبية بشكل غير رسمي

• باملوازاة مع هذه املرحلة: إجراء عملية التشاور الوطني )انظر 3.2(

• إرسال املساهمات إلى املندوبية )عن طريق النظام املعلوماتي املخصص بعد إطالقه(
• مراجعة املساهمات وتنسيقها وحترير مشروع التقرير

• إنشاء جلنة مصغرة للمتابعة 
• باملوازاة مع هذه املرحلة: إجراء عملية التشاور الوطني )انظر 3.2(

• مصادقة كل قطاع وزاري على أجزاء التقرير التي تعنيه
• عقد اجتماع عام للمصادقة على مشروع التقرير النهائي

• طلب معلومات إضافية من الوزارات واملؤسسات املعنية استعدادا ملناقشة التقرير

تقتضــي طريقــة عمــل املندوبيــة يف تفاعلهــا مــع القطاعــات الوزاريــة عقــد اجتمــاع 
تنســيقي أولــي يتــم خاللــه تقــدمي عــدة معلومــات، مــن بينهــا نــص االتفاقيــة وموضــوع 
التقريــر واجلــدول الزمنــي وآخــر التوصيــات. ويتعــني علــى جميــع اجلهــات املســاهمة يف 
عمليــة التحريــر أن تكــون علــى درايــة جيــدة باملبــادئ التوجيهيــة للهيئــات )انظــر 3.1.2(. 
ويســهل االحتفــاظ باملســاهمات التــي حتتــرم الشــروط املنهجيــة التــي تفرضهــا الهيئــات 
يف صيغتهــا األصليــة، ممــا يســرع عمليــة إعــداد التقريــر ويضمــن  القطاعــات احلكوميــة 

نقــال وفيــا ملســاهماتها. 

حتــرص املندوبيــة علــى توجيــه طلب املســاهمات إلــى القطاعات الوزاريــة احلكومية قبل 
تاريــخ تقــدمي التقريــر مبــدة كافيــة إلفســاح املجــال إلجــراء حــوارات معمقــة ولتخصيــص 
وقــت كاف لتنســيق عمليــة إعــداد التقريــر واملصادقــة عليــه. وتعتبــر فتــرة زمنيــة ال تقــل 
عــن ســنة واحــدة كافيــة منــذ االتصــال األول بالقطاعــات احلكوميــة إلــى غايــة تقــدمي 

التقريــر بشــكل رســمي لــأمم املتحــدة. 

21  يتم اتباع نفس املراحل إلعداد التقرير الوطني برسم االستعراض الدوري الشامل



الجزء الثاني: منهجية إعداد التقارير 52

2.2.2 اجلمع املستمر للمعطيات

اخلالصــة: ينبغــي لعمليــة إعــداد التقاريــر واحلــوار مــع الهيئــات املفضــي إلــى اعتمــاد 
املالحظــات اخلتاميــة املوجهــة للدولــة موضــوع الفحــص أن تــؤدي إلــى انطــالق عمليــة 
تنفيــذ ومتابعــة تغنــي مضمــون التقريــر املوالــي. وبذلــك تكــون حلقــات التقاريــر مترابطــة 
ودوراتهــا مســتمرة ودائمــة. وبالتالــي فمــن الضــروري إنشــاء تتبع ملســار املســاهمات التي 

يتــم إعدادهــا يف فتــرات مختلفــة مــن هــذه الــدورات وكــذا إحــداث ذاكــرة للمعلومــات.

حيــث أنــه يطلــب مــن القطاعــات احلكوميــة إعــداد مســاهمات جديــدة بشــكل منتظــم يف 
مناســبات عديــدة ومختلفــة، وبالرغــم مــن اختــالف خصائــص كل جلنــة وكل اتفاقيــة، 
ــم  ــد ته ــا ق ــا، ألنه ــة منه ــات، الســيما الرقمي ــن إعــادة اســتعمال بعــض البيان ــه ميك فإن
عــدة هيئــات. لــذا ينبغــي إنشــاء ذاكــرة مؤسســية داخــل القطاعــات الوزاريــة لتخزيــن 
املســاهمات واملعلومــات األصليــة التــي ســمحت بتحريــر هــذه املســاهمات. وقــد كان 
أحــد أهــداف إحــداث بنيــة دائمــة ممثلــة يف املندوبيــة الوزاريــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان 
 .11

»تعزيــز بنــاء اخلبــرة والذاكــرة املؤسســية عــن حقــوق اإلنســان داخــل جهــاز الدولــة«22
وتؤكــد املبــادئ التوجيهيــة املنســقة علــى أهميــة إنشــاء » نظــام فعال يجمع )مــن الوزارات 
واملكاتــب اإلحصائيــة احلكوميــة املختصــة( كل البيانــات اإلحصائيــة والبيانــات األخــرى 
.12

املتصلــة بإعمــال حقــوق اإلنســان، وذلــك بطريقــة شــاملة ومســتمرة« )الفقــرة 15( 23 

ــة  ــاع طريق ــك باتب ــر وذل ــة إعــداد التقاري ــة عملي ــز فعالي وتســمح هــذه املمارســة بتعزي
مثلــى جلمــع البيانــات، كمــا أنهــا متكــن مــن حتقيــق تناســق بــني الرســائل املضمنــة يف 

ــر. ــف التقاري مختل

النظام املعلوماتي ملتابعة تنفيذ التوصيات وتلقي املساهمات

يضمــن النظــام املعلوماتــي الــذي طورتــه املندوبيــة ملتابعــة تنفيــذ التوصيــات )املنبثقــة 
واإلجــراءات  الشــامل  الــدوري  االســتعراض  عــن  وكذلــك  التعاهديــة  الهيئــات  عــن 
اخلاصــة ملجلــس حقــوق اإلنســان( اســتمرارية عمليــة االســتعراض، وهــي تهــدف إلــى 

تعزيــز املقاربــة التشــاركية التــي اعتمدتهــا املندوبيــة عبــر فضائهــا املشــترك.

يتــم إنشــاء »بطاقــة« أو عــدة بطائــق لــكل توصيــة يتــم تلقيهــا، ممــا ميكــن الــوزارات وباقــي 
األطــراف املعنيــة مــن متابعتهــا عــن طريــق املنســقني الذيــن مت تعيينهــم، والذيــن

22  الجمعية العامة لألمم املتحدة، إصالح األمم املتحدة: التدابري واملقرتحات، A/66/860( 2012(، ص.121

23  تجميــع املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بشــكل ومحتــوى التقاريــر املطلــوب تقدميهــا مــن الــدول األطــراف يف املعاهــدات الدوليــة لحقــوق 

)HRI/GEN/2/Rev.6( 2009 ،اإلنسان
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 يُطلــب منهــم تقــدمي مســاهمات قطاعاتهــم بواســطة النظــام املعلوماتــي املعــد لهــذا 
الغــرض.

وينبغــي للمســاهمات التــي يــزود بهــا املنســقون البطائــق املذكــورة أن تكــون مطابقــة 
لتطلعــات هيــآت املعاهــدات )انظــر 1.2(، وأن تقــدم معلومــات عــن وضعيــة تنفيــذ 
التوصيــات، مــع إبــراز اإلطــار القانونــي واملؤسســاتي، والسياســات واالســتراتيجيات، 
والدراســات واألبحــاث واملؤشــرات )التــي ميكــن إرفاقهــا( التــي تــدل علــى التنفيــذ الفعلــي 
للحقــوق املذكــورة يف التوصيــة وعلــى إمكانيــة التقاضــي بشــأنها وســبل االنتصــاف 
املتعلقــة بهــا، وكــذا اجلوانــب املرتبطــة بالتدريــب والتوعيــة بحقــوق اإلنســان إن وجــدت.

ملحوظــة: يتــم حاليــا وضــع اللمســات األخيــرة علــى النظــام املعلوماتــي، وســيتم إخبــار 
املنســقني وتدريبهــم علــى اســتعماله فــور إطالقــه.

ســيكون االســتخدام الفعــال واملشــترك لهــذه الوســيلة ذا أهميــة قصــوى لضمــان إحــداث 
ذاكــرة مؤسســاتية وتســهيل عمليــة إعــداد التقاريــر، حيــث يرتكــز مضمــون التقاريــر 
بشــكل كبيــر علــى متابعــة تنفيــذ التوصيــات املنبثقــة عــن احلــوارات الســابقة. لهــذا 
فإنــه يرجــى أن يحســن املنســقون املمثلــون ملختلــف القطاعــات احلكوميــة اســتعمال هــذه 

الوســيلة املعلوماتيــة عندمــا تصبــح جاهــزة.

3.2 املشاورات على املستوى الوطني

مقتطف: الوثيقة األساسية املوحدة للمملكة املغربية )غشت 2012(824

»... ســيتم احلــرص علــى تقــدمي باقــي التقاريــر األخــرى املواليــة يف اآلجــال 
احملــددة لهــا، وفــق مقاربــة تشــاركية وتشــاورية تنبنــي علــى إشــراك كافــة األطــراف 
املعنيــة مــن برملــان وإدارات حكوميــة ومؤسســات وطنيــة ومنظمــات غيــر حكوميــة 
يف مســار إعــداد التقاريــر الوطنيــة وأثنــاء عرضهــا ومناقشــتها أمــام مجلــس حقــوق 
اإلنســان وهيئــات املعاهــدات وكــذا فيمــا يخــص تتبــع تنفيــذ التوصيــات الصــادرة 

عقــب ذلــك.« )الفقــرة 53(

1.3.2 املسوغات والفرص

اخلالصــة: توصــي هيئــات املعاهــدات بشــدة بإجــراء مشــاورات وطنيــة واســعة وفعالــة 
خــالل فتــرة إعــداد التقريــر. وتعتبــر هــذه املشــاورات ضمانــا جلــودة العمــل، ألنهــا تفــرز 

                                                

)HRI/CORE/MAR/2012( 2012 ،24 اململكة املغربية، الوثيقة األساسية التي تشكل جزًءا من تقارير الدول األطراف
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ديناميــة تســاهم يف تعزيــز احتــرام حقــوق اإلنســان، كمــا أنهــا تدعــم مقاربــة تعتمــد علــى 
مراعــاة اإلجنــازات وأيضــا التحديــات والعراقيــل علــى املســتويني الوطنــي واإلقليمــي.

ــام  ــع الع ــي يف التتب ــع املدن ــة وإشــراك املجتم ــراح إجــراء مشــاورات وطني ــد ورد اقت وق
إلعمــال االتفاقيــات الدوليــة ضمــن املبــادئ التوجيهيــة املنســقة لتقــدمي التقاريــر، التــي 
تنــص علــى أنــه: »... ينبغــي أن تــؤدي عمليــة تقــدمي التقاريــر علــى الصعيــد الوطنــي، إلى 
تشــجيع وتيســير الفحــص العلنــي للسياســات احلكوميــة والتفاعــل البّنــاء مــع العناصــر 
ــادل، بهــدف حتقيــق  ــرام املتب ــاخ مــن التعــاون واالحت ــة يف املجتمــع املدنــي يف من الفاعل
 .13 

تقــدم يف متتــع اجلميــع باحلقــوق التــي حتميهــا االتفاقيــة ذات الصلــة« )الفقــرة 10( 25
وتؤكــد املبــادئ التوجيهيــة للجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري مثــال أنــه »... يتعــني 
علــى الــدول األطــراف تشــجيع وتيســير مشــاركة املنظمــات غيــر احلكوميــة يف إعــداد 
التقاريــر. وهــذه املشــاركة البنــاءة مــن جانــب املنظمــات غيــر احلكوميــة ســتنهض بنوعيــة 

14 

التقاريــر فضــاًل عــن تعزيــز متتــع الكافــة باحلقــوق احملميــة باالتفاقيــة« )الفقــرة 3(.26

تولــي هيئــات املعاهــدات خــالل االســتعراض أهميــة كبرى للمشــاورات التــي مت تنظيمها، 
حيــث تطــرح بشــكل منتظــم علــى الــدول ومنظمــات املجتمــع املدنــي أســئلة حــول شــكل 
هــذه املشــاورات وجدولهــا الزمنــي ونتائجهــا. وبالتالــي فهــي تتوقــع أن تقــدم التقاريــر 
الدوريــة عرضــا للمنهجيــة املعتمــدة وللمشــاورات املنظمــة خــالل عمليــة اإلعــداد، حيــث 
ــرام  ــه بشــأن احت ــذي جتري ــم ال ــار خــالل التقيي ــني االعتب ــم أخــذ هــذه العناصــر بع يت

الدولــة اللتزاماتهــا وموضوعيــة املعلومــات املقدمــة.

وبذلك فإن للمشاورات فوائد مختلفة، منها: 

- أنهــا تســمح باالطــالع علــى الصعوبــات الفعليــة التــي تواجههــا اجلمعيــات وباقــي 
األطــراف املعنيــة؛

- أنــه ميكــن للمجتمــع املدنــي أن يســاهم يف الرفــع مــن جــودة التقريــر بلفــت االنتبــاه إلــى 
بعــض املبــادرات التــي قــد تغفــل عنهــا األطــراف املســاهمة يف إعداده؛

- أنهــا متكــن مــن تقــدمي التحديــات واإلكراهــات املرتبطــة بتنفيــذ بعــض االلتزامــات يف 
معــرض التقريــر الوطنــي، ممــا يرفــع مــن جودته بشــكل كبير بالنســبة لهيــآت املعاهدات؛

25  تجميع املبادئ التوجيهية املتعلقة بشكل ومحتوى التقارير املطلوب تقدميها من الدول األطراف يف املعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان، 

)HRI/GEN/2/Rev.6( 2009

26  لجنة القضاء عىل التمييز العنرصي، املبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء عىل التمييز العنرصي التي يتعني عىل الدول 

)CERD/C/2007/1( 2008 ،األطراف تقدميها مبوجب الفقرة 1 من املادة 9 من االتفاقية
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- أن اإلنصــات لدعــوات واقتراحــات ومالحظــات املجتمــع املدنــي يســمح بتفــادي أو 
ــد الفحــص؛  ــة عن ــآت املعاهــدات للدول ــا هي ــي قــد توجهه توقــع االنتقــادات الت

- أن إشــراك املجتمــع املدنــي يســمح باالنخــراط يف ديناميــة إيجابيــة تقــوم علــى تبــادل 
املعلومــات واحلــوار ألجــل تعزيــز االحتــرام الفعلــي حلقــوق اإلنســان.

ويجــدر التذكيــر أن هيــآت املعاهــدات تتلقــى بشــكل مباشــر التقاريــر املوازيــة ملختلــف 
الفاعلني املعنيني. 

مثال: اللجنة املعنية بحاالت االختفاء القسري – النظر يف التقارير املوازية927

يجــوز للجنــة أن تتلقــى، عــن طريــق األمــني العــام، تقاريــر أو وثائــق أو معلومــات 
أخــرى بديلــة مــن املؤسســات الوطنيــة حلقوق اإلنســان، واملنظمات غيــر احلكومية، 
ورابطــات أســر الضحايــا، وغيرهــا مــن منظمــات املجتمــع املدنــي ذات الصلــة، مــن 
فــرادى اخلبــراء، لتكويــن صــورة أشــمل لكيفيــة تنفيــذ الدولــة الطــرف لالتفاقيــة. 

)املــادة 52(

بعض املبادئ العامة إلجراء املشاورات:

- إجراء مشاورات شمولية، بإشراك املنظمات العامة واملتخصصة على حد سواء؛

- إتاحة وقت كاف لأطراف التي متت استشارتها من أجل مشاركة فعالة؛

- أخذ نتائج املشاورات على محمل اجلّد من أجل حتسني مشروع التقرير.

                                                

)CED/C/1( 2012 ،27 اللجنة املعنية بحاالت االختفاء القرسي، النظام الداخيل
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2.3.2 املشاورات مع املؤسسات الوطنية ومنظمات املجتمع املدني:

مخطط املشاورات

املرحلة 1

املرحلة 2

املرحلة 3

املرحلة 4

• دعوة املؤسسات العمومية إلى االجتماعات التنسيقية األولية
• إشراك البرملان واملؤسسات الوطنية املعنية

• دعوة املنظمات غير احلكومية

• تنظيم مشاورات جهوية ووطنية مببادرة من املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان
• إدراج الدروس املستخلصة من هذه املشاورات يف مشروع التقرير

• استكمال املشاورات بشأن مشروع التقرير
• إدمــاج املندوبيــة لالقتراحــات واملعطيــات الصــادرة عــن املؤسســات التــي متــت مشــاورتها، ممــا يســمح بالرفــع 

مــن جــودة التقريــر

• إنهاء ونشر التقرير الوطني )الذي مت إرساله للجنة(
• وجــود فرصــة بالنســبة للمؤسســة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان ومنظمــات املجتمــع املدنــي لتقــدمي معلومــات 

ومالحظــات للجنــة املعنيــة بشــكل مباشــر )التقاريــر املوازيــة(

احلوار مع املؤسسات الوطنية، السيما املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان:

تتمثــل املؤسســة الوطنيــة املعنيــة بشــكل مباشــر بعمليــة إعــداد التقاريــر املوجهــة لهيئــات 
املعاهــدات يف املؤسســة الوطنيــة لتعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان، التــي تكــون مطابقــة 
ملبــادئ باريــس، )وهــي املجلــس الوطنــي حلقــوق اإلنســان يف اململكــة املغربيــة(. وتذكــر 
املبــادئ املتعلقــة مبركــز املؤسســات الوطنيــة لتعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان، واملســماة 
بـــ »مبــادئ باريــس«، أنــه يتعــني علــى هــذه املؤسســات »املســاهمة يف إعــداد التقاريــر التي 
ــى املؤسســات  ــك إل ــات وجلــان األمم املتحــدة وكذل ــى هيئ ــا إل ــدول أن تقدمه ــي لل ينبغ
ــرأي يف  ــداء ال ــد االقتضــاء، إب ــا مبوجــب املعاهــدات، وعن ــذا اللتزاماته ــة تنفي اإلقليمي
هــذا املوضــوع مــع إيــالء االحتــرام الواجــب الســتقاللها« )االختصاصــات واملســؤوليات، 
الفقــرة 3.د(. ومبوجــب واليتهــا الواســعة التــي تغطــي جميــع حقــوق اإلنســان فإنــه يتعــني 
إشــراك املؤسســات الوطنيــة حلقــوق اإلنســان يف إعــداد جميــع التقاريــر املوجهــة لهيئــات 

املعاهــدات، وذلــك مــع احتــرام اســتقاللها.
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أمــا املؤسســات الوطنيــة التــي لهــا واليــة أكثــر تخصصــا، مثــل املجلــس االقتصــادي 
واالجتماعــي والبيئــي أو مؤسســة الوســيط، فتتيعــن استشــارتها بشــأن املواضيــع التــي 
تدخــل مباشــرة يف مجــال اختصاصاتهــا. وميكــن أن يتــم إشــراك املؤسســات الوطنيــة يف 
عمليــة إعــداد التقاريــر منــذ املرحلــة األولــى، أي منــذ االجتمــاع التنســيقي األول الــذي 

تنظمــه املندوبيــة الوزاريــة، وخــالل كل املراحــل األخــرى.

وميكــن لهــذه املؤسســات التفاعــل بشــأن الصيــغ املختلفــة للتقريــر طيلــة عمليــة اإلعــداد، 
وذلــك بتوفيــر معلومــات إضافيــة مســتمدة مــن حتليلهــا للوضــع واقتــراح تعديــالت يف 
الشــكل واملضمــون. وتدخــل هــذه املســاهمات يف إطــار مهمــة هــذه املؤسســات املتعلقــة 
بإبــداء الــرأي واملشــورة للحكومــة، وقــد يتــم اســتكمالها بوثيقــة يتــم اعتمادهــا ونشــرها 
ــى األمم املتحــدة. وقــد  ــي إل ــر الوطن ــة اإلعــداد وبعــد إرســال التقري ــاء عملي ــد انته عن
ســمحت املقاربــة التــي اعتمدتهــا املندوبيــة بإشــراك املؤسســة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان 

منــذ بدايــة العمليــة وفقــا ملوضــوع كل تقريــر.

فضــال عــن ذلــك، تواصــل املندوبيــة تطويــر هــذه املقاربــة التشــاركية طبقــا لتوصيــات 
األمم املتحــدة مــن أجــل إشــراك أفضــل للبرملــان.

احلوار مع منظمات املجتمع املدني:

ــى  ــر عل ــة إعــداد التقاري ــق يف عملي ــي بشــكل وثي ــع املدن ــات املجتم ــم إشــراك منظم يت
األقــل منــذ املرحلــة الثانيــة، أي منــذ عقــد االتصــال مــع القطاعــات احلكوميــة وبدئهــا 
يف حتريــر املســاهمات. ويتبــني خــالل هــذه املرحلــة أن املشــاورات العامــة التــي تهــدف 
إلــى جتميــع مالحظــات املنظمــات الناشــطة يف امليــدان قــد تســمح بتقاســم للمعلومــات 
العموميــة.  القانونيــة والسياســات  نتائــج وآثــار تفعيــل األحــكام  ومتكــن مــن إدراك 
واســتنادا إلــى مشــروع التقريــر، يتــم الحقــا تنظيــم اجتماعــات تشــاورية تفســح املجــال 
أمــام املشــاركني مــن املجتمــع املدنــي لتقــدمي مســاهمات كتابيــة، وذلــك فيمــا بــني 

ــة. ــة والرابع ــني الثالث املرحلت

ويجــب أن تكــون هــذه املشــاورات شــاملة، عبــر إشــراك موســع لفعاليــات املجتمــع املدنــي 
املمثلــة لــكل التيــارات املوجــودة يف املجتمــع، مبــا يف ذلــك املنظمــات غيــر احلكوميــة 
ــى املســتويني  ووســائل اإلعــالم واملراكــز اجلامعيــة والنقابــات، كمــا يتعــني تنظيمهــا عل

الوطنــي واجلهــوي، وذلــك بغيــة حتقيــق هــدف مــزدوج:

-  حتســيس املندوبيــة والقطاعــات احلكوميــة بصعوبــات الولــوج إلــى احلقــوق 
املعنيــة وباالنتهــاكات احملتمــل وقوعهــا يف مختلــف أنحــاء البــالد؛



الجزء الثاني: منهجية إعداد التقارير 58

توعيــة الفاعلــني املدنيــني علــى املســتوى اجلهــوي مبمارســة إعــداد وتقــدمي   -
األمميــة. الهيئــات  إلــى  التقاريــر 

تأخــذ املندوبيــة مســاهمات منظمــات املجتمــع املدنــي بعــني االعتبــار عــن طريــق إدراج 
بعضهــا يف مضمــون التقريــر أو إحلاقهــا بــه.

وباملــوازاة مــع املشــاورات الرســمية، تقــوم املندوبيــة بتنظيــم نــدوات أو أيــام دراســية وطنيــة 
وجهويــة حــول احلقــوق املنصــوص عليهــا يف صكــوك املعاهــدات، مما ميكــن من اإلحاطة 

برهانــات التنفيــذ وتعزيــز خبــرة القطاعــات احلكوميــة ومنظمــات املجتمع املدني.

 ميكــن للمؤسســات الوطنيــة حلقــوق اإلنســان وملنظمــات املجتمــع املدنــي أن ترســل 
تقاريــر موازيــة )علنيــة أو غيــر علنيــة( إلــى هيئــة املعاهــدة، قبــل أن تنظــر يف التقريــر 
الوطنــي، تقــدم فيهــا حتليلهــا ملــدى احتــرام الدولــة ملقتضيــات املعاهــدة املعنيــة. وتشــكل 
هــذه التقاريــر مصــادر معلومــات إضافيــة بالنســبة للهيئــات، التــي تســعى إلــى مقارنــة 
اآلراء املختلفــة عنــد النظــر يف التقريــر. وينبغــي علــى الــدول أن حتيــط علمــا بهــذه 
ــري النقــاش وتعكــس  ــا تث ــى إجنازهــا ألنه ــر وأن تشــجع املنظمــات املســتقلة عل التقاري

ــة منفتحــة. وجــود مجتمــع مدنــي غنــي ونشــيط ودميقراطي
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مثال: املشاورات املنظمة يف إطار اجلولة الثانية من االستعراض الدوري الشامل28

علــى غــرار إطــار التفاعــل مــع هيئــات املعاهــدات، شــهد إعــداد التقريــر الوطنــي 
برســم اجلولــة الثانيــة مــن االســتعراض الــدوري الشــامل، الــذي نســقته املندوبيــة 
الوزاريــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان بإشــراك كل األطــراف املعنيــة، تنظيــم عــدة 
اجتماعــات تشــاورية مــع القطاعــات احلكوميــة واملؤسســات الوطنيــة )نونبــر-
دجنبــر2011 ويناير-فبرايــر 2012(. وقــد نتــج عــن هــذه العمليــة التنســيقية تنظيــم 

ــى املســتويني الوطنــي واجلهــوي: مجموعــة مــن املشــاورات عل

يــوم وطنــي حــول آليــة االســتعراض الــدوري الشــامل، نظــم   - 1
بتاريــخ 17 نونبــر 2011

2 - نــدوة وطنيــة حــول االســتعراض الــدوري الشــامل مبشــاركة 
خبــراء دوليــني، يومــي 2 و3 دجنبــر 2011

ثالثــة أيــام جهويــة بالتعــاون مــع املجلــس الوطنــي حلقــوق   - 3
اإلنســان واجلامعــة، وذلــك مبراكــش ووجــدة والعيــون أيــام 16 و24 

دجنبــر 2011 و11 فبرايــر 2012

واملؤسســات  احلكوميــة  القطاعــات  مــع  تشــاوري  4 - اجتمــاع 
2012 ينايــر   24 يــوم  الوطنــي،  التقريــر  مشــروع  لتقــدمي  الوطنيــة 

اجتمــاع تشــاوري مــع املجتمــع املدنــي حــول مشــروع التقريــر   - 5
ــر 2012 ــوم 14 فبراي ــي، ي الوطن

6 - اجتمــاع للمصادقــة النهائيــة علــى التقريــر الوطنــي، يــوم 22 
فبرايــر 2012

وقد توخت هذه املبادرات املختلفة حتقيق األهداف التالية:

- متلك مختلف األطراف املعنية آللية االستعراض الدوري الشامل؛ 

ــدوري الشــامل:  ــة االســتعراض ال -  تقاســم املعلومــات املتعلقــة بآلي
طبيعتــه ومبادئــه وأسســه وأهدافــه وأوجــه ترابطــه مــع باقــي اآلليــات 

األمميــة حلقــوق اإلنســان؛

                                                

28 يتم تنظيم عملية تشاور ماثلة إلعداد التقارير املوجهة لهيئات املعاهدات
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- تقييم جتربة اململكة املغربية خالل استعراضها األول سنة 2008؛

- تقييــم مرحلــي حــول متابعــة التوصيــات املنبثقــة عــن االســتعراض 
األول وتعزيــز التنســيق واحلــوار بــني جميــع األطــراف املعنيــة بعمليــة 

إعــداد التقريــر الوطنــي الثانــي ؛

- إشــراك مجمــوع األطــراف املعنيــة بشــكل اســتباقي قبــل تلقــي 
الثانــي.  االســتعراض  عــن  الناجتــة  اجلديــدة  التوصيــات 

خاصــة  مكانــة  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  حقــوق  اتفاقيــة  تولــي  ملحوظــة: 
للمجتمــع املدنــي يف متابعــة إعمــال االلتزامــات. وتنــص املــادة 33.3 منهــا علــى 
املدنــي، وبخاصــة األشــخاص ذوو اإلعاقــة واملنظمــات  أن »يســهم املجتمــع 
ــة«. ويســتلزم  ــا مشــاركة كامل ــة الرصــد ] ويشــاركوا[ فيه ــم، يف عملي ــة له املمثل
هــذا الشــرط تفاعــال مؤسســيا ودائمــا، يتعــدى املشــاورات املوســمية املنظمــة يف 
إطــار إعــداد التقاريــر، بــني آليــة التعزيــز واحلمايــة واملتابعــة املنصــوص عليهــا 

ــة. ــي ذات الصل ــادة ومنظمــات املجتمــع املدن يف نفــس امل



61الجزء الثالث: تقديم التقارير ومتابعة التوصيات

الجزء الثالث: تقديم التقارير ومتابعة التوصيات

1.3 احلوار التفاعلي مع هيئات املعاهدات

1.1.3 السير العام وأهم نقط االهتمام

لــم تنــص االتفاقيــات يف األصــل بشــكل صريــح علــى تنظيــم جلســة حــوار تفاعلــي 
ــة  ــدورات تشــكل فرصــة إضافي ــدول؛ إال أن هــذه ال ــي ترســلها ال ــر الت وفحــص للتقاري
لتقــدمي معلومــات عــن تنفيــذ االلتزامــات التعاهديــة واملالحظــات اخلتاميــة والتوصيــات 

ــآت املعاهــدات يف وقــت ســابق. ــا هي ــي أصدرته الت

 ،)HRI/MC/2013/2( ومــع أن طــرق النظــر يف التقاريــر تختلــف مــن جلنــة إلــى أخــرى
فــإن فلســفتها العامــة تبقــى متطابقــة. وعمومــا، تخصــص ســت ســاعات للنظــر يف 
التقريــر، تقســم علــى جلســتني )متتابعتــني أو منفصلتــني(. وتعــني اللجنــة مقــررا/
مقــررة أو عــدة مقرريــن أو فريقــا عامــال )إلجنــاز العمــل التحضيــري(، حيــث يقــدم 
املقــرر بشــكل أولــوي حتليلــه للوضــع. وتتوفــر املزيــد مــن املعلومــات يف الوثائــق املتعلقــة 
باألنظمــة الداخليــة وأســاليب عمــل كل هيئــة )املوقــع اإللكترونــي للمفوضيــة الســامية 

ــوق اإلنســان(. حلق

اخلطــاب االفتتاحــي لرئيــس الوفــد: يكتســي هــذا اخلطــاب أهميــة كبيــرة بحســب رأي 
اخلبــراء. وميكنــه أن يبــرز بعــض التطورات/املبــادرات الرئيســية التــي أجنزتهــا الدولــة، 
كمــا ميكنــه أن يخبــر اللجنــة ببعــض التطــورات الهامــة التــي حدثــت بعــد تقــدمي التقريــر 
الكتابــي أو حتــى بعــد اإلجابــة علــى األســئلة املوضوعيــة )قائمــة املســائل(. وتطلــب 
بعــض الهيئــات، مثــل اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، أن يقــدم الوفــد ملخصــا شــفويا 
لأجوبــة علــى قائمــة املســائل املطروحــة للنقــاش. وجتــدر اإلشــارة أيضــا إلــى أن بعــض 
اللجــان اآلن متنــح للمؤسســة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان إمكانيــة التحــدث علنــا مباشــرة 
بعــد الوفــد. وتســمح املقاربــة التــي تعتمدهــا املندوبيــة الوزاريــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان 
بإعــداد جيــد للخطــاب االفتتاحــي لرئيــس الوفــد بالتنســيق مــع القطاعــات احلكوميــة 

املعنيــة.

األســئلة واألجوبــة: عــادة مــا يركــز أعضــاء هيــآت املعاهــدات أســئلتهم علــى اجلوانــب 
التــي تطرقــت إليهــا املالحظــات اخلتاميــة والتــي كانــت موضــوع توصياتهــا الســابقة، أو 
النقــط التــي مت التطــرق إليهــا يف األجوبــة علــى قائمــة املســائل املطروحــة للنقــاش، أو 
حتــى مواضيــع الســاعة البــارزة. ويتــم تقســيم املداخــالت اجلوابيــة بــني أعضــاء الوفــد 
)انظــر أيضــا 2.4.2( بحســب طبيعــة الســؤال )مثــال ســؤال ذو طابــع سياســي أو طلــب 
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تفاصيــل إحصائيــة...( والسياســات العامــة املعنيــة. وميكــن بالنســبة لبعــض اللجــان 
ــي يف  ــة بشــكل كتاب ــا تقــدمي معلومــات إضافي ــرد عــن بعــض املســائل وأحيان ــل ال تأجي
أجــل قصيــر )48 ســاعة مثــال(. لهــذا فمــن املهــم أن حتــرص القطاعــات احلكوميــة 
املختصــة وممثلوهــا )وإن كانــوا هــم أنفســهم املســؤولني عــن التنســيق فيمــا يخــص 
قضايــا حقــوق اإلنســان( علــى التوفــر يف بالدهــم علــى وســيلة جلمــع معلومــات إضافيــة 

دون أي تأخيــر.

االستعداد للحوار التفاعلي:

تعبــئ املندوبيــة الوزاريــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان، بشــراكة مــع القطاعــات احلكوميــة 
املختلفــة، وســائل متعــددة بصــورة منتظمــة للتحضيــر األمثــل ملرحلــة احلــوار التفاعلــي. 

تنظــم املفوضيــة الســامية حلقــوق اإلنســان بانتظــام جلســات إخباريــة يف جنيــف لإلجابــة 
عــن أســئلة الــدول التــي ســيتم فحــص تقاريرهــا وإعطائهــا معلومــات عــن مختلــف 

اإلجــراءات واملقاربــات التــي تعتمدهــا هيــآت املعاهــدات للنظــر يف التقاريــر.

كمــا ميكــن تنظيــم محــاكاة لالســتعراض، مبشــاركة البعثــة الدائمــة يف جنيــف، ملســاعدة 
أعضــاء وفــد اململكــة املغربيــة علــى توقــع مجريــات احلــوار مــع الهيئــات )كاحملــاكاة 
املنظمــة ســنة 2015 اســتعدادا لفحــص تقريــر اململكــة املغربيــة مــن طــرف اللجنــة املعنيــة 

باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة(.

وتقــوم املندوبيــة الوزاريــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان أيضــا بتحليــل حــوارات دول مماثلــة 
مــع هيــآت املعاهــدات.

ــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان إعــداد بطائــق مواكبــة آلخــر  ــة الوزاري  كمــا تنســق املندوبي
التطــورات ذات الصلــة بأحــكام االتفاقيــة )مثــال منــذ تقــدمي التقريــر(. ويتــم أيضا إعداد 

بطائــق للــرد علــى املعلومــات الــواردة يف مختلــف التقاريــر املوازيــة املقدمــة للهيئــات.

2.1.3 تشكيل الوفد الوطني

يتعــني عنــد تشــكيل الوفــد املمثــل للدولــة خــالل احلــوار التفاعلــي يف جنيــف االنتبــاه 
إلــى النقــاط التاليــة:

اختيار رئيس من مستوى وزاري: هذه إشارة سياسية قوية حتبذها اللجان؛  -

متثيــل مختلــف الــوزارات »التقنيــة« واملؤسســات األخــرى بشــكل يضمــن متثيــال   -
ــة  ــة املعني ــة باالتفاقي ــة ذات الصل ــا ومجــاالت السياســات العمومي ملجمــوع القضاي
وباملواضيــع الرئيســية التــي ســيتطرق إليهــا الفحــص )واملســتخلصة مــن املالحظات 
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ــة الســابقة أو قائمــة املســائل( )انظــر 4.1.2( ؛ اخلتامي
حضور ممثل عن البعثة الدبلوماسية يف جنيف )السفير( ؛  -

تعــدد االختصاصــات يف الوفــد ليشــمل مســؤولني وأطــرا يف مجــاالت متخصصــة   -
)كالصحــة والتشــغيل والتعليــم...( ؛

متثيــل مختلــف مســتويات الصالحيــة ذات الصلــة )الدولــة والســلطات اجلهويــة أو   -
احملليــة...( ؛

مراعاة التوازن بن اجلنسن الذي يعكس تنوع املجتمع.  -

11

مثال: توجيهات هيئات املعاهدات بخصوص تشكيل وفود الدول األطراف29

املبادئ التوجيهية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة:

ينبغــي لوفــد الدولــة الطــرف أن يضــم أشــخاصاً قادريــن، مــن خــالل معارفهــم 
ــى شــرح كافــة جوانــب  ــه، عل ــذي يحتلون وأهليتهــم وموقــع الســلطة أو املســاءلة ال
حقــوق اإلنســان للمــرأة يف الدولــة املقدمــة للتقريــر، وقادريــن علــى الــرد علــى 

أســئلة اللجنــة وتعليقاتهــا بشــأن تنفيــذ االتفاقيــة. )الفقــرة كاف-3(

املبادئ التوجيهية للجنة املعنية بحقوق اإلنسان:

ــادة 40  ــاالً مبوجــب امل ــا أداًء فع ــى أداء مهامه ــا عل ــة أن تضمــن قدرته ــود اللجن ت
وضمــان حصــول الدولــة الطــرف مقدمــة التقريــر علــى الفائدة القصوى من شــرط 
تقــدمي التقاريــر. ولذلــك ينبغــي لوفــد الدولــة الطــرف أن يضــم أشــخاصاً قادريــن، 
بفضــل معرفتهــم بحالــة حقــوق اإلنســان يف تلــك الدولــة وأهليتهــم لشــرحها، علــى 
الــرد علــى األســئلة املكتوبــة والشــفوية مــن اللجنــة وتعليقــات اللجنــة بشــأن مجمــل 

احلقــوق الــواردة يف العهــد. )الفقــرة زاي-3(

ملحوظة: الرد على املالحظات اخلتامية

قــد توجــه هيــآت املعاهــدات أحيانــا للدولــة الطــرف مالحظاتهــا اخلتاميــة قبــل النشــر 
بغــرض تصحيــح بعــض األخطــاء الواقعيــة احملتملــة. مــا عــدا ذلــك، ال تنــص االتفاقيــات 

                                                

29 تجميع املبادئ التوجيهية املتعلقة بشكل ومحتوى التقارير املطلوب تقدميها من الدول األطراف يف املعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان، 
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وال املمارســة املعتمــدة حلــد اآلن صراحــة علــى إمكانيــة ممارســة الدولــة الطــرف لشــكل 
مــن أشــكال »حــق الــرد« بعــد نشــر املالحظــات اخلتاميــة للجنــة. لكــن هــذه املمارســة 
تبقــى ممكنــة، وقــد تســمح بتوضيــح بعــض النقــاط التــي لــم تلــق اهتمامــا كافيــا أو التــي 
مت تفســيرها بشــكل خاطــئ. وينبغــي يف هــذه احلالــة تطبيــق نفــس املتطلبــات املنهجيــة 

املعتمــدة بالنســبة جلميــع الوثائــق الســابقة.

2.3 متابعة وتنفيذ التوصيات

1.2.3 نشر االتفاقيات والتقارير والتوصيات

أحيانــا، تشــير مقتضيــات االتفاقيــات مباشــرة إلــى ضــرورة التــزام الــدول بالعمــل علــى 
نشــر وإتاحــة إمكانيــة االطــالع علــى نــص االتفاقيــة وعلــى مجمــوع العناصــر الكتابيــة 
املتعلقــة باحلــوار والفحــص )التقريــر الوطنــي، املالحظــات اخلتاميــة...(. كمــا تتطــرق 
اللجــان إلــى هــذا املطلــب بدقــة يف املبــادئ التوجيهيــة التــي وضعتهــا وتذكــر بهــا بصفــة 

منتظمــة.

أمثلة عن توجيهات: اتفاقيات وهيئات

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة:

ــا  ــور يف بلدانه ــى نطــاق واســع لعامــة اجلمه ــدول األطــراف تقاريرهــا عل ــح ال تتي
وتيســر إمكانيــة االطــالع علــى االقتراحــات والتوصيــات العامــة املتعلقــة بهــذه 

التقاريــر. )املــادة 4.36(

:21

املبادئ التوجيهية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة30

وتتوقــع اللجنــة مــن الدولــة الطــرف أن تنشــر هــذه املالحظــات اخلتاميــة علــى 
نطــاق واســع، بجميــع اللغــات املناســبة، بهــدف اإلعــالم واملناقشــة علــى الصعيــد 

ــرة كاف-4( ــذ. )الفق ــرض التنفي ــام بغ الع

ــث  ــني الثال ــن الدوري ــل بشــأن التقريري ــوق الطف ــة حق ــة للجن املالحظــات اخلتامي
ــدا31: ــة روان ــع لدول والراب
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ــن  ــى نطــاق واســع التقريري ــح عل ــأن تتي ــك ب ــة الطــرف كذل ــة الدول وتوصــي اللجن
الطــرف  الدولــة  قدمتهــا  التــي  اخلطيــة  والــردود  والرابــع  الثالــث  الدوريــني 
ــة )املالحظــات اخلتاميــة(، وذلــك باللغــات املســتخدمة يف  والتوصيــات ذات الصل
لــع عليهــا  البلــد، بوســائل منهــا اإلنترنــت )علــى ســبيل املثــال ال احلصــر(، ليَطَّ
اجلمهــور عامــة ومنظمــات املجتمــع املدنــي ووســائط اإلعــالم ومجموعــات الشــباب 
باالتفاقيــة  الوعــي  وإذكاء  النقــاش  إثــارة  بهــدف  واألطفــال،  املهنيــة  والفئــات 

وبروتوكوالتهــا االختياريــة وتنفيذهــا ورصدهــا. )الفقــرة 68(

32
مثال تطبيقي: الوثيقة األساسية لدولة الشيلي41

وينبغــي اإلشــارة إلــى أنــه يجــري، متابعــة للمالحظــات اخلتاميــة الصــادرة عــن 
الهيئــات التعاهديــة، تعميــم تلــك املالحظــات علــى مختلــف الشــعب املختصــة. 
وتســاهم هــذه التوصيــات يف حفــز مختلــف السياســات العامــة والقوانــني الالزمــة 
إلنفــاذ االلتزامــات الدوليــة يف مجــال حقــوق اإلنســان. كذلــك، يجــري نشــر تلــك 
يتمكــن مواطنــون  بحيــث  لــوزارة اخلارجيــة  الرســمية  الصفحــة  علــى  الوثائــق 
ــة  ــوح. ويجــري ســنوياً متابع ــا بشــكل مفت ــي )هكــذا( مــن مراجعته املجتمــع الوطن

املالحظــات ذات األولويــة للدولــة. )الفقــرة 187(

وميكــن للمندوبيــة الوزاريــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان والقطاعــات احلكوميــة القيــام بعــدة 
ــادرات بتعــاون مــع املؤسســة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان ومنظمــات املجتمــع املدنــي،  مب

منهــا:

• البث العلني واملباشر للحوار التفاعلي املنظم يف جنيف؛

ــى املواقــع الرســمية )موقــع  ــة عل ــر الوطني ــة والتقاري • نشــر املالحظــات اخلتامي
ــة( ؛ ــوزارات املعني ــة وال املندوبي

• تنظيم ندوات حول موضوع االتفاقية املعنية؛

ونشــر  التقريــر  النظــر يف  بعــد  لتقــدمي اخلالصــات  اجتمــاع ختامــي  • عقــد 
اخلتاميــة؛ املالحظــات 
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•  تنظيــم تظاهــرات وحمــالت حتسيســية حــول مناســبات معينــة )اليــوم العاملــي 
حلقــوق اإلنســان )10 دجنبــر(، اليــوم العاملي للطفولــة )20 نونبر(، ذكرى التصديق 
علــى االتفاقيــات التــي يعــد املغــرب طرفــا فيهــا أو ذكــرى دخولهــا حيــز النفــاذ...(.

2.2.3 متابعة التوصيات

تدعــو مبوجبــه  للمتابعــة  رســميا  إجــراء  املعاهــدات  هيئــات  مــن  العديــد  اعتمــدت 
ــواردة  ــا لبعــض التوصيــات ال ــا مبعلومــات حــول متابعته ــى موافاته ــدول األطــراف إل ال
يف املالحظــات اخلتاميــة التــي تعتبرهــا الهيئــة ذات أولويــة )جلنــة مناهضــة التعذيــب، 
ــة  ــز العنصــري، واللجن ــى التميي ــة القضــاء عل ــوق اإلنســان، وجلن ــة بحق ــة املعني واللجن
املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، واللجنــة املعنيــة بحــاالت االختفــاء القســري، 
واللجنــة املعنيــة بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة(. ويتــم تعيــني مقــرر مــن بــني أعضــاء 

ــة املتابعــة. ــى مرحل ــة للتركيــز خصوصــا عل اللجن

ويُلــزم هــذه اإلجــراء الــدول باعتمــاد تدابيــر ســريعة لتنفيــذ التوصيــات املعنيــة وإحالــة 
مضامينهــا علــى اللجنــة يف األجــل احملــدد. ثــم يبــدأ بعدهــا عــادة حــوار بنــاء مــع اللجنــة 
ــا. وميكــن أن  ــب عليه ــة ووســائل التغل ــل احملتمل ــدة والعراقي ــر اجلدي ــر التدابي حــول أث
تقــدم اللجنــة نصائــح وتوضيحــات عــن مقتضيــات توصياتهــا. كمــا ميكــن االطــالع علــى 
تفاصيــل إضافيــة بخصــوص هــذه اإلجــراءات )وكــذا اآلجــال( يف »أســاليب العمــل« التــي 
تنشــرها مختلــف اللجــان علــى املوقــع االلكترونــي للمفوضيــة الســامية حلقــوق اإلنســان 

)انظــر املراجــع الوثائقيــة(.
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باملتابعة 51
يجــب أن تســهم التوصيــات املختــارة للمتابعــة يف منــع التعذيــب وحمايــة الضحايــا، 

بــأن تفضــي مثــال إلــى التالــي:
أ. تدعيم الضمانات القانونية املتاحة لأشخاص املسلوبة حريتهم؛

ب. إجراء حتقيقات سريعة ونزيهة يف ادعاءات التعذيب أو إساءة املعاملة؛
ج. مالحقة املشتبه فيهم ومعاقبة املتورطني يف التعذيب أو إساءة املعاملة؛

د. توفير اجلبر للضحايا.
ــا يف غضــون ســنة  ــات ممكن ــذ التوصي ــون تنفي ــي أن يك ــك، ينبغ ــى ذل وعــالوة عل

واحــدة.

ــات للمتابعــة.  ــع توصي ــى أرب ــد عل ــة مــا ال يزي ــار اللجن ــر، تخت ووفقــا لهــذه املعايي
وينبغــي أن تصــاغ التوصيــات علــى نحــو يســهل تنفيذهــا ورصدهــا )أي أن تكــون 
محــددة وقابلــة للقيــاس وممكنــة التحقــق وواقعيــة ومقيــدة زمنيا(. وتتجنــب اللجنة 

قــدر اإلمــكان اختيــار توصيــات تتضمــن مكونــات عــدة.

وتعــرض التوصيــات املختــارة بصــورة محــددة يف فقــرة يف نهايــة املالحظــات 
اخلتاميــة للجنــة. ويف هــذه الفقــرة، يطلــب إلــى الدولــة الطــرف موافــاة اللجنــة يف 
غضــون ســنة بتقريــر عــن التدابيــر املتخــذة لتنفيــذ التوصيــات. وإذا كانــت اللجنــة 
تتوقــع مــن الــدول األطــراف تنفيــذ جميــع التوصيــات الــواردة يف مالحظاتهــا 
اخلتاميــة، فــإن الــدول األطــراف مدعــوة إلــى ]أن[ تنفــذ تلــك التوصيــات املشــمولة 
باملتابعــة تنفيــذا ســريعا وملحــا، وذلــك حرصــا علــى أمــور منهــا منــع حــدوث 
وتوفيــر اجلبــر  املعاملــة  إســاءة  أو  التعذيــب  ادعــاءات  والتحقيــق يف  التعذيــب 

للضحايــا. )الفقــرات 10-7(

التوصــل  فــور  الدولــة  يتعــني علــى  للمتابعــة،  وباملــوازاة مــع هــذا اإلجــراء اخلــاص 
ــع  ــة جمي ــات التفكيــر يف إعــداد خطــة عمــل للتنفيــذ متكــن مــن تعبئ مبجمــوع التوصي
الشــركاء املعنيــني. وحُتــدد خطــة العمــل التدابيــر التــي يجــب اتخاذهــا لتلبيــة متطلبــات 
كل توصيــة، والســلطات املختصــة واجلــدول الزمنــي الــالزم اتباعــه. كمــا يجــب أن تتــم 

ــا. ــا ومقتضياته ــع جوانبه ــم جمي ــى حــدة لفه ــة عل ــل كل توصي دراســة وحتلي
                                                

)CAT/C/55/3( 2015 ،33  لجنة مناهضة التعذيب، املبادئ التوجيهية ملتابعة املالحظات الختامية
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تشــكل خطــة العمــل عنــد تفعيلهــا أساســا متينــا ومصدرا مفيــدا إلعداد التقريــر املوالي. 
وقــد طــورت املندوبيــة الوزاريــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان نظامــا معلوماتيــا ملتابعــة تنفيــذ 
ــن هــذه االســتمرارية،  ــن شــأنه أن يضم توصيــات اآلليــات األمميــة حلقــوق اإلنســان م
وأن يعــزز االلتــزام املتواصــل ملختلــف القطاعــات واملؤسســات احلكوميــة، وأن ميكــن 
املندوبيــة مــن إجــراء متابعــة فوريــة وعــن كثــب لتنفيــذ التوصيــات املوجهــة للمغــرب مــن 

طــرف هيئــات املعاهــدات واإلجــراءات اخلاصــة وآليــة االســتعراض الــدوري الشــامل.

مثال: التزامات اململكة املغربية - اجلولة الثانية من االستعراض الدوري الشامل

ــخ 19 شــتنبر  ــوق اإلنســان بتاري ــس حق ــام مجل ــر أم ــاد التقري خــالل جلســة اعتم
2012، التــزم املغــرب بــــ:

الــدوري  االســتعراض  لتوصيــات  شــامل  تنفيــذ  ضمــان   -
الشــامل وفقــا ملقاربــة تشــاركية مــع جميــع األطــراف املعنيــة، وقــد مت، 
ــو 2012، إعــداد واعتمــاد خطــة عمــل  ــد اســتعراض ماي مباشــرة بع
ملتابعــة تنفيــذ التوصيــات بإشــراك مختلــف الفاعلــني احلكوميــني 

الوطنيــة؛ واملؤسســات 

اعتبــار التقاطعــات مــع توصيــات هيئــات املعاهــدات ومختلف   -
ــس حقــوق اإلنســان )تشــمل خطــة العمــل  اإلجــراءات اخلاصــة ملجل

الثالثــة(؛ توصيــات اآلليــات 

اإلنســان،  حقــوق  مجلــس  أمــام  مرحلــي  تقريــر  تقــدمي   -
وفقــا اللتــزام طوعــي، حــول تقــدم تنفيــذ التوصيــات املنبثقــة عــن 

الشــامل. الــدوري  االســتعراض 

وطبقــا لصالحياتهــا، أعــدت املندوبيــة الوزاريــة املكلفــة بحقوق اإلنســان خطة 
عمــل ملتابعــة تنفيــذ التوصيــات ترتكــز علــى حتديــد محــاور أساســية ضمــن 
التوصيــات وتقســيمها إلــى محــاور فرعيــة مــع إبــراز: 1( موضــوع التوصيــة، 
و2( وضعهــا احلالــي، و3( التدابيــر واإلجــراءات اخلاصــة بتنفيذهــا، و4( 
املؤسســة احلكوميــة املعنيــة، و5( مؤشــرات املتابعــة، وأخيــرا 6( آجــال التنفيــذ. 
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العهود واالتفاقيات/وثائق هيئات املعاهدات:
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 الصفحات الرسمية لهيئات املعاهدات
 www.ohchr.org/FR/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx

 التعليقات العامة لهيئات املعاهدات
 http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/Pages/TBGeneralComments.aspx

 قواعد معلومات أشغال الهيئات )التقارير، املالحظات اخلتامية...(
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 قواعد معلومات البالغات الفردية )»األحكام القضائية« للهيئات(
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 إعادة بث جلسات مختلف هيئات املعاهدات
 www.treatybodywebcast.org

 جتميــع املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بشــكل ومحتــوى التقاريــر املطلــوب تقدميهــا مــن 
الــدول األطــراف يف املعاهــدات الدوليــة حلقــوق اإلنســان )املفوضيــة الســامية حلقــوق 

اإلنســان، 2009(
 www.ohchr.org/Documents/HRBodies/TB/HRI-GEN-2-REV-6_fr.doc

معلومات إضافية حول هيئات املعاهدات وطريقة عملها:

 تقريــر املفوضيــة الســامية حلقــوق اإلنســان بشــأن تعزيــز اللجــان التعاهديــة حلقــوق 
)A/66/860( اإلنســان تطبيقــا للقــرار 66/254 الصــادر عــن اجلمعيــة العامــة
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)MC/2013/2
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 صحيفة وقائع حول هيئات املعاهدات

www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet30Rev1.pdf

 قــرار اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة )2014( حــول تعزيــز وحتســني اشــتغال مجمــوع 
هيئــات معاهــدات حقــوق اإلنســان
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مصادر متعلقة مبختلف اآلليات األممية والدول األطراف:

 الفهرس العاملي حلقوق اإلنسان )محرك بحث متعدد اللغات(
http://uhri.ohchr.org

 الوثائق األساسية للدول التي تتوفر عليها
 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/CoreDocuments.aspx

 نظرة عامة عن التقارير الدورية املتأخر تقدميها لهيئات املعاهدات
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/LateReporting.aspx?Lang=Fr

 دليل منظمة األمم املتحدة للصياغة والتحرير )باللغة الفرنسية(

http://dd.dgacm.org/ores/french/index.htm

 دليل منظمة األمم املتحد للصياغة والتحرير )باللغة اإلجنليزية(

/http://dd.dgacm.org/editorialmanual
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ملحق
بإحــداث   )2011 أبريــل   11(  1432 األولــى  جمــادى   7 يف  صــادر   2.11.150 رقــم  مرســوم 

وتنظيمهــا اختصاصاتهــا  وبتحديــد  اإلنســان  بحقــوق  مكلفــة  وزاريــة  مندوبيــة 

اجلريدة الرسمية عدد 5933 الصادرة بتاريخ 7 جمادى األولى 1432 )11 أبريل 2011(

نصوص خاصة

املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان

مرسوم رقم 2.11.150 صادر يف 7 جمادى األولى 1432 )11 أبريل 2011( بإحداث 
مندوبية وزارية مكلفة بحقوق اإلنسان وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها

الوزير األول،

 بناء على الدستور، السيما الفصل 63 منه؛

 وعلــى املرســوم رقــم 2.05.1369 الصــادر يف 29 مــن شــوال 1426 )2 ديســمبر 2005( 
بتحديــد قواعــد تنظيــم القطاعــات الوزاريــة والالمتركــز اإلداري؛

ــق  ــو 1997( املتعل ــر 1418)16يوني ــم 2.97.364 الصــادر يف 10 صف ــى املرســوم رق  وعل
بوضعيــة مديــري اإلدارة املركزيــة؛ 

وعلــى املرســوم رقــم 2.93.44 الصــادر يف 7 ذي القعــدة 1413 )29 أبريــل 1993( املتعلــق 
بوضعيــة الكتــاب العامــني بالــوزارات، كما وقــع تغييره وتتميمه؛ 

وعلــى املرســوم رقــم 2.75.864 الصــادر يف 17 مــن محــرم 1396 )19 ينايــر 1976( 
ــا  ــوزارات، كم ــف ال ــا يف مختل ــام العلي ــة امله بشــأن نظــام التعويضــات املرتبطــة مبزاول

وقــع تغييــره وتتميمــه؛ 

وعلى املرسوم رقم 2.75.832 الصادر يف 27 من ذي احلجة 1395 )30 ديسمبر1975( 
بشــأن املناصــب العليــا اخلاصــة مبختلف الوزارات، كما وقــع تغييره وتتميمه؛

 وعلــى املرســوم رقــم 2.05.768 الصــادر يف 30 مــن شــوال 1429 )30 أكتوبــر 2008( 
املتعلــق بتفويــض إمضــاء الــوزراء وكتــاب الدولــة ونــواب كتــاب الدولــة؛

 وبعــد دراســة املشــروع يف املجلــس الــوزاري املجتمــع يف 27 مــن ربيــع اآلخــر 1432)فــاحت 
أبريل2011(،
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رسم ما يلي : 

املادة 1

حتدث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق اإلنسان ملحقة بالوزير األول.

املادة 2

تنــاط باملندوبيــة الوزاريــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان مهمــة إعــداد وتنفيــذ السياســة 
احلكوميــة يف مجــال الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني وحمايتهــا 

ــة والهيئــات املعنيــة. والنهــوض بهــا وذلــك بتنســيق مــع القطاعــات الوزاري

وتكلــف املندوبيــة الوزاريــة أيضــا باقتــراح كل تدبيــر يهــدف إلى ضمان دخــول االتفاقيات 
الدوليــة حلقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني التــي يكــون املغــرب طرفــا فيهــا 

حيــز التنفيــذ.

مراعــاة  مــع   ، اإلنســان  بحقــوق  املكلفــة  الوزاريــة  املندوبيــة  تكلــف  الغايــة،  ولهــذه 
بــكل  بالقيــام   ، املعنيــة  والهيئــات  القطاعــات  إلــى مختلــف  املخولــة  االختصاصــات 
عمــل، واتخــاذ كل مبــادرة مــن شــأنهما تعزيــز التقيــد بحقــوق اإلنســان يف إطــار تنفيــذ 

السياســات العموميــة  

املادة 3

تضــم املندوبيــة الوزاريــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان، باإلضافــة إلــى ديــوان املنــدوب 
الــوزاري، إدارة تتألــف ممــا يلــي:

-  كتابة عامة؛

-  مديرية للتنسيق والنهوض بحقوق اإلنسان؛

-  مديرية للحوار والشراكة مع الهيئات واجلمعيات الوطنية؛

-  مديرية للدراسات القانونية والتعاون الدولي؛

-  قسم مكلف بالشؤون اإلدارية واملالية يلحق بالكتابة العامة.

املادة 4

ــة إليــه مبوجــب املرســوم املشــار إليــه  تســند إلــى الكاتــب العــام، االختصاصــات املخول
أعــاله رقــم 2.93.44 الصــادر يف 7 ذي القعــدة 1413 )29 أبريــل 1993(.
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املادة 5

ــة،  ــة التنســيق والنهــوض بحقــوق اإلنســان، بتشــاور مــع القطاعــات املعني ــف مديري تكل
مبــا يلــي:

-  املســاهمة يف إعــداد السياســة احلكوميــة يف مجــال الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان 
والقانــون الدولــي اإلنســاني وحمايتهــا والنهــوض بهــا؛

-  تنســيق األعمــال يف مجــال تعميــم ثقافــة حقــوق اإلنســان والنهــوض بهــا وترســيخها 
وكــذا تنفيذهــا يف إطــار السياســات العموميــة؛

ــون  ــوق اإلنســان والقان ــد بحق ــز التقي ــادرة مــن شــأنها تعزي ــر أو مب ــراح كل تدبي -  اقت
ــي اإلنســاني: الدول

-  تقــدمي االستشــارات التــي تطلبهــا القطاعــات الوزاريــة املعنيــة مبناســبة إعــداد 
مشــاريع النصــوص، أو برامــج العمــل التــي قــد تكــون لهــا انعكاســات علــى حقــوق 

اإلنســاني؛ الدولــي  والقانــون  اإلنســان 

-  الســهر بتنســيق مــع القطاعــات الوزاريــة ومؤسســات ومعاهــد التعليــم املعنيــة، علــى 
تطويــر برامــج خاصــة للتربيــة والتكويــن والتحســيس يف مجــال حقــوق اإلنســان والقانــون 

الدولــي اإلنســاني؛

-  تشجيع األبحاث والدراسات يف مجال حقوق اإلنسان على الصعيد الوطني. 

املادة 6

يعهد إلى مديرية احلوار والشراكة مع الهيئات واجلمعيات الوطنية مبا يلي:

-  التعاون مع الهيئات واملؤسسات الوطنية واآليات اجلهوية حلقوق اإلنسان؛

-  تقويــة وتنميــة احلــوار والشــراكة مــع اجلمعيــات الوطنيــة العاملــة يف مجــال حقــوق 
اإلنســان أو القانــون الدولــي اإلنســاني؛

النشــيطة يف مجــاالت حقــوق  -  املســاهمة يف تقويــة قــدرات اجلمعيــات الوطنيــة 
اإلنســاني؛ الدولــي  القانــون  أو  اإلنســان 

ضمــان  ألجــل  الوطنيــة  واجلمعيــات  الهيئــات  مــع  االستشــارة  بأعمــال  القيــام    -
مســاهمتها يف تنفيــذ االســتراتيجيات أو مخططــات العمــل الوطنيــة يف مجــال حمايــة 

حقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني والنهــوض بهــا؛
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-  العمــل علــى تقويــة مســاهمة ونشــاط اجلمعيــات الوطنيــة يف إطــار الهيئــات اإلقليميــة 
والدوليــة يف مجــال حقــوق اإلنســان والقانــون الدولي اإلنســاني؛

-  وضــع آليــات للتشــاور واحلــوار مــع الهيئــات واجلمعيــات الوطنيــة فيمــا يخــص 
األعمــال املزمــع إجنازهــا علــى الصعيــد الدولــي.

املادة 7

يســند إلــى مديريــة الدراســات القانونيــة والتعــاون الدولــي، مــع مراعــاة االختصاصــات 
املخولــة لباقــي القطاعــات الوزاريــة، القيــام مبــا يلــي:

-  دراســة النصــوص التشــريعية والتنظيميــة اجلــاري بهــا العمــل بغيــة تقديــر مــدى 
مطابقتهــا ألحــكام االتفاقيــات الدوليــة يف مجــال حقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي 
اإلنســاني، التــي تكــون اململكــة املغربيــة طرفــا فيهــا، واقتــراح التدابيــر الضروريــة ألجــل 

ــورة؛ ــات املذك ــد االقتضــاء، مــع االتفاقي ــا، عن مالءمته

ــات أو  ــد التفــاوض بشــأن مشــاريع االتفاقي ــة عن ــة املعني -  مــؤازرة القطاعــات الوزاري
االتفاقــات الثنائيــة أو املتعــددة األطــراف، التــي تكــون لهــا عالقــة بحقــوق اإلنســان 

والقانــون الدولــي اإلنســاني؛

املتعلقــة بحقــوق  الدوليــة  االتفاقيــات  املســاهمة يف دراســة وفحــص مقتضيــات    -
اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني التــي تعتــزم اململكــة املغربيــة االنخــراط فيهــا أو 

املصادقــة عليهــا؛

ــات  ــة يف التظاهــرات وامللتقي ــة املغربي ــة ملشــاركة اململك ــال التحضيري -  تنســيق األعم
واالجتماعــات اإلقليميــة أو الدوليــة املتعلقــة بقضايــا حقــوق اإلنســان أو القانــون الدولــي 

اإلنســاني؛

ــى أجهــزة املعاهــدات املتعلقــة بحقــوق  ــة إل ــر الوطني ــام بإعــداد وتقــدمي التقاري -  القي
اإلنســان التــي يكــون املغــرب طرفــا فيهــا؛

-  الســهر علــى تتبــع التوصيــات واملالحظــات املترتبــة عــن فحــص التقاريــر الوطنيــة مــن 
لــدن أجهــزة املعاهــدات املذكورة؛

-  تنســيق العالقــات بــني اآلليــات واإلجــراءات اخلاصــة مبجلــس حقــوق اإلنســان 
واملفوضيــة الســامية لــأمم املتحــدة حلقــوق اإلنســان؛

-  تتبــع التقاريــر الصــادرة عــن الهيئــات الوطنيــة أو الدوليــة املتعلقــة بوضعيــة حقــوق 
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اإلنســان باملغــرب، والقيــام، عنــد االقتضــاء، بتنســيق إعــداد مشــاريع األجوبــة عليهــا.

 املادة 8

يحــدد تنظيــم مديريــات املندوبيــة الوزاريــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان بقــرار يتخــذه 
املنــدوب الــوزاري حلقــوق اإلنســان وتؤشــر عليــه الســلطة احلكوميــة املكلفــة بتحديــث 

القطاعــات العامــة والســلطة احلكوميــة املكلفــة باالقتصــاد واملاليــة.

 املادة 9

حتــدث لــدى املندوبيــة الوزاريــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان جلنــة وزاريــة دائمــة حلقــوق 
اإلنســان تتألــف مــن ممثلــي القطاعــات الوزاريــة املعنيــة.

حتــدد بقــرار للوزيــر األول اختصاصــات اللجنــة الوزاريــة حلقــوق اإلنســان وتأليفهــا 
وكيفيــات تســييرها.

املادة 10

يســند تنفيــذ هــذا املرســوم، الــذي ينشــر يف اجلريــدة الرســمية، إلــى وزيــر العــدل ووزيــر 
االقتصــاد واملاليــة والوزيــر املنتــدب لــدى الوزيــر األول املكلــف بتحديــث القطاعــات 

العامــة واملنــدوب الــوزاري املكلــف بحقــوق اإلنســان، كل واحــد منهــم فيمــا يخصــه، 

 وتنسخ، ابتداء من تاريخ نشره، جميع األحكام املنافية له.
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