
بصةرة  ااحة ةة قةا دةراقةد  0202ترتكز خطة التنمية المستدامةة لةمة   
امم ییر  حةوةرا اساسة مم مةمة  اةنةمةا الةنةعة  الةوة نةا قةا حةوةرا اساسة م 

لةتة ةوةهةا  اةدام الةتةنةمةمةة الةمةسةتةدامةة االةتةمةعةد بةمةد    ة ة    ي  م رةي
  حد. 

 
 

  اةمةكة   م 
ترفر الم رحية الس مية ل ورا اساس م األداات االنعوج الة ي

  
 
  دمةةة  مةةةمةةةقةةةرمةةة ت اتةةة ةةةقةةةمةةة ت حةةةوةةةرا اساسةةة م الةةةوةةة نةةةمةةةة ج

 
تسةةة قةةةد ج

. اكم  يمك  لعةه  األداات  م تةر ةف بة ةمة لةمةة    الطرع 
االستمراض الرط  

  ات داد نو ط التس ةع ذات الصقة. 
 ةصد التود  قا الصميد الرط  

  
 
ایمك  لعه  الممقرم ت  م تس ند قمقمة اسب غ الةطةرقةمةة الةرطةنةمةة ج
مراق   دض ا  مثا قد  المسة اا  االةتةمةهةیر  االةمةسة دلةة اسةمة د  الةوة نةرم 
ةة   
االةمةرةة ةاةة ااسدمةة ج مةة  خة   تةر ةمةةف طةةییةوةة  قةداد الةتةوةةییةر الةةرطة  

 .  الطرع 
 

  اسب غ ق   ادام التنةمةمةة 
 
ایمك   م یس قد ت قما حورا اساس م ج

  لةةعةة  حةةوةةرا مةة
)مةةثةةا الةةمةمةة   االصةة ةةة االسةةكةة  .  وة بةةقةةةالةمةةسةةتةةدامةةة الة ي

  ت داد المنمرق ت الممرحة لخطةر اس ة ة   
 
 ج
ً
امك   م یس قد  اض 

اا تخقف ق  الراب ات داد سبا مم لنة  اح قعا ب م لةمةة.   ااألكیر
اقمةقةمة ت مةتة بةمةة حةوةرا اساسة م  0202كم  سیس قد ةبط خطة ق   

  تخ مف قبد اقداد التو ةیر. 
 
 بركا منعج   ج

 اآللیات الدولیة لحقوق اإلنسان 
 

تةتةةضةةمةة  الةةتةةوةة ةیةةر الةةخةة صةةة بةةعلةةمةة ت حةةوةةرا اساسةة م )االسةةتةمةةراض الةةداةي 
الرة مةا ا اةةهةلة ت الةمةةمة اةةدات ا اس ةرادات الةةخة صةةة   ةةرا  مة  الة ةةية نةة ت 

 .0202االممقرم ت ذات صقة بتن مه خطة ق   
 
اكم   0202ترد  دن   الممقرم ت ذات الصقة ب لبقد منه  قتم د خطة ق    

  فعرس حورا اساس م الم لم  
امكنكا المثرة قا مزید م  الممقرم ت ج 

م اار قب ة  ق  د قد  بم ن ت خ صة ب لم رحيةة السة مةيةة ا مةتة حةة قةا 
نت.  اينمع ال عرس الترصم ت م   مهع اآللي ت لكا بةقةد امسةمة   اسنیي
بةة لةةبةةة ةةف قةة   اةةةدام الةةةتةةنةةمةةةمةةة الةةمةةةسةةتةةدامةةةة  ا مةةنةةمةةةرقةة ت األ ةةخةةة   

 المتأ یي  ا/ ا حسب المراحهع. 

ي الطوعي 
ي  -0202االستعراض الوطن 

ي الطوعي االستعراض الوطن 
 
 0202األول ف

     المغرب

اا  نتا معتمرم ب ل عرس الم لم  ل ورا اساس م؟ لقمزید م  
 الت  صما يرج  زي ة :    

ARA-https://tinyurl.com/UHRI  

اد المستوقرم قمقعا بخطة ق    ؟ لممرفة 0202امف ییبط الخی 
 ذلك م یرج  زی ة  : 

2030-tinyurl.com/SP 

 المصدة: ال عرس الم لم  ل ورا اساس م. 
 

تظعر األاورن ت اق   خمسة م   ادام التنممة المستدامة 
  حظمت بأكی  ددة م  االاتم   خ   قمقمة االستمراض 

ال ي
  ترصم ت اسستمراض 

 
الداةي الر ما لقبقد )كم  ار مرح  ج

 الداةي الر ما ام او بقع  م   ادام التنممة المستدامة . 

 

 اإلجراءات الخاصة
 

اد مستوقرم ةازاا قا دض ي  المنرصية  0202منه ق    م زاة المغرب خی 
 االتض م  الدال  . 

 
 ARA-https://tinyurl.com/SP-2030        :لممقرم ت  كیر يرج  زي ة 

 هيئات المعاهدات
 

  م تا استمراض  0202منه ق   
المغرب م  دبا ال  لة ج 

 لننة حورا اساس م الننة حورا األ خ   ذاي اسق دة. 
 

 aralink-https://tinyurl.com/TBلممقرم ت  كیر يرج  زي ة : 

 االستعراض الدوري الشامل
 

  الةةمةةغةةرب  خةةر مةةر  مةة  دةةبةةا االسةةتةةمةةراض الةةداةي 
تةةا اسةةتةةمةةراض الةة ةة لةةة ج 
   ية ة/مة يةر 

تةرصةيةة دقةمةت احةظةت  022. اتةقةوةت الةبة د 0202الر ما ج 
منع  بتأييدم ا اتن الت الترصي ت منمرقة ااسمة م   ادام التنمية 090

رحةةا  الةةمةةتةةمةةقةةا بةةمةةتةة بةةمةةة تةةنةة ةةيةةه مةةالةمةةسةةتةةدامةةة.ادةةد دةةد  الةةمةةغةةرب الةةتةةوةةیيةةر الةة
  تةرصةية ت 

ةيةة  لةقةنةرلةة الةثة لةثةة مة  علةيةة االسةتةمةراض الةداةي الرة مةا ج  تشر
  
 .0209الث ن 

 
  الةطةرع  ااالسةتةمةراض 

  اقداد التو ةير  لة ةسةتةمةراض الةرطة  
 م ةبط قمقي ي

الداةي الر ما ي يد  ك  التویيیي  ابةهلةك يةمةكة  حةمة م تة ةسة ر  االتسة ا 
امة  ذات الصةقةة االةمةتة بةمةة لةخةطةة قة      السي س ت االةی 

ابةرنة مة   0202ج 
 حورا األاس م. 

 
 ARA-MOR-https://tinyurl.com/UPRلممقرم ت  كیر يرج  زي ة : 

33  %     22 %  22 %  

2%  3%  

https://uhri.ohchr.org/ar/
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/CrosscuttingThematicIssues.aspx
https://spinternet.ohchr.org/ViewCountryVisits.aspx?visitType=completed&lang=ar
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/countries.aspx?Lang=ar
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/UPR/Pages/MAIndex.aspx


 تعزيز مشاركة هادفة وآمنة وشاملة

ورة أن  0202ن إحدى المبادئ األساسية لخطة التنمية المستدامة لعام إ هي ضر

ماتكون ʺ تكون جميع عملياتها قائمة عىل المشاركة الشاملة قدر المستطاع. وغالبا

ر لخطر اإلغفال أو هناك حاجة لبذل  جهود خاصة للوصول اىل اولئك المعرضي 

 ألن يتم تجاهل مطالبهم. 

يججججج  أن تججتججوثججر لججلججمججتججومججإمججن ةججلججراراع الججيججكججومججة إمجج ججا ججيججة الججتججعججبجج   عججن إحججتججيججاجججاتججهججم 

وكجذلجك  إمج جا ججيجة دعجم مجرحجلجة الجتجصججمجيجم وتججنجفجيجذ ومجراججعجة سجيجاسججاع ˓  ومصجالجيجهججم

ي وضجعجتجهجا 
وبرامج عامة.تهدف التوجيهاع والتوصياع العملية بشون المشاركة والت 

ي ضجمجان الجمجسجاولجة والشجمجولجيجة 
ر
المفوضية السامية ليلوق األنسان اىل الجمجسجاعجدة ض

 عند تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. 

ي 
ر
لليصول عىل المبادئ التوجيهية بشون اإلعمال الفعال لليق ض

ي الشؤون العامة يرجى زمارة الراةط:                                             
ر
 المشاركة ض

ي تنفيذ 
ر
ي ض

للوصول اىل التوجيهاع العملية لمشاركة المجتمع المدنر

يرجى زمارة الراةط :  0202خطة عام    

https://tinyurl.com/CS-GA19 

 نهج قائم عىل حقوق اإلنسان إزاء البيانات

يعت ى ججمجع الجبجيجا جاع وتصجتجيجفجهجا وتجيجلجيجلجهجا أداة أسجاسجيجة لجتجنجفجيجذ أهجداف الجتجنجمجيجة 

ثإن أن تصجمجيجم تصجتجيج  ˓ المستدامة و أداة لإلةالغ عن التلدم الميرز. ومع ذلك

اع )أو عدمه( ليس ةممارسة معيارمة أو تخلو من لتومر ةالليم .   المؤشر

إن النهج اللائم عىل حلوق اإلنسان إزاو البيا اع يمكنه أن يجلجدم الجرجفج   ثجإن هجذا 

ر ةالبيجا جاع وشنشجاو ةجبجكجة  ر أصياب المصلية المعنيي  ي الجمع بي 
النهج يساعد ضر

ر مجمجا ر ججودة الجبجيجا جاع واإلحصجاواع ومجالومجتجهجا   من الجمجمجارسجي  مجن ةجو جه تجيجسجي 

 واستخدامها ةما يتماشر مع معاي   حلوق اإلنسان الدولية ومبادئها. 

 

اع حلوق اإلنسان  اع لتجعجزمجر ورصجد حجلجوق اإلنسجان  –للوصول اىل مؤشر ˓ مؤشر

 يرجى زمارة: 

ARA-https://tinyurl.com/HRI 

ي ˓اإلنسان إزاو البيا اع  هج قائم عىل حلوقللوصول اىل
ر
  عدم إغفال أ  أحد ض

 يرجى زمارة:  0202  خطة التنمية المستدامة لعام

 ARA-https://tinyurl.com/HRBA 

اع حلوق اإلنسان يرجى زمارة:   للوصول اىل جداول مؤشر

tinyurl.com/IND-tables 

 اآلليات الوطنية إلعداد التقارير والمتابعة 
 

قامت جميع الدول بوضع هياكل أو إجراواع العداد التلارمر وتنفيذ خطة أعمال 

 وحلوق اإلنسان.  0202

 

ي والتوكد من أ ها تعمل جنبا إىل جن   ر هذه الهياكل بش ل منهجى إن الإبط بي 

ر قدر أك ى من  سوف ييسن اإلتساق وجودة التلارمر وكذلك يساعد عىل تومي 

 المشاركة والملرية. 

هياكل وطنية ودون الوطنية لتنفيذ ورصد واإلةالغ 

  0202عن خطة عام 

للوصول اىل دليل عمىلي بشون تعاون الدول مع اآللياع الدولية ليلجوق اإلنسجان 

 يرجى زمارة: 

PG-ARA-https://tinyurl.com/NMRF 

 

هياكل وطنية إلعداد التلارمر والمتاةعة ومؤسساع م لفة ةيلوق 

 اإلنسان )عىل سبيل المفال: مؤسساع وطنية ليلوق اإلنسان(. 

 قاعدة البيانات الوطنية لمتابعة التوصيات

السامية ليلوق اإلنسان الدعم للبلدان من خجالل  ةيمكن أن تلدم المفوضي

 إنشاو قاعدة بيا اع وطنية لمتاةعة التوصياع. 

ي إن قاعدة البيا اع 
ونر وضجع  جججيجججة الجمجمجارسجاع الجججيجدة هذه هي  ظام الر  

ي عدة ةلدان كالباراغوا  وساموا وأوغندا  ةطإملة مفصلة عجىل قجيجال الجبجلجد 
ضر

ج. وتسجمج  هجذه الجلجاعجدة  ي
ر  بجتجججمجيجع الججتجوصجيجاع حسج  الججرغجبجةالجمجير وتجعجيججي 

 تجخجصجيج مسؤولياع الوزاراع المعنية أو الهيئاع األخرى ورصد األنشجطجة و 

ا ية وتسجيل حالة تنفيجذ خجطجة عجام  ر ي الجرمجن  0202الم  
وحجلجوق اإلنسجان ضر

 . ي
 اليليق 

مة والفرنسية  ر تتوثر قاعدة البيا اع ةاللغاع العإبية واال  ل  

 والروسية واإلسبا ية. 

: عىلللتواصل ولمزمد من المعلوماع أخرى إتصل 

nrtdsupport@ohchr.org  

 أ ظر أيضا اىل: 

https://tinyurl.com/NRTD-arabic 

 لمزمد من المعلوماع ، يرجى الضغط عىل الرواةط ةالن  الغامق. 

https://tinyurl.com/AR-Guidelines 

https://undocs.org/ar/A/HRC/41/41/Add.2
https://www.ohchr.org/AR/Issues/Indicators/Pages/HRIndicatorsIndex.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/GuidanceNoteonApproachtoData_AR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/SDG_Indicators_Tables.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_16_1_NMRF_PracticalGuide_AR.pdf
mailto:nrtdsupport@ohchr.org
https://www.youtube.com/watch?v=wX__VVaJP00&feature=youtu.be
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/PublicAffairs/GuidelinesRightParticipatePublicAffairs_web_AR.pdf

