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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الحادية واألربعون 

 2022الثاني/نوفمبر   تشرين 7-18

موجز ورقات المعلومات المقدمة من الجهات صااااااااحلة المأااااااالحة بشااااااا ن   
 *بالمغر 

 تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
، مع مراعاة دورية االستعراض  21/16و  1/5أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان  -1

إلى  ( 1)  هة من الجهات صاااح ة المحاال ة 67ورقات المعلومات المقدمة من لالدوري الشااام و وهو مو    
و ويتضاااااامن فرعًا  االسااااااتعراض الدوري الشااااااام ، ويرود في يااااااا ح مو   تقلعدًا بال د ا قحااااااى لعدد ال لمات

مستقاًل لمساهمة المؤسسة الوطنية ل قوق اإلنسان المعتمدة بناًء على تقلدها التام بم ادئ باريسو وروعلت  
 و( 2) في إعداد التقرير استنتا ات االستعراض السابق

المعلومات المقدمة من المؤسااااسااااة الوونية لحقوق اإلنسااااان المعتمدة  نا ا  -ثانياا  
 التام بملادئ باريس تقيدالعلى 

رحب المجلس الوطني ل قوق اإلنسااااااااااااان بتحااااااااااااداق المقر  على االت ا يات المتعلقة بال ق في  -2
مااااد القاااانون  وأوصااااااااااااااى بااااعت و  ( 4) غلر أناااح الحن أن بعل القوانلن الرييسااااااااااااااياااة ل  ُتعتماااد بعااادو  ( 3) العمااا 

بشاااااااااا ن ال ق في اإلااااااااااارا ، والقانون التنظيمي المتعلق باسااااااااااتثناء عدم الدسااااااااااتورية    15-97 التنظيمي
ق عللها بعد  و( 5) واست مال إ راءات التحداق على الحاوك الدولية ل قوق اإلنسان التي ل  ُيحدَّ

  تقاريره إلى لجنة  وأعربت اللجنة الوطنية ل قوق اإلنساااااااااااان عن أسااااااااااا ها لت  ر المقر  عن تقدي  -3
مناهضااة التعذاب، وأوصااتح بتقدي  تقريره الدوري ال امس في حلنح  وبنشاار تقرير اللجنة ال رنية لمناهضااة  

__________ 

 و تحدر هذه الوثيقة من دون ت رير رسمي *
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، وتو ياااح دعوة دايماااة إلى المال لن بوالياااات في إطاااار  2017التعاااذااااب، عقاااب لياااارتهاااا للمقر  في عاااام  
 و( 6) اإل راءات ال اصة

ل قوق اإلنسااااااااااااان إلى عدد من الت ديات المسااااااااااااتمرة في مجال حقوق وأيااااااااااااارت اللجنة الوطنية  -4
اإلنساااان، بما في  لا ما اتعلق بال حاااول على  دمات الحااا ة والتعلي  والعم   وال ضااااء الرقمي، وال ق  

وأوصاااااااات اللجنة الوطنية ل قوق اإلنسااااااااان بما اليج  ع  القانون الجنايي، وقانون و ( 7) في ال حااااااااوصااااااااية
وقاانون ماااف اة العند اااااااااااااااد المرأة، ومادوناة ا ساااااااااااااارة، متوايماة مع القاانون والمعااالر    اإل راءات الجناايياة،

الدولية ل قوق اإلنسااان  وت عل     من هل ة المناصاا ة ومااف ة    أياااال التملل ، والمجلس االسااتشاااري 
ة المقربية  لألسرة والط ولة، والمجلس االستشاري للش ا  والعم  الجمعوي، والمجلس الوطني للقات والثقاف

لى القانون الم لي  والرد القانون الدولي عوإلقاء عقوبة اإلعدام في القانون وفي الممارساااة  واااامان سااامو 
على الشااااااااود المقدمة من المجلس الوطني ل قوق اإلنسااااااان  الل المه  القانونية  وتوساااااايع نطاق ال ل  

نسااااان  وااااامان تعمي  مراعاة النه  القاي  على المدني وتع ي  البل ة المؤاتية لعم  المدافعلن عن حقوق اإل
حقوق اإلنسان في تن لذ السياسات النمو  ية اإلنمايية الجدادة  وليادة المل انية الم ححة لقطاع الح ة   
وااااامان الجودة والمساااااواة في التعلي ، وااااامان االلت اق بالمدرسااااة، الساااايما لل تيات في المناطق الري ية، 

ي  وواااع إطار قانوني ل قوق   ار الساان  والتعجل  باعتماد مشااروعي القانونلن  ومااف ة التساار  المدرساا 
المتعلقلن بالهجرة واللجوء، بما اتماياااااااااى مع المعاالر الدولية  واعتماد  طة عم  وطنية من حااااااااالة بشااااااااا ن 

 و( 8) ا عمال التجارية وحقوق اإلنسان، بما اتمايى مع المعاالر الدولية

 مة من الجهات األخرى صاحلة المألحةالمعلومات المقد   -ثالثاا  

 والتعاون مع آليات حقوق اإلنسان    (9)نطاق االلتزامات الدولية -ألف 

أوصاااى العداد من الجهات صااااح ة المحااال ة المقر  بالتحاااداق على البروتو وللن اال تياريلن   -5
اود ال ردية في إطار هل ات لمعاهدات حقوق اإلنساااان التي ليس بعُد طرفًا فلها، من أ   قبول إ راء الشاااا

المعاهدات، وااااااااااااامان أن ت ون للمعاالر الدولية ل قوق اإلنسااااااااااااان ا ساااااااااااا  ية في حال و ود تعارض مع 
وأوصات ال ملة الدولية للقضااء على ا سال ة النووية التحاداق على معاهدة حظر  و  ( 10) التشاريعات الم لية

 و( 11) ا سل ة النووية

ا   -6 ناا  ل قوق اإلنساااااااااااااااان بتو يااح دعوة دايمااة إلى المال لن بواليااات في إطااار  وأوصااااااااااااااات منظمااة مو
اإل راءات ال اصاة وتن لذ قرارات اإل راءات ال اصاة وهل ات المعاهدات، بما في  لا طل ات ات ا  تدابلر 

وأوصاااى العداد من الجهات صااااح ة المحااال ة بنشااار و  ( 12) مؤقتة لحاااالأل ا فراد المعراااالن ل طر التسااالي 
 42وأوصااات الورقة المشاااتر ة   و ( 13) 2017نة ال رنية لمنع التعذاب، بعد ليارتها للمقر  في عام  تقرير اللج

بقبول ليارة ال ريق العام  المعني با عمال التجارية وحقوق اإلنساااااان والساااااماة لح ب يارة الحااااا راء القربية 
 و( 14) دون قلود

بالساااماة با راء تقلي  مساااتق  ل الة حقوق اإلنساااان في الحااا راء   28وأوصااات الورقة المشاااتر ة   -7
القربية، واااااااامان ليارة الم وااااااااية الساااااااامية ل قوق اإلنساااااااان للحااااااا راء القربية والساااااااجناء الساااااااياساااااااللن 

وأوصاات الجهات صاااح ة المحاال ة بتوساايع نطاق والية بعثة الملنورسااو لتشاام  عنحاار و  ( 15) الحاا راويلن
 و( 16) حقوق اإلنسان

صاى الوسايم من أ   الديمقراطية وحقوق اإلنساان بتع ي  دور البرلمان في الت اع  مع اليات  وأو  -8
 و( 17) ا م  المت دة ل قوق اإلنسان
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 اإلوار الووني لحقوق اإلنسان -با  

 اإلوار الدستوري والتشريعي -1 

التشاااااريعات الوطنية والت امات  عن ا ساااااد لو ود فجوة ةيالية بلن    10أعربت الورقة المشاااااتر ة  -9
وأوصااااات الجهات صااااااح ة المحااااال ة بان ا  أحاام الدساااااتور الجداد عن طريق اإلقرار  و  ( 18) المقر  الدولية

بشاااااا  واااااااأل بسااااامو الحااااااوك الدولية ل قوق اإلنساااااان التي انضااااا  إللها المقر  وحجلتها أمام الم ا   
 و( 19) الم لية

  ير السياسة العامةالهياكل األساسية المؤسساتية وتدا -2 

أوصاااااااااااااات منظمة ال رامة بتع ي  اسااااااااااااااتقالل المجلس الوطني ل قوق اإلنسااااااااااااااان إلاء الساااااااااااااالطة  -10
وأوصاااااااااات بعل المنظمات بضاااااااااامان أن انظر المجتمُع المدني إلى المجلس الوطني ل قوق  و  ( 20) التن لذية

 و( 21) اإلنسان على أنح مؤسسة مستقلة و ات محدا ية

صااااااح ة المحااااال ة عن ا ساااااد  ن بعل المؤساااااساااااات ل  تبدأ عملها وأعر  عدد من الجهات   -11
بعد، بعد مرور أ ثر من عقد على إنشاايهاو وأوصات بالتعجل  بانشااء    من هل ة المناصا ة ومااف ة     

 و( 22) أياال التملل ، والمجلس االستشاري للش ا ، والمجلس الوطني للقات والثقافة المقربية

المنظمات المقر  إلى إنشاااااء لجنة برلمانية لها والية  اصااااة ُتعنى بقضااااايا حقوق ودعت بعل  -12
 و  ( 23) اإلنسان، بما اتمايى مع المعاالر الدولية

وأوصاااااااااااات المنظمة المقربية ل قوق اإلنسااااااااااااان بتن لذ  طة العم  الوطنية في مجال الديمقراطية  -13
 و( 24) ( 2021-2018) وحقوق اإلنسان 

 نسان وحمايتها  تعزيز حقوق اإل  -جيم 

 تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان مع مراعاة القانون الدولي اإلنساني الساري  -1 

 المساواة وعدم التملل   

محااااااال ة عن أسااااااا ها الساااااااتمرار التملل  ااااااااد ف ات م تل ة في  أعربت  هات م تل ة صااااااااح ة -14
 12وأوصااااااات الورقة المشاااااااتر ة و  ( 25) لمناهضاااااااة التملل المقر و وأوصااااااات المقر  باعتماد قانون ياااااااام  

باعتماد  طة عم  وطنية لمااف ة العنحااااااااااارية والتملل  العنحاااااااااااري و ره ا  انب وما اتحااااااااااا  بذلا من 
 و( 26) تعحب  والقضاء على  ميع ممارسات التنميم العنحري بمو ب قانون الهجرة

وأوصااااات اللجنة الحااااا راوية للموا لن والعمال بالقضااااااء على  ميع الممارساااااات التملل ية ااااااد   -15
 و( 27) ال سيما التملل  الم دوج اد العامالتو يلن، العمال الح راو 

وتناول المر   ا وروبي للقانون والعدالة الم اوف بشااا ن القانون الذي يجرم الت شااالر، المسااات دم   -16
السااااااااتهداف ا قليات المسااااااااي ية وغلرها من ا قليات الدانية، وأعر  عن أساااااااا ح  ن المسااااااااي للن المقاربة 

مقر  ُيعام لون بشاا  م تلدو وأوصات عدة منظمات بالقاء التشاريعات الم لية  والمساي للن ا  انب في ال
المناهوضااااااااة لل رية أو الدان حساااااااا ما انل عليح القانون الدولي، بما في  لا إلقاء ال ظر الم روض على 
"الت شاااااالر" و"التجديا" من التشااااااريعات  وااااااامان منأل ا قليات الدانية ال قوق ن سااااااها على قدم المساااااااواة  

 و( 28) ع ي  ال وار بلن ا ديانوت 
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ووفقاًا لجميياة ألطاا أمااليا، ماارساااااااااااااات ولارة الثقاافاة التملل  اااااااااااااااد ال ناانلن ا مااليا عناد توليعهاا   -17
 و( 29) بطاقات ال نان

 حق ال رد في ال ياة وال رية وا مان على ي حح وعدم التعرض للتعذاب  

ن ا ل قوق اإلنسااااااان الحظ -18 ت الوقد اال تياري ال علي لعقوبة اإلعدام، على الرغ  من أن منظمة مو
فانها أعربت عن أسااااااااااا ها  ن الم ا   اساااااااااااتمرت في إصااااااااااادار أحاام اإلعدام، و ن ثمة أفرادًا في طابور 

 و( 31) وأوصى العداد من الجهات صاح ة المحل ة المقر  بالقاء عقوبة اإلعدامو  ( 30) اإلعدام

االنتقالية ودراساة التقارير الدولية بانشااء ايلية الوطنية للوقاية من ورحب المر   المقربي للعدالة   -19
وأعربات منظماة ال راماة عن قلقهاا إلاء اسااااااااااااااتمرار مماارسااااااااااااااة التعاذااب وسااااااااااااااوء المعااملاة أثنااء  و  ( 32) التعاذااب

االعتقال، وأثناء مرحلة الت قلق ا ولي، وأثناء الع ل التامو وأوصاات منظمة ال رامة بضاامان حظر التعذاب 
وسااااوء المعاملة تمامًا في  ميع أما ن ساااالب ال رية  وااااامان فتأل هل ات مسااااتقلة لت قلق فوري ون يح في  

نا ل قوق  و  ( 33)  ميع ادعاءات التعذاب، ومقااااااااااة الجناة، وإدانته  وفقًا ل طورة أفعاله  وأوصااااااات منظمة مو
 و( 34) ت ا ية مناهضة التعذاباإلنسان بتعدا  التشريعات لت ريس مبدأ عدم اإلعادة القسرية، امتثااًل ال

ووفقًا لم تلد الجهات صااااااااااااح ة المحااااااااااال ة، اسااااااااااات دمت السااااااااااالطات في بعل ا حيان، منذ  -20
االسااااتعراض الدوري الشااااام  الثال ، القوة الم رطة لت ريق االحتجا ات ومضااااايقة النشااااطاء المشااااار لن في  

وأوصاااااات منظمة ال رامة بضاااااامان و  ( 35) تنظي  المظاهرات، ال ساااااايما تيما اتعلق بقضااااااايا الحاااااا راء القربية
و  ( 36) عمليات ح ن النظام  إطار  االمتثال ال علي لم ادئ ا م  المت دة ا سااااااساااااية بشااااا ن اسااااات دام القوة في

، وتوفلر التدريب 19-بت ادي التدابلر الوقايية الم رطة في سااياق  اي ة  وفلد 4وأوصاات الورقة المشااتر ة  
 و( 37)  اتلموا ي إن ا  القانون لمنع أي انتها

  377-58-1وأوصااااى العداد من الجهات صاااااح ة المحاااال ة المقر  بمواءمة الظهلر الشااااريا  -21
بشاا ن التجمعات العمومية مع القانون الدولي، حتى ال ُيساات دم اااد ال ريات ا ساااسااية  وتن لذ التوصاايات 
الحااااااادرة عن فريق ا م  المت دة العام  المعني باالحتجال التعساااااا ي  وإ راء الت  يقات بشاااااا ن مضااااااايقة 

بته  على  لا بشا  مناسب  المسؤوللن للح افللن والمدافعلن عن حقوق اإلنسان واالعتداء علله ، ومعاق
وواااع حد لم ا مة ا فراد الم تج ين لمجرد ممارسااته  حقه  في حرية التعبلر والتجمع الساالمي، واإلفراج  
دون قلد أو يااااارا عن الحااااا افللن والمدافعلن عن حقوق اإلنساااااان الذان اعُتقلوا واحُتج وا تعسااااا ًا، بما في  

 و( 38)  لا عن طريق دع  حق تقرير المحلر

والحن مر   دراساات حقوق اإلنساان والديمقراطية اساتمرار اال تظاي في الساجونو وأوصاى مر    -22
بت سااالن اروف الساااجون وال د من االسااات دام    40دراساااات حقوق اإلنساااان والديمقراطية والورقة المشاااتر ة 

ة التقارير الدولية وأوصااااى المر   المقربي للعدالة االنتقالية ودراساااا و ( 39) الم را لالحتجال السااااابق للم ا مة
بضاااااااامان تمالن   15وأوصاااااااات الورقة المشااااااااتر ة و  ( 40) ب يادة حج  المل انية لت ساااااااالن أما ن ساااااااالب ال رية

منظمات المجتمع المدني واللجنة الوطنية ل قوق اإلنسااااااااااان من الد ول ال ر والمسااااااااااتق  إلى  ميع أما ن 
 و( 41) اية الح يةاالحتجال، وامان ححول  ميع الم تج ين على القذاء ال افي والرع

 القانون الدولي اإلنساني  

المقر  باحترام  ميع قواعد القانون الدولي اإلنساااااااني، وال ساااااايما  28أوصاااااات الورقة المشااااااتر ة  -23
واااااااااااااااماان معااملاة الم تج ين في الحاااااااااااااا راء القربياة في اروف  ،  ( 1949) أحااام ات اا ياة  نيا الرابعاة  

 و( 42) إنسانية
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 ومااف ة اإلرها حقوق اإلنسان   

نا ل قوق اإلنسااااااااان ومنظمة ال رامة عن قلقهما  نح، على الرغ  من أن المقر   -24 أعربت منظمة مو
على تعريا الجراي  المتعلقااة باااإلرهااا  باادقااة، مااا لال القااانون الجنااايي ي توي على   2017وافق في عااام  

العتماد  03-03 عة القانون رق  وأوصات منظمة ال رامة بمراو  ( 43) تعريا فضا اض وغلر واااأل لهرها 
تعريا لهرها  وفقًا للمعاالر الدولية، واااااااااااامان عدم اسااااااااااات دام قانون مااف ة اإلرها  لقمع الممارساااااااااااة  

 و( 44) السلمية لل ريات ا ساسية

نا ل قوق اإلنسااااااان  -25 وتيما اتعلق بالجراي  المتعلقة باإلرها  وغلرها من الجراي ، أوصاااااات منظمة مو
سااااااااعة، وإتاحة إماانية  48قحاااااااى ا ولي المساااااااموة بح لمدة االحتجال لدد الشااااااارطة إلى ب  ل ال د ا 

 و( 45) االستعانة بم ام بمجرد احتجال الش ل

 إقامة العدل، بما في  لا مس لة اإلفالت من العقا ، وسيادة القانون   

نا ل قوق اإلنسااااااان، ال اتمتع القضاااااااء باالسااااااتقالليةو وأوصاااااات ال -26 منظمة بضاااااامان وفقًا لمنظمة مو
اساااااتقالل وحياد السااااالطة القضاااااايية بشاااااا   ام ، واااااامان عدم تعرض القضااااااة للضاااااقوا ال ار ية وعدم 

وأوصاااااااات الجهات صاااااااااح ة المحاااااااال ة بتع ي  ساااااااايادة القانون وال حاااااااا  بلن  و  ( 46) التد   في أداء عمله 
 و( 47) السلطات، وتع ي  قدرات الجهات ال اعلة في نظام العدالة الجنايية

وأوصااااى مر   دراسااااات حقوق اإلنسااااان والديمقراطية بالتعجل  باصااااالة النظام الجنايي لضاااامان  -27
اساااااااااااااتناد اإلدانات الجنايية إلى ا دلة وليس إلى اعترافات المتهملن، وتع ي  الرقابة القضاااااااااااااايية على عم  

تثناء أو بضااااامان تمتع  ميع الم تج ين، دون اسااااا  15وأوصااااات الورقة المشاااااتر ة و  ( 48) الشااااارطة القضاااااايية
 و( 49) تملل ، بالضمانات القانونية ا ساسية المنحوص عللها في التشريعات الوطنية بمجرد سلبه  حريته 

ومع  لا، الحظت  و ( 50) بجهود المقر  في مجال العدالة االنتقالية 17وأياااادت الورقة المشاااتر ة  -28
والورقة   17وصاات الورقة المشااتر ة أن سااج  المااااي ل  ُاتناول بشااا  رساامي بعُدو وأ 17الورقة المشااتر ة 

بانشاااء الية وطنية  دادة لمعرفة ال  يقة بشاا ن محاالر  ميع ا ياا اص الم قودان، بما في   25المشااتر ة 
وأوصاااااااى المر   المقربي للعدالة االنتقالية ودراساااااااة  و  ( 51)  لا إنشااااااااء ساااااااج  وطني لأليااااااا اص الم قودان
ووفقًا للجنة أمهات و  ( 52) والمحااال ة بطريقة عادلة ومنحاا ةالتقارير الدولية بتن لذ توصاايات هل ة اإلنحاااف  

، وُلع  أنه  تعراااوا  عمال 2005يااابًا صاا راويًا في عام  15، ا ت ى 15 الم تط لن الحاا راويلن الاااااااااااااااا 
التعذابو وأوصااات لجنة ا مهات المقر  بالقاء الضاااوء على محااالر هؤالء الحااا راويلن الم ت لن وت داد 

 و  ( 53) يمه  إلى العدالةالمسؤوللن عن  لا وتقد

 ال رّيات ا ساسية وال ق في المشار ة في ال ياة العامة وال ياة السياسية  

بطريقة مناساااااا ة،  الل  أيااااااار العداد من الجهات صاااااااح ة المحاااااال ة إلى أن المقر  ل  اتناول -29
القانون أو في الممارسااااااةو  ال ترة المشاااااامولة بالتقرير، الشااااااواغ  العالقة المتحاااااالة ب رية التعبلر، سااااااواء في  

تتضاامن إساااءة للدان  وأعربت عن أساا ها  ن قانون الحاا افة والنشاار يساامأل للساالطات باغالق أي صاا ي ة
قانون العقوبات  و ن أو النظام العام،اإلساااااالمي أو النظام المل ي أو ت ريضاااااًا ااااااد الوحدة الترابية للمل ة 

ساااااجن أو بقرامات أو باللهماو ووفقًا لهذه المنظمات، ما لال  انل على  راي  تعبلر  ات صااااالة ُيعاقب عللها بال 
الحاا افلون والمدافعون عن حقوق اإلنسااان اوا هون، نتيجة لذلا، المالحقة القضااايية، واالعتقاالت، والمضااايقة  

عن ا سد   13وأعربت الورقة المشتر ة و  ( 54) القضايية، والسجن بسبب تعبلره  عن اراء معاراة بطريقة سلمية 
وأاااافت  و  ( 55) ن الساالطات ما فت ت تطرد الحاا افللن ا  انب من البلد لمنع تقطلته  ا حداس السااياسااية 

بعل الجهات صاح ة المحل ة أن المدافعلن عن حقوق اإلنسان الذان اتناولون قضايا المثليات والمثلللن  
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ًا ما ُي ا مون وُيوا هون  وم دو ي المل  الجنسااي ومقااري الهوية الجنسااانية وحاملي صاا ات الجنساالن  ثلر 
 و( 56) قلودًا على أنشطته 

وأوصاااااااااااى العداد من المنظمات بحاااااااااااياغة لوايأل مل مة قانونًا لضااااااااااامان توافق اللوايأل اإلعالمية  -30
والقوانلن وممارسااااااات الدولة المقربية مع القانون الدولي  وتن لذ توصاااااايات ايليات الدولية ل قوق اإلنسااااااان 

ي عللها تمالنًا للحااا افللن من أداء عمله  بشاااا  مساااتق  ودون تد   غلر مبرر،  بانشااااء بل ة امنة وال  ا
وإلقاء أي حا  تشااااااااريعي في القانون المتعلق بالحاااااااا افة والنشاااااااار     ( 57) بما في  لا في الحاااااااا راء القربية

المحااال ة  وأوصااات الجهات صااااح ة  و  ( 58) والقانون الجنايي قد يمنع أي مواطن من التعبلر عن ارايح ب رية
المقر  أيضااًا بالتوقد  13وأوصاات الورقة المشااتر ة  و  ( 59) بالقاء  راي  التشااهلر الواردة في القانون الجنايي

 و( 60) عن طرد الح افللن ا  انب الذان يقطون ا حداس السياسية

برفع  ميع التدابلر التي ت د من حرية تنق  المدافعلن عن حقوق   20وأوصاااات الورقة المشااااتر ة  -31
 و( 61) نسان والح افللن الح راويلناإل

باالمتناع عن تعطل  ياا اة اإلنترنت والشاا اات اإلل ترونية وإنهاء  37وأوصاات الورقة المشااتر ة  -32
 و( 62) أي قلود غلر قانونية على الن ا  إلى اإلنترنت واالتحاالت في المستقب ، ال سيما أثناء االحتجا ات

ا  انت الجهات صاح ة المحل -33  ة تشعر بالقلق إلاء المضايقات الم عومة اد ات ادات ولمااااااااااااااااااااااااّ
الطال ، فقد أوصااااات بتن يأل قانون الجمييات لجعلح متوافقًا مع المعاالر الدولية، واالمتناع عن اسااااات دامح  

 و( 63) لقمع الممارسة السلمية لل ريات ا ساسية

تمرار بعل الت ديات، اساااا  2021ووفقًا للمرصااااد الوطني ل قوق النا ب، أاهرت انت ابات عام  -34
مث  حياد الساااالطةو وأوصااااى المرصااااد بانشاااااء هل ة دسااااتورية م اادة ومسااااتقلة لهيااااراف على االنت ابات، 

 و( 64) وتن يأل وت دا  التشريعات المتعلقة بالنظام االنت ابي

 ال ق في ال حوصية  

المتعلق باسااتعمال ياا اات  20/ 22أيااار العداد من الجهات صاااح ة المحاال ة إلى أن القانون رق   - 35
 التواصاا  اال تماعي اتضاامن عدة أحاام ال تتمايااى مع المعاالر الدوليةو وأعربت الجهات صاااح ة المحاال ة 

ة للعداد من عن قلقها بشااااا   اص إلاء اساااات دام برنام  التجسااااس "بيقاسااااوه" للتساااال  إلى الهواتد الذ ي 
ا فراد، بمن فله  الحااااااااااا افلون والمدافعون عن حقوق اإلنساااااااااااان، ومرا  ة السااااااااااالطات المقربية للنشاااااااااااطاء  

مها  وسااللة إلساااات الذان يمارسااون حقه  في حرية االحاا راويلنو وأوصاات بتجري  المرا  ة وإنهاء اساات د
اية ال اتية لل ق في ال حاوصاية  التعبلر، بما في  لا باسات دام برام  التجساس  وسان قوانلن تضامن ال م

 و( 65) والت قلق في  ميع حاالت المرا  ة غلر القانونية لألفراد الذان استهدفه  برنام  "بيقاسوه"

 ال ق في ال واج وال ياة ا سرية  

عن أسا هما  ن اال تالف في الدان يشاا  ع  ة أمام  25أعربت حملة اللوبل  والورقة المشاتر ة  -36
بالقاء قوانلن ا ساااااارة التي تسااااااتهدف المًا ال واج بلن ا ديان وتمل  تيما اتعلق تا اس، وأوصاااااا ال واج والملر 

 و( 66) بالملراس

 حظر  ميع أياال الرق، بما في  لا االتجار با ي اص   

باللجنة الوطنية لتنسااااااالق إ راءات مااف ة االتجار بال شااااااار والوقاية   26رحبت الورقة المشاااااااتر ة  -37
إلى أنح على الرغ  من د ول القانون   10والورقة المشتر ة   25ومع  لا، أيارت الورقة المشتر ة و  ( 67) منح
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، ماااا لال تطبلق الم اااا   لهاااذا القاااانون 2016المتعلق بماااااف اااة االتجاااار باااال شاااااااااااااار حل  الن اااا  في عاااام  
 و( 69) ار بال شربانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة لرصد االتج 25وأوصت الورقة المشتر ة و  ( 68) ايي اً 

عن قلقها إلاء سااوء المعاملة التي ي ضااع لها ا ط ال العاملون في  35وأعربت الورقة المشااتر ة  -38
بتحااانيا االساااتقالل    35المنالل في  ثلر من ا حيان، ومعظمه  من ال تياتو وأوصااات الورقة المشاااتر ة 

 و( 70) يات المرا  ة  ات الحلةفي العم  المن لي بوص ح يااًل من أياال االتجار بال شر وواع ال

 ومواتية عادلة عم  اروف وفي العم  في ال ق  

 واقتحااااااااااادية ا تمانية  حوا    توا ح المرأة   ن قلقه   عن اإلنسااااااااااان  حقوق   عن المدافعون  أعر  -39
وأوصاااى المدافعون عن حقوق اإلنساااان بوااااع تدابلر لضااامان و  ( 71) العاملة القود  اااامن  بقايها دون  ت ول

 و( 72) ححولها على عقود العم 

  ا فراد  العاطللن عن العم  من عدد  ن أسا ها عن والعمال  للموا لن  الحا راوية  اللجنة  وأعربت -40
  ت ملن  له  ليس الحااا راويلن العمال من  العداد ن و    بلر، بشاااا   لاد ياااهادات ي ملون   الذان الحااا راويلن

 و( 73) الح ية التقطية أو اال تماعي، الضمان أو الم اطر، اد

ووفقًا للرابطة المقربية للمواطنة وحقوق اإلنسااااااااان، تساااااااااه  المشااااااااا   التي اوا هها العاملون في  -41
القطاع الحااااااااا ي في المناطق الري ية في ت اق  اروفه  المييشاااااااااية الحاااااااااي ة أصااااااااااًل، و ذلا ت ع  القلود 

 و( 74) الم رواة على الجمييات النقابية

مقربية ل قوق اإلنسان با راء تن يأل يام  لمدونة الشق  ل ماية حقوق  ميع وأوصت المنظمة ال -42
العمال  وإدما ه  ااامن ال ماية اال تمانية  وإااا اء الطابع المؤسااسااي على االت اقات الجمانية وال وار 

بالتعجل  باصااااادار  12وأوصااااات الورقة المشاااااتر ة  و  ( 75) اال تماعي وال لول االسااااات ا ية للن اعات في العم 
القانون التنظيمي المتعلق بال ق في اإلااااااااااااااارا ، وإدراج مطالب النقابات العمالية تيح، بما اتمايااااااااااااااى مع 

وأوصاااااااااااااات اللجناة الحاااااااااااااا راوياة للموا لن والعماال المقر  بضااااااااااااااماان العما  الاليق و  ( 76) المعااالر الادولياة
 و( 77) للم تج ين السياسللن الح راويلن

 ماعيال ق في الضمان اال ت   

بانشااااء الساااج  اال تماعي الموحد والتدابلر المت ذة لت سااالن تقطية   26رحبت الورقة المشاااتر ة  -43
وأوصااااات عدة منظمات بتع ي  وتوسااااايع نظام الضااااامان اال تماعي على صاااااعلد و  ( 78) الضااااامان اال تماعي

 و( 79) ى ال حوصأقالي  البلد، ال سيما في المناطق الري ية، لحالأل ا ط ال في أوااع هشة وأسره  عل

ودعت المنظمة المقربية ل قوق اإلنسااااان إلى مواصاااالة الجهود لت ساااالن السااااياسااااات اال تمانية  -44
والقضااااء على ال قرو وأوصااات المنظمة أيضاااًا بضااامان ححاااول الجميع على الرعاية الحااا ية ا سااااساااية   

الحا ية  واامان د      واامان د   أسااساي لألط ال لتمالنه  من ال حاول على القذاء والتعلي  والرعاية
أساااااسااااي لألياااا اص في ساااان العم  غلر القادرين على  سااااب د    اف  وااااامان د   أساااااسااااي ل  ار 

 و( 80) السن

 ال ق في مستود مييشي اليق  

أوصااات الجهات صااااح ة المحااال ة باعتماد اساااتراتيجية نه  قاي  على حقوق اإلنساااان للتحااادي  -45
ص وال  ات الضااااااااايي ة، وت حااااااااال موارد  اتية لضااااااااامان  لل قر تر   على االحتيا ات الم ددة لأليااااااااا ا

 و( 81) تن لذها، تماييًا مع توصيات اللجنة المعنية بال قوق االقتحادية واال تمانية والثقاتية
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عن القلق إلاء عمليات الهدم التي وقعت في  22والورقة المشاااااااتر ة  2وأعربت الورقة المشاااااااتر ة  -46
والتي  ان لها ت ثلر ساااالبي على تمتع   ،2022و  2018بلن عامي   ،أوساااالوينت، بمنطقتي علون وبولمرلات

 و( 82) الساان المعنللن ب قوق اإلنسان

عن القلق إلاء    33والورقاة المشااااااااااااااتر اة    26وأعر  الت االد الادولي للمويا  والورقاة المشااااااااااااااتر اة   -47
قب الساااالبية للن اع في الحاااا راء القربية وما اتحاااا  بذلا من انتها ات للقانون الدولي اإلنساااااني على العوا

وأوصاات  و  ( 83) ال ق في السااان الاليق وا رض والموارد الطبييية، ال ساايما تيما اتعلق بالشااعب الحاا راوي 
وأوصااااات  و  ( 84) مانيةب ماية واساااااتعادة  ميع الممتل ات الحااااا راوية الشااااا حاااااية والج 22الورقة المشاااااتر ة 
المقر  بضااااامان حق الشاااااعب الحااااا راوي في االسااااات ادة من موارده الطبييية وال  اي   2الورقة المشاااااتر ة  

 و( 85) عللها، بما اتمايى مع قواعد الهاي والقانون الدولي

 ال ق في الح ة  

من المرا   أبلقت الرابطة المقربية للمواطنة وحقوق اإلنسااان بسااوء ا وااااع في عدد  بلر  دًا  -48
 -الحاااااااااااااا ياة في المنااطق ال ضاااااااااااااارياة والري ياة، التي تعااني من نقل في المرافق الطبياة وا طر الطبياة  

بضاااااااامان تعمي  التقطية الحاااااااا ية   9وأوصاااااااات الورقة المشااااااااتر ة  و  ( 86) اإلدارية، والمياه وال هرباء والتطهلر
 12وأوصات الورقة المشاتر ة و ( 87) ا سااساية وتوسايع نطاقها لتشام  سااان المناطق الري ية على ال حاوص

وأوصاااااااااات الرابطة المقربية للمواطنة و ( 88) في الماية من المل انية العامة لقطاع الحاااااااااا ة 15بت حاااااااااايل 
 و( 89) للح ة الوطنية هل ةالاإلنسان بانشاء وحقوق 

وأعربت الجهات صاااح ة المحاال ة عن قلقها إلاء عدم تمتع نساا ة عالية من النساااء في المناطق   -49
ية بتقطية الت ملن الحااا ي، وإلاء انعدام الرعاية الحااا ية المت حاااحاااة للنسااااء  وات اإلعاقة، والقلود الري 

الم رواااااااااة على اإل هاض الم مونو وأوصاااااااات هذه الجهات بضاااااااامان فعالية  دمات الحاااااااا ة الجنسااااااااية  
سااي  واإلنجابية المجانية عن طريق وااع اساتراتيجية وطنية يااملة  وتوسايع نطاق ححاول الجميع على و 

منع ال م  وتيسالر  لاو وأوصات أيضاًا بوااع ساياساات واساتراتيجيات متعددة ا بعاد ويااملة تدم  الوقاية  
 و( 90) من مضاع ات اإل هاض وإدارتها

 ال ق في التعلي   

على الرغ  من أن عدة منظمات أقرت بجهود المقر  في مجال توسيع نطاق االلت اق بالمداره  -50
ربت عن قلقها إلاء ليادة نساااااا ة التساااااار  من المدرسااااااة، وال ساااااايما بلن ال تيات وا ط ال  االبتدايية، فانها أع

 وي اإلعاقةو وأعربت عن أس ها لعدم ت افؤ فرص الطال  الذان انتمون إلى أسر من  ضة الد   لموا  ة 
 و( 91) التعلي  عن ُبعد

المتعلق بال امية التعلي  ا ساسي،    00-04  بتن لذ مقتضيات القانون   12وأوصت الورقة المشتر ة  -51
وأوصاات  و  ( 92)   وال  اي على مجانية الت اق الجميع بالتعلي 2030-2015والرؤية االساااتراتيجية لهصاااالة  

منظمة "برو ن تشاااااوك" بت حااااايل الموارد الاللمة لضااااامان تعلي  عام عالي الجودة وإماانية االلت اق بح  
مساااااااواة في النظام التعليمي  وبناء المداره وتوفلر المسااااااتل مات وتنظي  المداره ال اصااااااة لمعالجة عدم ال

وأوصاات منظمة "بو ن تشااوك" أيضااًا بواااع اسااتراتيجية ياااملة ترمي إلى ت ساالن و  ( 93) والتدريب للمدرساالن
عمليات ت ويد المداره بالمياه والحاااااااارف الحاااااااا ي، وتشااااااااجيع تدريب مهني عالي الجودة لتع ي  مهارات  

 و( 94) ذان اتسربون من المدرسةا ط ال، وال سيما ال
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 ال قوق الثقاتية  

وفقًا ل عل الجهات صااااااح ة المحااااال ة، ما لال تدريس اللقة ا مالي.ية مهمشاااااًاو وأوصااااات هذه  -52
المتعلق بت ادااد مراحا  ت علا  الطاابع الرساااااااااااااامي  16-26الجهاات بت ثيا الجهود لتن لاذ القاانون التنظيمي  

 و( 95) ان توفلر التموي  ال افيلألمالي.ية، بما في  لا عن طريق ام

والحظت بعل المنظمات أن موا ي ال الة المدنية اواصلون رفل تسجل  ا سماء ا مالي.يةو  -53
وأوصاااااات بالقضاااااااء على  ميع أياااااااال التملل  العنحااااااري اااااااد ا ماليا والهوية ا مالي.ية  واحترام حق  

 و( 96) ر ا سماء الش حية ا مالي.يةا ماليا في التمتع بش حية قانونية، ورفع  ميع أياال حظ

وأوصاااااى العداد من الجهات صااااااح ة المحااااال ة المقر  بمنأل الشاااااعو  ا مالي.ية فعليًا حقوقها  -54
 و( 97) لضمان التدريس باللقة ا مالي.ية 16-26اللقوية، و لا بان ا  القانون التنظيمي  

التنوع الثقافي المقربي وأوصاااات وأيااااارت بعل الجهات صاااااح ة المحاااال ة إلى ااااارورة حماية  -55
 و( 98) بال  اي على التراس المقربي ا ماليقي وال ّساني واللهودي، وحماية التنوع الثقافي المقربي

 التنمية والبل ة وا عمال التجارية وحقوق اإلنسان  

 ات  بان ا  القوانلن المتعلقة بالمياه وإصااااادار النحاااااوص التنظيمية  12أوصااااات الورقة المشاااااتر ة  -56
الحااالة  وإتاحة التدريب للسااالطات العمومية في مجال حماية البل ة، واااامان ت ام  أفضااا  للتدابلر الرامية  
إلى الت  يا من اثار تقلر المناخ في الساااااااياساااااااات العامة، بهدف تمالنها من ت قلق التنمية االقتحاااااااادية  

أيضاااااًا بسااااان التشاااااريعات الاللمة  12واال تمانية والبل ية وإيجاد فرص للعم و وأوصااااات الورقة المشاااااتر ة 
 و( 99) لت عل  ا داة االستراتيجية للتقلي  البل ي واال تماعي

 حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة -2 

 المرأة   

أعر  عدد من المنظمات عن قلقها إلاء اسااااااتمرار العند اااااااد المرأة والعند الجنساااااااني والعند  -57
وأوصااااااااااات هذه المنظمات باعتماد قانون  و 19- الل  اي ة  وفلدا ساااااااااااري في المقر ، وهو عند ت اق  

إطاري ياااااااام  لمااف ة العند ااااااااد المرأة، تمايااااااايًا مع المعاالر الدولية  وتجري  االغتحاااااااا  ال و ي في  
القانون الجنايي  وتوفلر مال ئ مجتميية م حااحااة للنساااء ااا ايا العند  وتن لذ سااياسااات عامة ياااملة، 

تراتيجيات ال اومية والقطانية في مجال حقوق المرأة  والنهوض ب نشاااطة التدريب وتنسااالق التد الت واالسااا 
المتااحاة لجميع الجهاات اال تماانياة ال ااعلاة و هاات إن اا  القاانون، ولياادة الوعي في المجتمع ب طر العند 

مانية،  ااااد المرأة وعوا  ح، بما في  لا عن طريق تع ي  دور وساااايم اإلعالم و ميع قنوات التنشااا ة اال ت 
 و( 100) في مااف تها للعند

وأعر  العداد من الجهات صاااااااااح ة المحاااااااال ة عن قلقها إلاء اسااااااااتمرار التملل  اااااااااد المرأة في  -58
وأوصاااااات بالقاء  و  ( 101) التشااااااريعات الم لية، ال ساااااايما في مدونة ا ساااااارة والقانون الجنايي وقانون الجنسااااااية

المناهضاااااااااة ل قوق المرأة ومواءمة التشاااااااااريعات الم لية مع ات ا ية ا حاام والقواعد والممارساااااااااات القانونية  
القضااااااء على  ميع أيااااااال التملل  ااااااد المرأة  وإصاااااالة مدونة ا سااااارة على و ح ال حاااااوص لضااااامان 
المساااااااااواة في ال قوق بلن المرأة والر   في إبرام ال واج وفساااااااا ح، وفي عالقتهما با ط ال ونظام الملراس،  

م التي ت رم المرأة حقوقها في الوصاية القانونية على أط الها القاصرينو وأوصت  ذلا وإلقاء  ميع ا حاا
بتعدا  قانون الجنسااااااية لمنأل المرأة المقربية ال ق في نق   نساااااالتها إلى لو ها ا  نبي بالشااااااروا ن سااااااها  
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 21ر ة والورقة المشااااات  2وأوصااااات الورقة المشاااااتر ة و  ( 102) المنحاااااوص عللها بالنسااااا ة لل و ات ا  نبيات
 و( 103) بايراك الر ال في برام  تنظي  ا سرة لتع ي  ثقافة ومواقد الذ ورة اإليجابية

ت ثلر سلبي بشا   اص  19-،  ان لجاي ة  وفلد10والورقة المشتر ة   6ووفقًا للورقة المشتر ة  -59
  وسااياسااات بواااع برام 19وأوصاات الورقة المشااتر ة و  ( 104) على حقوق المرأة في العم  والحاا ة والتعلي 

عامة تراعي ال وارق بلن الجنساالن لمااف ة بطالة المرأة وليادة نشاااطها االقتحااادي  وااامان العم  الاليق 
 و( 105) للمرأة والمساواة في ا  ر

وأعربت بعل المنظمات عن قلقها إلاء ارت اع معدل ا مية بلن النساااااااء، وال ساااااايما في المناطق   -60
وأوصت بضمان التعلي  و ( 106) رص تقلد المرأة مناصب صنع القرار والعم الري ية، وهو ما أفضى إلى قلة ف

اإلل امي، بما في  لا عن طريق ات ا  تدابلر تشااااااارييية واساااااااتراتيجية تراعي ال وارق بلن الجنسااااااالن، وتن لذ  
وأوصاات الجهات صاااح ة  و  ( 107)  طة وطنية اساات ا ية لجع  ليادة المشااار ة االقتحااادية للمرأة أولويًة وطنية

لمحال ة أيضاًا بساّن تشاريع واااأل انل على مبدأ الت افؤ  وبانشااء اليات مؤساسااتية مساؤولة عن المسااواة ا
بلن الجنساااالن  وااااامان التنساااالق بلن القطاعات  ات الحاااالة  وات ا  تدابلر العم  اإليجابي لضاااامان تقلد 

الجنسااالن في المناصاااب المنت   ة المرأة مناصاااب صااانع القرار  وإن ا  القوانلن القايمة المتعلقة بالمسااااواة بلن  
 و( 108) على الحعلد الوطني واإلقليمي والم لي

 ا ط ال  

أن  هود المقر  في مجال حماية الط ولة وا هت ع  ات بساااابب   35الحظت الورقة المشااااتر ة  -61
بتقلي  البرنام  الوطني التن لذي للسااااياسااااة العمومية المندمجة    35نقل المواردو وأوصاااات الورقة المشااااتر ة 

 و( 109) ل ماية الط ولة في المقر  ومل انلتح، وامان إنشاء اليات للمساءلة عن هذه السياسة و طة عملها

حملة اللوبل  بالجهود التي بذلها المقر  لمااف ة االعتداء الجنساااااااااااااي على ا ط الو وأياااااااااااااادت   -62
وأوصاااات بضاااامان إن ا  الجهات ال اعلة ال اومية ا حاام  الجنايية الحااااادرة ب ق مقتحاااابي ا ط ال على 

 و( 110) الن و الوا ب، وتوسيع نطاق ال ماية القانونية لألط ال

لشااااااارا ة العالمية إلنهاء العند ااااااااد ا ط ال عن قلقهما من أن وا 38وأعربت الورقة المشاااااااتر ة  -63
العقوبة البدنية لألط ال عقوبة مشااااااروعة على الرغ  من التوصاااااايات الدانية إلى حظرها، التي قدمتها لجنة  
حقوق الط  ، وتلا التي ُقدّومت  الل  والت االساااااااااااااتعراض الدوري الشاااااااااااااام  للمقر و وأوصااااااااااااات الورقة  

ة العالمية المقر  بساان تشااريع ي ظر بواااوة  ميع أياااال العقوبة البدنية لألط ال  والشاارا   38المشااتر ة 
 و( 111) في    سياقات حياته ، وإلقاء أي حا  قانوني يجل  است دامها

ومع أ ذ توسااااااااااااايع نطاق لواج ا ط ال في المقر  في االعت ار، أوصاااااااااااااى العداد من الجهات    -64
وإلقاء ، ( 112) عاماً  18ق حظر لواج القاصاااارات دون ساااان صاااااح ة المحاااال ة بمنع لواج ا ط ال عن طري 

 و( 113) يرا و ود ياود لت عل  الدعاود القضايية في حاالت ال واج القسري 

وأوصاااااات منظمة "برو ن تشااااااوك" بااالء الم يد من االهتمام لألط ال الذان يييشااااااون ال قر، وفي   -65
 و( 114) المناطق الري ية

مدونة ا سااااااااااااارة ال تعترف بقلر البنوة ا بوية الشااااااااااااارنية، وهو ما وأعربت الرابطة عن قلقها  ن  -66
 35وأوصات الورقة المشاتر ة و  ( 115) ملل  ااد العداد من ا ط ال ويتر ه  دون حماية مناسا ةنطوي على ت ا 

بمواءمة التشااريعات الم لية المتعلقة ب قوق الط   مع القانون الدولي للسااماة باالعتراف القانوني با ط ال  
 و( 116) دان  ارج رباا ال و ية، بما في  لا أسماؤه  الش حية وحقه  في الملراسالمولو 
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عن القلق إلاء عدم التن لذ الملموه لالسااتراتيجية الوطنية المندمجة   35وأعربت الورقة المشااتر ة  -67
 و( 117) للش ا 

 ا ي اص  وو اإلعاقة  

المقر  لتع ي  حقوق ا يااا اص  وي أثنت الجهات صااااح ة المحااال ة على الجهود التي بذلها  -68
بمواءمة التشاريعات الم لية بال ام  مع االت ا ية الدولية ل قوق   12وأوصات الورقة المشاتر ة و  ( 118) اإلعاقة

 و( 119) ا ي اص  وي اإلعاقة، وإدماج ُبعد اإلعاقة امن إصالة الضمان اال تماعي

وال ساااايما ال تيات، ال ي حاااالون إال على أن ا ط ال  وي اإلعاقة،  10و  رت الورقة المشااااتر ة   -69
 و( 120) القلل  من التعلي و وأوصت بضمان تيسلر الت اق ا ط ال  وي اإلعاقة بالوحدات التعليمية

بمااف ة الوصا  اال تماعي المتحا  باإلعاقة، بما في  لا الوصا   19وأوصات الورقة المشاتر ة  -70
الذي االلم ا مهات الاليي الدن أط ااًل  وي إعاقة، و لا عن طريق تعب ة وسااايم اإلعالم وتنظي  حمالت  

 و( 121) تونية بش ن حقوق ا ي اص  وي اإلعاقة

 الشعو  ا صلية وا قليات  

ر بالقلق إلاء التهميش والتملل  اللذان يطاالن ا ماليا منذ أمد ما لال فريق حقوق ا قليات يشاااااع -71
 و( 122) طوي 

إيراف ولارة الدا لية على   2019، ع لت القوانلن التي ُسّنت في عام  14ووفقًا للورقة المشتر ة   -72
دوا من أي فرص لل  14ا راااي الجمانيةو وأعربت الورقة المشاتر ة   تنمية  عن قلقها من أن ا ماليا اساُت عو

باالعتراف دسااتوريًا ب قوق ا ماليا    14بساابب عدم حيالته  لألرااااي والمواردو وأوصاات الورقة المشااتر ة  
غلر القابلة للتحااااااااارف في أراااااااااااله  وموارده  الطبييية، وإلقاء الظهاير المتعلقة بمحاااااااااادرة ا راااااااااااي،  

والمجتمعات ا مالي.ية على  ميع وت ريس مبدأ ال حاااول على الموافقة ال رة والمساااتنلرة والمسااا قة لل  اي   
وأوصااااااى العداد من الجهات صاااااااح ة المحاااااال ة المقر  بالقاء  و  ( 123) المشاااااااريع التي تؤثر على أرااااااااله 

المقر  بضاامان ت افؤ ال رص والعدالة في  6وأوصاات الورقة المشااتر ة  و  ( 124) محااادرة ا رااااي ا مالي.ية
 و( 125) اان الح راويلنال قوق االقتحادية لتيسلر اإلدماج اال تماعي للس

 المثليات والمثللون وم دو و المل  الجنسي ومقاارو الهوية الجنسانية وحاملو ص ات الجنسلن  

أعربت منظمات م تل ة عن قلقها من أن العالقات المثلية بالترااي بلن ال القلن ما لالت  ريمة  -73
وأوصااااااااااااات بالقاء  و 2020حتى عام  2017في المقر ، إ   رت م ا مة عدد من ا يااااااااااااا اص من عام 

لجنساااية  بلن ال القلن  ارج إطار ال واج، بما في  لا العالقات ا تجري   ميع العالقات الجنساااية بالتراااااي
 و( 126) المثلية بالترااي، واإلفراج عن  ميع ا ي اص المسجونلن حاليًا بسبب ملوله  الجنسية

وأعربت الجهات صااااااح ة المحااااال ة عن قلقها إلاء التملل  وال وا   المؤساااااسااااااتية التي توا هها  -74
الجنسااااالن )مجتمع المثليات والمثللون وم دو و المل  الجنساااااي ومقاارو الهوية الجنساااااانية وحاملو صااااا ات  

مجتمع المي  دا      ال سايما التمتع ب قه  في التعلي  والعم  والساانو وأوصات بمااف ة التملل  ااد(،  المي 
البل ات التعليمية، وتوفلر التدريب للمدرساااالن واإلداريلن بشاااا ن التنوع الجنساااااني والجنساااايو وأوصاااات أيضااااًا 

العند، بمن فله  مجتمع المي   واااااااامان تدريب بتوسااااااايع حج  الموارد ونطاق ال دمات المقدمة لضااااااا ايا  
النا لن من العند،  مقدمي الرعاية الحاااااااا ية، وموا ي ال دمات اال تمانية على احتيا ات مجتمع المي 

أيضااااًا بالموافقة على  29وأوصاااات الورقة المشااااتر ة  و  ( 127) وااااامان لجويه  إلى القضاااااء على قدم المساااااواة 
 و( 128) دون أي تملل  أو انتقام التي تدافع عن حقوق مجتمع المي  طل ات تسجل  المنظمات غلر ال اومية
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 المها رون والال  ون وملتمسو اللجوء  

أناح بنااء على التوصااااااااااااااياات المقاّدماة  الل الجولاة الثاالثاة، أعااد   ، 20الحظات الورقاة المشااااااااااااااتر اة   -75
 و( 129) المقر  ت عل  عمليات الماتب المقربي لال  لن وعديمي الجنسية

عن قلقها من أن المقر  ل  انشااائ بعُد مرافق م حاااحاااة الحتجال  20وأعربت الورقة المشاااتر ة  -76
عن ياااااااااواغلها بشااااااااا ن تورا قوات ا من   20الورقة المشاااااااااتر ة  وأعربتو  ( 130) المها رين ومناطق االنتظار

ط ااال  المقربيااة في االعتقاااالت الجمااانيااة للمهااا رين وملتمسااااااااااااااي اللجوء واحتجاااله  وطرده ، واحتجااال ا 
المقربي بمواصالة الجهود -المها رينو وأوصات المنظمة المقربية ل قوق اإلنساان ورابطة التعاون اإلسا اني

لتع ي  حقوق المها رين وحمااتها، واعتماد قانون للهجرة واللجوء اتمايااااااااااى مع المواثلق واالت ا يات الدولية 
شريعات  دادة للجوء والهجرة، ووقد  ميع باعتماد وتن لذ ت  20وأوصت الورقة المشتر ة و  ( 131)  ات الحلة

المداهمات والترحل  القسااااااااري واالحتجال التعساااااااا ي وطرد غلر المواطنلن في المقر ، واحترام الضاااااااامانات  
  20المنحااوص عللها في قانون الهجرة، ال ساايما إماانية االسااتعانة بم ام أو طبلبو وأوصاات الورقة المشااتر ة  

 و ( 132) ل دمات الح ية على قدم المساواة، وال سيما  الل فترة الجاي ة بضمان ححول غلر المواطنلن على ا 

بشاااااااا ن  143بالتحااااااااداق على ات ا ية منظمة العم  الدولية رق    12وأوصاااااااات الورقة المشااااااااتر ة   -77
العمال المها رين، ومااف ة الممارساات التملل ية ااد المها رين التي ت ول دون ححاوله  على ال دمات  

 و( 133) ا ساسية

بتيسااااااالر الت اق ا ط ال المها رين بالمدرساااااااة، ووااااااااع برام   35وأوصااااااات الورقة المشاااااااتر ة  -78
 و( 134) انقماه م ددة للدع  التربوي واللقوي تيسلرًا الندما ه 

 مشردون دا لياً ال  

عن قلقها  ن تشاريد المها رين الوافدان من  نو  الحا راء ال برد  20أعربت الورقة المشاتر ة  -79
وأوصااااات ب ن يقاوم المقر  و  ( 135) بنقله  إلى المناطق الجنوبية ي ضاااااي إلى ليادة انتها ات حقوق اإلنساااااان

ال برد إلى المنااطق الجنوبياة من الرامياة إلى نقا  المهاا رين الوافادان من  نو  الحاااااااااااااا راء   الضااااااااااااااقوا
 و( 136) المقر 

 عديمو الجنسية  

أن العداد من القضااااااااااايا اإل رايية والقانونية تجع  من الحااااااااااعب  35الحظت الورقة المشااااااااااتر ة  -80
بتيسااااالر إ راءات تساااااجل  المواللد الجدد في   35تساااااجل  ا ط ال في المقر و وأوصااااات الورقة المشاااااتر ة 

اوماًا التي   30ال االاة المادنياة، بمن فله  ا ط اال المهاا رون، عن طريق إلقااء المهلاة ال منياة الم اددة في  
 و( 137) ون، وإنشاء  دمات مجتميية في المناطق الري يةي راها القان 

 مناوق أو أقاليم محددة -3 

وفقًا لعدد من الجهات صااااح ة المحااال ة، ت ضاااي الساااياساااات التي ان ذها المقر  في الحااا راء   -81
عون إلى الممارساااااة ال رة لل ق في تقرير المحااااالر، إلى انتهاك منهجي  القربية ااااااد ا يااااا اص الذان ادل

إلنساان الما ولة للشاعب الحا راوي  وت ضاي، في  ملة أمور، إلى حاالت ا ت اء قساري، واحتجال  ل قوق ا
 و( 138) تعس ي، وتعذاب، وإ الء، ومضايقة، ورقابة اد الح افللن والطال  والنشطاء
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حق تقرير المحااااالر وفقًا للقانون  ذوأوصاااااى العداد من الجهات صااااااح ة المحااااال ة المقر  بتن ل  -82
ودع  ا م  المت دة في إدارتها إل راء است تاء حر ون يح وي اف يمان للشعب الح راوي    الدولي، وامان

 و( 139) عن طريقح أن ي دد واعح السياسي

وأوصاااااات الجهات صاااااااح ة المحاااااال ة بضاااااامان وحماية حقوق  ميع ا ياااااا اص في الحاااااا راء   -83
 و( 140) عبلرالقربية، بما في  لا حرية الضملر والتجمع السلمي وت وين الجمييات والت 

المقر  بتسااريع  هوده  28وأوصاات الرابطة المقربية للمواطنة وحقوق اإلنسااان والورقة المشااتر ة  -84
 و( 141) الرامية إلى إنهاء الن اع حول الح راء القربية، المالّود ا تمانيًا واقتحادياً 

عن قلقها إلاء العدد ال بلر للقاية من ا لقام في الحاا راء القربية،   43وأعربت الورقة المشااتر ة   -85
بالتعاون مع  43التي تساااابب إصااااابات  طلرة بلن الساااااان، وال ساااايما ا ط الو وأوصاااات الورقة المشااااتر ة 

 و( 142) دايرة ا م  المت دة لألعمال المتعلقة با لقام لت داد أما ن ا لقام الش حية وإلالتها
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