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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة السابعة والعشرون
 2٠1٧أيار/مايو  1-12

 *موجز ورقات أصحاب المصلحة بشأن المغرب  
 تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  16/21و 5/1أُعد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -1

إىل االساتعراض  (1)ورق  قدمها أصااا  اصلالا  41االستعراض الدوري الشامل. وهو موجز لا 
موجزاً بسبب احلد األقلى لعدو الكلمات. وُُيلص فرع مستقل اً الدوري الشامل، ُعرض عرض

 إلسهامات اصؤسس  الوطني  حلقوق اإلنسان اصعتمد  بناء على التقيد الكامل مبباوئ باريس.

المعلومااااات المقدمااااة مااااو الم سسااااة الوننيااااة لحقااااوق اإلنسااااان التابعااااة  -ثانياا  
للدولة موضوع االساتعراض والمعتمادة بنااعا  لات التقياد البامال بم اا   

  باريس
فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات الا  أيادها اصبار  أءنااء االساتعراض الادوري الشاامل ال اا   -2

)أ( التاااااالع العااااصس للمؤسسااااات  :ساااان إىل أناخلااااه بااار، ألااااار احللاااس الااااوط  حلقاااوق اإلن
؛ ) ( وأن مشروع قانون (2)2٠16الوطني  حلقوق اإلنسان أيد اعتماوه يف الفئ  "ألع" يف عام 

، وآلياا  التعاماال مااع الشااكاوة اصتعلقاا  (3)جديااد اقاانش إنشاااء اللياا  الوطنياا  للوقاياا  ماا  التعااذيب
حقاااوق  وي اإلعاقاااات. وأوصاااى احللاااس الااااوط   باألطفاااال اليااااايا، والليااا  اصساااتقل  حلماياااا 

حلقااوق اإلنسااان بالتعبياال باعتماااو مشااروع القااانون اصتعلااق باللياا  الوطنياا  للوقاياا  ماا  التعااذيب؛ 
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وبلاام معااددل رودهااا علااى اً، )ج( وكااان اعاااون احلكوماا  مااع احللااس الااوط  حلقااوق اإلنسااان إ ابياا
)و( وأُومااهن  اااهن يقاااوم علااى حقاااوق اإلنساااان يف  ؛(4)يف اصائااا  56الشااكاوة الاااوارو  ماا  احللاااس 

االسناايبي  القطاعي  لللا . وأوصى احللس باعتماو ادابري حمدو  اكفل حق الفئات اليعيف  
؛ (6)مجعي  21، اعُنف قانوناً با2٠15وبناء على طلب قدمر احللس يف عام  ؛ )ه((5)يف اللا 

قاادمها  بتنقاايت اشااريعات)و( وبناااء علااى مااذكر  افاااهم، أنااذ البصااان يف احلساابان اوصاايات عااد  
اااد م لااا اهماااا يتلااال بالقيااااء العساااكري، واال اااار باأل ال سااايما احللاااس، ، وعمااال األطفاااال ن 
وفيما يتعلق بعملي  العدال  االنتقالي ، القى اعويياٍت عدٌو م  ضااايا انتهاكاات  ؛ )ز((٧)منازل
وق اإلنسان. وم  التدابري األنرة الرعاي  اللاي  للياايا واألقار  وبارامهن إعااو  اإلومااج حق

بيااد أن التاااديات القانونياا  اً. إ ابياااً ؛ )ش( وكااان اعتماااو قااانون مدوناا  األساار  أماار (8)االجتماااعس
نونيا ، زالت اعوق حقوق اصرأ ، مبا يف  لا  اعادو الزوجاات، وحلاول اصارأ  علاى الوصااي  القا ما

ِملكيااا  األراضاااس؛ )ي( وال يااازال يبعاااز علاااى القلاااق زواج األطفاااال و  وعااادم اصسااااوا  يف اصاااريا ،
والتعلاايم، ال ساايما الفتيااات يف اصناااطق الريفياا ، وقياااء األحاادا ، وعماال األطفااال ناادم منااازل؛ 
)ي( واعُتماااد قاااانون بشااابن اال اااار باأللااا اه، وُوضاااعت سياسااا  للهبااار ، واساااُتهلت عمليااا  

يف اصائاااا  ماااا   ٧٠اسااااتفاو منهااااا  2٠14 نائي  لتسااااوي  أوضاااااع اصهاااااجري  القانونياااا  يف عااااام اساااات
 .(9)مقددمس الطلبات اصسبلني

وأوصى احللس مبا يلس: )أ( اوسُّل احملاكم الوطني  أك ر باللكوك الدولي  عند إصادارها  -3
قاااوق اإلنساااان، األحكاااام؛ ) ( ووضاااع وانفياااذ نطااا  عمااال وطنيااا  بشااابن األعماااال التباريااا  وح

متالاااااياً ماااااع اصبااااااوئ التوجيهيااااا  لامااااام اصتااااااد  بشااااابن األعماااااال التباريااااا  وحقاااااوق اإلنساااااان؛ 
وااادعيم والياا  هيئاا  اصناصااف  ومكافااا  كاال ألااكال التمييااز وإمااداوها باااصوارو الالزماا  ألواء  )ج(

؛ )و( والتلويت مهامها باستقاللي . وإصدار قانون يعردف التمييز، مبا يف  ل  العقوبات اصناسب 
للاااق قاارار اةمعياا  العامااا  الااداعس إىل وقااع انفيااذ عقوبااا  اإلعاادام، واالنياامام إىل البواوكاااول 
االنتياااري ال ااا  اصلاااق بالعهااد الاادوق اخلاااه باااحلقوق اصدنياا  والسياسااي ؛ )و( والسااماش ألي 

سااابق؛ وإجاااراء لااا ص حمتباااز لااادة الشااارط  بااابن يتلقاااى اصسااااعد  القانونيااا  الفوريااا  وون إ ن م
البلاااري  - فااااص طاااا يف بدايااا  االحتبااااز لااادة الشااارط  و ايتااار؛ واعمااايم التسااابيل السااامعس

يف كل حال  اوُّعاس فيهاا وقاوع اعاذيب منهبي  لالستبوابات؛ )ز( وإجراء اقييمات طبي  بلور  
د وفتت ُتقيقاٍت مستقل  ونزيه  يف هذه االوعاءات يف كل مرحل  م  مراحل احملاكم ؛ )ش( واحل

م  ظاهر  االكتظاظ يف السبون، مبا يف  ل  م  ناالل انفياذ عقوباات بديلا  وإعااو  النظار يف 
إجااراء العفااو؛ )ي( و اياا  اللاااافيني أءناااء نارسااتهم مهنااتهم، وضاامان احلااق يف احللااول علااى 
اصعلومات؛ )ي( ووضع نطط عمل وطني  بشبن أهاداف التنميا  اصساتدام  وانفياذها، بنااء علاى 

وم على حقوق اإلنسان؛ )ك( واعتماو  هن اإلنلاف واةوو  بشبن إصالش نظام التعلايم  هن يق
 .الوط 

ووعا احللس الوط  حلقوق اإلنسان اصبر  إىل قبول التوصايات الا  مل ُتات بتبيياده يف  -4
اةولااا  ال انيااا  مااا  االساااتعراض الااادوري الشاااامل، م ااال انقااايت قاااانون مدونااا  األسااار   ياااز اكفااال 

؛ واألنااااذ بوقااااع (11)؛ وحظاااار زواج القاصااااري (1٠)اصساااااوا  بااااني الرجاااال واصاااارأ  يف قيااااايا اإلر 
 . (12)انتياري  كم القانون لعقوب  اإلعدام ببسرع ما ميك 
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 آخريو المعلومات المقدمة مو أصحاب مصلحة -ثالثاا  
ياااة لحقاااوق والتعااااون ماااا اولياااات والوي اااات الدول (13)نطااااق االلتزاماااات الدولياااة -ألف 

 (14)اإلنسان
أوصااى ك ااري ماا  أصاااا  اصلاالا  باابن يساااب اصباار  ُتفظاااار علااى اافاقياا  القياااء  -5

 .(15)على مجيع ألكال التمييز ضد اصرأ 
وأوصت منظم  العفو الدوليا  اصبار  بتنفياذ القارارات اللااور  عا  الفرياق العامال اصعا   -6

اللبناا  اصعنياا   اااالت االنتفاااء القسااري بااالنظر يف ، وقبااول انتلاااه (16)باالحتباااز التعساافس
اللااراويني بتقادا التقريار األودق  رابطا  أسار السابناء واص تفانيوأوصت  .(1٧)الشكاوة الفروي 

اصعلدق إىل اللبن  اصعني   االت االنتفاء القسري واحلره على استشار  منظمات احلتمع اصاد  
 .  (18)أءناء العملي 

 (19)اةمعياااااا  اللاااااااراوي  لياااااااايا االنتهاكااااااات اةساااااايم  حلقااااااوق اإلنسااااااان وأوصاااااات -٧
والتاااااااالع العاااااااصس صشااااااارك  اصااااااواطنني بتوءيااااااق التعاااااااون مااااااع هيئااااااات اصعاهاااااادات واإلجااااااراءات 

 .(2٠)اخلاص 
وأعربااااات اللبنااااا  الوطنيااااا  اللااااااراوي  حلقاااااوق اإلنساااااان عااااا  قلقهاااااا مااااا  أن الشاااااعب  -8

. وأوصت اةمعيا  اللااراوي  ليااايا (21)يف اقرير اصلري اللاراوي مل يتمك  م  نارس  حقر
 .(22)االنتهاكات اةسيم  حلقوق اإلنسان بتنظيم استفتاء مبساعد  األمم اصتاد 

 (23)اإلنار الونني لحقوق اإلنسان -باع 
قااااانون العقوبااااات وقااااانون اً ألااااارت منظماااا  العفااااو الدولياااا  إىل أن اصباااار  يراجااااع حالياااا -9

اً نائياا  ةعلهمااا يتوافقااان مااع الدسااتور والقااانون الاادوق. ويسااتويف اصشااروعان جزئيااااإلجااراءات اة
 .(24)اوصيات االستعراض الدوري الشامل

بتكريس مسو االافاقيات الدوليا  حلقاوق اإلنساان الا  صادق  6وأوصت الورق  اصشنك   -1٠
باعتماو نط  وطني  ما  أجال  5. وأوصت الورق  اصشنك  (25)عليها اصبر  على القوانني الوطني 

مواءماا  التشااريعات احمللياا  مااع القااانون الاادوق حلقااوق اإلنسااان، بالتعاااون مااع اصؤسسااات الوطنياا  
 .(26)واحلتمع اصد 

ااالد، متابعاااً  لتوصااايات االساااتعراض الااادوري  وألاااارت مؤسسااا  الكرامااا  إىل أن اصبااار  -11 أ ح 
ن حمااال احللاااس االستشااااري الساااابق. وأوصااات الشاااامل الساااابق ، احللاااس الاااوط  حلقاااوق اإلنساااا

 .(2٧)اصؤسس  بتوطيد استقاللي  احللس الوط  حلقوق اإلنسان ع  السلط  التنفيذي 
بتسريع عملي  إنشاء الليا  الوطنيا  للوقايا   9والورق  اصشنك   5وأوصت الورق  اصشنك   -12

 .(28)م  التعذيب، وضمان مشارك  احلتمع اصد 
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مااا مرا اااة القااانون الاادولي  ،نفيااا االلتزامااات الدوليااة المتعلقااة بحقااوق اإلنسااانت -جيم 
 سارياإلنساني ال

 شتركة بيو القطا اتالقضايا الم -١ 

(29)اصساوا  وعدم التمييز  
 

ألارت  ل  االستفتاء يف اللااراء البربيا  إىل أن الشاعب اللااراوي يعاا  التميياز يف  -13
اً انتمائر اإلءا . وألقات احلملا  الياوء علاى أن اللااراويات ياواجه  متيياز  ميدان العمال  وبسبب

 .(3٠)اً مزووج
( بااابن األطفاااال اللااااراويني Adala-UK" )اصملكااا  اصتااااد  - وأفااااوت مجعيااا  "عدالااا  -14

يتعرضااون للتمييااز والتساالدط يف اصاادارن وُنرمااون ماا  هااويتهم ال قافياا  يف معظاام جوانااب حيااا م 
وأوصت بيمان أن نظى األطفال اللاراويون بنفس الفره التعليمي  ويعام لوا م   .(31)اليومي 

 .(32)وون متييز
وألااارت منظماا  العفااو الدولياا  إىل أن اصباار  مسااتمر يف سااب  النااان مبوجااب القااوانني  -15

 ران/الااا   ااارم العالقاااات اةنساااي  اص ليااا  باااني الباااالبني اصناضاااني. ويف الفااان  باااني أيار/ماااايو وحزيااا
 .(33)، ُحكم على مخس  رجال بالسب  بتهم  "ندش احلياء"2٠15 يونير
بتبااارا نطاااا  الكراهيااا  والعناااع بسااابب الااادي  أو اصيااال  5وأوصااات الورقااا  اصشااانك   -16

 .(34)اةنسس

 (35)التنمي  والبيئ  وحقوق اإلنسان  
. (36)اةهويا   ات اللال بتفعيل اصرصد الوط  للبيئ  واصراصد  2أوصت الورق  اصشنك   -1٧

 .(3٧)بانتهاج  هن يقوم على حقوق اإلنسان صواجه  ابري اصناخ 5وأوصت الورق  اصشنك  
والفيدرالي  الوطني  للبمعيات األمازيبيا  بااصبر  اساتمرار  1٠والحظت الورق  اصشنك   -18

لي  ماااا  مواروهاااااا ملاااااور  أراضااااس الساااااكان األصااااليني وعاااادم اساااااتفاو  احلتمعااااات احمللياااا  األصااااا
بتنفيااااذ ااااادابري الااااون مباااادأ اصوافقاااا  اصساااابق  واحلاااار   1٠. وأوصاااات الورقاااا  اصشاااانك  (38)الطبيعياااا 

. (39)واصستنري  للشاعب اللااراوي كاس يتسا  لار نارسا  حقار يف التمتاع ب روااار وماواروه الطبيعيا 
 الوطني  م  زيار  مجيع بتمكني الفريق العامل اصع   قوق اإلنسان والشركات عباً وأوصت أيي

 .(4٠)أحناء اللاراء البربي   ري 

 (41)حقوق اإلنسان ومكافا  اإلرها   
ألااارت مؤسساا  الكراماا  إىل أن اصباار  التاازم، أءناااء االسااتعراض الاادوري الشااامل ال ااا   -19

اصتعلااااق باااار، باااابن ناااانم كاااال االحاااانام حقااااوق اإلنسااااان يف سااااياق مكافااااا  اإلرهااااا .  ااااري أن 
انات اإلجرائي  صنع أفعاال التعاذيب وساوء اصعاملا ، يف احلااالت اصتلال  باإلرهاا ، ال اازال اليم

 ااري كافياا ، كماااا أن احلااق يف اوكيااال احملااامني حماادوو. وأوصااات اصؤسساا  بتعاااديل قااانون مكافاااا  
مااع اً لإلرهااا ، متالااياً وقيقاااً اإلرهااا   يااز يكفاال احلقااوق األساسااي  للمتهمااني ويعتمااد اعريفاا

 .(42)عايري الدولي اص
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وأوصااات منظمااا  العفاااو الدوليااا  بتعاااديل قاااانون اإلجاااراءات اةنائيااا   ياااز ييااام  حاااق  -2٠
احملتبز يف اوكيل حماام ما  انتيااره بُعياد االعتقاال وحياوره يف مجياع األوقاات أءنااء االساتبوا ؛ 

أي قاااو  ويكفاال أال يكاااون لالعنافاااات اصقدمااا  عااادا اصقدماا  يف حياااور قااااض أو مبسااااعد  حماااام 
 .(43)إءبااي  يف اإلجراءات القانوني 

 48وأوصاات رابطاا   اياا  الساابناء اللاااراويني باابال يتباااوز االحتباااز لاادة الشاارط   -21
 .(44)ساع  وأن ُيكفل للماتبزي  احلق يف التواصل مع أسرهم

 الحقوق المدنية والسياسية -٢ 

 (45)رل ل على ناماألحق الفرو يف احليا  واحلري  و   
إىل أن احملاااكم ال ااازال ُتكاام باإلعاادام بانتظااام ر اام الوقااع  9ألااارت الورقاا  اصشاانك   -22

. 2٠13منااذ عااام اً ل لاا 28االنتياااري لإلعاادامات  كاام الواقااع. فقااد ُحكاام باإلعاادام علااى 
 .(46)ل لاً  92،  كرت إوار  السبون أن جمموع احملكوم عليهم باإلعدام بلم 2٠16ويف عام 

العفااو الدولياا  عاا  أساافها ألن مشااروع قااانون العقوبااات يقاانش اوساايع  وأعرباات منظماا  -23
 .(4٧)نطاق عقوب  اإلعدام ليشمل ءال  فئات جديد  م  اةرائم

أن اصبر  مل يلدق بعد علاى البواوكاول االنتيااري ال اا   8والحظت الورق  اصشنك   -24
ع أنار قبِال التوصاي  أءنااء االساتعراض اصلاق بالعهاد الادوق اخلااه بااحلقوق اصدنيا  والسياساي ، ما

بالتلديق علاى البواوكاول، وإضافاء صابب   9. وأوصت الورق  اصشنك  (48)الدوري الشامل ال ا 
و لا  عمااًل بتوصايات اً، رمسي  على الوقع االنتياري لعقوب  اإلعدام، وإلبااء هاذه العقوبا   ائيا

 .(49)هيئ  اإلنلاف واصلاحل 
يف اصائااا  مااا  احملكاااوم علااايهم باإلعااادام يعاااانون  6٧إىل أن  9اصشااانك   وألاااارت الورقااا  -25

. وأوصااات بااابن يفااااص (5٠)اضاااطرابات نفساااي  نطاااري  وفاااق ماااا جااااء يف اقاااارير للمبتماااع اصاااد 
يعلَّااااق العماااال بااااالعزل اصفااااروض علااااى احملكااااوم علاااايهم أن احملتباااازي  نبااااري يف الطااااب النفسااااس، و 

 .(51)باإلعدام، وإجاز  احلق يف الزيار 
وأفاوت اةمعي  اللاراوي  ليااايا االنتهاكاات اةسايم  حلقاوق اإلنساان ورابطا  أسار  -26

، وأن (52)السااابناء واص تفاااني اللاااااراويني بااابن االنتفااااء القسااااري يف اللااااراء البربيااا  مسااااتمر
. واكتشاااااااع فرياااااااق ناااااااباء مساااااااتقل قااااااابي  مجااااااااعيني يف (53)السااااااالطات ال اااااااازال انكااااااار  لااااااا 

ربت رابط  أسر السبناء واص تفني اللااراويني عا  أسافها لعادم اأاا  أي . وأع(54)2٠13 عام
( اعاانف باابن 2٠12ااادابري حملاكماا  اةنااا  ر اام أن اقرياار احللااس االستشاااري حلقااوق اإلنسااان )

الفاااعلني ينتمااون إىل قااوات عسااكري  مبربياا  لاار. وأفاااوت الرابطاا  باابن احملكماا  العسااكري  مبديناا  
 13 أساار الياااايا الاا  سااعت إىل احللااول علااى ُنساال ماا  وءااائق اتعلااق باااالرباااي مل اتعاااون مااع 

 .(55)19٧6ال ازال ملائرهم وأماك  وجووهم جمهول  منذ عام اً خمتفي
وأوصاات الرابطاا  بااحتجراء ُتقيقااات سااريع  ونزيهاا  يف اوعاااءات االنتفاااء القسااري، باادعم  -2٧

ومااااانت اعويياااااات كافيااااا  إىل أسااااار ، (5٧)؛ وإءباااااات مساااااؤولي  اصتاااااورطني(56)مااااا  ناااااباء مساااااتقلني
 .(58)الياايا وضمانات عدم التكرار
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وأعرباات منظماا  العفااو الدولياا ، إ  رحباات بقاارار وزياار العاادل واحلريااات الااذي صاادر يف  -28
والذي يشبع اصدعني العاامني والقياا  علاى أن يابمروا باحتجراء فااوه طبيا  عنادما  2٠14 عام

عاملااا ، عااا  أسااافها الساااتمرار وروو اوعااااءات يف  لااا  يتعلاااق األمااار بتقاااارير التعاااذيب أو ساااوء اص
الشاابن. فقااد كشاافت احلاااالت الاا  وءقتهااا اصنظماا  بعااد االسااتعراض الاادوري الشااامل ال ااا  عاا  

، ورابطا   ايا  السابناء اللااراويني، 4. وأوصت الورق  اصشانك  (59)عدم إجراء ُتقيقات كافي 
التاقياق الفعاال يف يامان يم  حلقاوق اإلنساان، بواةمعي  اللاراوي  لياايا االنتهاكاات اةسا

 .(6٠)مجيع التقارير ال  اتاد  ع  التعذيب وسوء اصعامل  ومساءل  اةنا 
وأوصااات مؤسسااا  الكرامااا  بتنفياااذ اوصااايات الفرياااق العامااال اصعااا  باالحتبااااز التعسااافس  -29

 .(61)نتيب  حماكمات جائر اً واإلفراج ع  مجيع م   ُسلبت حريتهم اعسف
حال  سبناء سياسايني  55وألارت رابط   اي  السبناء اللاراويني إىل أ ا سبلت  -3٠

. وأعرباات (63)، اُااويف ماانهم اسااع  ماا  جااراء التعااذيب وانعاادام الرعاياا  الطبياا (62)2٠13منااذ عااام 
منظم  "احلري  الن" ع  أسفها لعدم وجوو اشريع يعردف مفهوم السبني السياسس
(64). 

 2٠15العفاو الدوليا  بتعاديل اصبار  قاوانني القيااء العساكري يف عاام ورحبت منظما   -31
للتوصايات الا  قبلات أءنااء االساتعراض اً لوضع حد حملاكم  اصدنيني أماام احملااكم العساكري ، وفقا

الااادوري الشاااامل الساااابق. وماااع  لااا ، واصااالت اصنظمااا  اوءياااق احملاكماااات اةاااائر ، مباااا يف  لااا  
. وأوصات مؤسسا  الكراما  (65)نافات" يذكر أ ا انُتزعت جرداء التعاذيباإلوانات اصبني  على "اع

 .(66)بالتنليص على آلي  صراجع  اإلوانات اةنائي  النهائي  اللاور  بعد حماكمات جائر 
ومنظماا  العفااو الدولياا  أن الساابناء اسااتمروا يف اإلبااال  عاا   2و كاارت الورقاا  اصشاانك   -32

. (6٧)الطبي  اصتدني ، ر م التوصيات الا  قبلهاا اصبار  يف هاذا اللادواالكتظاظ الشديد والرعاي  
بااابن االكتظااااظ كاااان بسااابب عااادم اعتمااااو بااادائل لالعتقاااال الساااابق  2وأفااااوت الورقااا  اصشااانك  

. وأوصاااااااات مؤسساااااااا  الكراماااااااا  باحلااااااااد ماااااااا  اللبااااااااوء إىل االحتباااااااااز السااااااااابق (68)للمااكماااااااا 
عاال اإلطاار القااانو  الااذي ياانظم الساابون يتمالااى جب 2. وأوصاات الورقاا  اصشاانك  (69)للمااكما 

باعتمااااو نطااا  وبرناااامهن عمااال يف  4. وأوصااات الورقااا  اصشااانك  (٧٠)ماااع الدساااتور واصعاااايري الدوليااا 
 .(٧1)إطار مشروع السب  واللا 

 (٧2)إقام  العدل، مبا يف  ل  مسبل  اإلفالت م  العقا ، وسياو  القانون  
أنشاااب، ناااالل الفااان  قياااد االساااتعراض، اهليئااا   إىل أن اصبااار  2ألاااارت الورقااا  اصشااانك   -33

العلياا للاااوار الاوط  حااول إصاالش منظوماا  العدالا  وساا د قاوانني احللااس األعلاى للقياااء والنظااام 
. لكاا  منظماا  العفااو الدوليا  الحظاات أن اإلصااالحات عباازت عاا  ااابمني (٧3)األساساس للقيااا 

ناالل االساتعراض الاادوري الشاامل الساابق اصتعلااق  االساتقالل القياائس، علاى حنااو ماا أوصاس  باار
 .(٧4)باصبر 

وألارت منظم  العفو الدولي  إىل أن ملاري ك اري ما  ضااايا االنتفااء القساري ال يازال  -34
. ومل افلاااات هيئاااا  اإلنلاااااف 2٠٠4ر اااام عملياااا  العدالاااا  االنتقالياااا  الاااا  باااادأت يف عااااام  جمهااااوالً 

مسااااؤوليتهم اةنائياااا  عاااا  االنتهاكااااات اةساااايم  حلقااااوق يف ُتديااااد هوياااا  اصشااااتبر يف  واصلاااااحل 
 .(٧5)اإلنسان
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ورحبااااات مؤسسااااا  الكرامااااا ، ورابطااااا   ايااااا  السااااابناء اللااااااراويني، واللبنااااا  الوطنيااااا   -35
اللاااراوي  حلقااوق اإلنسااان، ومنظماا  العفااو الدولياا  بقاارار حمكماا  الاانقي أن اعيااد حمكماا  مدنياا  

ااا 23حماكمااا   يف حماكمااا   اااري نزيهااا   2٠13مااا  عساااكري  يف عاااام أواناااتهم حمكاً صااااراوياً حمتبد
بناء على اعنافات اوعاوا اً بب م أوينوا أساس 8. وأفاوت الورق  اصشنك  (٧6))قيي  أكدا إزي (

 .(٧٧)أ ا انُتزعت منهم بالتعذيب

 (٧8)احلريات األساسي  واحلق يف اصشارك  يف احليا  العام  واحليا  السياسي   
التاااااالع الاااادوق للاااادفاع عاااا  احلرياااا  إىل أن اصساااايايني وأقليااااات وينياااا  أناااارة ألااااار  -36

. والحاات وجااوو قيااوو لاار علااى معتنقااس الااديانات األناارة  ااري (٧9)يواجهااون التمييااز واصالحقاا 
إىل أن قاااانون العقوباااات يعاقاااب علاااى اً اإلسااالم، مباااا يف  لااا  مراقبااا  االجتماعاااات. وألاااار أييااا

. وأوصاااى التااااالع (8٠)للتبويااالاً ، األمااار الاااذي يفسااات احلاااال واساااعالتااااريي علاااى ابياااري الااادي 
للقاااااانون اً بيااااامان حريااااا  الفكااااار واليااااامري والااااادي  حساااااب األصاااااول وفقااااا 2والورقااااا  اصشااااانك  

 .(81)الدوق
، (82)وألااارت مؤسساا  "اخلااط األمااامس" الدولياا  حلماياا  اصاادافعني عاا  حقااوق اإلنسااان -3٧

، (85)، ومؤسسااا  الكرامااا (84)والرابطااا  اصبربيااا  للمواطنااا  وحقاااوق اإلنساااان، (83)2والورقااا  اصشااانك  
عقوباات الساب  ما  قاانون اللاااف   2٠16ومنظم  العفو الدولي  إىل أن اصبر  ألبى يف عام 

، واحلكاام (86)فيني يف إطااار قااانون العقوباااتابتوصاايات أياادها. وا واصاالت مالحقاا  اللااا عمااالً 
 . (8٧)هبم يف السبون أحياناً  عليهم ببرامات ءقيل ، والزج

، ومنظماا  مراساالون بااال (88)وأوصاات منظماا  العفااو الدولياا ، ورابطاا  احلقااوقيني األمريكياا  -38
بحتلباااااء  (9٠)، وانساااايقي  أكااادا إزيااا  للاااااراك السااالمس14، والورقاااا  اصشااانك  (89)حااادوو الدوليااا 

ى التااالع العااصس صشاارك  األحكام ال   ارم حريا  التعباري السالمس ما  قاانون العقوباات. وأوصا
باعتماو قانون ع  اصعلوماات يتوافاق ماع  5، والورق  اصشنك  (92)2، والورق  اصشنك  (91)اصواطنني

 القانون الدوق.
عا  أسافها لكاون رابا  اصبار  اادندت ورجاً  يف  (93)وأعربت منظما  مراسالون باال حادوو -39

 .2٠15مقارن  بعام  2٠16اصؤلر العاصس حلري  اللااف  يف عام 
يف قااانون العقوبااات صاايبت صاايا   مبهماا  اً أن أحكاماا 12والحظاات الورقاا  اصشاانك   -4٠

. مث إن معااايري اصركااز السااينمائس اصباارن لاارفي ماانت ااارانيص أو حظاار (94)ُوظفاات حلاابس فنااانني
باابن اكااون  12. وأوصاات الورقاا  اصشاانك  (95)األفااالم  امياا ، كمااا أن قراراااار  ااري قابلاا  للطعاا 

علااى حرياا  التعبااري، وأن اُت ااذ ااادابري اكفاال للفنااانني، مباا  اً احملاااكم هااس وحاادها الاا  افاارض قيااوو
فااااايهم النسااااااء، حريااااا  التعباااااري عااااا  أنفساااااهم واصشاااااارك  يف األنشاااااط  ال قافيااااا  وون ناااااوف مااااا  

 .(96)االنتقام
  لياااااايا وأعرباااات اللبناااا  الوطنياااا  اللاااااراوي  حلقااااوق اإلنسااااان، واةمعياااا  اللاااااراوي -41

، والتااااالع 14، والورقااا  اصشااانك  8االنتهاكاااات اةسااايم  حلقاااوق اإلنساااان، والورقااا  اصشااانك  
احليااز اصتاااش للمبتمااع اصااد  واصاادافعني عاا  راجااع العاااصس صشااارك  اصااواطنني عاا  انزعاجهااا ماا  ا

ومناااذ . (9٧)حقاااوق اإلنساااان ر ااام ابيياااد اوصااايات االساااتعراض الااادوري الشاااامل يف هاااذا اصيااامار
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، ومنااااع االجتماعاااااات (98)االسااااتعراض الاااادوري الشاااااامل السااااابق، زاوت حااااااالت حظاااار السااااافر
 .(99)وحظرها

وأفاااااو التاااااالع العاااااصس صشااااارك  اصااااواطنني ومنظماااا  مراساااالون بااااال حاااادوو باااابن ن لااااس  -42
اصنظماات الا  اشااتبل بقياايا اقرياار اصلاري يواجهاون خماااطر مجدا  بااالتعرض لالعتقاال واالحتباااز 

 .(1٠٠)لتعسفيني وسوء اصعامل  والتعذيبا
وأعرباات الرابطاا  اصبربياا  للمواطناا  وحقااوق اإلنسااان، ومنظماا  "احلرياا  الن"، والتاااالع  -43

العاصس صشارك  اصواطنني، ومؤسس  "اخلط األمامس" ع  قلقها بشبن التشريعات الراهن  الا  متانت 
 ااا انتقااد سياسااات احلكوماا  ونارسااا ا أو منااع ساالط  اقديرياا  مفرطاا  حلاالد اصنظمااات الاا  يُاارة أ

 .(1٠1)اسبيلها
وأوصاااات منظماااا  العفااااو الدولياااا  برفااااع احلااااواجز الاااا  اعاااانض اساااابيل اصنظمااااات  ااااري  -44

احلكومي  وإزال  القياوو التعسافي  الا  اقيداد أنشاطتها السالمي ، وفا د القياوو اصفروضا  علاى وناول 
 .(1٠2)إىل اصبر  واللاراء البربي  اللاافيني واصدافعني ع  حقوق اإلنسان

بالتنلاايص علااى ساابل الطعاا  يف القاارارات اإلوارياا  اصتعلقاا   4وأوصاات الورقاا  اصشاانك   -45
 .(1٠3)بحتنشاء اةمعيات أو  ديدها

أناااار منااااذ االسااااتعراض الاااادوري  8والورقاااا  اصشاااانك   (1٠4)و كاااارت منظماااا  "احلرياااا  الن" -46
. (1٠5)  واصظااااهراُت اصؤياااد  لتقريااار اصلاااري اُقماااع بلاااور  منهبيااا الشاااامل الساااابق اصتعلاااق بااااصبر 

وأوصاااى التااااالع العااااصس صشاااارك  اصاااواطنني باااالتاقيق بنزاهااا  يف أي إفاااراي مااا  قاااوات األمااا  يف 
. وأوصااات مؤسسااا  الكرامااا  بيااامان التنفياااذ الفعلاااس صبااااوئ (1٠6)اسااات دام القاااو  ماااع اصتظااااهري 
اساات دام القااو  واألساالا  النارياا  ماا  جانااب اصااوظفني اصكلفااني األماام اصتاااد  األساسااي  بشاابن 

 .(1٠٧)بحتنفا  القوانني

 (1٠8)حظر مجيع ألكال الرق  
بشاابن اهلباار  وبقااانون مكافااا  اال ااار  2٠15بسياساا  عااام  2نوهاات الورقاا  اصشاانك   -4٧

. وأوصاااااااات بوضااااااااع آلياااااااا  لكشااااااااع ضاااااااااايا اال ااااااااار بالبشاااااااار واااااااااوفري احلماياااااااا  (1٠9)بالبشاااااااار
 .(11٠)هلم صساعد وا

 .(111)باعتماو قانون حمدو صكافا  اال ار بالبشر 3وأوصت الورق  اصشنك   -48

 احلق يف اخللوصي  واحليا  اأُلسري    
أعربت اصنظم  الدولي  حلماي  اخللوصي  ع  قلقها إزاء ازايد التقاارير الا  اتااد  عا   -49

باسااات دام اكنولوجياااات  (112)فعني عااا  حقاااوق اإلنسااااناصراقبااا   اااري القانونيااا  لللااااافيني واصااادا
. وأعربااات اةمعيااا  اللااااراوي  ليااااايا االنتهاكاااات اةسااايم  حلقاااوق اإلنساااان عااا  (113)متطاااور 

اااد قطااع اإلننناات يف اصناسااابات الكاابة . وأوصاات اصنظمااا  الدولياا  حلمايااا  (114)أساافها علااى ا عمُّ
للمعااايري الدولياا  حلقاااوق اً بارات اعماال وفقااااخللوصااي  بالتبكااد ماا  أن وكااااالت األماا  واالساات 

 .(115)اإلنسان
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 الحقوق االقتصا ية واالجتما ية والثقافية -٣ 

 (116)احلق يف العمل ويف ظروف عمل عاول  وموااي   
وأوصاات اً. بابن أحكاام قاانون العمال ال ُتظاى بااالحنام وائما 4أفااوت الورقا  اصشانك   -5٠

والتعاااااون بااااني مفتشااااي  الشاااابل والنياباااا  العاماااا  لقمااااع ماااا  ُيلدااااون بتعزيااااز هيئاااا  مفتشااااس الشاااابل 
 بالتشريعات االجتماعي .

. وأعربات الورقا  (11٧)والحظت الرابط  اصبربيا  للمواطنا  وحقاوق اإلنساان اناامس البطالا  -51
ع  قلقها بشبن العدو الكبري ألجراء القطااع اخلااه الاذي  ال اشاملهم التبطيا  اً أيي 4اصشنك  

 .(118)جتماعي ، وصعوب  الرقاب ، وفعالي  العقوبات على أربا  العملاال

 (119)يف مستوة معيشس الئقاحلق   
باعتماو قوانني وبرامهن اتعلق باحلقوق االقتلااوي  واالجتماعيا   2رحبت الورق  اصشنك   -52

اء عاادم وجااوو وال قافياا ، م اال البنااامهن الااوط  للتعلاايم واللااا  واإلسااكان. وأعرباات عاا  قلقهااا إز 
. (12٠)عدال  إقليمي  يف اوزياع الساك ، وعادم وجاوو اساناايبي  حلمايا  األسار الفقاري  ومسااعد ا

 .(121)وأوصت مبواصل  ارليد السك  االجتماعس واوفري السك  الالئق لسكان األرياف
 عاا  أساافها ألن اصيااارب  العقارياا  متنااع قطاعااات عريياا  ماا  4وأعرباات الورقاا  اصشاانك   -53

اصاااواطنني مااا  احللاااول علاااى ساااك . وأوصااات بسااا د قاااوانني اكفااال الساااك  الالئاااق ووضاااع حاااد 
 .(122)للميارب  العقاري  ولتوزيع األراضس بطريق   ري لرعي 

 (123)احلق يف اللا   
ببن نظاام اللاا  يتسام هبيمنا  القطااع العاام وبابن اخلادمات  13أفاوت الورق  اصشنك   -54

 .(124)مركزي 
والحظاااات الرابطاااا  اصبربيااااا  للمواطناااا  وحقااااوق اإلنساااااان أن قطاااااع اللااااا  مساااااتمر يف  -55

التدهور، ال سيما بسبب قل  األطر الطبي ، ووه  اصرافق، والنقص يف الطب اصت لاص، ونقاص 
 .(125)الدواء، ولعدم التنليص على أي عقوب  على اإلمهال الطا

طبي  لعدو كبري م  النان. وجاء يف أحد عدم وجوو ابطي   4والحظت الورق  اصشنك   -56
مااااواط ، وأقااااال مااااا  سااااارير  42 ٠٠٠التقااااارير أنااااار ال يوجاااااد ساااااوة مركااااز صااااااس واحاااااد لكااااال 

 1 1٠9وناااارض واحااااد لكاااال اً، مواطناااا 1 63٠مااااواط ؛ وطبيااااب واحااااد لكاااال  1 ٠٠٠ لكاااال
عااد رباااع يف اصائااا  ماا  األطبااااء يف ماادين  الرباااي والااادار البيياااء فقاااط، ويا ب   45مااواطنني. وينكااز 

. وأعرباااات اةمعياااا  (126)كيلااااومنات  1٠سااااكان األرياااااف عاااا  اصراكااااز الطبياااا  مبااااا ال يقاااال عاااا  
اللاراوي  لياايا االنتهاكات اةسيم  حلقوق اإلنسان ع  أسفها لنقص األطبااء اصت للاني 

 .(12٧)يف معظم مدن اللاراء البربي 
وحااادات واصاااوظفني الطبياااني؛ بتاساااني اوزياااع اهلياكااال وال 13وأوصااات الورقااا  اصشااانك   -5٧

ساكان األريااف لواوطيد التنسيق بني الابامهن اللااي ؛ واأاا  إجاراءات واادابري اعطاس األفيالي  
 .(128)والفئات اليعيف 
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بتوساايع وائاار  اصسااتفيدي  ماا  نظااام اصساااعد  الطبياا   يااز  5وأوصاات الورقاا  اصشاانك   -58
 .(129)البلداشمل مجيع الفئات اليعيف  يف مجيع أحناء 

يف وفيات الردضدع ويف اسناايبيات وبرامهن العمل اً اخنفاض 13والحظت الورق  اصشنك   -59
.  اااري أن الشااابا  واصاااراهقني يظلاااون فئتاااني ضاااعيفتني معرضاااتني (13٠)واقااادا اخلااادمات اصتكاملااا 

أو اً عام 15يف اصائ  م  الشبا  البالبني م  العمر  48.9ص اطر لر. فقد ورو يف وراس  أن 
 .(131)أك ر يعانون اضطرابات نفسي ، م ل األرق والقلق واالكتئا 

إىل أن قلااااور نظااااام اللااااا  يااااؤءر يف النساااااء ناصاااا ، ال ساااايما يف  3وألااااارت الورقاااا   -6٠
اً وألاارت أيياااً. جااداً األوسااي الريفيا ؛ ور اام التقادم احملاارز، ظال معاادل الوفياات النفاسااي  مرافعا

يف اصباار   هياا  ساارداً إىل أن نساااء عدياادات 
خبطاا  اً علماا 13الورقاا  اصشاانك  . وأحاطاات (132)

( صكافااااا  2٠16-2٠12العماااال اصتعلقاااا  بالوفيااااات النفاسااااي ، واخلطاااا  االسااااناايبي  الوطنياااا  )
بتنفيذ نطاط عمال لالراقااء  3الورق  اصشنك  . وأوصت (133)فريون نقص اصناع  البشري /اإليدز

 .(134)للقانون الدوقاً ء وفقباللا  اإلجنابي  للنسا

 (135)احلق يف التعليم  
عاا  القلااق بشاابن معاادل األمياا   (13٧)2والورقاا  اصشاانك   (136)3أعرباات الورقاا  اصشاانك   -61

واالنقطاع ع  الدراسا  اصارافعني يف ساياق نل لا  التعلايم، ال سايما باني النسااء واألطفاال يف 
بباذل اةهاوو الالزما  صكافاا  االنقطااع عا  الدراسا ،  2اصناطق الريفي . وأوصت الورق  اصشنك  

 .(138)2٠3٠-2٠15إلصالش التعليم وزياو  موارو قطاع التعليم، وافعيل الرؤي  االسناايبي  
وأعربت الرابط  اصبربي  للمواطن  وحقوق اإلنسان ع  قلقها م  االنقطااع عا  الدراسا ،  -62

 .(139)مبا يف  ل  بني  وي اإلعاقات، إضاف  إىل االكتظاظ يف فلول اصدارن العمومي 
م ماا  أجاال اشااييد الباا  بزياااو  االساات مارات يف التعلاايم العااا 4وأوصاات الورقاا  اصشاانك   -63

التاتياا ، واوظيااع عاادو كاااف ماا  األطاار التعليمياا  لتاسااني النوعياا ، وإوراج حقااوق اإلنسااان يف 
 .(14٠)البامهن والكتب اصدرسي 

 حقوق أشخاص محد يو أو ف ات محد ة -٤ 

 (141)نساءال  
ضاايتر القاصار   بحتلباء احلكم الذي يبيت للمبتِلب أن يتزوج 3رحبت الورق  اصشنك   -64

ويفلااااات مااااا  اصالحقااااا  القياااااائي . لكااااا   ااااارا العالقاااااات اةنساااااي  ناااااارج نطااااااق الااااازواج والزناااااا 
 .(142)واإلفالت م  العقا  على جرائم الشرف مستمراً، واإلجهاض ال يزال ساري

ماع اساتبقاء وصافر جرميا ، وإوراج اً بتعرياع اال تلاا  جمادو 5وأوصت الورق  اصشنك   -65
 .(143)الزوجس يف قانون العقوباتاال تلا  

عاا  قلقهاااا ماا  احلااواجز اصتعااادو  الاا  اعااانض اإلبااال  عااا   6وأعرباات الورقاا  اصشااانك   -66
 .(144)التارش اةنسس
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وأفااااوت بااابن العناااع اصماااارن علاااى اصااارأ  يظااال ظااااهر  مستشاااري . وال اوجاااد اشاااريعات  -6٧
نااع هااذا العنااع والتاقيااق فياار واصعاقباا  علياار. حماادو  اتناااول القيااي ؛ والقااوانني الراهناا  ال اكفااس ص

ومثاا  نقااص يف ساابل حلااول الياااايا علااى السااك  والرعاياا  اللاااي ؛ وال ااازال الالمساااوا  الاا  
 .(145)اعانيها اصرأ  يف لؤون الطالق موجوو ، وزواج الفتيات اصبكر مستمراً 

كافاا  العناع اصسالط علاى مبواءم  مشروع القاانون اصتعلاق مب 3وأوصت الورق  اصشنك   -68
اصااارأ  مااااع اصعاااايري الدولياااا ؛ ومكافاااا  هااااذه الفااا  عاااا  طرياااق ايااااافر خمتلاااع الااااوزارات يف اأااااا  

 .(146)اإلجراءات الالزم ، وادعيم التوعي  بالقيي 
وأعربت  ل  االستفتاء يف اللاراء البربي  ع  قلقها م  قلا  سابل االنتلااف القانونيا   -69

بااابن  6. وأوصاات الورقااا  اصشاانك  (14٧) ااا  ال ياابلنب  عاا  اال تلاااا  إال قلاايالً اصتاحاا  للنساااء وأ
اسااتفيد النساااء اللااوان ياارفع  وعاااوة جنائياا  ماا  ااادابري احلماياا  يف مرحلاا  الشااكوة والتاقيااق؛ 
وإصالش قانون اإلجراءات اةنائي   يز يتعامل بفعاليا  ماع مراحال اإلباال  والتاقياق واصقاضاا  

. و كاااارت  لاااا  االسااااتفتاء يف اللاااااراء البربياااا  أن اصناضااااالت (148)عنااااع بالنساااااءيف قيااااايا ال
 .(149)ما يشتكني اعرضه  للعنع اةنسس أءناء االحتبازاً اللاراويات ك ري 

عااد  اً عاا  قلقهااا ألن قااانون مدوناا  األساار  اتياام  أحكاماا 3وأعرباات الورقاا  اصشاانك   -٧٠
ت الزوجيااا ، والطاااالق بسااابب الشاااقاق، واساااتاال  انطاااوي علاااى متيياااز، م ااال طااارو النسااااء مااا  بيااا
 .(15٠)حلول النساء على الوصاي  على أطفاهل 

عاا  أساافها لعاادم حظاار اعاادو الزوجااات ر اام أن اصباار  قبِاال  6وأعرباات الورقاا  اصشاانك   -٧1
. وأوصات الورقا  (152)قوالتوفيق بني قانون مدونا  األسار  والقاانون الادو ، (151)انفيذ هذه التوصي 

، (155)5، والورقاااا  اصشاااانك  (154)ومنظماااا  العفااااو الدولياااا ، (153)6، والورقاااا  اصشاااانك  2شاااانك  اص
بتنقيت قانون مدون  األسر  مبنع اعدو الزوجات وزواج األطفال؛ وإلباء األحكام التمييزيا  اصتعلقا  

اصمااارن علااى باحليااان  والاازواج واإلر  ونقاال اةنسااي ؛ واعتماااو اشااريعات للقياااء علااى العنااع 
 .(156)مع اصعايري الدولي اً اصرأ ، متشي

وأوصااات  لااا  االساااتفتاء يف اللااااراء البربيااا  مبعاةااا  األوضااااع اخلاصااا  لللااااراويات،  -٧2
 .(15٧)بوصفه  فئ  ضعيف ، يف القوانني والسياسات والبامهن

 2٠12الدانلي  لعاام واستاسنت الفيدرالي  الوطني  للبمعيات األمازيبي  مرسوم وزار   -٧3
باعتماااااو اشااااريعات عاااا   2. وأوصاااات الورقاااا  اصشاااانك  (158)الااااذي يشاااابع ملكياااا  اصاااارأ  لااااارض

 .(159)اصساوا  يف اوزيع أراضس األجداو القبلي 
عاا  أساافها لكااون نسااب  النساااء ال ااازال، ر اام القااوانني الاا   3وأعرباات الورقاا  اصشاانك   -٧4

، كاناات نساابته  2٠14 ابياا  ومواقااع صاانع القاارار. ففااس عااام اعُتماادت، قليلاا  يف اصناصااب االنت
. وأوصات (16٠)2٠٠٧يف اصائا  يف عاام  21.2يف اصائ ، يف حني أ ا بلبت  12.8يف احلكوم  

باأاااا  اااادابري إ ابيااا  ليااامان انت اااا  النسااااء وإجاااراءات اقياااس بعااادم قباااول  3الورقااا  اصشااانك  
 .(161)اللوائت االنت ابي  ال  ال نساء فيها

 .(162)برسم سياس  للتوعي   قوق النساء وب قاف  اصساوا  13وأوصت الورق  اصشنك   -٧5
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 (163)األطفال  
أعربااات الرابطااا  اصبربيااا  للمواطنااا  وحقاااوق اإلنساااان عااا  أسااافها علاااى اعاااردض ك اااري مااا   -٧6

رقاباا  األطفااال لالسااتبالل وألعمااال مياارد  بنمااائهم وبلاااتهم، وعلااى عاادم وجااوو أي  اياا  أو 
 .(164)قانوني 
اصملكااا  اصتااااد " أن بعاااي القاصاااري  اللااااراويني اعرضاااوا  - و كااارت مجعيااا  "عدالااا  -٧٧

لعنع قوات األم ، إ  قيل إ ا أجب م على التوقيع على اعنافات ُتت التعذيب، وانتطفتهم، 
 .(165)وأنذ م م  بيو م يف جنت الليل

إىل أ اااااا ازواوت، كماااااا ازواوت  13اصشااااانك   وعااااا  الز اااااات اصبكااااار ، ألاااااارت الورقااااا  -٧8
 .(166)ارانيص القيا  يف هذا اللدو

بتباارا مجياع ألاكال العنااع  5والورقا  اصشانك   (16٧)وأوصات مجعيا  "عدالا  البيطانياا " -٧9
مبواصال  اصواءما  باني التشاريعات الوطنيا   13. وأوصت الورق  اصشنك  (168)اصسلط على األطفال

لادوق خبلااوه  ايا  األطفااال ما  االسااتبالل واالعتاداءات اةنسااي ؛ وضامان التنفيااذ والقاانون ا
 .(169)اللارم للاد األوىن لس  الزواج

بتوسااايع نطاااق االساااتاقاقات الاياا  مااا  اللااندوق الاااوط   5وأوصاات الورقااا  اصشاانك   -8٠
 .(1٧٠)لليمان االجتماعس لتشمل األطفال اصولووي  نارج إطار الزواج

أعرباات الرابطاا  اصبربياا  للمواطناا  وحقااوق اإلنسااان عاا  قلقهااا بشاابن عاادم وجااوو باارامهن و  -81
 .(1٧1)حلماي  األطفال اليعفاء، مب  فيهم أطفال الشوارع

(، 2٠3٠-2٠15باالسااناايبي  الوطنياا  اصندجماا  للشاابا  ) 5ورحباات الورقاا  اصشاانك   -82
 .(1٧2)وأوصت بوضع نط  عمل حمدو  اتعلق هبا

 (1٧3)  وو اإلعاقه األل ا  
اار وراساا   2الحظاات الورقاا  اصشاانك   -83 أن اصباار  أنشااب ةناا  وزارياا  مكلفاا  باإلعاقاا ، ون ش 

استقلااائي  وطنياا  عااا  اإلعاقااات. وأوصاات باعتمااااو قااانون بشاابن  وي اإلعاقاااات يتمالااى ماااع 
 .(1٧4)اصعايري الدولي ، واشبيع مشارك   وي اإلعاقات يف احليا  السياسي 

بيااامان احلاااق يف العمااال واليااامان االجتمااااعس واللاااا .  5وصااات الورقااا  اصشااانك  وأ -84
بتيساري اإلصااام بااالقراء  والكتابا  بطريقاا  برايال، واعلداام لباا  اإللاار ، واعلاايم مكيدااع اً وأوصات أيياا

 .(1٧5)مع خمتلع احتياجات  وي اإلعاقات
اإلعاقااااات ال يتلقااااون يف اصائاااا  ماااا   وي  6٠.8إىل أن  13وألااااارت الورقاااا  اصشاااانك   -85

 .(1٧6)الرعاي  اللاي 

 (1٧٧)األقليات والشعو  األصلي   
بقلاااق أن سياساااات اصبااار  حاااددت مااا  التعباااري عااا  اهلويااا   8الحظااات الورقااا  اصشااانك   -86

. وأعربت اةمعي  اللاراوي  لياايا االنتهاكاات اةسايم  حلقاوق اإلنساان عا  (1٧8)اللاراوي 
. (1٧9)واااادمري معاااامل اارُييااا  م ااال فااايال سيسااانريون يف الدانلااا  أساافها علاااى حظااار نلاااب اخلياااام
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ويياااف إىل  لاا  فاارض اصباار  الرقاباا  علااى ألااكال التعبااري ال قااايف اللاااراوي وحظاار مشااارك  
 .(18٠)الفنانني اللاراويني الذي  يناوون باحلق يف اقرير اصلري يف احليا  ال قافي 

األمازيبيااا  أن وزار  الدانليااا  وعااات، يف إطاااار والحظااات الفيدراليااا  الوطنيااا  للبمعياااات  -8٧
متابعاا  التوصاايات الاا  حظياات بالتبييااد أءناااء االسااتعراض الاادوري الشااامل ال ااا ، مااوظفس احلالاا  

. ومااع  لاا ، اسااتمر (181)اصدنياا  إىل اااوندس اصروناا  يف  هيااز الطلبااات اصتعلقاا  باألمساااء األمازيبياا 
بتنقايت النلااوه القانونيا  الاا  انطااوي  4الورقا  اصشاانك  . وأوصاات (182)حظار األمساااء األمازيبيا 

على متييز يف حق اللب  وال قاف  األمازيبيتني، والتبكاد ما  أن ملااق احلالا  اصدنيا  ُتانم احلاق يف 
 .(183)اهلوي  القانوني  األمازيبي ، ناص  رفع أي حظر على األمساء األمازيبي 

ن التمييااااز يف حااااق األمااااازيم، مبااااا يف  لاااا  األحكااااام وال اااازال التشااااريعات اصبربياااا  اكاااار  -88
عااا  أسااافها ألن  8. وأعربااات الورقااا  اصشااانك  (184)التمييزيااا  يف حاااق اللبااا  وال قافااا  األماااازيبيتني

اصادارن يف اللااراء البربيا  ال اسامت حار الن باساتعمال اللبا  احلسدااني  وال اادردن التاااريل أو 
 .(185)ال قاف  أو اةبرافيا اللاراوي 

بحتنشااااء  (18٧)والفيدرالياا  الوطنياا  للبمعيااات األمازيبياا  (186)2وأوصاات الورقاا  اصشاانك   -89
 حمور إعالمس أمازيبس وانل الشرك  الوطني  لإل اع  والتلفز .

 (188)اصهاجرون والالجئون وملتمسو اللبوء واصشروون وانلياً   
مااع االافاقياا  الدولياا  اصتعلقاا  باصوضااوع مبواءماا  قااانون اهلباار   4أوصاات الورقاا  اصشاانك   -9٠

 .(189)واعتماو السياس  العاصي  يف ميدان اهلبر ، واأا  ادابري الحنام حق اللبوء
إىل أن وصااول األجانااب إىل العدالاا  ُت  اادد كبااري، ناصاا  م اا    ٧وألااارت الورقاا  اصشاانك   -91

نقااال  اإلجااراءات علاايهم. كااان وضااعر  ااري قااانو ، أل اام يفياالون عاادم رفااع لااكاوة نشااي  ا
 .(19٠)يف البالباً كبري اً  واعد قل  فره االستعان  مبنجم عائق

ع  قلقها بشبن وجوو مركز احتبااز اصهااجري  مبدينا  العياون  ٧وأعربت الورق  اصشنك   -92
ااارم القياااا  مااا  كااال رقابااا  علاااى إجاااراءات االحتبااااز.  ناااارج أي نطااااق قاااانو ، األمااار الاااذي ن 

 .(191)ُسلبت حريتهم يف ظروف رويئ  جداً  وُنتبز م 
ووءقت منظم  العفو الدولي  حاالت است دام قوات األم  اصبربي  القو  اصفرطا  أو  اري  -93

اليااروري  مااع اصهاااجري  وملتمسااس اللبااوء الااذي  يسااعون إىل ونااول إساابانيا بطريقاا   ااري قانونياا . 
مهاااجري  ماا  جنااو  اللاااراء قياال إ اام وأعرباات عاا  قلقهااا ماا  عاادم التاقيااق الكااايف يف وفااا  

ُاوفااوا انتناقاااً بعااد أن أضاارمت الساالطات النااار نااارج كهااع ةااؤوا إلياار أءناااء مدامهاا  بااالقر  ماا  
. وأوصت بالتوقع ع  است دام موظفس إنفا  القانون القو   اري (192)مدين  الفنيدق مشال البالو

 .(193)ء والالجئنياصتناسب أو  ري اليروري مع اصهاجري  وملتمسس اللبو 
اد أييا ٧وألارت الورق  اصشنك   -94 مناذ االساتعراض الادوري الشاامل اً، إىل أن اصبار  ع م 

. واعتماد اصبار  االساناايبي  2٠14ال ا ، إىل اسوي  أوضاع عادو كباري ما  اصهااجري  يف عاام 
فعاال لسياسا  اإلومااج الوطني  للهبر  واللبوء. لك   لوحت وجوو عقبات كبري  اتعلق بالتنفياذ ال

واالسااتمرار يف نارسااات اعساافي  وعنيفاا  يف مناااطق البلااد احلدووياا  حيااز يظاال وضااع اصهاااجري  
 .(194)لالنزعاجاً اإلنسا  م ري 
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سهدلت التااق أطفال  2٠13إىل أن ووري  صدرت يف عام  ٧وألارت الورق  اصشنك   -95
يف بعااااي األكاومييااااات ظلاااات معقااااد  مهاااااجري  عدياااادي  باصدرساااا . لكاااا  إجااااراءات التساااابيل 

بالنساب  إىل األسار األجنبياا ، ألن التسابيل يساتلزم اسااتيفاء لاري احللاول علااى اارنيص اصديرياا  
 .(195)اةهوي 
ع  األساع بشابن صاعوبات  دياد رنلا  اإلقاما  يف بعاي  ٧وأعربت الورق  اصشنك   -96

 .(196)اصدن، ناص  طنب 
يف حااالت  يف القدس األجانب اليعفاء الرعايا  اللااي ، ما الً اً ادر ياً والحظت ادهور  -9٧

 عااادم اماااتالكالاااوالو . كماااا أن اساااتفاو  األجاناااب مااا  نظاااام اصسااااعد  الطبيااا   اااري فعالااا ، مث إن 
 .(19٧)الوءائق، مبا فيها إءبات العنوان، متنع اصرضى األجانب م  الرعاي  اللاي 

  عادم وجاوو إطاار اشاريعس واضات، األمار الاذي ع  قلقها م ٧وأعربت الورق  اصشنك   -98
 .(198)أمام إجراءات ُتديد صف  الالجئاً يعتب عائق

باصسااارع  إىل اعتماااو قااانون ياانظم حااق الالجئااني وملتمسااس  5وأوصاات الورقاا  اصشاانك   -99
 .(199)اللبوء، وإنشاء آلي  مؤسسي  مكلف  مبتابع   الت التوعي  مبسبل  التسامت وانظيمها

ع  قلقها م  إاالف نتلكات اصهاجري  وادمري خميماا م يف  ٧وأعربت الورق  اصشنك   -1٠٠
 . (2٠٠)يف البابات القريب  م  اصناطق احلدووي  2٠16عام 
والحظات عمليااات اشااريد وانلااس قسااري علاى مئااات الكيلااومنات صااو  ماادن مبربياا   -1٠1

. وكان عدو كباري ما  األطفاال ما  2٠13 أنرة كالرباي والدار البيياء وفان ومكنان يف عام
 .(2٠1)بني األل اه الذي  القوا اصساعد  عقب عمليات التشريد القسري

 (2٠2)منانق أو أقاليم محد ة -٥ 
أوصى اُتاو احلقوقيني اللاراويني اصبر  ببن ينيام إىل جهاوو احلتماع الادوق إلعماال  -1٠2

 .(2٠3)حق الشعب اللاراوي يف اقرير ملريه
والحظت مجعي  احملامني اللاراويني يف إسبانيا أن اةدار الذي ب  يف اللاراء البربي    -1٠3

كان لار اابءري سالا علاى حقاوق الشاعب اللااراوي الاذي كاان يف األصال ما  الردحدال. وأعربات 
واةمعياا  اللااااراوي  لياااايا األلباااام عاا  قلقهماااا إزاء  (2٠4) لاا  االساااتفتاء يف اللاااراء البربيااا 

استمرار وجوو األلبام ال   دو حيا  السكان وسالمتهم اةسدي ، وكذل  حقوقهم االقتلااوي  
. وأوصاات اةمعياا  هباادم اةاادار وباااخنراي اصباار  أك اار يف (2٠5)واالجتماعياا ، ألن معظمهاام رعااا 

. وأوصااات (2٠٧)199٧قياااع معاهاااد  حظااار األلباااام لعاااام . وأوصااات احلملااا  بتو (2٠6)إزالااا  األلباااام
 .(2٠8)باإلسراع باعتماو اسناايبي  إلزال  األلبام 8الورق  اصشنك  

وأوصاااات اللبناااا  الوطنياااا  اللاااااراوي  حلقااااوق اإلنسااااان و لاااا  االسااااتفتاء يف اللاااااراء  -1٠4
قرياار اصلااري برعاياا  بتنظاايم اسااتفتاء حاار ومسااتقل بشاابن حااق ا 1٠والورقاا  اصشاانك   (2٠9)البربياا 

 .(21٠)األمم اصتاد 
وأوصت اللبن  الوطني  اللاراوي  حلقوق اإلنسان بقبول إوراج مكودن حقاوق اإلنساان  -1٠5

 .(211)يف والي  اصينورسو )بع   األمم اصتاد  لالستفتاء يف اللاراء البربي (
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Notes 

1 The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all 

original submissions are available at: www.ohchr.org. 

  Civil society 

 Individual submissions: 

   AAJ Asociación Americana de Juristas; 

   Adala-UK Adala UK; 

   ADF-International ADF International (Geneva) Switzerland; 

   AFAPREDESA Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Sahauris 

(Tindouf) (Algeria); 

   AI Amnesty International; 

   AF ALKARAMA Foundation; 

   AMVEAA Association des Marocains Victimes d’Expulsion Arbitraire 

d’Algerie (Rabat) (Maroc); 

   APRASE Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España 

(Madrid) (Spain); 

   ASAVIM Asociación Saharaui de Vícitmas de Minas (Morocco); 

   ASVDH Association Sahraouie des Victimes des Violations Graves des 

Droits de l’Homme comises par l’Etat du Maroc (El-Aaiun) 

(Western Sahara); 

   CIVICUS CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation; 

   CONASADH Sahrawi National Commission of Human Rights; 

   FFF Four Freedom Forum; 

   FLD Front Line Defenders; 

   FN Freedom Now; 

   FNAA National Federation of Amazigh Associations in Morocco; 

   GG The Good Group; 

   GTS Groupe du Travail Saharaoui; 

   CEGIPM Coordinating of gdeim izik movement peaceful; 

   Indigenous^1893 Indigenous 1893; 

   LMCDH Ligue Marocaine pour la citoyenneté et les droits de l’homme; 

   LPPS Liga para la Protección de los Presos Saharauis; 

   OHR Oceania Human Rights; 

   PI Privacy International; 

   RSF Reporters without Borders; 

   USJ Union de Juristas Saharauis; 

   WSC Western Sahara Campain UK; 

   JS2 Joint submission 2 submitted by Adala Association, Morrocan 

Human Rights Organization, Maghreb Mashereq Civil Society 

Portal, Union of Women’s Action, Collectif Autisme Maroc, 

Democratic Association of Moroccan Women, Forum of 

Alternatives Morcco, Moroccan Observatory for Public Liberties, 

Moroccan Prisons Observatory, White Dove Association for the 

rights of people with disability situation in Morocco (Rabat) 

(Morocco); 

   JS3 Joint submission 3 submitted by: Association Democratique des 

Feems du Maroc, Association ADALA, Association CHAML 

pour la Famille et la Femme, Association ENNAKHIL pour la 

Femme et l’Enfant, Association Femmes du Sud, Association 

Initiatives por la promotion des droits des Femmes – Meknès, 

Association INSAF, Association INSAT des Femmes en 

Difficulté, AssociationJeunes pour Jeunes, Association Main 

Solidaires pour le Droit à la Dignité et à la Citoyenneté, 

Association Oued Srou, Association Osygène,Association 

Solidarité Femenine, Association Troisième Millénaire pour le 

Developpement de l’Action Associative au Sud-Est, Association 

Widad pour la Femme et l’Enfant, Association 12 Mars Fémenine 

pour le Développement, Association Assaida Alhorra pour la 

citoyenneté et l’égalité des chances, Association de Lutte contre le 

Sida, Association Initiatives pour la Protection des Droits des 

Femmes –Fès, Association Marrocaine pour l’éducation de la 

jeunesse, Association Maorccaine des Déficients Moteurs, 

Association Marrocaine pour les Droits des Femmes, Association 

Oujda Ain Ghazal, Carrefour Associatif, Espace Féminin, Espace 
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Libre de Citoyenneté de Formation et de Développement, Instance 

Marrocaine des Droits Huamins, Mouvement Alternatives 

Citoyenne, Mouvement Rihanate Citoyennes, Organisation 

Marrocaine des Droits Humains, Réseau des Associations de 

Développement des Oasis du Sud-Est (Rabat) (Morocco); 

   JS4 Joint submission 4 submitted by: Coallition des ONG pour l’EPU 

du Maroc: La Ligue Marocaine pour la Défense des Droits 

Humains, L’Association Marocaines des Droits Humains, 

l’Instance Marocaine des Droits Humains, Le Réseau Amazigh 

pour la Citoyenneté, l’Espace Associatif, Forum de Femmes au 

RIF, Institut Prometheus pour la Démocratie et les Droits 

Humains, Freedom Now, L’association des Mains Solidaires, 

L’Association Marocaine des Femmes Progressistes City 

(Country); 

   JS5 Joint submission 4 submitted by: Civil Coalition of Moroccan 

Youth Organization: Prometheus Institute for Democracy and 

Human Rights, Youth forum for Democracy and Citizenship, 

Observatoire du RIF pour les Etudes et Recherche Sciences 

Sociales, L’Assocation Manar pour l’Incitation à la Citoyenneté 

Active et Locale A.M.I.C.A.L, Jeunes Femmes pour la 

Democratie Casablanca, Forum d’Innovation des jeunes et des 

Etudiants de l’Université Hassan I Settat, Forum Beni Zoli pour le 

Developpment et la Communication Fobdec- Zaragoza, Fondation 

Zaer pour les Etudes et la Recherche, Atlas Center for Diplomacy 

Studies, Association Thissaghinasse pour la Culture et le 

Développement (Asticude)- Nador, Association Tazghart, 

Association pour le Developpement de l’Enfance et de la Jeunesse 

(42 section); 

   JS6 Joint submission 4 submitted by: The Advocates for Human 

Rights (Minneapolis) (USA), Mobilising for Rights Associates 

(Rabat) (Morocco); 

   JS7 Association de Lutte contre le Sida, Assocaition Meilleur Avenir 

pour nos Enfants, Alianza por la Solidaridad, Caritas, Comité 

Européen pour la formation et l’agriculture, Delegations des 

Migrations Nador, Association Droit et Justice, Fondation Orient 

Occident, medecins du Monde Belgique et organisation Marocaine 

des droits de l’homme; 

   JS8 Robert F. Kennedy Human Rights, Collectif des défenseurs 

sahraouis des droits de l’homme, Association Sahraouie des 

Victimes de Violations Graves Des Droits de l’Homme Commises 

par l’Etat du Maroc, Fondation Danielle Mitterrand/France 

Libertés, Bureau des Droits de l’Homme au Sahara occidental, 

Association Française d'Amitié et de Solidarité avec les Peuples 

d'Afrique, Association des Familles et des Disparus Sahraouis, 

AdalaUK, Action des Chrétiens Pour L’Abolition de la Torture – 

France, Sandblast; 

   JS9 Coalition marocaine contre la peine de mort and Ensemble contre 

la peine de mort; 

   JS10 Western Sahara Resource Watch and Association for the 

Monitoring Resources and the Protection of the Environment in 

Western Sahara; 

   JS11 Joint submission 4 submitted by: CODAPSO (Comité de Defensa 

del Derecho de Autodeterminación de los Pueblos Indígenas) and 

APRASE (Asociación de Abogados Saharauis en España (Madrid) 

(Spain); 

   JS12 Freemuse (Copenhagen) (Denmark) and Racines (Casablanca) 

(Morocco); 

   JS13 Association Marocaine de Planificaton familiale; 

   JS14 Réseau d’ONG de protection des droits des enfants vulnérables 

pour la Ving-septième session de l’EPU. 

 National human rights institution(s): 

   NHRC National Human Rights Council * Rabat, (Morocco). 
2 NHRC submission, para. 6, related to recos.129.13, 129.29, and 129.30 (Zimbabwe, Nepal and 
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