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مجلس حقوق اإلنسان

الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل
الدورة السابعة والعشرون
 12-1أيار/مايو 2٠1٧

موجز ورقات أصحاب المصلحة بشأن

المغرب*

تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -1أُعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاا ووريا
االستعراض الدوري الشامل .وهو موجز لا  41ورق قدمها أصااا اصلالا ( )1إىل االساتعراض
وُيلص فرع مستقل
الدوري الشاملُ ،عرض عرضاً موجزاً بسبب احلد األقلى لعدو الكلماتُ .
إلسهامات اصؤسس الوطني حلقوق اإلنسان اصعتمد بناء على التقيد الكامل مبباوئ باريس.

ثانيا -المعلوم ااات المقدم ااة م ااو الم سس ااة الونني ااة لحق ااوق اإلنس ااان التابع ااة
للدولة موضوع االساتعراض والمعتمادة بنااعا لات التقياد البامال بم اا
باريس
 -2فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات الا أيادها اصبار أءنااء االساتعراض الادوري الشاامل ال اا
اخل اااه ب اار ،أل ااار احلل ااس ال ااوط حلق ااوق اإلنس ااان إىل أن( :أ) التا ااالع الع اااصس للمؤسس ااات
الوطني حلقوق اإلنسان أيد اعتماوه يف الفئ "ألع" يف عام )2(2٠16؛ ( ) وأن مشروع قانون
جديااد اقاانش إنشاااء اللي ا الوطني ا للوقاي ا ما التعااذيب( ،)3وآلي ا التعاماال مااع الشااكاوة اصتعلق ا
باألطف ااال الي اااايا ،والليا ا اصس ااتقل حلمايا ا حق ااوق وي اإلعاق ااات .وأوص ااى احلل ااس ال ااوط
حلقااوق اإلنسااان بالتعبياال باعتماااو مشااروع القااانون اصتعلااق بالليا الوطنيا للوقايا ما التعااذيب؛
__________

*

مل ُُتَّرر هذه الوءيق قبل إرساهلا إىل ووائر النمج التاريري باألمم اصتاد .
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روهااا علااى
(ج) وكااان اعاااون احلكوم ا مااع احللااس الااوط حلقااوق اإلنسااان إ ابي ااً ،وبلاام مع ا ددل د
الشااكاوة ال اوارو م ا احللااس  56يف اصائ ا ()4؛ (و) وأُومااهن ااهن يقااوم علااى حقااوق اإلنسااان يف
االسناايبي القطاعي لللا  .وأوصى احللس باعتماو ادابري حمدو اكفل حق الفئات اليعيف
()5
اعنف قانوناً با 21مجعي ()6؛
يف اللا ؛ (ه) وبناء على طلب قدمر احللس يف عام ُ ،2٠15
(و) وبناااء علااى مااذكر افاااهم ،أنااذ البصااان يف احلساابان اوصاايات عااد بتنقاايت اشاريعات قاادمها
احللااس ،ال ساايما مااا يتلاال بالقياااء العسااكري ،واال ااار باألل ا اه ،وعماال األطفااال ناادم
ٍ
عدو م ضااايا انتهاكاات
منازل()٧؛ (ز) وفيما يتعلق بعملي العدال االنتقالي  ،القى
اعوييات ٌ
حقوق اإلنسان .وم التدابري األنرة الرعاي اللاي للياايا واألقار وبارامهن إعااو اإلومااج
االجتماااعس()8؛ (ش) وكااان اعتماااو قااانون مدونا األساار أمااراً إ ابيااً .بيااد أن التاااديات القانونيا
ما زالت اعوق حقوق اصرأ  ،مبا يف لا اعادو الزوجاات ،وحلاول اصارأ علاى الوصااي القانونيا ،
وع اادم اصس اااوا يف اص اريا  ،وِملكيا ا األراض ااس؛ (ي) وال ي ازال يبع ااز عل ااى القل ااق زواج األطف ااال
والتعلاايم ،ال ساايما الفتيااات يف اصناااطق الريفيا  ،وقياااء األحاادا  ،وعماال األطفااال ناادم منااازل؛
ووض ااعت سياسا ا للهب اار  ،واس ااتُهلت عمليا ا
(ي) واعتُم ااد ق ااانون بش اابن اال ااار باأللا ا اهُ ،
اس اات نائي لتس ااوي أوض اااع اصه اااجري القانوني ا ا يف ع ااام  2٠14اس ااتفاو منه ااا  ٧٠يف اصائا ا م ا ا
مق ددمس الطلبات اصسبلني(.)9
اوسل احملاكم الوطني أك ر باللكوك الدولي عند إصادارها
 -3وأوصى احللس مبا يلس( :أ) ُّ
األحكااام؛ ( ) ووضااع وانفيااذ نط ا عماال وطني ا بشاابن األعمااال التباري ا وحقااوق اإلنسااان،
متال ا ااياً م ا ااع اصب ا اااوئ التوجيهي ا ا لام ا اام اصتا ا ااد بش ا اابن األعم ا ااال التباري ا ا وحق ا ااوق اإلنس ا ااان؛
(ج) وااادعيم واليا هيئا اصناصااف ومكافاا كاال ألااكال التمييااز وإمااداوها باااصوارو الالزما ألواء
يعرف التمييز ،مبا يف ل العقوبات اصناسب ؛ (و) والتلويت
مهامها باستقاللي  .وإصدار قانون د
للاااق ق ارار اةمعي ا العام ا الااداعس إىل وقااع انفيااذ عقوب ا اإلعاادام ،واالنياامام إىل البواوكااول
االنتياااري ال ااا اصلاااق بالعهااد الاادوق اخلاااه باااحلقوق اصدني ا والسياسااي ؛ (و) والسااماش ألي
ل ا ص حمتب ااز ل اادة الش اارط ب اابن يتلق ااى اصس اااعد القانوني ا الفوري ا وون إ ن مس اابق؛ وإج اراء
فاااص طااا يف بداي ا االحتباااز لاادة الشاارط و ايتاار؛ واعماايم التساابيل الساامعس  -البلااري
لالستبوابات؛ (ز) وإجراء اقييمات طبي بلور منهبي يف كل حال ُّاوعاس فيهاا وقاوع اعاذيب
ٍ
ُتقيقات مستقل ونزيه يف هذه االوعاءات يف كل مرحل م مراحل احملاكم ؛ (ش) واحلد
وفتت
م ظاهر االكتظاظ يف السبون ،مبا يف ل م ناالل انفياذ عقوباات بديلا وإعااو النظار يف
إجاراء العفااو؛ (ي) و اي ا اللاااافيني أءناااء نارسااتهم مهنااتهم ،وضاامان احلااق يف احللااول علااى
اصعلومات؛ (ي) ووضع نطط عمل وطني بشبن أهاداف التنميا اصساتدام وانفياذها ،بنااء علاى
هن يقوم على حقوق اإلنسان؛ (ك) واعتماو هن اإلنلاف واةوو بشبن إصالش نظام التعلايم
الوط .
 -4ووعا احللس الوط حلقوق اإلنسان اصبر إىل قبول التوصايات الا مل ُتات بتبيياده يف
اةول ا ال اني ا م ا االسااتعراض الاادوري الشااامل ،م اال انقاايت قااانون مدون ا األساار يااز اكفاال
اصسا اااوا با ااني الرجا اال واص ا ارأ يف قيا ااايا اإلر ()1٠؛ وحظا اار زواج القاص ا اري ()11؛ واألنا ااذ بوقا ااع
انتياري كم القانون لعقوب اإلعدام ببسرع ما ميك (.)12
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ثالث ا -المعلومات المقدمة مو أصحاب مصلحة آخريو
ألف -نطاااق االلتزام ااات الدولي ااة( )13والتع اااون مااا اولي ااات والوي ااات الدولي ااة لحق ااوق
()14
اإلنسان
 -5أوصااى ك ااري ما أصاااا اصلاالا باابن يساااب اصباار ُتفظاااار علااى اافاقيا القياااء
على مجيع ألكال التمييز ضد اصرأ (.)15
 -6وأوصت منظم العفو الدوليا اصبار بتنفياذ القارارات اللااور عا الفرياق العامال اصعا
باالحتباااز التعساافس( ،)16وقبااول انتلاااه اللبن ا اصعني ا اااالت االنتفاااء القسااري بااالنظر يف
()1٧
األوق
الشكاوة الفروي  .وأوصت رابطا أسار السابناء واص تفاني اللااراويني بتقادا التقريار د
اصعلدق إىل اللبن اصعني االت االنتفاء القسري واحلره على استشار منظمات احلتمع اصاد
أءناء العملي (.)18
()19

 -٧وأوص ا اات اةمعيا ا ا الل ا اااراوي لي ا اااايا االنتهاك ا ااات اةس ا اايم حلق ا ااوق اإلنس ا ااان
والتا ا ااالع الع ا اااصس صش ا ااارك اص ا ا اواطنني بتوءي ا ااق التع ا اااون م ا ااع هيئ ا ااات اصعاه ا اادات واإلج ا ا اراءات
اخلاص (.)2٠
 -8وأعرب ا اات اللبنا ا ا الوطنيا ا ا الل ا اااراوي حلق ا ااوق اإلنس ا ااان عا ا ا قلقه ا ااا ما ا ا أن الش ا ااعب
اللاراوي مل يتمك م نارس حقر يف اقرير اصلري( .)21وأوصت اةمعيا اللااراوي ليااايا
االنتهاكات اةسيم حلقوق اإلنسان بتنظيم استفتاء مبساعد األمم اصتاد (.)22

باع -اإلنار الونني لحقوق اإلنسان

()23

 -9أل ااارت منظما ا العف ااو الدوليا ا إىل أن اصب اار يراج ااع حاليا ااً ق ااانون العقوب ااات وق ااانون
اإلج اراءات اةنائي ا ةعلهمااا يتوافقااان مااع الدسااتور والقااانون الاادوق .ويسااتويف اصشااروعان جزئي ااً
اوصيات االستعراض الدوري الشامل(.)24
 -1٠وأوصت الورق اصشنك  6بتكريس مسو االافاقيات الدوليا حلقاوق اإلنساان الا صادق
عليها اصبر على القوانني الوطني ( .)25وأوصت الورق اصشنك  5باعتماو نط وطني ما أجال
مواءم ا التش اريعات احمللي ا مااع القااانون الاادوق حلقااوق اإلنسااان ،بالتعاااون مااع اصؤسسااات الوطني ا
واحلتمع اصد (.)26
 -11وألااارت مؤسس ا الكرام ا إىل أن اصباار أحا دال ،متابع ا ً لتوصاايات االسااتعراض الاادوري
الش ااامل الس ااابق  ،احلل ااس ال ااوط حلق ااوق اإلنس ااان حم اال احلل ااس االستش اااري الس ااابق .وأوص اات
اصؤسس بتوطيد استقاللي احللس الوط حلقوق اإلنسان ع السلط التنفيذي (.)2٧
 -12وأوصت الورق اصشنك  5والورق اصشنك  9بتسريع عملي إنشاء الليا الوطنيا للوقايا
م التعذيب ،وضمان مشارك احلتمع اصد (.)28
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جيم -تنفيااا االلتزامااات الدوليااة المتعلقااة بحقااوق اإلنسااان ،مااا مرا اااة القااانون الاادولي
اإلنساني الساري
 -١القضايا المشتركة بيو القطا ات

اصساوا وعدم التمييز

()29



 -13ألارت ل االستفتاء يف اللااراء البربيا إىل أن الشاعب اللااراوي يعاا التميياز يف
ميدان العمال وبسبب انتمائر اإلءا  .وألقات احلملا الياوء علاى أن اللااراويات ياواجه متييازاً
مزووجاً(.)3٠
 -14وأف اااوت مجعيا ا "عدالا ا  -اصملكا ا اصتا ااد " ( )Adala-UKب اابن األطف ااال الل اااراويني
ونرمااون م ا هااويتهم ال قافي ا يف معظاام جوانااب حيااا م
يتعرضااون للتمييااز والتس الدط يف اصاادارن ُ
اليومي ( .)31وأوصت بيمان أن نظى األطفال اللاراويون بنفس الفره التعليمي ويعاملوا م
وون متييز(.)32
 -15وألااارت منظما العفااو الدوليا إىل أن اصباار مسااتمر يف سااب النااان مبوجااب القاوانني
ال ا اارم العالقااات اةنسااي اص لي ا بااني البااالبني اصناضااني .ويف الفاان بااني أيار/مااايو وحزي اران/
يونير ُ ،2٠15حكم على مخس رجال بالسب بتهم "ندش احلياء"(.)33

 -16وأوص اات الورقا ا اصش اانك  5بتب اارا نط ااا الكراهيا ا والعن ااع بس اابب ال اادي أو اصي اال
اةنسس(.)34

التنمي والبيئ وحقوق اإلنسان

()35

 -1٧أوصت الورق اصشنك  2بتفعيل اصرصد الوط للبيئ واصراصد اةهويا ات اللال (.)36
وأوصت الورق اصشنك  5بانتهاج هن يقوم على حقوق اإلنسان صواجه ابري اصناخ(.)3٧
 -18والحظت الورق اصشنك  1٠والفيدرالي الوطني للبمعيات األمازيبيا بااصبر اساتمرار
ملا اااور أراضا ااس السا ااكان األصا االيني وعا اادم اسا ااتفاو احلتمعا ااات احمللي ا ا األص ا الي م ا ا مواروها ااا
الطبيعيا ا ( .)38وأوص اات الورقا ا اصش اانك  1٠بتنفي ااذ ا اادابري ال ااون مب اادأ اصوافقا ا اصس اابق واحل اار
واصستنري للشاعب اللااراوي كاس يتسا لار نارسا حقار يف التمتاع ب روااار وماواروه الطبيعيا (.)39
وأوصت أيياً بتمكني الفريق العامل اصع قوق اإلنسان والشركات عب الوطني م زيار مجيع
أحناء اللاراء البربي ري (.)4٠

حقوق اإلنسان ومكافا اإلرها

()41

 -19ألااارت مؤسس ا الكرام ا إىل أن اصباار التاازم ،أءناااء االسااتعراض الاادوري الشااامل ال ااا
اصتعل ااق ب اار ،ب اابن ن اانم ك اال االح ا انام حق ااوق اإلنس ااان يف س ااياق مكافا ا ا اإلره ااا  .ااري أن
اليمانات اإلجرائي صنع أفعاال التعاذيب وساوء اصعاملا  ،يف احلااالت اصتلال باإلرهاا  ،ال اازال
ااري كافي ا  ،كمااا أن احلااق يف اوكياال احملااامني حماادوو .وأوصاات اصؤسس ا بتعااديل قااانون مكافا ا
اإلرهااا يااز يكفاال احلقااوق األساسااي للمتهمااني ويعتمااد اعريف ااً وقيق ااً لإلرهااا  ،متالااياً مااع
اصعايري الدولي (.)42
4
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 -2٠وأوصاات منظم ا العفااو الدولي ا بتعااديل قااانون اإلج اراءات اةنائي ا يااز يياام ح ااق
احملتبز يف اوكيل حماام ما انتيااره بُعياد االعتقاال وحياوره يف مجياع األوقاات أءنااء االساتبوا ؛
ويكفاال أال يكااون لالعنافااات اصقدم ا عاادا اصقدم ا يف حيااور قاااض أو مبساااعد حمااام أي قااو
إءبااي يف اإلجراءات القانوني (.)43
 -21وأوصاات رابط ا اي ا الساابناء اللاااراويني باابال يتباااوز االحتباااز لاادة الشاارط 48
ساع وأن يُكفل للماتبزي احلق يف التواصل مع أسرهم(.)44
 -٢الحقوق المدنية والسياسية

حق الفرو يف احليا واحلري واألمان على ل لر

()45

 -22ألااارت الورق ا اصشاانك  9إىل أن احملاااكم ال ا ازال ُتكاام باإلعاادام بانتظااام ر اام الوقااع
االنتياااري لإلعاادامات كاام الواقااع .فقااد ُحكاام باإلعاادام علااى  28ل لااً منااذ عااام .2٠13
ويف عام  ،2٠16كرت إوار السبون أن جمموع احملكوم عليهم باإلعدام بلم  92ل لاً(.)46
 -23وأعرباات منظم ا العفااو الدولي ا ع ا أساافها ألن مشااروع قااانون العقوبااات يقاانش اوساايع
نطاق عقوب اإلعدام ليشمل ءال فئات جديد م اةرائم(.)4٧
 -24والحظت الورق اصشنك  8أن اصبر مل يلدق بعد علاى البواوكاول االنتيااري ال اا
اصلاق بالعهاد الادوق اخلااه بااحلقوق اصدنيا والسياساي  ،ماع أنار قبِال التوصاي أءنااء االساتعراض
الدوري الشامل ال ا ( .)48وأوصت الورق اصشنك  9بالتلديق علاى البواوكاول ،وإضافاء صابب
رمسي على الوقع االنتياري لعقوب اإلعدام ،وإلبااء هاذه العقوبا ائيااً ،و لا عماالً بتوصايات
هيئ اإلنلاف واصلاحل (.)49
 -25وأل ااارت الورق ا اصش اانك  9إىل أن  6٧يف اصائ ا م ا احملك ااوم عل اايهم باإلع اادام يع ااانون
اضااطرابات نفسااي نطااري وفااق مااا جاااء يف اقااارير للمبتمااع اصااد ( .)5٠وأوصاات باابن يفاااص
احملتب ا ازي نبا ااري يف الط ااب النفسا ااس ،وأن يعلَّ ااق العما اال ب ااالعزل اصفا ااروض عل ااى احملكا ااوم علا اايهم
باإلعدام ،وإجاز احلق يف الزيار (.)51
 -26وأفاوت اةمعي اللاراوي ليااايا االنتهاكاات اةسايم حلقاوق اإلنساان ورابطا أسار
الس اابناء واص تف ااني الل اااراويني ب اابن االنتف اااء القس ااري يف الل اااراء البربيا ا مس ااتمر( ،)52وأن
الس ا ا االطات ال ا ا ا ازال انك ا ا اار ل ا ا ا ( . )53واكتش ا ا ااع فري ا ا ااق ن ا ا اباء مس ا ا ااتقل ق ا ا ابي مج ا ا اااعيني يف
عام  .)54(2٠13وأعربت رابط أسر السبناء واص تفني اللااراويني عا أسافها لعادم اأاا أي
ااادابري حملاكم ا اةنااا ر اام أن اقرياار احللااس االستشاااري حلقااوق اإلنسااان ( )2٠12اعاانف باابن
الفاااعلني ينتمااون إىل قاوات عسااكري مبربيا لاار .وأفاااوت الرابطا باابن احملكما العسااكري مبدينا
الرباااي مل اتعاااون مااع أساار الياااايا الا سااعت إىل احللااول علااى نُساال ما وءااائق اتعلااق ب ا 13
خمتفياً ال ازال ملائرهم وأماك وجووهم جمهول منذ عام .)55(19٧6
 -2٧وأوصاات الرابطا بااحتجراء ُتقيقااات ساريع ونزيها يف اوعاااءات االنتفاااء القسااري ،باادعم
م ا ا ن ا اباء مسا ااتقلني()56؛ وإءبا ااات مسا ااؤولي اصتا ااورطني( ،)5٧وما اانت اعوييا ااات كافي ا ا إىل أسا اار
الياايا وضمانات عدم التكرار(.)58

GE.17-01915

5

A/HRC/WG.6/27/MAR/3

 -28وأعرباات منظم ا العفااو الدولي ا  ،إ رحباات بق ارار وزياار العاادل واحلريااات الااذي صاادر يف
عام  2٠14والذي يشبع اصدعني العاامني والقياا علاى أن يابمروا باحتجراء فااوه طبيا عنادما
يتعلااق األماار بتقااارير التعااذيب أو سااوء اصعامل ا  ،ع ا أساافها السااتمرار وروو اوعاااءات يف ل ا
الشاابن .فقااد كشاافت احلاااالت ال ا وءقتهااا اصنظم ا بعااد االسااتعراض الاادوري الشااامل ال ااا ع ا
عدم إجراء ُتقيقات كافي ( .)59وأوصت الورق اصشانك  ،4ورابطا ايا السابناء اللااراويني،
واةمعي اللاراوي لياايا االنتهاكاات اةسايم حلقاوق اإلنساان ،بيامان التاقياق الفعاال يف
مجيع التقارير ال اتاد ع التعذيب وسوء اصعامل ومساءل اةنا (.)6٠
 -29وأوصاات مؤسس ا الكرام ا بتنفيااذ اوصاايات الفريااق العاماال اصع ا باالحتباااز التعساافس
واإلفراج ع مجيع م ُسلبت حريتهم اعسفاً نتيب حماكمات جائر (.)61
 -3٠وألارت رابط اي السبناء اللاراويني إىل أ ا سبلت  55حال سبناء سياسايني
منااذ عااام  ،)62(2٠13اُااويف ماانهم اسااع ما جاراء التعااذيب وانعاادام الرعايا الطبيا ( .)63وأعرباات
يعرف مفهوم السبني السياسس(.)64
منظم "احلري الن" ع أسفها لعدم وجوو اشريع د
 -31ورحبت منظما العفاو الدوليا بتعاديل اصبار قاوانني القيااء العساكري يف عاام 2٠15
لوضع حد حملاكم اصدنيني أماام احملااكم العساكري  ،وفقااً للتوصايات الا قبلات أءنااء االساتعراض
الاادوري الش ااامل الس ااابق .ومااع ل ا  ،واص االت اصنظم ا اوءي ااق احملاكم ااات اةااائر  ،مب ااا يف ل ا
جراء التعاذيب( .)65وأوصات مؤسسا الكراما
اإلوانات اصبني على "اعنافات" يذكر أ ا انتُزعت د
()66
بالتنليص على آلي صراجع اإلوانات اةنائي النهائي اللاور بعد حماكمات جائر .
 -32و كاارت الورقا اصشاانك  2ومنظما العفااو الدوليا أن الساابناء اسااتمروا يف اإلبااال عا
االكتظاظ الشديد والرعاي الطبي اصتدني  ،ر م التوصيات الا قبلهاا اصبار يف هاذا اللادو .
وأف اااوت الورق ا اصش اانك  2ب اابن االكتظ اااظ ك ااان بس اابب ع اادم اعتم اااو ب اادائل لالعتق ااال الس ااابق
للمااكم ا ا ا ا ( . )68وأوصا ا ا اات مؤسس ا ا ا ا الكرام ا ا ا ا باحل ا ا ااد م ا ا ا ا اللبا ا ا ااوء إىل االحتبا ا ا اااز السا ا ا ااابق
للمااكما ( .)69وأوصاات الورقا اصشاانك  2جبعاال اإلطاار القااانو الااذي ياانظم الساابون يتمالااى
مااع الدسااتور واصعااايري الدولي ا ( .)٧٠وأوصاات الورق ا اصشاانك  4باعتماااو نط ا وبرنااامهن عماال يف
إطار مشروع السب واللا (.)٧1
()6٧

إقام العدل ،مبا يف ل مسبل اإلفالت م العقا  ،وسياو القانون

()٧2

 -33ألااارت الورق ا اصشاانك  2إىل أن اصباار أنشااب ،نااالل الفاان قيااد االسااتعراض ،اهليئ ا
العلياا للااوار الاوط حااول إصاالش منظوما العدالا وسا د قاوانني احللااس األعلاى للقياااء والنظااام
األساساس للقيااا ( .)٧3لكا منظما العفااو الدوليا الحظاات أن اإلصااالحات عباازت عا ااابمني
االساتقالل القياائس ،علاى حنااو ماا أوصاس باار ناالل االساتعراض الاادوري الشاامل الساابق اصتعلااق
باصبر (.)٧4
 -34وألارت منظم العفو الدولي إىل أن ملاري ك اري ما ضااايا االنتفااء القساري ال يازال
جمه ااوالً ر اام عمليا ا العدالا ا االنتقاليا ا الا ا ب اادأت يف ع ااام  .2٠٠4ومل افل اات هيئا ا اإلنل اااف
واصلا اااحل يف ُتديا ااد هوي ا ا اصشا ااتبر يف مسا ااؤوليتهم اةنائي ا ا ع ا ا االنتهاكا ااات اةسا اايم حلقا ااوق
اإلنسان(.)٧5
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 -35ورحب ا اات مؤسسا ا ا الكراما ا ا  ،ورابطا ا ا ايا ا ا الس ا اابناء الل ا اااراويني ،واللبنا ا ا الوطنيا ا ا
اللاااراوي حلقااوق اإلنسااان ،ومنظما العفااو الدوليا بقارار حمكما الاانقي أن اعيااد حمكما مدنيا
حمتب ااً ص اااراوياً أوان ااتهم حمكم ا عس ااكري يف ع ااام  2٠13يف حماكم ا ااري نزيه ا
حماكم ا  23د
()٧6
(قيي أكدا إزي )  .وأفاوت الورق اصشنك  8بب م أوينوا أساساً بناء على اعنافات اوعاوا
أ ا انتُزعت منهم بالتعذيب(.)٧٧

احلريات األساسي واحلق يف اصشارك يف احليا العام واحليا السياسي

()٧8

 -36أل ااار التاا ااالع ال اادوق للا اادفاع ع ا ا احلري ا ا إىل أن اصسا اايايني وأقلي ااات ويني ا ا أنا اارة
يواجهااون التمييااز واصالحق ا ( .)٧9والحاات وجااوو قيااوو لاار علااى معتنقااس الااديانات األناارة ااري
اإلسااالم ،مبااا يف ل ا مراقب ا االجتماعااات .وألااار أيي ااً إىل أن قااانون العقوبااات يعاقااب علااى
التا اريي علااى ابيااري ال اادي  ،األماار الااذي يفساات احل ااال واسااعاً للتبوياال( .)8٠وأوصااى التا ااالع
والورق ا ا اصش ا اانك  2بي ا اامان حري ا ا الفك ا اار والي ا اامري وال ا اادي حس ا ااب األص ا ااول وفق ا ااً للق ا ااانون
الدوق(.)81
 -3٧وألااارت مؤسس ا "اخلااط األمااامس" الدولي ا حلماي ا اصاادافعني ع ا حقااوق اإلنسااان(،)82
والورق ا اصشاانك  ،)83(2والرابط ا اصبربي ا للمواطن ا وحقااوق اإلنسااان( ،)84ومؤسس ا الكرام ا (،)85
ومنظم العفو الدولي إىل أن اصبر ألبى يف عام  2٠16عقوباات الساب ما قاانون اللاااف
عم االً بتوصاايات أياادها .واواصاالت مالحق ا اللاااافيني يف إطااار قااانون العقوبااات( ،)86واحلكاام
عليهم ببرامات ءقيل  ،والزج هبم يف السبون أحياناً(.)8٧

 -38وأوصاات منظم ا العفااو الدولي ا  ،ورابط ا احلقااوقيني األمريكي ا ( ،)88ومنظما مراساالون بااال
ح اادوو الدوليا ا ( ،)89والورقا ا اصش اانك  ،14وانس اايقي أك اادا إزيا ا للاا اراك الس االمس( )9٠بحتلب اااء
األحكام ال ارم حريا التعباري السالمس ما قاانون العقوباات .وأوصاى التااالع العااصس صشاارك
اصواطنني( ،)91والورق اصشنك  ،)92(2والورق اصشنك  5باعتماو قانون ع اصعلوماات يتوافاق ماع
القانون الدوق.
 -39وأعربت منظما مراسالون باال حادوو( )93عا أسافها لكاون رابا اصبار اادندت ورجا ً يف
اصؤلر العاصس حلري اللااف يف عام  2٠16مقارن بعام .2٠15
 -4٠والحظاات الورق ا اصشاانك  12أن أحكام ااً يف قااانون العقوبااات صاايبت صاايا مبهم ا
ُوظفاات حلاابس فنااانني( .)94مث إن معااايري اصركااز السااينمائس اصباارن لاارفي ماانت ا ارانيص أو حظاار
األفااالم امي ا  ،كمااا أن قراراااار ااري قابل ا للطعا ( .)95وأوصاات الورق ا اصشاانك  12باابن اكااون
احملاااكم هااس وحاادها الا افاارض قيااوواً علااى حريا التعبااري ،وأن اُت ااذ ااادابري اكفاال للفنااانني ،مبا
ف ا اايهم النس ا اااء ،حري ا ا التعب ا ااري ع ا ا أنفس ا ااهم واصش ا ااارك يف األنش ا ااط ال قافي ا ا وون ن ا ااوف ما ا ا
االنتقام(.)96
 -41وأعرب اات اللبنا ا الوطنيا ا الل اااراوي حلق ااوق اإلنس ااان ،واةمعيا ا الل اااراوي لي اااايا
االنتهاك ااات اةس اايم حلق ااوق اإلنس ااان ،والورقا ا اصش اانك  ،8والورقا ا اصش اانك  ،14والتا ااالع
العاااصس صشااارك اص اواطنني ع ا انزعاجهااا م ا اراجااع احليااز اصتاااش للمبتمااع اصااد واصاادافعني ع ا
حقااوق اإلنسااان ر اام ابييااد اوصاايات االسااتعراض الاادوري الشااامل يف هااذا اصياامار( .)9٧ومنااذ
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االسا ااتعراض الا اادوري الشا ااامل السا ااابق ،زاوت حا اااالت حظا اار السا اافر( ،)98ومنا ااع االجتماعا ااات
وحظرها(.)99
 -42وأف اااو التاا ااالع العا اااصس صش ااارك اص ا اواطنني ومنظم ا ا مراسا االون ب ااال حا اادوو با اابن ن لا ااس
اصنظماات الا اشااتبل بقياايا اقرياار اصلاري يواجهاون خماااطر مجدا بااالتعرض لالعتقاال واالحتباااز
التعسفيني وسوء اصعامل والتعذيب(.)1٠٠
 -43وأعرباات الرابط ا اصبربي ا للمواطن ا وحقااوق اإلنسااان ،ومنظم ا "احلري ا الن" ،والتاااالع
العاصس صشارك اصواطنني ،ومؤسس "اخلط األمامس" ع قلقها بشبن التشريعات الراهن الا متانت
ساالط اقديريا مفرطا حلا دال اصنظمااات الا ياُارة أ ااا انتقااد سياسااات احلكوما ونارسااا ا أو منااع
اسبيلها(.)1٠1
 -44وأوص اات منظم ا ا العف ااو الدولي ا ا برف ااع احل ا اواجز ال ا ا اع اانض اس اابيل اصنظم ااات ااري
احلكومي وإزال القياوو التعسافي الا اقيداد أنشاطتها السالمي  ،وفا د القياوو اصفروضا علاى وناول
اللاافيني واصدافعني ع حقوق اإلنسان إىل اصبر واللاراء البربي (.)1٠2
 -45وأوصاات الورق ا اصشاانك  4بالتنلاايص علااى ساابل الطع ا يف الق ارارات اإلواري ا اصتعلق ا
بحتنشاء اةمعيات أو ديدها(.)1٠3
 -46و ك اارت منظما ا "احلريا ا الن"( )1٠4والورقا ا اصش اانك  8أن اار من ااذ االس ااتعراض ال اادوري
ات اصؤيااد لتقرياار اصلااري اُقمااع بلااور منهبي ا (.)1٠5
الشااامل السااابق اصتعلااق باااصبر واصظاااهر ُ
وأوصااى التاااالع العاااصس صشااارك اص اواطنني بااالتاقيق بنزاه ا يف أي إف اراي م ا ق اوات األم ا يف
اساات دام القااو مااع اصتظاااهري ( .)1٠6وأوصاات مؤسس ا الكرام ا بياامان التنفيااذ الفعلااس صباااوئ
األماام اصتاااد األساسااي بشاابن اساات دام القااو واألساالا الناري ا م ا جانااب اصااوظفني اصكلفااني
بحتنفا القوانني(.)1٠٧

حظر مجيع ألكال الرق

()1٠8

 -4٧نوهاات الورقا اصشاانك  2بسياسا عااام  2٠15بشاابن اهلباار وبقااانون مكافاا اال ااار
بالبش ا ا اار( . )1٠9وأوص ا ا اات بوض ا ا ااع آلي ا ا ا ا لكش ا ا ااع ض ا ا اااايا اال ا ا ااار بالبش ا ا اار وا ا ا ااوفري احلماي ا ا ا ا
واصساعد هلم(.)11٠
 -48وأوصت الورق اصشنك  3باعتماو قانون حمدو صكافا اال ار بالبشر(.)111

احلق يف اخللوصي واحليا األُسري
 -49أعربت اصنظم الدولي حلماي اخللوصي ع قلقها إزاء ازايد التقاارير الا اتااد عا
اصراقب ا ااري القانوني ا لللاااافيني واصاادافعني ع ا حقااوق اإلنسااان( )112باساات دام اكنولوجيااات
متطااور ( .)113وأعرباات اةمعي ا اللاااراوي لياااايا االنتهاكااات اةساايم حلقااوق اإلنسااان ع ا
عمااد قطااع اإلننناات يف اصناساابات الكاابة( .)114وأوصاات اصنظم ا الدولي ا حلماي ا
أساافها علااى ا ُّ
اخللوصااي بالتبكااد م ا أن وكاااالت األم ا واالساات بارات اعماال وفق ااً للمعااايري الدولي ا حلقااوق
اإلنسان(.)115
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 -٣الحقوق االقتصا ية واالجتما ية والثقافية

احلق يف العمل ويف ظروف عمل عاول وموااي

()116

 -5٠أفااوت الورقا اصشانك  4بابن أحكاام قاانون العمال ال ُتظاى بااالحنام وائمااً .وأوصاات
بتعزي ااز هيئ ا ا مفتش ااس الش اابل والتع اااون ب ااني مفتش ااي الش اابل والنياب ا ا العام ا ا لقم ااع م ا ا ُيلدا ااون
بالتشريعات االجتماعي .
 -51والحظت الرابط اصبربيا للمواطنا وحقاوق اإلنساان اناامس البطالا ( .)11٧وأعربات الورقا
اصشنك  4أيياً ع قلقها بشبن العدو الكبري ألجراء القطااع اخلااه الاذي ال اشاملهم التبطيا
االجتماعي  ،وصعوب الرقاب  ،وفعالي العقوبات على أربا العمل(.)118

احلق يف مستوة معيشس الئق
 -52رحبت الورق اصشنك
وال قافيا  ،م اال البنااامهن الااوط
عدال إقليمي يف اوزياع الساك
وأوصت مبواصل ارليد السك

()119

 2باعتماو قوانني وبرامهن اتعلق باحلقوق االقتلااوي واالجتماعيا
للتعلاايم واللااا واإلسااكان .وأعرباات عا قلقهااا إزاء عاادم وجااوو
 ،وعادم وجاوو اساناايبي حلمايا األسار الفقاري ومسااعد ا(.)12٠
االجتماعس واوفري السك الالئق لسكان األرياف(.)121

 -53وأعرباات الورقا اصشاانك  4عا أساافها ألن اصيااارب العقاريا متنااع قطاعااات عرييا ما
اص اواطنني م ا احلل ااول عل ااى س ااك  .وأوص اات بس ا د ق اوانني اكف اال الس ااك الالئ ااق ووض ااع ح ااد
للميارب العقاري ولتوزيع األراضس بطريق ري لرعي (.)122

احلق يف اللا

()123

 -54أفاوت الورق اصشنك  13ببن نظاام اللاا يتسام هبيمنا القطااع العاام وبابن اخلادمات
مركزي (.)124
 -55والحظا اات الرابط ا ا اصبربي ا ا للمواطن ا ا وحقا ااوق اإلنسا ااان أن قطا اااع اللا ااا مسا ااتمر يف
التدهور ،ال سيما بسبب قل األطر الطبي  ،ووه اصرافق ،والنقص يف الطب اصت لاص ،ونقاص
الدواء ،ولعدم التنليص على أي عقوب على اإلمهال الطا(.)125
 -56والحظت الورق اصشنك  4عدم وجوو ابطي طبي لعدو كبري م النان .وجاء يف أحد
التقا ااارير أنا اار ال يوجا ااد سا ااوة مركا ااز صا اااس واحا ااد لكا اال  42 ٠٠٠م ا اواط  ،وأقا اال م ا ا س ا ارير
لك اال  1 ٠٠٠م ا اواط ؛ وطبي ااب واح ااد لك اال  1 63٠مواطن ا ااً ،ون اارض واح ااد لك اال 1 1٠9
م اواطنني .وينكااز  45يف اصائ ا م ا األطباااء يف ماادين الرباااي والاادار البيياااء فقااط ،ويابعااد ربااع
سا ااكان األريا اااف ع ا ا اصراكا ااز الطبي ا ا مبا ااا ال يقا اال ع ا ا  1٠كيلا ااومنات( .)126وأعربا اات اةمعي ا ا
اللاراوي لياايا االنتهاكات اةسيم حلقوق اإلنسان ع أسفها لنقص األطبااء اصت للاني
يف معظم مدن اللاراء البربي (.)12٧
 -5٧وأوص اات الورقا ا اصش اانك  13بتاس ااني اوزي ااع اهلياك اال والوح اادات واص ااوظفني الطبي ااني؛
واوطيد التنسيق بني الابامهن اللااي ؛ واأاا إجاراءات واادابري اعطاس األفيالي لساكان األريااف
والفئات اليعيف (.)128

GE.17-01915

9

A/HRC/WG.6/27/MAR/3

 -58وأوصاات الورق ا اصشاانك  5بتوساايع وائاار اصسااتفيدي م ا نظااام اصساااعد الطبي ا يااز
اشمل مجيع الفئات اليعيف يف مجيع أحناء البلد(.)129
ضع ويف اسناايبيات وبرامهن العمل
 -59والحظت الورق اصشن
الر د
)13٠ك  13اخنفاضاً يف وفيات د
واقاادا اخل اادمات اصتكامل ا (  .ااري أن الش اابا واص اراهقني يظل ااون فئتااني ض ااعيفتني معرض ااتني
ص اطر لر .فقد ورو يف وراس أن  48.9يف اصائ م الشبا البالبني م العمر  15عاماً أو
أك ر يعانون اضطرابات نفسي  ،م ل األرق والقلق واالكتئا (.)131
 -6٠وأل ااارت الورقا ا  3إىل أن قل ااور نظ ااام الل ااا ي ااؤءر يف النس اااء ناصا ا  ،ال س اايما يف
األوسااي الريفيا ؛ ور اام التقادم احملاارز ،ظال معاادل الوفياات النفاسااي مرافعااً جااداً .وألاارت أييااً
إىل أن نساااء عدياادات يف اصباار هي ا سا داراً( .)132وأحاطاات الورق ا اصشاانك  13علم ااً خبط ا
العم اال اصتعلقا ا بالوفي ااات النفاس ااي  ،واخلطا ا االسا اناايبي الوطنيا ا ( )2٠16-2٠12صكافاا ا
فريون نقص اصناع البشري /اإليدز( .)133وأوصت الورق اصشنك  3بتنفيذ نطاط عمال لالراقااء
باللا اإلجنابي للنساء وفقاً للقانون الدوق(.)134

احلق يف التعليم

()135

 -61أعرباات الورق ا اصشاانك  )136(3والورق ا اصشاانك  )13٧(2ع ا القلااق بشاابن معاادل األمي ا
واالنقطاع ع الدراسا اصارافعني يف ساياق نل لا التعلايم ،ال سايما باني النسااء واألطفاال يف
اصناطق الريفي  .وأوصت الورق اصشنك  2بباذل اةهاوو الالزما صكافاا االنقطااع عا الدراسا ،
وزياو موارو قطاع التعليم ،وافعيل الرؤي االسناايبي إلصالش التعليم .)138(2٠3٠-2٠15
 -62وأعربت الرابط اصبربي للمواطن وحقوق اإلنسان ع قلقها م االنقطااع عا الدراسا ،
مبا يف ل بني وي اإلعاقات ،إضاف إىل االكتظاظ يف فلول اصدارن العمومي (.)139
 -63وأوصاات الورق ا اصشاانك  4بزياااو االساات مارات يف التعلاايم العااام ما أجاال اشااييد الب ا
التاتيا  ،واوظيااع عاادو كاااف ما األطاار التعليميا لتاسااني النوعيا  ،وإوراج حقااوق اإلنسااان يف
البامهن والكتب اصدرسي (.)14٠
 -٤حقوق أشخاص محد يو أو ف ات محد ة

النساء

()141

ِ
للمبتلب أن يتزوج ضاايتر القاصار
 -64رحبت الورق اصشنك  3بحتلباء احلكم الذي يبيت
ويفلا اات م ا ا اصالحق ا ا القيا ااائي  .لك ا ا ا اارا العالقا ااات اةنسا ااي نا ااارج نطا اااق الا اازواج والزنا ااا
واإلجهاض ال يزال سارياً ،واإلفالت م العقا على جرائم الشرف مستمر(.)142

 -65وأوصت الورق اصشنك  5بتعرياع اال تلاا جمادواً ماع اساتبقاء وصافر جرميا  ،وإوراج
اال تلا الزوجس يف قانون العقوبات(.)143
 -66وأعرباات الورق ا اصشاانك  6ع ا قلقهااا م ا احل اواجز اصتعاادو ال ا اعاانض اإلبااال ع ا
التارش اةنسس(.)144
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 -6٧وأفاااوت باابن العنااع اصمااارن علااى اص ارأ يظاال ظاااهر مستش اري  .وال اوجااد اش اريعات
حماادو اتناااول القيااي ؛ والقاوانني الراهنا ال اكفااس صنااع هااذا العنااع والتاقيااق فياار واصعاقبا علياار.
ومث ا نقااص يف ساابل حلااول الياااايا علااى السااك والرعاي ا اللاااي ؛ وال اازال الالمساااوا ال ا
اعانيها اصرأ يف لؤون الطالق موجوو  ،وزواج الفتيات اصبكر مستمراً(.)145
 -68وأوصت الورق اصشنك  3مبواءم مشروع القاانون اصتعلاق مبكافاا العناع اصسالط علاى
اصا ارأ م ااع اصع ااايري الدوليا ا ؛ ومكافاا ا ه ااذه الفا ا عا ا طري ااق اي ااافر خمتل ااع ال ااوزارات يف اأ ااا
اإلجراءات الالزم  ،وادعيم التوعي بالقيي (.)146
 -69وأعربت ل االستفتاء يف اللاراء البربي ع قلقها م قلا سابل االنتلااف القانونيا
اصتاح ا للنساااء وأ ا ال ياابلنب ع ا اال تلااا إال قلاايالً( .)14٧وأوصاات الورق ا اصشاانك  6باابن
اسااتفيد النساااء الل اوان ياارفع وعاااوة جنائي ا م ا ااادابري احلماي ا يف مرحل ا الشااكوة والتاقيااق؛
وإصالش قانون اإلجراءات اةنائي يز يتعامل بفعاليا ماع مراحال اإلباال والتاقياق واصقاضاا
يف قيا ااايا العنا ااع بالنسا اااء( .)148و كا اارت ل ا ا االسا ااتفتاء يف اللا اااراء البربي ا ا أن اصناضا ااالت
اللاراويات ك رياً ما يشتكني اعرضه للعنع اةنسس أءناء االحتباز(.)149
 -٧٠وأعرباات الورق ا اصشاانك  3ع ا قلقهااا ألن قااانون مدون ا األساار اتياام أحكام ااً عااد
انطااوي علااى متييااز ،م اال طاارو النساااء م ا بي ات الزوجي ا  ،والطااالق بساابب الشااقاق ،واسااتاال
حلول النساء على الوصاي على أطفاهل (.)15٠
 -٧1وأعرباات الورقا اصشاانك  6عا أساافها لعاادم حظاار اعاادو الزوجااات ر اام أن اصباار قبِاال
انفيذ هذه التوصي ( ،)151والتوفيق بني قانون مدونا األسار والقاانون الادوق( .)152وأوصات الورقا
اصش اانك  ،2والورق ا ا اصشا اانك  ،)153(6ومنظم ا ا العفا ااو الدولي ا ا ( ،)154والورق ا ا اصشا اانك ،)155(5
بتنقيت قانون مدون األسر مبنع اعدو الزوجات وزواج األطفال؛ وإلباء األحكام التمييزيا اصتعلقا
باحليااان والاازواج واإلر ونقاال اةنسااي ؛ واعتماااو اشاريعات للقياااء علااى العنااع اصمااارن علااى
اصرأ  ،متشياً مع اصعايري الدولي (.)156
 -٧2وأوصاات ل ا االسااتفتاء يف اللاااراء البربي ا مبعاة ا األوضاااع اخلاص ا لللاااراويات،
بوصفه فئ ضعيف  ،يف القوانني والسياسات والبامهن(.)15٧
 -٧3واستاسنت الفيدرالي الوطني للبمعيات األمازيبي مرسوم وزار الدانلي لعاام 2٠12
ال ااذي يش اابع ملكيا ا اصا ارأ ل ااارض( .)158وأوص اات الورقا ا اصش اانك  2باعتم اااو اشا اريعات عا ا
اصساوا يف اوزيع أراضس األجداو القبلي (.)159
 -٧4وأعرباات الورق ا اصشاانك  3ع ا أساافها لكااون نسااب النساااء ال ا ازال ،ر اام الق اوانني ال ا
اعتُماادت ،قليلا يف اصناصااب االنت ابيا ومواقااع صاانع القارار .ففااس عااام  ،2٠14كاناات نساابته
يف احلكوم  12.8يف اصائ  ،يف حني أ ا بلبت  21.2يف اصائا يف عاام  .)16٠(2٠٠٧وأوصات
الورق ا اصشاانك  3باأااا ااادابري إ ابي ا لياامان انت ااا النساااء وإج اراءات اقيااس بعاادم قبااول
اللوائت االنت ابي ال ال نساء فيها(.)161
 -٧5وأوصت الورق اصشنك  13برسم سياس للتوعي قوق النساء وب قاف اصساوا (.)162
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األطفال

()163

 -٧6أعرباات الرابط ا اصبربي ا للمواطن ا وحق ااوق اإلنس ااان ع ا أس اافها عل ااى اع ا دارض ك ااري م ا
األطفااال لالسااتبالل وألعمااال ميا دار بنمااائهم وبلاااتهم ،وعلااى عاادم وجااوو أي ايا أو رقابا
قانوني (.)164
 -٧٧و ك اارت مجعيا ا "عدالا ا  -اصملك ا اصتا ااد " أن بع ااي القاص اري الل اااراويني اعرضا اوا
لعنع قوات األم  ،إ قيل إ ا أجب م على التوقيع على اعنافات ُتت التعذيب ،وانتطفتهم،
وأنذ م م بيو م يف جنت الليل(.)165
 -٧8وع ا ا الز ا ااات اصبكا اار  ،ألا ااارت الورق ا ا اصشا اانك  13إىل أ ا ااا ازواوت ،كما ااا ازواوت
ارانيص القيا يف هذا اللدو(.)166
 -٧9وأوصات مجعيا "عدالا البيطانيا "( )16٧والورقا اصشانك  5بتباارا مجياع ألاكال العنااع
اصسلط على األطفال( .)168وأوصت الورق اصشنك  13مبواصال اصواءما باني التشاريعات الوطنيا
والقاانون الادوق خبلااوه ايا األطفااال ما االسااتبالل واالعتاداءات اةنسااي ؛ وضامان التنفيااذ
اللارم للاد األوىن لس الزواج(.)169
 -8٠وأوصاات الورق ا اصشاانك  5بتوساايع نطاااق االسااتاقاقات الاي ا م ا اللااندوق الااوط
لليمان االجتماعس لتشمل األطفال اصولووي نارج إطار الزواج(.)1٧٠
 -81وأعرباات الرابطا اصبربيا للمواطنا وحقااوق اإلنسااان عا قلقهااا بشاابن عاادم وجااوو بارامهن
حلماي األطفال اليعفاء ،مب فيهم أطفال الشوارع(.)1٧1
 -82ورحباات الورقا اصشاانك  5باالساناايبي الوطنيا اصندجما للشاابا (،)2٠3٠-2٠15
وأوصت بوضع نط عمل حمدو اتعلق هبا(.)1٧2

األل اه وو اإلعاق

()1٧3

 -83الحظاات الورقا اصشاانك  2أن اصباار أنشااب ةنا وزاريا مكلفا باإلعاقا  ،ونشاار وراسا
استقلااائي وطني ا ع ا اإلعاقااات .وأوصاات باعتماااو قااانون بشاابن وي اإلعاقااات يتمالااى مااع
اصعايري الدولي  ،واشبيع مشارك وي اإلعاقات يف احليا السياسي (.)1٧4
 -84وأوص اات الورقا ا اصش اانك  5بي اامان احل ااق يف العم اال والي اامان االجتم اااعس والل ااا .
وأوصات أييااً بتيساري اإلصااام بااالقراء والكتابا بطريقا برايال ،واعلداام لبا اإللاار  ،واعلاايم مكيدااع
مع خمتلع احتياجات وي اإلعاقات(.)1٧5
 -85وأل ااارت الورق ا ا اصش اانك  13إىل أن  6٠.8يف اصائ ا ا م ا ا
الرعاي اللاي (.)1٧6

األقليات والشعو األصلي

وي اإلعاق ااات ال يتلق ااون

()1٧٧

 -86الحظاات الورق ا اصش اانك  8بقلااق أن سياس ااات اصباار ح ا ددت م ا التعب ااري ع ا اهلوي ا
اللاراوي ( .)1٧8وأعربت اةمعي اللاراوي لياايا االنتهاكاات اةسايم حلقاوق اإلنساان عا
أساافها علااى حظاار نلااب اخليااام وااادمري معااامل اارُيي ا م اال فاايال سيساانريون يف الدانل ا (.)1٧9
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ويياااف إىل ل ا فاارض اصباار الرقاب ا علااى ألااكال التعبااري ال قااايف اللاااراوي وحظاار مشااارك
الفنانني اللاراويني الذي يناوون باحلق يف اقرير اصلري يف احليا ال قافي (.)18٠
 -8٧والحظاات الفيدرالي ا الوطني ا للبمعيااات األمازيبي ا أن وزار الدانلي ا وعاات ،يف إطااار
متابعا التوصاايات ال ا حظياات بالتبييااد أءناااء االسااتعراض الاادوري الشااامل ال ااا  ،مااوظفس احلال ا
اونس اصرونا يف هيااز الطلبااات اصتعلقا باألمساااء األمازيبيا ( .)181ومااع لا  ،اسااتمر
اصدنيا إىل اا د
()182
حظار األمساااء األمازيبيا  .وأوصاات الورقا اصشاانك  4بتنقايت النلااوه القانونيا الا انطااوي
على متييز يف حق اللب وال قاف األمازيبيتني ،والتبكاد ما أن ملااق احلالا اصدنيا ُتانم احلاق يف
اهلوي القانوني األمازيبي  ،ناص رفع أي حظر على األمساء األمازيبي (.)183
 -88وال اا ازال التشا اريعات اصبربيا ا اك اارن التميي ااز يف ح ااق األم ااازيم ،مب ااا يف لا ا األحك ااام
التمييزيا ا يف ح ااق اللبا ا وال قافا ا األم ااازيبيتني( .)184وأعرب اات الورقا ا اصش اانك  8عا ا أس اافها ألن
ادرن التاااريل أو
اصادارن يف اللااراء البربيا ال ا
احلسااني وال ا د
)185سامت حار الن باساتعمال اللبا د
ال قاف أو اةبرافيا اللاراوي ( .
 -89وأوصاات الورق ا اصشاانك  )186(2والفيدرالي ا الوطني ا للبمعيااات األمازيبي ا ( )18٧بحتنشاااء
حمور إعالمس أمازيبس وانل الشرك الوطني لإل اع والتلفز .
()188

اصهاجرون والالجئون وملتمسو اللبوء واصشروون وانلياً

 -9٠أوصاات الورق ا اصشاانك  4مبواءم ا قااانون اهلباار مااع االافاقي ا الدولي ا اصتعلق ا باصوضااوع
واعتماو السياس العاصي يف ميدان اهلبر  ،واأا ادابري الحنام حق اللبوء(.)189
 -91وألااارت الورق ا اصشاانك  ٧إىل أن وصااول األجانااب إىل العدال ا ُت ا دد كبااري ،ناص ا م ا
كااان وضااعر ااري قااانو  ،أل اام يفياالون عاادم رفااع لااكاوة نشااي انقااال اإلجاراءات علاايهم.
واعد قل فره االستعان مبنجم عائقاً كبرياً يف البالب(.)19٠
 -92وأعربت الورق اصشنك  ٧ع قلقها بشبن وجوو مركز احتبااز اصهااجري مبدينا العياون
ن ااارج أي نط اااق ق ااانو  ،األم اار ال ااذي ن اارم القي ااا م ا ك اال رقاب ا عل ااى إج اراءات االحتب اااز.
ونتبز م ُسلبت حريتهم يف ظروف رويئ جداً(.)191
ُ
 -93ووءقت منظم العفو الدولي حاالت است دام قوات األم اصبربي القو اصفرطا أو اري
اليااروري مااع اصهاااجري وملتمسااس اللبااوء الااذي يسااعون إىل ونااول إساابانيا بطريقا ااري قانونيا .
وأعرباات عا قلقهااا ما عاادم التاقيااق الكااايف يف وفااا مهاااجري ما جنااو اللاااراء قياال إ اام
اُوفاوا انتناقااً بعااد أن أضاارمت الساالطات النااار نااارج كهااع ةااؤوا إلياار أءناااء مدامها بااالقر ما
مدين الفنيدق مشال البالو( .)192وأوصت بالتوقع ع است دام موظفس إنفا القانون القو اري
اصتناسب أو ري اليروري مع اصهاجري وملتمسس اللبوء والالجئني(.)193
 -94وألارت الورق اصشنك  ٧إىل أن اصبار عماد أييااً ،مناذ االساتعراض الادوري الشاامل
ال ا  ،إىل اسوي أوضاع عادو كباري ما اصهااجري يف عاام  .2٠14واعتماد اصبار االساناايبي
الوطني للهبر واللبوء .لك لوحت وجوو عقبات كبري اتعلق بالتنفياذ الفعاال لسياسا اإلومااج
واالسااتمرار يف نارسااات اعساافي وعنيف ا يف مناااطق البلااد احلدووي ا حيااز يظاال وضااع اصهاااجري
اإلنسا م رياً لالنزعاج(.)194
GE.17-01915
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سهلت التااق أطفال
 -95وألارت الورق اصشنك  ٧إىل أن ووري صدرت يف عام  2٠13د
مه اااجري عدي اادي باصدرسا ا  .لكا ا إجا اراءات التس اابيل يف بع ااي األكاوميي ااات ظل اات معق ااد
بالنساب إىل األسار األجنبيا  ،ألن التسابيل يساتلزم اسااتيفاء لاري احللاول علااى اارنيص اصديريا
اةهوي (.)195
 -96وأعربت الورق اصشنك  ٧ع األساع بشابن صاعوبات دياد رنلا اإلقاما يف بعاي
اصدن ،ناص طنب (.)196
 -9٧والحظت ادهوراً ادر ياً يف ال دقس األجانب اليعفاء الرعايا اللااي  ،ما الً يف حااالت
الااوالو  .كمااا أن اسااتفاو األجانااب م ا نظااام اصساااعد الطبي ا ااري فعال ا  ،مث إن عاادم امااتالك
الوءائق ،مبا فيها إءبات العنوان ،متنع اصرضى األجانب م الرعاي اللاي (.)19٧
 -98وأعربت الورق اصشنك  ٧ع قلقها م عادم وجاوو إطاار اشاريعس واضات ،األمار الاذي
يعتب عائقاً أمام إجراءات ُتديد صف الالجئ(.)198
 -99وأوصاات الورقا اصشاانك  5باصسااارع إىل اعتماااو قااانون ياانظم حااق الالجئااني وملتمسااس
اللبوء ،وإنشاء آلي مؤسسي مكلف مبتابع الت التوعي مبسبل التسامت وانظيمها(.)199
 -1٠٠وأعربت الورق اصشنك  ٧ع قلقها م إاالف نتلكات اصهاجري وادمري خميماا م يف
عام  2٠16يف البابات القريب م اصناطق احلدووي (.)2٠٠
 -1٠1والحظات عمليااات اشاريد وانلااس قسااري علاى مئااات الكيلااومنات صااو ماادن مبربيا
أنرة كالرباي والدار البيياء وفان ومكنان يف عام  .2٠13وكان عدو كباري ما األطفاال ما
بني األل اه الذي القوا اصساعد عقب عمليات التشريد القسري(.)2٠1
 -٥منانق أو أقاليم محد ة

()2٠2

 -1٠2أوصى اُتاو احلقوقيني اللاراويني اصبر ببن ينيام إىل جهاوو احلتماع الادوق إلعماال
حق الشعب اللاراوي يف اقرير ملريه(.)2٠3
 -1٠3والحظت مجعي احملامني اللاراويني يف إسبانيا أن اةدار الذي ب يف اللاراء البربي
الر دحال .وأعربات
كان لار اابءري سالا علاى حقاوق الش
اعب اللااراوي الاذي كاان يف األصال ما د
()2٠4
واةمعي ا اللاااراوي لياااايا األلبااام ع ا قلقهمااا إزاء
ل ا االسااتفتاء يف اللاااراء البربي ا
استمرار وجوو األلبام ال دو حيا السكان وسالمتهم اةسدي  ،وكذل حقوقهم االقتلااوي
واالجتماعيا  ،ألن معظمهاام رعااا ( .)2٠5وأوصاات اةمعيا هباادم اةاادار وباااخنراي اصباار أك اار يف
إزال ا األلب ااام( .)2٠6وأوص اات احلمل ا بتوقي ااع معاه ااد حظ اار األلب ااام لع ااام  .)2٠٧(199٧وأوص اات
الورق اصشنك  8باإلسراع باعتماو اسناايبي إلزال األلبام(.)2٠8
 -1٠4وأوص اات اللبن ا ا الوطني ا ا اللا اااراوي حلقا ااوق اإلنسا ااان و ل ا ا االسا ااتفتاء يف اللا اااراء
البربي ا ( )2٠9والورق ا اصشاانك  1٠بتنظاايم اسااتفتاء حاار ومسااتقل بشاابن حااق اقرياار اصلااري برعاي ا
األمم اصتاد (.)21٠
مكون حقاوق اإلنساان
 -1٠5وأوصت اللبن الوطني اللاراوي حلقوق اإلنسان بقبول إوراج
 )211د
يف والي اصينورسو (بع األمم اصتاد لالستفتاء يف اللاراء البربي )( .
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