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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثالثة عشرة
  ٢٠١٢يونيه / حزيران٤ -مايو / أيار٢١جنيف، 

 من مرفق   ٥فوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة       موجز أعدته امل      
  ١٦/٢١قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *املغرب    

  موجز    
 جهة معنية إىل عملية االستعراض ٣١ املقدمة من    )١(هذا التقرير موجز للمعلومات     

 وهو يتَّبع املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف          . الدوري الشامل 
وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانـب             . ١٧/١١٩مقرره  

مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكـم أو قـرار فيمـا يتـصل       
وقد ذُكرت بصورٍة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات           . بادعاءات حمدَّدة 

. ر اإلمكان اإلبقاء على النـصوص األصـلية دون تغـيري          الواردة يف التقرير، كما مت قد     
، ُيفرد، عند االقتـضاء، فـرع مـستقل         ١٦/٢١ومبقتضى قرار جملس حقوق اإلنسان      

للمعلومات املقدمة من املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان للدولة قيد االستعراض املعتمـدة            
ية النصوص الكاملة جلميع    وتتاح على املوقع الشبكي للمفوض    . يف امتثال تام ملبادئ باريس    

وقد روعي يف إعداد هذا التقرير دورية االستعراض والتطورات الـيت           . املعلومات الواردة 
  .طرأت أثناء تلك الفترة

  
__________ 

  .مل ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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املعلومات املقدمة من املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان للدولـة قيـد             -أوالً  
  االستعراض املعتمدة يف امتثال تام ملبادئ باريس

  لومات األساسية واإلطاراملع  -ألف  
أشار اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان إىل أن املغرب صدق منذ خضوعه لالستعراض              -١

الدوري الشامل على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة وبروتوكوهلـا االختيـاري،             
والربوتوكول االختياري األول املتعلق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية،            

املكمل التفاقية , وخباصة النساء واألطفال, روتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاصوب
  .)٢(مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان أيضاً إىل أن املغرب سحب حتفظاتـه علـى              وأشار  -٢
  .)٣(كال التمييز ضد املرأة من اتفاقية القضاء على مجيع أش١٦ واملادة ٩ من املادة ٢ الفقرة

وأوصى اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان املغرب بتسريع عملية إيـداع صـكوك              - ٣
التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة 

آلية أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة والشروع يف عملية مشاورة شاملة إلنشاء 
وأوصى اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان املغرب بالتصديق على جمموعة         . )٤(وطنية للوقاية 

من الصكوك الدولية، ومنها نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، واالتفاقيـة            
الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، والربوتوكول الثاين للعهد الدويل           

ق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق اخلاص باحلقو
 اخلاصـة   ٨٧االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية منظمة العمل الدوليـة رقـم           

  .)٥(النقابية  باحلرية
وأشار اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان إىل أن الدستور اجلديد، الذي اعُتمد مبوجـب     -٤

، يؤكد من جديد على تقيد البلد مببادئ وقيم حقـوق           ٢٠١١يوليه  /جري يف متوز  استفتاء أُ 
  .)٦(اإلنسان مع تكريس غلبة االتفاقيات الدولية املصدق عليها على القانون الداخلي

حلقوق اإلنسان   وأعلن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان أنه خلف اجمللس االستشاري          -٥
وأُدرجـت  . اصات وصالحيات أوسـع نطاقـاً     وفُوضت له اختص   ٢٠١١مارس  /منذ آذار 

  .)٧(املؤسسة يف الدستور اجلديد
 مسحت  ٢٠١١حلقوق اإلنسان بأن اإلصالحات السياسية لعام        وأفاد اجمللس الوطين    -٦

باعتماد نظام أساسي جديد ملؤسسة الوسيط، وإنشاء مندوبية وزارية مكلفة حبقوق اإلنسان،            
  .)٨(إنشاء اجمللس األعلى للقضاءوتعزيز استقاللية السلطة القضائية ب
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حلقوق اإلنسان إىل إقامة جلنة اإلشراف املكلفة بتنفيذ األرضية          وأشار اجمللس الوطين    -٧
 يف  ٢٠١٤-٢٠١١املواطنة للنهوض بثقافة حقوق اإلنسان واعتماد برنامج عمـل للفتـرة            

 أيضاً إىل عرض    حلقوق اإلنسان  وأشار اجمللس الوطين  . جماالت التربية والتدريب والتحسيس   
. ٢٠١١خطة عمل وطنية يف جمال الدميقراطية وحقوق اإلنسان علـى احلكومـة يف عـام                

حلقوق اإلنسان املغرب باعتماد وتنفيذ خطة العمل الوطنية يف جمـال            وأوصى اجمللس الوطين  
  .)٩(الدميقراطية وحقوق اإلنسان وأحكام األرضية املواطنة

  سانالتعاون مع آليات حقوق اإلن  -باء  
حلقوق اإلنسان املغرب بتوجيه دعوة دائمـة إىل اإلجـراءات           أوصى اجمللس الوطين    -٨

اخلاصة؛ ومراعاة دورية تقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات؛ وتنفيذ التوصـيات الـصادرة             
  .)١٠(خالل استعراضها

  تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان  -جيم  
نسان التقدم احملرز يف جمال تعزيز حقوق املرأة، وأوصى حلقوق اإل ذكر اجمللس الوطين  -٩

التمييز والتكافؤ يف وضع السياسات العامـة        املغرب يف الوقت نفسه باسترشاد مبادئ عدم      
  .)١١(وتنفيذها وباعتماد قانون خاص بشأن العنف الزوجي

 وأشار اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان أيضاً إىل جلوء املغرب بـشكل عرضـي إىل               -١٠
استخدام مفرط للقوة العامة، وأوصاه يف الوقت نفسه مبواصلة تنفيذ اتفاقية الشراكة بينه وبني          
وزارة الداخلية يف جمال تدريب األطر املكلفة بتطبيق القوانني وحتسيسهم الحتـرام حقـوق              

  .)١٢(اإلنسان
 الدوليةتشريعاته مع األحكام     حلقوق اإلنسان املغرب مبواءمة    وأوصى اجمللس الوطين    -١١

  .)١٣(ذات الصلة هبدف مكافحة االجتار باألشخاص
حلقوق اإلنسان إىل مراجعة طارئة وشاملة للنصوص املنظمـة          ودعا اجمللس الوطين    -١٢

، ولألحكام اجلنائية يف جمال حرية التعبري، مـع         )وخاصة الصحافة املكتوبة  (لقطاع االتصال   
  .)١٤(رية يف قانون الصحافةالسهر بشكل خاص على إلغاء العقوبات السالبة للح

حلقوق اإلنسان املغرب بسن قانون خاص يتعلـق بوضـع           وأوصى اجمللس الوطين    -١٣
  .)١٥( اخلاصة بوضعهم وتيسري إجراءات منح هذا الوضع١٩٥١الالجئني مطابق التفاقية عام 

رب باعتمـاد مـشروع القـانون       ـوق اإلنسان املغ  ـحلق وأوصى اجمللس الوطين    -١٤
ودعا اجمللس إىل إنـشاء آليـة       . املتعلق بتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      ٠٩-٦٢ رقم

عدم التمييز على أسـاس اإلعاقـة        ملراقبة السياسات العامة للتأكد من أن بعد اإلعاقة ومبدأ        
  .)١٦(يطبقان تطبيقاً شامالً يف مجيع السياسات العامة
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  املعلومات املقدمة من أصحاب املصلحة اآلخرين  -ثانياً  

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  

  نطاق االلتزامات الدولية  -١  
من ) ١(٩٢ إىل أن املغرب مل يسحب حتفظاته على املادة          ١أشارت الورقة املشتركة      -١٥

 مـن  ٢٢االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم وعلى املـادة   
وأوصت اجلمعية الدميقراطية    .)١٧(شكال التمييز العنصري  االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أ     

لنساء املغرب، وفيدرالية الرابطة الدميقراطية حلقوق املرأة، وجلنة احلقوقيني الدوليـة املغـرب        
بسحب إعالناته وحتفظاته املتبقية على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة          

  .)١٨(ريوالتصديق على بروتوكوهلا االختيا
وأوصت فيدرالية الرابطة الدميقراطية حلقوق املرأة املغرب بالتصديق علـى اتفاقيـة              -١٦

جنسية املرأة املتزوجة واالتفاقية الدولية للرضا بالزواج واحلد األدىن لسن الزواج وتـسجيل             
  .)١٩(عقود الزواج

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
 كان من املفترض    ٢٠١١عديالت الدستورية لعام     بأن الت  ١أفادت الورقة املشتركة      -١٧

أن حتد من سلطات امللكية ولكن امللك ما زال حيوز السلطة الكاملة على اجلهازين األمـين                
  . )٢٠(والعسكري، وسلطة حل الربملان، وحيتكر الزعامة الدينية

حات الكرامة أن من السابق ألوانه قياس املدى احلقيقي جلميع اإلصـال           وترى مجعية   -١٨
  . )٢١(رغم عدم االستجابة للرغبة يف إنشاء ملكية برملانية حقيقية

 ٢٠وأشارت منظمة اخلط األمامي إىل أن االستفتاء الدستوري عرف مقاطعة حركة        -١٩
  . )٢٢(فرباير، وهي ائتالف واسع مكون من جمموعات اجملتمع املدين والكيانات السياسية

   حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامةاإلطار املؤسسي والبنية األساسية  -٣  
أشارت اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان إىل أن تشكيلة اجمللـس الـوطين حلقـوق                -٢٠

اإلنسان والقواعد اليت تنظمه تشهد على أنه خيضع لسلطة امللك وال يستويف متامـاً مبـادئ                
لقضايا الـيت تـدخل     وال ميلك صالحيات موسعة وال ميكنه النظر حبرية يف مجيع ا          . باريس
  . )٢٣(اختصاصاته ضمن
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  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  
أوصى التحالف من أجل النهوض حبقوق األشخاص يف وضعية إعاقة املغرب بتقدمي              -٢١

قوقيني وأضافت جلنة احل   .)٢٤(تقريره األويل إىل اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة        
الدولية أن املغرب مل يتقيد باملواعيد النهائية لتقدمي التقارير الدورية إىل أربع هيئات أخرى من              

  . )٢٥(هيئات املعاهدات

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
بينما أشارت جلنة احلقوقيني الدولية إىل أن املغرب مل يستجب ملختلف الطلبات اليت               -٢٢

، فإن منظمة اخلط األمامي أوصت املغرب بتوجيـه دعـوة إىل       )٢٦(صونقدمها املقررون اخلا  
  . )٢٧(املقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان

  تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان  –جيم  

  املساواة وعدم التمييز  -١  
ساواة بني الرجل   ذكّرت اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان بالتقدم احملرز يف جمال امل           - ٢٣

واملرأة يف الدستور اجلديد، وأوصت يف الوقت نفسه املغرب مبواءمة كل الترسانة القانونية             
مع الدستور واإلعالن بوضوح عن التزامه بتنفيذ التدابري املؤقتة اخلاصة املتخـذة لـضمان              

ؤولية يف  العدل واملساواة بني الرجل واملرأة، مبا يف ذلك من حيث الوصول إىل مناصب املس             
  .)٢٨(الوظيفة العامة

 وفيدرالية الرابطة الدميقراطية حلقوق املرأة بأن املغـرب،         ١وأفادت الورقة املشتركة      -٢٤
 تقييماً لالستراتيجية الوطنية للمساواة والتكافؤ بني       ٢٠٠٨بني بلدان أخرى، أجرى يف عام       

 .)٢٩(٢٠١٥-٢٠١٠ اجلنسني، ووضع جدول أعمال للمساواة ولتفعيل استراتيجية الفتـرة        
 وفيدرالية الرابطة الدميقراطية حلقوق املرأة أشارتا إىل أنه، يف غياب           ١ولكن الورقة املشتركة    

وأوصـت   .)٣٠(سياسات جنسانية عامة، ُتعترب املبادرات القائمة غري متسقة وحمدودة النطاق         
بإنشاء آلية للمـساواة     وفيدرالية الرابطة الدميقراطية حلقوق املرأة املغرب        ١الورقة املشتركة   

والتكافؤ وفقاً للدستور وإقامة آليات مؤسسية بشأن نوع اجلنس واملساواة والقـضاء علـى              
  .)٣١(العنف اجلنساين لتفعيل السياسات العامة

 بالتحديد إىل التمييز احلايل ضد املرأة يف سوق العمل رغم           ٤وأشارت الورقة املشتركة      -٢٥
وأوصـت اجلمعيـة    . )٣٢(واة بني اجلنسني يف العمل واألجور     أن قانون العمل ينص على املسا     

  .)٣٣(الدميقراطية لنساء املغرب بأن يضع املغرب برامج ملكافحة البطالة وفقاً ملنظور جنساين
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وأبرزت اجلمعية الدميقراطية لنساء املغرب نقص متثيل املرأة يف الواليات االنتخابيـة              -٢٦
، بـسبب عـدم     )٢٠٠٩(خالل االنتخابات األخرية    ومناصب القرار، رغم التقدم املسجل      

ومن جهة أخرى، أوصت فيدرالية      .)٣٤(وجود رؤية سياسية واتساق إمجايل لآلليات القائمة      
 ١١-٢٧الرابطة الدميقراطية حلقوق املرأة على اخلصوص مبراجعة القانون األساسـي رقـم             

   .)٣٥(فرصاملتعلق مبجلس النواب بغية تعزيز تدابري املساواة وتكافؤ ال

  احلق يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي  -٢  
أشارت جلنة التنسيق لعائالت املختفني جمهويل املصري وضحايا االختفاء القسري يف   - ٢٧

، والرابطة املغربية للمواطنـة وحقـوق       ٣، والورقة املشتركة    ١املغرب، والورقة املشتركة    
. )٣٦(الدستور ينص على احلـق يف احليـاة       اإلنسان إىل أن عقوبة اإلعدام مل ُتلغ رغم أن          

، ١٩٩٣ إىل أنه، رغم وقف اختياري حبكم الواقع منذ عـام            ٣وأشارت الورقة املشتركة    
فإن عدداً من احملتجزين ما زالوا يف جناح احملكوم عليهم باإلعدام وقد فُرضـت حـوايل                

ـ  . )٣٧(أحكام باإلعدام كل عام وفقاً لألرقام الرمسية        عشرة  ٣ة املـشتركة    وأوصت الورق
باالستعاضة عن عقوبة اإلعدام حبكم عادل ومتناسب وحمترم للمعـايري الدوليـة              املغرب
  .)٣٨(اإلنسان  حلقوق
 وجلنة التنسيق لعائالت املختفني جمهويل املصري وضحايا        ١وأشارت الورقة املشتركة      -٢٨

ري واالحتجـاز    جيرم االختفاء القس   ٢٠١١االختفاء القسري يف املغرب إىل أن دستور عام         
 .)٣٩(التعسفي وأن عدة أحكام يف قانون املسطرة اجلنائية تضمن احلماية من االختفاء القسري            

وأوصت جلنة التنسيق لعائالت املختفني جمهويل املصري وضحايا االختفاء القسري يف املغرب            
قـادم   املغرب بأن ينص صراحة يف القانون اجلنائي على جترمي وعـدم ت            ١والورقة املشتركة   

االختفاء القسري وينفذ التوصيات الصادرة عن فريق العمل املعين باالختفاء القسري أو غري             
 وجلنة التنسيق لعائالت املخـتفني      ١وأشارت الورقة املشتركة     .)٤٠(٢٠١٠الطوعي يف عام    

جمهويل املصري وضحايا االختفاء القسري يف املغرب إىل تقرير اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان             
 متابعة تنفيذ توصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة ونتائجها وأوصتا املغرب بإنـشاء آليـة              عن

  . )٤١(أخرى ملتابعة التحقيقات يف قضايا االختفاء القسري
وأشار عدد من أصحاب املصلحة إىل حاالت الوفاة يف مراكز الشرطة وكـذلك               - ٢٩

وقامت اجلمعية املغربيـة    . )٤٢(مةإىل العنف الذي متارسه القوات احلكومية يف األماكن العا        
 على اخلـصوص إىل أن  ٤وأشارت الورقة املشتركة . )٤٣(حلقوق اإلنسان مبالحظات مماثلة   

الربملان املغريب مل ينشر بعد تقريراً عن األحداث اليت أحاطت باالعتصام يف ميناء سـيدي               
راطيـة علـى    وأشار التحالف الدويل من أجل احلريـة والدميق       . )٤٤(٢٠٠٨  عام إفين يف 

اخلصوص إىل أن أحد عشر شخصاً قضوا بسبب القمع الذي مارسته الـشرطة يف إطـار                
وأوصت منظمة اخلط األمامي املغرب باختاذ تدابري عاجلة لـضمان          . )٤٥( فرباير ٢٠  حركة

  .)٤٦(مساءلة قوات األمن على أعماهلا
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لتعذيب أو حـىت   إىل أن السلطات مل حتقق يف حاالت ا   ٦وأشارت الورقة املشتركة      -٣٠
وقـدم التحـالف الـدويل للحريـة         .)٤٧(أهنا منعت الضحايا املزعومني من تقدمي شكاوى      

والدميقراطية واجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان عدداً من حاالت التعذيب احملددة اليت ارتكبها            
جلنـة  وأوصـت   .)٤٨(موظفو الدولة، منها ما أُبلغ إىل املقرر اخلاص املعين مبسألة التعـذيب           

احلقوقيني الدولية ومنظمة اخلط األمامي املغرب بالتحقيق يف مجيع حاالت التعذيب وسـوء             
وأشارت جلنة احلقوقيني الدولية أيضاً إىل أن التعريف احلايل للتعذيب يف            .)٤٩(املعاملة املزعومة 

  .)٥٠(القانون اجلنائي ال يتماشى مع املعايري الدولية
 إىل أن الظروف يف السجن املركزي، حيث ُيحتجـز        ٣وأشارت الورقة املشتركة      - ٣١

فيما يبدو معظم نزالء جناح احملكومني باإلعدام، وكذلك يف السجون األخرى، كئيبة يف             
 ٤ و ٣وأشارت الورقتـان املـشتركتان      . )٥١(أحسن األحوال ومهددة للحياة يف أسوئها     

ن حاالت اإلضراب عـن     وأشارت مجعية الكرامة إىل أ    . )٥٢(حاالت الوفاة يف السجون     إىل
وأعلنـت  . )٥٣(الطعام واحلركات االحتجاجية متواترة يف السجون بسبب هذه الظـروف         

اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان أن احملتجزين يتعرضون لعقوبات مجاعيـة، مـثالً عقـب              
وبينمـا رددت الورقـة     . )٥٤( يف سجن سـال    ٢٠١١مايو  /األحداث اليت طرأت يف أيار    

ات صادرة عن هيئات املعاهدات، فإهنا أوصت املغرب مبواصـلة بنـاء             توصي ٣املشتركة  
سجون جديدة واختاذ تدابري إضافية لتخفيف االكتظاظ؛ وحتسني توافر املعاجلـة الطبيـة             

 املغرب بضمان وصول منظمات حقوق اإلنسان       ١وأوصت الورقة املشتركة    . )٥٥(والتغذية
  . )٥٦(إىل مرافق االحتجاز

 ٢٠١١ بأنه، بينما كشفت دراسة وطنية أجريت يف عام          ٢ املشتركة   وأفادت الورقة   -٣٢
عن انتشار واسع للعنف اجلنساين، فإن التشريعات احلالية قد عفا عليها الزمن وال ينفـذها               

وباإلضـافة إىل    .)٥٧(نظام العدالة إال نادراً، ووصفت الورقة العوائق اليت حتول دون املقاضاة          
 ،)٥٨(نف ضد املرأة يتضمن أحكاماً جنائية ومدنية على الـسواء         اعتماد قانون حمدد بشأن الع    

 املغرب بتعديل القانون اجلنائي لتجرمي االغتصاب الزوجي صراحة؛ ٢أوصت الورقة املشتركة 
والقضاء على القوانني اليت جترم أولئك الذين يساعدون النساء املتزوجات أو يأووهنن؛ وإلغاء             

تصاب باإلفالت من املقاضاة بتزوجه من ضحيته؛ والقضاء        اليت تسمح ملرتكب االغ    األحكام
 .)٥٩(على األحكام القانونية التمييزية اليت تضع عبء اإلثبات على ضحية العنـف وحـدها             

إىل عدم وجود مراكز إليواء ضحايا العنـف اجلنـساين            أيضاً ٢وأشارت الورقة املشتركة    
لعنف يف احملاكم غالباً ما تكون غري فعالة        وذكرت أن اخلاليا املنشأة الستقبال النساء ضحايا ا       

وأوصت اجلمعية الدميقراطية لنساء املغرب بأن يعـزز املغـرب رعايـة             .)٦٠(أو غري مشّغلة  
 توصيات إضافية   ٢وقدمت اجلمعية الدميقراطية لنساء املغرب والورقة املشتركة         .)٦١(الضحايا

  . )٦٢(منهبشأن تثقيف اجلمهور يف جمال العنف املرتيل والوقاية 
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حقوق اإلنسان  ان والرابطة املغربية للمواطنة و    وأفادت اجلمعية املغربية حلقوق اإلنس      -٣٣
بأن األطفال يتعرضون لالستغالل االقتصادي واجلنسي وأبرزت أن عمل الفتيات يف املنـازل      

ن وأبلغت الرابطة املغربية للمواطنة وحقوق اإلنسان ع       .)٦٣(ما زال منتشراً على نطاق واسع     
   .)٦٤(االجتار يف النساء ألغراض الدعارة

وأشارت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال إىل أن العقـاب               -٣٤
البدين غري مشروع يف النظام اجلنائي ولكنه غري حمظور يف املرتل أو املدارس أو مؤسـسات                

ء مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال املغرب وأوصت املبادرة العاملية إلهنا .)٦٥(الرعاية البديلة 
   .)٦٦(باعتماد تشريعات حلظر مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال يف مجيع األماكن

  إقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
الورقة رغم األحكام الواردة يف الدستور اليت تعزز استقالل السلطة القضائية، أفادت              -٣٥

 بأن الرشوة واحملسوبية متفشيتان داخل اجلهاز القضائي، وأن األحكام تفتقر إىل            ١املشتركة  
وأشار القسم الـسويدي   .)٦٧(اجلودة، وأن هناك صعوبات ُتواَجه عند اإلشعار هبا أو إنفاذها         

ـ                 ي من جلنة احلقوقيني الدولية إىل أن الدستور يعطي امللك من السلطة أكثر بكثري ممـا يعط
 إىل أن السلطة القضائية ما زالت مل تنفـذ        ٤وأشارت الورقة املشتركة     .)٦٨(السلطة القضائية 

وأوصت مجعية الكرامـة املغـرب      .)٦٩(توصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة املتعلقة باستقالهلا     
 بالسهر على أن يكون اعتماد القانون األساسي املتعلق باجمللس األعلى للقضاء مطابقاً للمبادئ

  . )٧٠(املتعلقة باستقالل القضاء
 املغرب بتحسني ظروف موظفي السلطة القضائية؛ وإنشاء        ١وأوصت الورقة املشتركة      -٣٦

  .)٧١(وتنفيذ آليات ملنع الرشوة؛ وإنشاء حماكم خاصة للنظر يف قضايا األحداث يف املدن الكربى
 اجلنائية اليت تنص على     وأشارت مجعية الكرامة إىل عدم احترام قاعدة قانون املسطرة          -٣٧

 أيضاً إىل أن التعـذيب      ٤وأشارت الورقة املشتركة     .)٧٢(بطالن كل تصريح ُينتزع بالتعذيب    
ُيستخدم للحصول على اعترافات من احملتجزين وُيستخدم بشكل روتيين يف مراكز االحتجاز            

  .)٧٣(اليت تسريها مديرية مراقبة التراب الوطين ووكاالت االستخبارات احمللية
ودعت محلة اليوبيل املغرب إىل اتباع قوانينه وأحكامه الدستورية اخلاصة مبراعاة األصول              -٣٨

  .)٧٤(القانونية يف حماكمة أولئك املتهمني باجلرائم وقدمت أمثلة عن احلرمان من األصول القانونية
املعادلة  إىل أن املغرب مل ينفذ بعد توصية هيئة اإلنصاف و          ٤وأشارت الورقة املشتركة      -٣٩

. )٧٥(املتعلقة باالستراتيجية الوطنية ملكافحة اإلفالت من العقاب، يف حني نفذ توصيات أخـرى     
وأشار املؤمتر  . )٧٦(وأضافت اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان أن أهم توصيات هذه اهليئة مل ُتنفذ           
  .)٧٧(العاملي األمازيغي إىل أن هذه اهليئة استبعدت بعض انتهاكات حقوق اإلنسان



A/HRC/WG.6/13/MAR/3 

9 GE.12-11796 

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
أوصت اجلمعية الدميقراطية لنساء املغرب وفيدرالية الرابطة الدميقراطية حلقوق املرأة            -٤٠

املغرب مبراجعة مدونة األسرة ملنع تعدد الزوجات وزواج القصر وضمان املساواة بني اآلبـاء      
األطفال، واملساواة بني الرجال والنساء يف جمـال        واألمهات يف جمال الوصاية الشرعية على       

   .)٧٨(اإلرث، وذلك وفقاً للدستور اجلديد

حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي واحلـق يف              -٥  
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

الـتفكري   نص على احلق يف حريـة      بأن الدستور اجلديد ي    ١أفادت الورقة املشتركة      -٤١
والرأي والتعبري؛ وحرية الصحافة؛ والوصول إىل املعلومات؛ وحرية االجتمـاع والتجمـع،            

 إىل أن ذلك أدى إىل      ٢وأشارت الورقة املشتركة     .)٧٩(والتظاهر السلمي وتكوين اجلمعيات   
  .)٨٠(تعزيز أمهية املنظمات غري احلكومية

انون والعدالة إىل أن الدستور يعترف حبرية العبادة، ولكنه         وأشار املركز األورويب للق     -٤٢
أشار يف الوقت نفسه إىل أن املغرب حيظر بنشاط حماولة استمالة املسلمني السنيني املـالكيني               

وقدم املركز األورويب للقانون والعدالة ومحلة اليوبيل أمثلة عن االضـطهاد       .)٨١(إىل دين آخر  
ودعت محلة اليوبيل املغرب إىل مواءمة قوانينه مع املعـايري           .)٨٢(أو التمييز على أساس الدين    

  .)٨٣(الدولية حلقوق اإلنسان فيما يتعلق بالعمل التبشريي
 بأن حرية الصحافة تدهورت، كما تـشري إىل ذلـك           ٤وأفادت الورقة املشتركة      -٤٣

ملغرب برهن  أن ا٦وأضافت الورقة املشتركة  .)٨٤(اإلجراءات اجلارية ضد عدد من الصحفيني
على أنه لن يسمح باآلراء السياسية املخالفة يف الصحافة، أو أي نوع آخر من النقد العلـين                 

وذكر عدد من أصحاب املصلحة قـضية حماكمـة أحـد     .)٨٥(وقدمت أمثلة يف هذا الصدد  
  .)٨٦(الصحفيني على سبيل املثال

ريهـم  وأفاد عدد من أصحاب املصلحة أن ناشطني ومـدونني وصـحفيني وغ             - ٤٤
ألهنم عربوا عن آرائهم بالتحدث عن مواضيع من مجلتـها امللكيـة واإلسـالم                اعُتقلوا
  .)٨٧(املغرب  ووحدة

وأشارت اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان والرابطة املغربية للمواطنة وحقوق اإلنسان            -٤٥
  .)٨٨(أيضاً إىل انتهاكات للممارسة احلرة للحرية النقابية

 إىل أن أفراداً مارسوا حقهـم يف التجمـع وتكـوين            ٤ملشتركة  وأشارت الورقة ا    -٤٦
اجلمعيات تعرضوا أيضاً لالعتداء، وجاء آخر تلك االعتداءات رداً على حركة االحتجـاج             

  .)٨٩(٢٠١١فرباير /السلمي اليت بدأت يف شباط
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ـ              -٤٧ ها وأشارت الرابطة املغربية للمواطنة وحقوق اإلنسان أيضاً إىل القيود اليت تعاين من
وأوصت جلنة الدفاع عـن حـق        .)٩٠(املنظمات اليت تتعامل مع قضايا املهاجرين واألمازيغ      

شعب الصحراء الغربية يف تقرير مصريه املغرب بضمان كون اإلجراءات اليت تنظم تـسجيل              
  . )٩١(منظمات اجملتمع املدين مطابقة للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان

بأن املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين يكشفون فساد وأفادت منظمة اخلط األمامي       -٤٨
 .)٩٢(السلطات أو تعسفها يواجهون االعتقال واالضطهاد، غالباً بتهم إزعاج سلطات الدولة          

وأبلغ التحالف الدويل من أجل احلرية والدميقراطية والرابطة املغربية للمواطنة وحقوق اإلنسان  
   .)٩٣(اإلنسانعن حاالت ضغوط ممارسة على منظمات حقوق 

 املغرب جبملة أمور، منها إلغاء الرقابة؛ وضمان كـون          ١وأوصت الورقة املشتركة      -٤٩
اجلرب يف قضايا التشهري متناسبة مع الضرر املسبب؛ ومواءمة قانون تكوين اجلمعيـات مـع               

  . )٩٤(الدستور؛ وتقدمي تعريف صريح لظروف منع املظاهرات

  وف عمل عادلة ومؤاتيةاحلق يف العمل ويف التمتع بظر  -٦  
 بأن املغرب مل يصدق بعد على عدد من اتفاقيات منظمة           ٤أفادت الورقة املشتركة      -٥٠

 ٤وأضافت الورقة املشتركة    . العمل الدولية يف حني مل ُيكيف قانون العمل مع املعايري الدولية          
بـني أصـحاب    أن من بني االنتهاكات القائمة للحق يف العمل البطالة املتفشية، وال سيما             

املؤهالت العليا واملتوسطة؛ وانتشار العمل املؤقت واملنخفض األجر؛ وانتـهاكات قـوانني            
 .)٩٥(العمل؛ واالستغالل املكثف للعامالت؛ واالعتداء اخلطري على حريات النقابات العمالية         

  .)٩٦(وأوردت اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان معلومات مماثلة
 املغرب باختاذ التدابري الالزمة إللغاء الفـوارق اهلائلـة          ١ركة  وأوصت الورقة املشت    -٥١

ملختلف فئات العمال ورفعه لـضمان مـستوى         املالحظة يف األجر األدىن املضمون املدفوع     
   .)٩٧(معيشة مالئم للعمال وأسرهم

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٧  
بأن الدستور اجلديد ينص على معظم احلقوق االقتصادية         ١أفادت الورقة املشتركة      -٥٢

واالجتماعية وأن املغرب وضع استراتيجية من أجل مكافحة تدرجيية للفقر واإلقصاء اللـذين         
تعاين منهما شرحية من السكان، حسبما يبدو من حـصة امليزانيـة املخصـصة للقطـاع                

  .)٩٨(االجتماعي، وإنشاء الوكاالت اإلمنائية، وبدء عدة برامج
وأفادت فيدرالية الرابطة الدميقراطية حلقوق املرأة بأن النساء يشكلن جزءاً من الطبقات              -٥٣

وأفادت الرابطة املغربية للمواطنة وحقـوق اإلنـسان بـأن          . )٩٩(الضعيفة األكثر تعرضاً للفقر   
 ٤وأفادت الورقة املـشتركة     . )١٠٠(خصخصة قطاعات اخلدمات األساسية زاد من معدل الفقر       

بأن ارتفاع األسعار، وانتشار البطالة، وما نتج عن ذلك من فقدان القوة الشرائية أدى تـدرجيياً    
  .)١٠١(إىل اتساع نطاق اجلوع واألمراض املقترنة به، ال سيما أمراض األطفال الصغار
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 املغرب جبملة أمور، منها تكثيف اجلهـود الراميـة إىل           ١وأوصت الورقة املشتركة      -٥٤
  .)١٠٣(وحتسني فعالية الضمان االجتماعي ونطاقه ومراقبته ،)١٠٢(التصدي للفقر

 عن استمرار نقص السكن، واملضاربة العقارية، وعـدم         ٤وأبلغت الورقة املشتركة      -٥٥
وجود برامج ملعاجلة مشاكل املشردين، وتآكل شبكة اجملارير يف معظم املدن وانعدامها متاماً             

معية املغربية حلقوق اإلنسان عن زيادة عدد األسر الـيت          وأبلغت اجل  .)١٠٤(يف املناطق الريفية  
كما أبلغت الرابطة املغربية للمواطنة وحقوق اإلنـسان عـن       .)١٠٥(تسكن يف أحياء الصفيح   

اإلخالء القسري دون تدابري إلعادة اإلسكان وكذلك عن قلة السكن ملن كـانوا ضـحايا               
  .)١٠٦(كوارث طبيعية

  احلق يف الصحة  -٨  
أفادت الرابطة املغربية للمواطنة وحقوق اإلنسان بأن احلق يف الصحة ليس مـدرجاً               -٥٦

 أنه، رغم اإلصالحات اليت أُجريت لتحديث       ٤والحظت الورقة املشتركة     .)١٠٧(يف الدستور 
 .)١٠٨(النظام الصحي، فإن السياسات العامة ما زالت ال تستجيب الحتياجـات الـضعفاء            

ية حلقوق اإلنسان أن الصحة اإلجنابية تدهورت وأن معـدل وفـاة            وأضافت اجلمعية املغرب  
 ١وأوصـت الورقـة املـشتركة     .)١٠٩(األطفال دون سن اخلامسة مل يسجل تقدماً ملموساً 

املغرب باعتماد استراتيجية وطنية للصحة من أجل توسيع نطاق التأمني الصحي، ال سيما يف              
وأوصت  .)١١٠(ورية ملواجهة وفيات األمهات والرضع    املناطق الريفية واختاذ مجيع التدابري الضر     

 املغرب أيضاً بتقدمي بيانات إضافية عن انتشار اإليدز، وتـدابري كبحـه،             ١الورقة املشتركة   
  .)١١١(ودعم الدولة لألشخاص املصابني به

  احلق يف التعليم   -٩  
ي املـدن    إىل أن التعليم خيضع إلجهاد شديد يف ضـواح         ٤أشارت الورقة املشتركة      -٥٧

ويف املناطق الريفيـة، مـا زال       . الكربى واملناطق شبه احلضرية بسبب اكتظاظ غرف التدريس       
وما زالت . التحاق الفتيات باملدارس منخفضاً جداً رغم استمرار سياسة التوزيع اجلغرايف للتعليم         

وحقوق اإلنسان  والحظت الرابطة املغربية للمواطنة     . )١١٢(املدارس تعاين نقصاً حاداً يف املعلمني     
 وأوصـت الورقـة   . )١١٣(الفجوة القائمة بني مستوى التعليم يف القطاعني العـام واخلـاص          

 وبنـاء   ١٥ املغرب بوضع سياسات عامة تضمن حق األطفال يف التعليم حىت سن             ١ املشتركة
  .)١١٤(اهلياكل األساسية الضرورية، مع تغطية الدولة لنفقات املدارس لألسر املعوزة

  وق الثقافيةاحلق  -١٠  
أفادت اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان بأن امليزانيات املخصصة لتعزيز احلقـوق             - ٥٨

الثقافية منخفضة، وُتضاف إىل ذلك قلة األمهية اليت ُتضفى على محاية التـراث الثقـايف               
  .)١١٥(املهدد باالندثار
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  األشخاص ذوو اإلعاقة  -١١  
لف من أجل النهوض حبقـوق األشـخاص يف      أفاد حتالف التوحيد باملغرب، والتحا      -٥٩

، ومنظمة الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنـسان         ١وضعية إعاقة، والورقة املشتركة     
بأن الدستور اجلديد يكرس أحكاماً تتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة، ال سيما بشأن إعـادة              

  . )١١٦(ةتأهيلهم وإدماجهم، باإلضافة إىل مبدأ عدم التمييز على أساس اإلعاق
وأشار التحالف من أجل النهوض حبقوق األشـخاص يف وضـعية إعاقـة إىل أن                 -٦٠

األشخاص ذوي اإلعاقة ما زالوا يعانون من عدد من أشكال التمييز، خاصة يف جمال العمل،               
وأوصى التحالف مـن أجـل النـهوض حبقـوق           .)١١٧(رغم األحكام اجلنائية ذات الصلة    

رب حبشد املوارد الالزمة للسماح لألطفـال ذوي اإلعاقـة          األشخاص يف وضعية إعاقة املغ    
وأبلغ حتالف التوحيد باملغرب عن الصعوبات اخلاصة اليت         .)١١٨(بالوصول إىل احلق يف التعليم    

يواجهها األطفال التوحيديون يف جمال التعليم، وَتَغيُّب حـق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف         
عاجلة التوّحد بوصفه ذهاناً وإنشاء صندوق الصحة، وقدم توصيات بوجه خاص للتخلي عن م

وأخربت منظمة الوسيط من أجل الدميقراطية وحقـوق       .)١١٩(وطين لألشخاص ذوي اإلعاقة   
وأبلغ  .)١٢٠(اإلنسان بالعدد القليل من األشخاص ذوي اإلعاقة الذين ُيوظفون يف القطاع العام

ضاً عن حـدود مـشاركة      التحالف من أجل النهوض حبقوق األشخاص يف وضعية إعاقة أي         
وذكر مسألة األهلية القانونية     ،)١٢١(األشخاص ذوي اإلعاقة يف احلياة العامة واحلياة السياسية       

  .)١٢٢(، وقدم توصية يف هذا الصدد"ضعاف العقل "لاحملدودة 
وأشار التحالف من أجل النهوض حبقوق األشخاص يف وضعية إعاقة إىل أن العنف               -٦١

الذي يعاين منه عدد من األشخاص ذوي اإلعاقة ال يؤدي إىل حتقيقات            أو اجلنسي   /البدين و 
  .)١٢٣(أو مالحقات قضائية/و

  األقليات والشعوب األصلية  -١٢  
 إىل أن املغرب يعترف باألمازيغية بوصفها لغـة رمسيـة           ١أشارت الورقة املشتركة      -٦٢

ليم اللغة األمازيغية وبدأ قنـاة      وباألبعاد املختلفة للهوية واحلضارة املغربيتني؛ وقدم برامج لتع       
 والشبكة األمازيغية ١وأوصت الورقة املشتركة  .)١٢٤(٢٠١٠عامة ناطقة باألمازيغية منذ عام 

 من الدستور بتنفيـذ التـدابري   ٥من أجل املواطنة املغرب بإزالة الغموض املالحظ يف الفصل       
   .)١٢٥(العربية بوصفها لغة رمسيةوالقوانني اليت ستضع اللغة األمازيغية على قدم املساواة مع 

إال أن املؤمتر العاملي األمازيغي أبلغ بأن الشعب األمازيغي ال حيظى مع ذلك باالعتراف          -٦٣
وذكـرت الـشبكة    . )١٢٦(وأن الدستور ما زال يشري إىل االنتماء إىل األمة العربية اإلسـالمية           

مع إظهار حدوده، مثل منـع األمسـاء        األمازيغية من أجل املواطنة أيضاً حاالت التقدم احملرز         
الشخصية األمازيغية؛ واستمرار ضعف الربامج التعليمية باللغة األمازيغية؛ وعدم تعميم استخدام           
اللغة األمازيغية يف اإلدارات وخدمات الدولة؛ وعدم تطبيق احلق يف تنظيم املنظمات األمازيغية             
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وين الذي حيق لـبعض هـذه املنظمـات؛         واالنضمام إليها ورفض تسليم إيصال اإليداع القان      
استمرار انتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية من خالل استمرار سياسة جتريد السكان            أو

  . )١٢٧(من امللكية وحرماهنم من مواردهم الطبيعية والضرر املسبب حلقهم يف التنمية
تكبة ضـد ناشـطني     وذكر املؤمتر العاملي األمازيغي حاالت تعذيب وسوء معاملة مر          -٦٤

، وقدم توصيات لوضع حد للتهميش وأشكال التمييز والعنصرية املؤسسية ضـد            )١٢٨(أمازيغيني
 والشبكة األمازيغية من أجل املواطنة املغرب بإنفـاذ   ١وأوصت الورقة املشتركة    . )١٢٩(األمازيغ

نصري؛ وتنفيذ  من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز الع        ) ٢(١٤أحكام الفصل   
، وتلـك   ٢٠١٠التوصيات اليت قدمتها جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري يف عام             

  . )١٣٠(٢٠٠٦ يف عام   اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  اليت قدمتها 
وأضاف املرصد األمازيغي للحقوق واحلريات ضرورة القيـام بعمـل حتسيـسي              -٦٥
وقـدم املركـز    . )١٣١(عالمي لتثقيف املغاربة يف جمال احترام التنوع اللغـوي والثقـايف          وإ

االستشاري الدويل حلقوق اإلنسان يف جامعة أوكالهوما جمموعة من التوصـيات حلمايـة             
حقوق األمازيغ يف األرض وأوصى املغرب بأن ينظر يف السماح بأن تتشكل أحزاب سياسية              

  .)١٣٢(خاباتأمازيغية وتشارك يف االنت

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٣  
 بأن الدستور اجلديد يعترف حبقوق املهاجرين وبأن املغرب ١أفادت الورقة املشتركة    -٦٦

وأشارت مجعية الكرامة إىل أن مرسوم تطبيق قانون عام          .)١٣٣(وضع برامج ملساعدة الالجئني   
 ٢٠١٠اعُتمد يف عـام     " رة غري املشروعة  دخول األجانب وإقامتهم، وباهلج   " بشأن   ٢٠٠٣

  .)١٣٤(إليضاح سبل تطبيق هذا القانون
 ومجعية الكرامة إىل أن السياسات األمنية القمعية الـيت          ٤وأشارت الورقة املشتركة      -٦٧

اتبعتها السلطات املغربية لعدة سنوات يف إطار التعاون مع االحتاد األورويب ما زالت مستمرة              
 إىل أن احلقوق األساسية لالجـئني مثـل         ١وأشارت الورقة املشتركة     .)١٣٥(٢٠١٠يف عام   

الرعاية الصحية والتعليم والتنقل ال ُتحترم وأوصت املغرب بتفعيل مكتب الالجئني وعـدميي             
اجلنسية التابع لوزارة اخلارجية واالعتراف باحلقوق األساسية للمهاجرين والالجئني، متشياً مع      

   .)١٣٦(االتفاقيات الدولية

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -١٤  
 إىل أن االنتهاكات ما زالت ُترتكـب ضـد عـشرات        ٤أشارت الورقة املشتركة      -٦٨

األشخاص املعتقلني يف إطار مكافحة اإلرهاب، مثل احلبس االنفرادي؛ وعدم إجراء حتقيقات            
رافق الـسرية؛   يف ادعاءات التعذيب؛ واستمرار حاالت االختطاف واالحتجاز التعسفي يف امل         

وأبلغت مجيعه الكرامة بأن مهلة احلبس       .)١٣٧(وذلك رغم توصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة     
وأعلنت مجعية الكرامة أيضاً أن مكافحة اإلرهاب        .)١٣٨(االحتياطي ال ُتحترم رغم أهنا مفرطة     
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 تقتل  وأوصت املغرب بإلغاء مجيع األحكام اليت      .)١٣٩(تتسبب يف إجراء حماكمات غري عادلة     
، ال سيما تلك املتعلقة بتعريـف اجلرميـة         ٢٠٠٣احلريات يف قانون مكافحة اإلرهاب لعام       

وأوصت جلنة احلقوقيني الدولية املغرب بوضع حد فوري         .)١٤٠(اإلرهابية واحلبس االحتياطي  
  . )١٤١(لسياسة وممارسة االحتجاز السري والتسليم السري

   أو اخلاصة هبااحلالة يف مناطق أو أقاليم حمددة  -١٥  
 إىل أن املغرب ميارس حالياً مراقبة إدارية بفعل الواقع على  ٥أشارت الورقة املشتركة      -٦٩

إقليم الصحراء الغربية غري املتمتع باحلكم الذايت ويرفض مبـدأ اسـتفتاء يتـضمن خيـار                
وأوصـت الورقـة     .)١٤٣( تعليقـات مماثلـة    ٧وتضمنت الورقة املشتركة     .)١٤٢(االستقالل

أجل حتقيق احلكـم    املغرب بأن يعلن عن قبوله ملبادئ األمم املتحدة الراسخة من      ٥ شتركةامل
الذايت، مبا يف ذلك عن طريق استفتاء يتضمن استقالل الصحراء الغربية كخيـار؛ ويرحـب               
بإنشاء مكونة حقوق إنسان دائمة يف إطار بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية؛              

 .)١٤٤(لتراجع عن سياسته املتعلقة باستغالل املوارد الطبيعية للـصحراء الغربيـة          ويعلن عن ا  
 توصيات مماثلة وأوصت املغرب عالوة على ذلك بـأن يوقـف            ٧وقدمت الورقة املشتركة    

ويعكس تدفق املستوطنني املغاربة إىل الصحراء الغربية وحوافز العمل املقدمة إىل املغاربـة يف              
  . )١٤٥(لك أن يوقف برامج السكن املستمرة يف اإلقليمالصحراء الغربية، وكذ

 جملس حقوق اإلنسان على اختاذ خطوة ريادية بإنـشاء          ٦وحثت الورقة املشتركة      -٧٠
  .)١٤٦(هيئة رصد دائمة مستقلة وتعيني مقرر خاص معين بالصحراء الغربية

منظمة اخلط  وأبلغت جلنة الدفاع عن حق شعب الصحراء الغربية يف تقرير مصريه، و             -٧١
 عن التعذيب املمارس ضد الـصحراويني       ٦، والورقة املشتركة    ٤األمامي، والورقة املشتركة    

 أيـضاً بـأن حمتجـزين       ٦وأفادت الورقة املـشتركة      .)١٤٧(عند وجودهم رهن االحتجاز   
صحراويني أفادوا بأهنم تعرضوا لالغتصاب واالعتداء اجلنسي، والضرب املـربح، واملعاملـة         

   .)١٤٨(ة واملهينةالالإنساني
 بأن الناشطني الصحراويني عموماً يعانون من القمع أكثر         ٤الورقة املشتركة    وأفادت  -٧٢

وأشارت منظمة اخلط    .)١٤٩(بكثري من املدافعني عن حقوق اإلنسان يف أجزاء أخرى من البلد          
 واالحتجاز  األمامي إىل أهنم يعانون بشكل خاص من املراقبة التدخلية، واالعتداءات البدنية،          

وقدمت جلنة الدفاع عن     .)١٥٠(التعسفي، واحملاكمات غري العادلة، وكذلك القيود على السفر       
حق شعب الصحراء الغربية يف تقرير مصريه، ومنظمة اخلط األمامي، والقسم السويدي مـن          

وأشـارت الورقـة     .)١٥١( أمثلة يف هذا الصدد    ٦جلنة احلقوقيني الدولية، والورقة املشتركة      
 أيضاً إىل أن املغرب خيضع املدافعني عن حقوق اإلنسان الصحراويني حملاكمـات       ٦شتركة  امل
وقدمت جلنة الدفاع عن حق شعب الصحراء الغربية يف تقريـر            .)١٥٢(تفي باملعايري الدنيا   ال

وذكر عدد مـن أصـحاب املـصلحة أن العديـد مـن          .)١٥٣(مصريه أمثلة يف هذا الصدد    
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 املغـرب   ٧وأوصت الورقـة املـشتركة       .)١٥٤(اءات العسكرية الصحراويني خيضعون لإلجر  
وأوصـت   )١٥٥(بضمان عملية قانونية عادلة وشفافة وذات مصداقية للصحراويني املسجونني        

جلنة الدفاع عن حق شعب الصحراء الغربية يف تقرير مصريه املغرب بالكف عن اسـتخدام               
  .)١٥٦(احملاكم العسكرية

 بأن الصحراويني غري قادرين على ممارسـة حقهـم يف           ٧وأفادت الورقة املشتركة      -٧٣
 حتديـداً إىل    ٦وأشارت الورقة املـشتركة      .)١٥٧(التجمع السلمي واملشاركة يف احلياة العامة     

 عن حرمان منظمات حقوق ٦وأبلغت الورقة املشتركة  .)١٥٨(االعتداء على خميم أكدمي إزيك
  . )١٥٩(اإلنسان الصحراوية من الوضع القانوين

 أن معدل البطالة يف الصحراء الغربيـة ينـاهز ثالثـة            ٦وأضافت الورقة املشتركة      -٧٤
 أن عمـال الفوسـفات      ٧وأضافت الورقة املشتركة     .)١٦٠(أضعاف ما هو عليه يف املغرب     

الصحراويني يعانون من التمييز وأن املستوطنني يتمتعون مبعاملـة تفـضيلية مـن حيـث               
 عالوة على ذلك بأن صيادي األمساك الـصحراويني         ٧ركة  وأفادت الورقة املشت   .)١٦١(العمل

ُيمنعون بشكل روتيين من الصيد، ال سيما خالل الفترات اليت يكون فيها مسموحاً رمسيـاً               
 إىل أن نصف السكان     ٧وأشارت الورقة املشتركة     .)١٦٢(اصطياد األنواع األكثر إدراراً للربح    

  . )١٦٣( بلد جماورالصحراويني يعيشون يف خميمات الالجئني داخل
 إىل أن عدم احترام املغرب للحقوق األساسية للسكان         ٧وأشارت الورقة املشتركة      -٧٥

الصحراويني يف الصحراء الغربية أدى إىل احتجاجات هائلة متواصلة تندد بظروف املعيـشة             
رد االجتماعية واالقتصادية الكئيبة للصحراويني، مما يتضارب مع هنب املغرب املستمر للمـوا           

  .)١٦٤(الطبيعية لوطنهم
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