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 اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان

 *المتعلقة بالتقرير الدوري السادس للمغرب المالحظات الختامية  
نظررررررررة  ملعنيةررررررررن ملن ة ررررررررن دوررررررررس  ملمنررررررررر     ملع وة ررررررررة ملعرررررررر     ملعررررررررر    عن  ررررررررة   -١
(CCPR/C/MAR/6     جنرررررررر   )3320  33١9 (CCPR/C/SR.3319  3320    ملن وررررررررس )

 2ملن وررررررس      3333.  ملع  رررررر     جنررررررر    20١6 شررررررة / ملت بر   ررررررس ة  25  24  
 ملنالحظ   ملخل  م ن ملع  ع ن. 20١6 / ملعث ينرنسف رب  شة 

 مقدمة -ألف  
سرررررررةسمل    7 ةّحررررررن ملعنيةرررررررن   وررررررر ي ملن رررررررة   وة رررررررة  ملعررررررر     ملعرررررررر          ررررررر ّ ة  -2

   ن نسم   ملعسمل    ف ر..    رة  عر/  ور  ةل  ملع ةلرن ملعرح  هل  إلرا ةر  مر مرن حرسمل   ةر   مر   فر  
ملع رر مل ا ملعررح مل رردو  ملع  عررن ملعفررةر من رر د  ح رر   ملع  رر . ملع  عررن ملعفررةر ملعةف رر  ملنررر س   شرر   

( عنرر  ر ة ررن ملنررر ة  CCPR/C/MAR/Q/6/Add.1  شرر ة ملع  عررنط ملعفررةر عنرر      لرر  ملخلف ررن )
(CCPR/C/MAR/Q/6  ملعررررررح ملسرررررر هل  نا  رررررر عة    ملعشرررررر س ن ملعررررررح ررررررر م   ملعسفرررررر    ةرررررر   مل ررررررسمل  )

    ن نسم   ملمض ف ن ملعح ر م    فّ  ً.

 الجوانب اإليجابية -باء 
  ةّحن ملعنيةن   ع  مل ا ملع شة   ن  ملنؤسر ن ملعح ملّ دو  ملع  عن ملعفةر   ال س    م   ني: -3

 ةسررري ملنؤسرررر   ملع ةوةملر رررن   ةّسررر   20١١ملع  ررر    سررر س  ج  ررر    عررر    ) ( 
 م  نن حوس  ملمنر     ملنةظسمن ملعو نسن ن ملحملن ن؛

 ؛20١١ض ةي ملعح        ع   ع ن ن  لالح ملعةظ   ملعو ) ( 

__________ 

 . 20١6 شة / ملعث ينرنسف رب  4 - ة  شة / ملت بر   س  ١7) ١١8ملع   و  ملعنيةن      و   *

 CCPR/C/MAR/CO/6 ملتمم ملن إل   

العهد الدولي الخاص بالحقوق  
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ملعرررررد   وترررررة مل  تررررر    20١4  عررررر    ١3-١08ملع  ررررر   ملعوررررر نس   ررررررم  )ج( 
 ملحمل  م ملع ر ة ن عن  ملجلةملةم ملع ر ة ن  عن  ملجلةملةم ملنة  بن  را مل ة ؛ 

ملعرد  ةةر  ملع  ر   20١6ملع     ملعو نس  ملن  نق خبر ط  ملنةر  ب   حر ةمل ر سن ر.  ) ( 
 سةن؛  ١6ملنةريل رب   نسغ 

ملن  نرررق د   رررن حورررس  د   ملمع رررر    ١3-97ملع  ررر   ملعوررر نس  ملمرررر    ررررم  )ه( 
 ؛20١6   ر رل         رم  س 

عن ررة   ملن ة  ررن  م  ن ررن ملعررد    رر ق مل    2007 ةورر ق ررر نس  ملجلةررر ن   عرر    ) ( 
   نا جةر ن ملت ؛ ً  نو  جةر       م ظم مل  ال  ت ة ة     

   م   طال دعك 20١3س  سن ملةية  ملجل      ملعح ملع         نسبرسب  رب  ) ( 
مررر/ ع ن رررن ملسررر ثة ة ن وثنرررا    ررررس ن   ضررر و ملتج نرررن ملنو  ررر   ترررس    رررا ر نسن رررن    ررردعك 

 ع إلر  ظة ر م  ش  م   ر    ملن م ج م. ملجل س  ملعح  هلدعا
   ت  ق ملع  عن ملعفةر عن  ملعت سك ملع  ع ن ملع  ع ن    ملالنض     ع   : ً   ةّحن ملعنيةن   ض -4

 ؛20١3ملال   ر ن ملع  ع ن     ن مج   ملتشخ   م/ ملال      ملعورة     ع    ) ( 
 ؛ 2009          ع   مل   ر ن حوس  ملتشخ   د   ملمع رن   ة  س سة  ملال ) ( 
 ؛20١4ملعرب  س سب ملال       ال   ر ن مة لضن ملع  د ن    ع    )ج( 

  والتوصيات الرئيسية القلق دواعي -جيم 
 اإلطار الدستوري والتشريعي   

 ةحن ملعنيةن   ع رمل  ملن ة  مبسمل من  شرة    . ملعسرة رن مر  ملن  لر مل  ملع  ع رن ملعرح لر    -5
 إم  ن رررررن  ً  ىل ملعرب  س رررررسب ملال   ررررر    ملت ب ملننإلرررررق   ع  ررررر .   ررررر   عن رررررعن  ررررر   ملالنضررررر    

ملالح ي ج   ح    ملع    مب شة   م   ملحمل  م     سف ع    ملالح ي ج هب      فب ق ملحملر  م ةر  
 (.2)ملن      ال   م  ن  

ينبغيييي للدولييية ال يييرل أن دواصيييع جهودقيييا لتوعيييية القديييا  والمحيييامي  والميييدعي   -6
مي  وغيرقم م  المعنيي  بإقامة العدل بأحكيا  العهيد بحيير دراعهيه قيحك ا حكيا  أميا  العا

المحييا م ودراعيهييا المحييا مي  مييا ينبغييي أن دسييرشر اإلصييالي التشييريعي الييحي يهييدل  لييه 
ميييل المعاقيييدات الدوليييية التيييي صيييدق  عليهيييا و يييق اً جعيييع القيييانون المحليييي يتوا يييق  ليييي
 ليه البرودو يول اضيتيياري ا ول الملحيق بالعهيدي اليحي  ا صول؛ و نهياء عمليية اضنديما 

 ينص عله النظر  ي البالغات الفرديةي  ي أقرب وق  ممك ي 
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 حالة ال وارئ  
مبررر   عررر    و  ررر  مل ة ررر    مل ورررس  مررر/ ملع سررر س   59 ضررر   ملنررر     ةحرررن ملعنيةرررن   -7

حيرر   ملعضرر  ن   ملخل لررن  ملتس سرر ن   ح عررن ملعفررسمل أ.  ررا  برر   الحررا  ونررق    لرردمل مل  ررم ال
مر/ ملع  ر    ال    ر  لرةملحن  4م/ ملنر     3  ١ملنسضسع ن  ملمجةملة ن ملعح  ةص عن    ملع وة    

 (   ة   لد  ملع رت .4)ملن     2حظة   ف   ملع    جب    مل وس  ملعح  ةص عن    ملع وة  
ا  العهييد ( بشييأن عييد  التقيشييد بأحكيي2001)29دييح شر اللجنيية بتعليقهييا العييا  رقييم  -8

واضيحة اً يتدم  أحكامياً أثناء حاضت ال وارئي ود لب  له الدولة ال رل أن دس ش دشريع
مييي   2عيي  حاليية ال ييوارئ بحييير ض يمكيي  دع ييييع العمييع بييالحقوق التييي دحميهييا الفقيير  

ميي  العهييد بييأي حييال ميي  ا حييوالي وأن دكفييع دهوا ييق مقتديييات أي اسييت ناء ميي   4الميياد  
 ذلك مل العهدي

 دقرير المصير حق  
  نبر     ملن ة  رن عن  ر  ش  شر   نظر   مل  رم ملعردمل  نةفورن ملعترإلةمل   ً     ملعنيةن عن  -9

ملع ة  رررن    ن نسمررر   ملمضررر ف ن ملعرررح رررر م    ملع  عرررن ملعفرررةر  ع ة ررر   ظررر   شررر ة  ررر عونق  ررر   نررري: 
وررق   مرر عن  وة رة مترا شرر ن ملعترإلةمل  ملع ة  رن؛ ) ( ) (  ملن نسمرر    ملع ور   ملحملر    ملعرد   ط

ملعح    ر   ر   ملع  عرن ملعفرةر ال   خرد مج ر  ملع ر مل ا ملعال مرن عن شر    مر  شر ن ملعترإلةمل  ملع ة  رن 
  ملسررر  الب ملنرررسمل   ملعفب   رررن   ملعترررإلةمل  ملع ة  رررن؛ )ج(   جرررس  ملجلررر مل  ملعةمنررري ملعرررد   و ررر  حة رررن 

 ع رررر     ضررررر ن   ةورررر  شرررر ن ملعترررررإلةمل  ملع ة  ررررن  ررررربن رنرررررن ملنرررر مل   ملن  حررررن عن ررررر ن      جررررس 
 م  يةمل    ة  م/ خمن    مل ة  عن  ررسب ملجلر مل    رةش ح ر   ملعرر      ملنةر رق مل ر     

 (. ١2  6  ١  مة م عنخفة )ملنسمل  
ينبغي للدولة ال رل أن دقو  بما يلي: )أ( مواصلة وددعيم الجهود التي بحلتها  ي  -١0

ي التييي رعاقييا ا مييي  العييا  لمنظميية  طييار عملييية التفيياوع المتعلقيية بوضييل الصييحراء الغربييية
ا مم المتحيد  قصيد  عميال حيق ايعب الصيحراء الغربيية  يي دقريير مصييرك؛ )ب( وديدعيم 
عملييية التشيياور مييل اييعب الصييحراء الغربييية بغييية الحصييول علييه موا قتيي  الحيير  والمسييبقة 

الالزميية والمسييتنير  علييه مشيياريل التنمييية والعمليييات اضسييتخراجية؛ )ت( وادخيياذ التييدابير 
لتمكييي  اييعب الصييحراء الغربييية ميي  التنقييع بحرييية وأمييان علييه جييانبي الجييداري ومواصييلة 

 برنامج  زالة ا لغا  عله طول ي ودعويض الدحاياي 

 التمييز والعنف بسبب الميع الجنسي والهوية الجنسانية  
رري/ مر ً   تر    ة  ملعنيةن ع/ رنو     مل  جتةي ملنثن ن ملجلةرر ن ملعرح    ررن عن  ر    ع -١١

  مل  مل عرر  مل   ً  ىل  ررالس سررةسمل     مل   عورر   ملعورربا عنرر  لرردمل ملتسرر  .   ررر   ل  ملعونررق   ضرر
ملع إلة ا عن  ملع ةملل ن   ملع    ر  ملع ةرف   حرق ملتفرةمل  عنر   سر   مر ن م ملجلةرري    لرس   م 

 (.26  9  2ملجلةر ن ن )ملنسمل  
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 489ا يلييي: )أ(  لغيياء الميياد  ينبغييي للدوليية ال ييرل أن دتخييح  جييراءات لتحقيييق ميي -١2
مييي  القيييانون الجنيييائي قصيييد اييي ب الم ليييية الجنسيييية والعالقيييات الجنسيييية بيييي  البيييالغي  
المتراضي  م  نفس الجنس؛ )ب( واإل يرات عي   يع محتجيز لمجيرد  قامتي  عالقية جنسيية 
مبنييية علييه موا قيية حيير  ومتبادليية؛ )ت( ووضييل حييد للوصييم اضجتميياعي للم لييية الجنسيييةي 

حيييريض عليييه الكراقييييةي والتميييييز والعنيييف با ايييخاص عليييه أسييياس مييييلهم الجنسيييي والت
 قويتهم الجنسانية الحقيقية أو المتصور ي أو

 المساوا  بي  الرجع والمرأ  والممارسات الدار  بالنساء  
  ع ة رر   ظرر  رنوررن  شرر   20١١ ةحررن ملعنيةررن    ررة   مبرر   ملنررر  مل     سرر س  عرر    -١3
  نظر    سر    ملس  ةمل   جس   ح     شرة   ن  ةفرس  عنر  و  رر   حرق ملعةرر    ال ني: ) (  م 

  ن رررر   ملعررررر ج   ت  ملعورررر نس  ال  رررررملب  برررر ق   رررر   ملعر جرررر     حضرررر نن ملتر رررر ب   ملعسلرررر  ن 
ملعو نسن ررن   ملم س   نورر  ملجلةررر ن  ىل ملعررر ج ملتجةررع؛ ) (  ملع رر   ملع بررا عن  ررر ج  مرر/   ثررة 

 (.26  24  23  3  2 رمل   ح ال  ملعر ملج ملنب ة )ملنسمل  م/ ملمة  ؛ )ج(   
ينبغيييي للدولييية ال يييرل أن دقيييو  بميييا يليييي: )أ(  لغييياء أو دعيييديع جمييييل ا حكيييا  التيييي  -١4

 دن وي عله دمييز  ي حق المرأ  م  أجع  عمال مبدأ المساوا  الحي يكرس  الدستور  عماضً 
دعييدد الزوجييات قصييد  لغيياء قييحك الممارسيية؛  ؛ )ب( وادخيياذ التييدابير المناسييبة للحييد ميي داميياً 
 ودنقيح ا حكا  القانونية التي دجيز اضست ناءات م  الحد ا دنه لس  الزواتي )ت(

 العنف الممارس عله المرأ   
   لرري مرر     20١4مرر/ ملعورر نس  ملجلةرر ةي   عرر    (2)475 ةحررن ملعنيةررن  إع رر   ملنرر     -١5

ة      ررّ ج هبر .   ر   بر  ال  ررملب  شر ة  ر عونق مر/   نا  ب ق  سو ط ملع  م ع / مل  تن ر لر
مل  : ) ( ملن ش   ملع ةف ملنرن  عن  ملنة  ؛ ) (  رنن ملم الغ ع/ مة  ع ملع ةرف  مالحور  م  
  لن  ربن ملن  مل   ر مل ا مل    رن  مةملفرق ملعةع  رن  ت  ملعضرإل    ملعرد /  بن رس  عر/ ملال  تر   

ررررر ن  رررر  ج نفرررر   ملعررررر ملج  رررر  ملعبرررر ع   ملنرتملضرررر ؛ ررررر   الحوررررس   ررررربن جتررررةي ملع الررررر   ملجلة
 حم    ررررن نفرررر   مل  ررررم ملجلةرررر ةي ملعررررد  (ررررة  ملع إلررررة  ملجلةررررري؛ ) (  ت  ململررررالح    )ج(

عنررر  ظرررة ر خم  رررن    ملع شرررة   ن ملجل   رررن  بوررري عنررر    رررا ملتح ررر   ملع    ر رررن   ةت تررر   مرررثالً 
 (.١7  7  6  3ح ال  "جةملةم ملعشةر" )ملنسمل  

دسيارر  ليه دعيديع دشيريعادها الوطنيية لتيو ير الحمايية  : )أ(أن لدولة ال يرلينبغي ل -١6
المناسبة للنساء م  العنيف والتحيرا الجنسيي؛ )ب( وديسيير دقيديم الشيكاول مي  العنيف 

ومالحقية الجنيا  و دانيتهمي وديو ير  اًيمتعمقياً بحير يحقَّق  ي قدايا العنيف بالنسياء دحقيقي
  مالحقييتهم بسيييبب عالقييادهم الجنسيييية يييارت ن ييياق سييبع انتصييال  عالييية للدييحايا وعيييد

اليزوات؛ )ت( وديو ير الرعاييية القانونيية وال بييية والنفسيية لديحايا العنييف المنزليي والجنسيييي 
 ودحسي  يدمات مرا ق الرعاية ودرديبات رعاية الدحاياي 
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 مكا حة اإلرقاب  
 ملعررر ر ق عاع ررر ب ملعرررح  هل ررر ال  ررررملب ملعنيةرررن  شررر ة  ررر عونق   مل  ملعفررر    ملع ضررر  ش   رررا  -١7
  ررم   ر   ملع ررن.  20١5ملعسمل      ملعو نس  ملجلة ةي     مل   ضر فن جرةملةم ج  ر     عر    ً   ل  

 ررا سررن م    ً   مل  ملع ورر   ة ملعررح    رر   رر   لررد  ملعررّ  م ملسرر هلخ ما ملسرر خ ملم ً   شرر ة  رر عونق   ضرر
 ً  مل عملً  رن لد  ملجلةملةم  ؤ       حق لإل      نسمل  ؤ     ملجن  و ي ملن نسم         ع   

ن   سن حوس    ة  م/ مل وس  ملعح  ةص عن    ملع     مب  ف    حة ن ملع  برا.   رر   ل  ملعونرق 
مر    ً  سم ١2  مل  ملمفةملط   م   ملالح ي   ع   ملعشةرن  ربن ملجلةملةم ملنة بفن   م ل       

 .(١9  ١4  9)ملنسمل        فو  6 م  ن ن  س    حم       
ينبغييييي للدوليييية ال ييييرل أن دراجييييل أحكييييا  القييييانون الجنييييائي المتعلقيييية باإلرقييييابي  -١8

دحدييييد طبيعييية قيييحك اً ودحدييييد الجيييرائم المتصيييلة باإلرقييياب مييي  حيييير موضيييوعهاي وأيدييي
ض مبييرر لهييا ًا ا عمييال بمييا يكفييي ميي  الدقييةي والتأ ييد ميي  أن ذلييك التشييريل ض يفييرع قيييود

كرسييها العهييدي  مييا ينبغييي أن دقلييص المييد  ا ولييية لالحتجيياز علييه ممارسيية الحقييوق التييي ي
سييياعة عليييه أقصيييه دقيييديري بميييا  يييي ذليييك  يييي القديييايا المردب ييية  48ليييدل الشيييرطة  ليييه 

 باإلرقابي والسماي بتو يع محا  منح بداية اضحتجازي 

 عقوبة اإلعدا    
  ١993  مةرد عر    ةحن ملعنيةن   عسرف ملال       ع ة  د  ح    ملمع مل  د م ملعسملر -١9

  20١4 خب ررا عرر   ملجلررةملةم ملعررح    رررن عن  رر    معرر مل    ررر نس  ملعوضرر   ملع ررر ة    عرر   
 ض فن  ىل ملخل ا ملن سر    مشرة و ملعور نس  ملجلةر ةي.  را  بر    سرف ت   رالس فدر   ج  ر   

 (.6م/ ملجلةملةم ملعح    رن عن      مع مل   ة    مشة و ملعو نس  ملجلة ةي )ملن    
ينبغيييي للدولييية ال يييرل أن دواصيييع المناقشييية الوطنيييية الحاليييية بشيييأن  لغييياء عقوبييية  -20

  اًياإلعدا  والنظر  ي  ضفاء طيابل رسيمي عليه الوقيف اضيتيياري الفعليي المعميول بي  حاليي
 ما ينبغي أن دنظر  ي  مكانية اضندما   له البرودو ول اضيتياري ال اني الملحق بالعهيدي 

 اء عقوبة اإلعدا ي الهادل  له  لغ

 اإلجهاع  
 الحررا ملعنيةررن ملع رر   ملة ةرر  مرر/ حرر ال  ملمج رر ش ملعرررة    ملع  عررن ملعفررةر  ملعررد   -2١

  رر   ح ررر   ملعةررر    لرررإل  /    ظرر   شررر ة  رر عونق   مل  ملعو رررس  ملن ةرررن ملعرررح (ررن عنررر  ملعةرررر   
ة ررن ملعشرر     ملع و رر  هبرر  عنإلتررسب عنرر   ررة  ص   ملمج رر ش   ملع  عررن ملعفررةر  ملع وس رر   ملجلة 

   مشة و  ةو ق ملعو نس  ملجلة ةي  ةص عن   ً ملن ة ضن   ح عن ملمج  ش ملعرة .   الحا   ض
 سسررر   نفررر   ملالسررر ثة  مل  مررر/ مل ظرررة ملع ررر   عشج ررر ش  ع ة ررر   ظررر   شررر ة  ررر عونق مررر/    ملج 
شرررة ط م ةررررن  مثررر   وررر ي شررر      فررر   عرررس  رضررر ة ن   حررر ب ملال  تررر      سررر  ح ملحملررر    

 (. ١7  7  6  3  )ملنسمل
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ينبغي للدولة ال رل أن دسرشر دنقيح دشريعادها م  أجع  درات اسيت ناءات  ضيا ية  -22
م  حظر اإلجهاعي وم  جملتها عندما يكون الحمع نتيجية اغتصياب أو سيفاي أو عنيدما 
يعاني الجني  م  دشوقات  تا ةي وأن دحرص عله أض ُددي ر النسياءي بسيبب القييود التيي 

التشريعاتي  له اللجوء  له اإلجهاع السري اليحي يعيرع حيياده  وصيحته   دنص عليها
بإلغياء  سييما للخ ري وينبغي أن دحرص عليه ديو ير سيبع  عالية  ليه اإلجهياع القيانونيي ض

أن دشجل اللجوء  ليه اً الشروط الصارمة المقتري  دراجها  ي مشرور القانوني وينبغي أيد
 الصحة الجنسية واإلنجابية ودكفلهاي وسائع منل الحمع والتعليم ويدمات

 حظر التعحيب وسوء المعاملة  
 ةحررن ملعنيةررن  رر جل س  ملعررح  برردة  ملعرررنف   ن  فإلررن ملع  ررد ن  سررس  ملن  منررن    رر    -23
(. CCPR/CO/82/MAR  عرتملج  ملع با ةد  ملن   س   مةد ملنالحظ   ملخل  م رن ملت را  ) ً عن 

 رر عونق مرر/ ملسرر  ةمل  ملال عرر  مل  ملعررح   إلرر س عرر/ ملع  ررد ن  ملن  منررن  مرر  دعررك  ال  رررملب  شرر ة 
ملعو سرررر ن    ملعال نررررر ن ن    ملن  ةررررن ملعررررح  ورتف رررر   عررررسمل  ملع  عررررن   ملن ررررة     ملعتررررإلةمل  ملع ة  ررررن  

ملنشرر ب.   ضررنسع م   ملتع رر ب ملم ل   ررن    و  رر   مرر/ ملع  عررن    ملعرررالمن ملمرن   ررن.  سرر    ال
   ملالعرتملف   ملنة رعن   عوس  ر   ر خ    ح  ن ً   ملعنيةن  ونق م   ني: ) (   خلتس    الحا 

مرر     ملعورر نس  حيظررة دعررك؛ ) (  عرر   رنررن ملعوضرر    مرر/ ملعة ح ررن ملع  ن ررن     عررًن  مرر   ملحملرر  م
 جرررةمل  فإلرررس  رب رررن     و وررر     مل عررر  مل  ملع  رررد ن  ملالعرتملفررر    ً  ملنررر ع  ملع ررر م   ملة ررر

ةُّش ملتشرررخ   ملعرررد /  بّن رررس  عررر/ ملع  رررد ن عن خس رررف  ملع    ررر   ملنالحورررن ملعوررررة ن؛ )ج(   ط ررر
 ر عةظة  ىل عر   ملعشر     ملنةفسعرن  حيرم  ملعوض ة ن؛ ) (  رنن ملنالحور    ملم ملنر   ف  ر   بر  

 (.١4  7  2   سن ملع  د ن  سس  ملن  منن   ملن ضي )ملنسمل  
اذ ددابير صارمة ضستئصال التعحيب ينبغي للدولة ال رل أن دقو  بما يلي: )أ( ادخ -24

والمعاملة القاسية أو الال نسيانية أو المهينيةي وللتحقييق بفعاليية  يي قيحك ا عميال ومالحقية 
مردكبيها ومعاقبتهم؛ )ب( و جراء  حوص طبية  وريية  يي جمييل ادعياءات التعيحيب وسيوء 

را ات القسرية وعد  المعاملة؛ )ت( والحرص عله الت بيق الفعالي  ي الواقلي لحظر اضعت
قبول ا دلة المشوبة بالتعحيب؛ )د( ودو ير سبع انتصال  عالة ومنح دعويدات للديحايا؛ 

 )ه( ودسريل عملية اعتماد القانون المنشئ لآللية الوطنية لمنل التعحيبي

 اضحتجاز لدل الشرطة ودو يع المحامي   
ن رس نررن عنرر  فررس م ةرررن    ت   شرر ة ملعنيةررن  رر عونق ت  فرررتمل  ملالح يرر   عرر   ملعشررةر -25

 (. ١4  9 ر ون )ملن       30 س    ملحمل م  ال (س   ال عة  و    دعك ملالح ي    ن    رت ل  
ينبغي للدولة ال رل أن دحرص عله أن يحدد اإلصالي التشيريعي الجياري الميد   -26

  القيييبض سييياعةي و يتييييح لكيييع اييخص يلقيييه عليييي 48العادييية لالحتجييياز ليييدل الشيييرطة بييي 
  مكانية دو يع محا  منح بداية اضحتجازي 
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 اضيتفاء القسري  
  ررررتر ملعنيةرررن   ع  ررر  ملن  نرررق مبرررر عن ملنخ  ررر  ملعرررد  ملضرررفن ا  ررر. ل درررن ملمنتررر ر  -27

 ملنت  ن  مل ن  ملعسرين  وس  ملمنر   جل   ملن نسمر     فر  ملع  س ضر    ع ة ر   ظر   شر ة 
ورة  ملعح مل جتهلْ ط  ىل  سمةر  لردمل   ملن رة     ملعترإلةمل  ملع ة  رن.   عونق   مل  ح ال  ملال      ملع

حرررر ال  ملال   رررر   لررررد   مرررر/  نرررر. مل  هل شررررف   رررر/ عرررر/ ملنرررررؤ عس  عرررر/ ً   ررررر   ل  ملعونررررق   ضرررر
 (.١6  7  9  6  2حي   سمل     ربسمل )ملنسمل    مل
ينبغيي للدوليية ال ييرل أن دواصييع دك يييف جهودقييا لتجلييية جميييل حيياضت اضيتفيياء  -28

القسريي بما  يها دلك المتصلة بالصحراء الغربييةي والتعجييع بيالتحقيق  يهيا لتحدييد قويية 
 الجنا  ومحا متهم ومعاقبتهمي 

 ظرول السج   
ن ررة   ملعتررإلةمل   ررر    ملعنيةررن ملعونررق   مل  ظررة ر ملالح يرر    ررا ملنالة ررن   سرريس  مل -29

 ت  مررر   ورررة  مررر/ نترررف ملعررررية   ً ملع ة  رررن    لرررن  رررربن ملال  ظررر ا.   رررر   ل  ملعونرررق   ضررر
 (.١0  9 ج ا  ع  م عسملةق ملو   )ملن      

ينبغييي للدوليية ال ييرل أن دبييحل المزيييد ميي  الجهييود لحييع مشييكلة اض تظييا   ييي  -30
 بوضل سياسة لبدائع سلب الحريةي  سيما السجوني ض

   بسبب عد  الو اء بالتزا  دعاقديالسج  
  شرة / ملت بر 2١  عونق م/ ملع  ر   مةسرس     رة ملع ر ب  مل ة ر   ملنرؤ     ش ة ملعنيةن -3١

سررري/ ملنررر  ة  ملعرررد / ال  رررر       رررسبم ملع   ر  رررن  ملعرررد /  ملعرررد   رررةص عنررر  20١5    رررس ة
 (. ١١ و مس  ش     ملالح   ج    ش     ع   ملخلضسو عنضة بن )ملن     ال

ينبغي للدولة ال رل أن دنقح دشريعادها بحيير ض يسيتخد  السيج  وسييلًة إلنفياذ  -32
 اضلتزامات التعاقديةي

 الحق  ي محا مة عادلة واستقالل القداء  
ال  ررملب ملعنيةررن  شرر ة  ر عونق   مل  مل رر ال  ملعررح  شرا  ىل  جررس  خم ع رر     ملمجررةمل مل   -33

  ملنة رعن   م ةمل      فا ملالس   و  ىل ملعش   مل     مةملعر   ملعوض ة ن  مث  ملس خ مل  ملالعرتملف 
ملت عرررن   حررر ال  ملع    ررر     ملع خس رررف    ملع ررر      ع ررر  ملحملررر م   ملعوضررر     فرررةش  ررر مل ا 

     ب ن   ر  ن   ا م ة سبن. 
ينبغييي للدوليية ال ييرل أن دقييو  بمييا يلييي  ييي جميييل الحيياضت: )أ( ضييمان وحماييية  -34

وحيادقم عله النحيو ا  ميعي والتأ يد مي  أنهيم يسيت يعون أداء مهيامهم  استقالل القدا 
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القدائية دون أي ضغط أو دديع؛ )ب( الحرص عليه ادبيار اإلجيراءات القديائية  يي ظيع 
  ي امالً اً  م  العهد احترام 14احترا  ضمانات المحا مة العادلة المح ور   ي الماد  

 الالجئون وملتمسو اللجوء  
يةرررن  ررر جل س  ملعرررح  ررردع    ملع  عرررن ملعفرررةر عسضررر   رررر   رررر نسين  رررةظم ملةيرررة   ةحرررن ملعن -35

مل  رر ق   ررس ن   ضر و  20١4 ملعنيس   ملالجت  . ع ة ر    سرف ع رس  ع ن رن ملع ررس ن   عر   
ملع   رررر  مرررر/ ملعالجدرررر     لررررن ملعرررررس    مررررة م.   الحررررا  ونررررق ملسرررر  ةمل  ملالع ورررر ب ملع  ررررر ي 

  ملعح   إل س ع/ ملمفةملط   ملس خ مل  ملعوس  م  ملن  جة /    ال ع  مل ً عن   جة /       عن 
 مشرر   ن ررررسمل  ملتمررر/ ملن ة  رررن   ع ن ررر   ملعفرررة  ملجل ررر عي    لرررن ررررة  مررر  ةحط سرررب ن  من ن رررن 

  نخرر  ر ملن  نوررن   ح يرر    ر رر ب ملن رر جة /  ً   ضرر ً   رر   عن رر  ً.ملمسررب ن    ملنررر ون   دمل  رر
ملعو نسن ررن ملعررح   رررتش  ررري   ملنسملع رر    ملالعرررتملر  ررر ملج ملعالجدرر    فة وررن م رر من  م   مل ررسملجر 

ملع ررربن   حرر ال  ملن رر مل  ملجلةررر ن  رر    من  ررري ملعنيررس    نورر  ملجلةررر ن ملعررد  ررر   ررؤ    ىل
 (. 24  23  ١2  7  6 ر  ب  ع  مل عن  ملت ملضي ملن ة  ن )ملنسمل  

عملييية دنقيييح اإلطييار القييانوني ينبغييي للدوليية ال ييرل أن دقييو  بمييا يلييي: )أ( دسييريل  -36
الحي ينظم الهجر  واللجوء لجعل  يتوا ق مل أحكيا  العهيدي بميا  يي ذليك اعتمياد مشيرور 

؛ )ب( ومواصيييلة ودعزييييز جهودقييا لتسيييوية وضيييل ا ايييخاص اليييحي  14-26القييانون رقيييم 
يحتييياجون  ليييه الحمايييية الدولييييةي بمييي   ييييهم الالجئيييون السيييوريوني بمييينحهم صيييفة قانونيييية 

قييات وطنييية لالجئييي ي ميي  أجييع ضييمان حقهييم  ييي عييد  التمييييزي بمييا  ييي ذلييك ديييول وب ا
سوق العمع الرسمية؛ )ت( العمع بيإجراءات دحدييد صيفة الالجيئ  يي نقياط دييول البليدي 
بمييا  يهييا الم ييارات؛ )د( ووضييل حييد لالعتقيياضت الجماعيييةي والتوقييف عيي  المشييار ة  ييي 

القرب مي  ميدينتي سيبتة ومليليية اإلسيبانيتي  عمليات ال رد الجماعي للمهاجري ي ياصية بي
)ه( ومنل لجوء قوات ا م   ي استخدا  القو  المفرطة و التخلص م   اً؛المستقلتي  ذادي

بتييدعيم التييدريب  ييي قييحا الصييدد واليييات المراقبيية والمسيياءلة؛  سيييما قييحك الممارسييةي ض
ل بيييالزوات بيييي  الالجئيييي  و زالييية الحيييواجز القانونيييية أميييا  دسيييجيع الموالييييد واضعتيييرا )و(

بحييير يكفييع نقييع الجنسييية  لييه  2007وملتمسييي اللجييوءي ودنقيييح قييانون الجنسييية لعييا  
 1954جميييل ا طفييال المولييودي   ييي المغييربي والنظيير  ييي التصييديق علييه ادفيياقيتي عييا  

 المتعلقتي  بانعدا  الجنسيةي واعتماد  طار قانوني لمنل انعدا  الجنسيةي  1961و

 الخصوصية واعتراع اضدصاضت الخاصةالحق  ي   
 ررر    ملعنيةررن ملعونررق   مل  ملن نسمرر   ملعررح   إلرر س عرر/ ملن    رر    ررا ر نسن ررن عنإلررق    -37

ملخلتسل ن   ة    نشفن ملعةر  ن ملعح  وس  هبر  ررسمل  ملتمر/  ملنخر  ةمل     لرن   حرق ملعترإل    
   سررر      عنإل سمرررن  ال ملنررر ملف   عررر/ حورررس  ملمنرررر    ملتشرررخ   ملعرررد /    ررررب   م   ضررر
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  مل  رنرررن  ضرررسح ملتح ررر   ملعو نسن رررن ملعرررر   ن ملعرررح جت رررر  ً ملعترررإلةمل  ملع ة  رررن.   رررر   ل  ملعونرررق   ضررر
 (. ١7 نشفن ملنةملربن   ةظ        مل  ض ف  ّ م ل دن مر ونن   لد  ملتنشفن )ملن    

أنش ة المراقبة  ينبغي للدولة ال رل أن دتخح جميل التدابير الالزمة بحير دتوا ق -38
ي وبحييير يتوا ييق أي 17التييي دديي لل بهييا مييل التزامادهييا بمقتدييه العهييدي ياصيية الميياد  

اً دديع  ي الخصوصية مل مبادئ الشرعية والتناسب والدرور ي وينبغي للدولة ال رل أيد
 أن دنشئ اليات رقابة مستقلة لمنل التجاوزاتي

 حرية الفكر والوجدان والدي   
عنر  ملت  ر   ملت رة    ً ةرن ملعونرق   مل  ملن نسمر   عر/ ملعو رس  ملن ة ضرن  ع ن ر ر    ملعني -39

  مل   ح ررر   ملعوررر نس  ملجلةررر ةي ملعرررح جترررة   ً   رررر   ل  ملعونرررق   ضررر  ً.مو  نرررن   عررر  / ملن ررررتر  ررر.    ررر
ملتع  ب ملعح      ش م  ملمسرال      مل     ملج جرةملةم ج  ر     مشرة و ملعور نس  ملجلةر ةي  سسر  

 (. ١9  ١8 س  ملن ة ضن عن  حة ن ملع  /    ملن  و  )ملن      نف   ملعو
ينبغي للدولة ال رل أن دلغي  ع حكم أو ممارسة دن وي عله دمييز دنتهك حرية  -40

الفكيير والوجييدان والييدي ي وأن دكفييع التوا ييق التييا  لمشييرور القييانون الجنييائيي قيييد النقيياا 
 م  العهدي 18مل الماد   اًيحالي

 ي  الجمعيات وأنش ة المدا عي  ع  حقوق اإلنسانحرية دكو   
 ةحن ملعنيةن   خ  ف ملمجةمل مل  ملن  نون   و ي من    ملع تة ق    سر   ملجل   ر     -4١

مرر/ حو رر    ملع ررري   ع ن رر ً.   شرر ة   ةمرر   ملع   رر  مرر/ ملجل   رر   ع ة رر   ظرر   شرر ة  رر عونق
ا مرررب    ضرر  ةرر   نشررفن ملنرر ملف   عرر/   مل  مل عرر  مل   جررس  ر ررس   ررا م ة سرربن   رر ً  رر عونق   ضرر

حوررررس  ملمنررررر       مل  ملع وبرررر   ملعررررح   ةررررر  حررررة   م   ملع ةورررر     لررررن   ملعتررررإلةمل  ملع ة  ررررن 
 (. 22  2١  ١2 )ملنسمل 
ينبغي للدولة ال رل أن دعجشع بادخاذ التدابير الالزمة لوضل حيد ضنتها يات حريية  -42

يتجيياوز القيييود الصييارمة التييي ًا قييحا الحييق دقييييدارسييات التييي دقيشييد مدكييوي  الجمعيييات وللم
مييي  العهيييدي وينبغيييي أن دكفيييع للميييدا عي  عييي  حقيييوق  22مييي  المييياد   2دبيحهيييا الفقييير  

اإلنسييان العمييع بمنييأل عيي  أي دييأثير منهييا ض مبييرر ليي  ودون يييول ميي  اضنتقييا  أو دقييييد 
 أنش تهم دون مبرري 

 حرية الرأي والتعبير  
ملعررد   ن رري ملع وس رر    20١6 ةحررن ملعنيةررن   ع  رر   ررر نس  ملعتررإل فن ملجل  رر    عرر    -43

ملعر عبن عنإلة ن عن  ملجلةملةم ملعتإل ف ن.  ا  ب   ش ة   عونق م/    ملج  ح    ج       ملعو نس  
ملجلةرر ةي  مبررسمل مل  دعررك   ررةص عنرر  عوس ررن ملعرررري/ عنرر   ف رر ب    رررب مررر دن عشسررال     ملعةظررر   
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  ملعرررالمن ملمرن   ررن.   شرر ة  ونررق  رر عل  شرر   ملن نسمرر   ملعررح    رر   رر   لررإل    ملنن رري    ورر
 (. ١9  ١4  9 م ملف   ع/ حوس  ملمنر   عسحوسمل هبد  ملع  م    ل   مل   نالحون )ملنسمل  

ينبغييي للدوليية ال ييرل أن ديينقح جميييل أحكييا  القييانون الجنييائي المتصييلة بالموضييور  -44
م  العهدي وأن دحرص عله دهواُ ق القيود المفروضية عليه حريية  19بحير دتوا ق مل الماد  

 ي 19م  الماد   3التعبير ودكوي  الجمعيات مل الشروط الصارمة التي دنص عليها الفقر  

 الحق  ي حرية التجمشل السلمي  
 الحررررا ملعنيةررررن  ونررررق    ملعورررر نس  ملحملنرررري   ررررةش عنرررر  ملع ي  رررر     ملتمرررر  / ملع  مررررن  -45

عوبررر   ال مررررب  ةررر .   شررر ة  ً  ررر   لررردمل ملمد    رتضررر.  ح  نررر ً  د  مرررربق  عن رررمل ترررسب عنررر  
  مل  ملمفررةملط   ملسرر خ مل  ملعوررس  ع  ة ررق ملع ي  رر   ملعرررن  ن  ررا ملنررة ص ةرر   ً ملعنيةررن  رر عونق   ضرر

 سضرق     ر     20١5  رم    ر م مةسرس  مر/    رة ملع ر ب  مل ة ر      شرة / ملت بر   رس ة 
  مل  عررن ملعررح ررر   ررؤ   ف  رر  ملالح شرر    ىل     ح عررن ملالح شرر   ملنرررنق    ررا مرررب   ال ملعشررةرن
 (.2١  ١9  9  7)ملنسمل   ً   عةظ   ملع          ن   مل  ع   م  ملم الب

ينبغي للدولة ال رل أن دتأ يد مي  أن القيانون المتعليق بالمظياقرات السيلمية ينفيح  -46
قحا الحق  ض بالقيود التي يجيزقا العهدي وينبغي لها   حكا  العهدي وأض دقيَّد ممارسةاً و ق

 ييي قييحا الصييدد أن دأيييح  ييي الحسييبان المقترحييات التييي قييدمها المجلييس الييوطني لحقييوق 
 بشأن التجمعات العامةي  2015اإلنسان  ي دشري  ال اني/نو مبر 

 عمع ا طفال  
   ال سررر     ً ملتر ررر ب ملر تررر    ملسررر  الب ال  ررررملب ملعنيةرررن  شررر ة  ررر عونق   مل  ملسررر  ةمل  -47

 (.24  8ملخل من ملنة  ع ن    ملعوف و ملعر ملعي )ملن      
ينبغي للدولة ال رل أن دنفح بصرامة ا حكا  القانونية المتعلقة بالعميع واسيتغالل  -48

ا طفيييال قصيييد القدييياء عليييه قيييحك الممارسييياتي وأن دواصيييع جهيييود دوعيييية السيييكان التيييي 
 المراقبةي  دبحلهاي ودوطشد اليات

 ا مازيغ  
  ملع س س   ع ة ر    سرف ت  مشرة و  ً  ةحن ملعنيةن   العرتملر   عن ن ملتم     ن     -49

ملعوررر نس  ملع ةظ  ررري مع ررر ب لررردمل ملالعررررتملر مل     ررر    ررر .   شررر ة  ررر عونق   مل  ملعتررر س    ملعرررح 
 مل  ملعوضرر ة ن  ملم مل  ررن   ترف   هبرر  ملتمرر     ع نّورري ملع  نرر م  ن رر  م   ملسرر    ب ع رر  م   ملمجررةمل

 (.27  26  2  ري   ملت    ملعشخت ن ملتم     ن )ملنسمل  
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ينبغي للدولة ال رل أن دسيرر جهودقيا ضعتمياد القيانون التنظيميي المتعليق باللغية  -50
م  أجع دشجيل حصول ا مازيغ عله التعليم بلغتهمي والسماي باستعمال  اًيا مازيغية قريب

 جراءات القدائية واإلداريةي  ضا ة  له دسجيع ا سماء ا مازيغيةي ا مازيغية  ي اإل

 النشر والمتابعة -دال 
ينبغييي للدوليية ال ييرل أن دنشيير نييص العهييدي والتقرييير الييدوري السييادسي والييردود  -5١

الخ ية عله قائمة المسائع التي وضعتها اللجنةي وقحك المالحظات الختامييةي عليه ن ياق 
السييييل ات القدييييائية والتشييييريعية واإلداريييييةي والمجتمييييل المييييدنيي واسييييل ميييي  أجييييع دوعييييية 

والمنظمات غير الحكومية العاملة  ي البلدي وعامية النياسي بيالحقوق التيي يكرسيها العهيدي 
 وينبغي أن دترجم التقرير وقحك المالحظات الختامية  له لغتيها الرسميتي ي

لي للجنيةي ينبغيي للدولية ال يرل م  النظا  الداي 71م  الماد   5وعماًل بالفقر   -52
أن دقييد ي  ييي غدييون عييا  ميي  اعتميياد قييحك المالحظييات الختاميييةي معلومييات عيي  دنفيييحقا 

)حظيييير  24)مكا حيييية اإلرقيييياب(ي و 18التوصيييييات التييييي قييييدمتها اللجنيييية  ييييي الفقييييرات 
)حرييية دكييوي  الجمعيييات وأنشيي ة المييدا عي  عيي  حقييوق  42التعييحيب وسييوء المعامليية(ي و

 عالكي اإلنسان( أ
 4 وددعو اللجنة الدولة ال رل  له أن دقيد   ليهيا دقريرقيا اليدوري المقبيع بحليول -53

عله أقصه دقديري وأن ددرت  ي  معلوميات محيدشد  ومحدثية  2020دشري  ال اني/نو مبر 
ع  دنفيح التوصيات المقدمة  يي قيحك المالحظيات الختاميية وعي  دنفييح العهيد  كيعي  ميا 

ي ليييدل  عيييداد التقرييييري مشييياورات واسيييعة ميييل المجتميييل الميييدني ديييدعوقا  ليييه أن دجيييري
ي 68/268 والمنظميييات غيييير الحكوميييية العاملييية  يييي البليييدي وو قييياً لقيييرار الجمعيييية العامييية

اً أيدي ال رل الدولة اللجنة وددعو  لمةي  21 200يجب أض يتجاوز عدد  لمات التقرير 
 التقييارير لتقييديم المبسييط اإلجييراء ي2017 نييو مبر/ال يياني دشييري  4 بحلييول دقبييعي أن  لييه

ليييه الدولييية ال يييرل قبيييع أن دقيييد  دقريرقيييا   مسيييائع قائمييية اللجنييية  حالييية  يييي يتم يييع اليييحي
اليييدوريي وقكيييحاي دكيييون ردود الدولييية ال يييرل عليييه قائمييية المسيييائع قيييحك بم ابييية التقريييير 

 م  العهدي 40الدوري المقبع الحي يقد  بموجب الماد  
    


