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  )ج(١٥للفقرة اً فوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقموجز أعدته امل
  *٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  املغرب

  

  

 إىل عملية االستعراض )١(من أصحاب املصلحة ٢٨ املقدمة من للورقاتهذا التقرير هو عبارة عن موجز    
وال يتضمن التقرير . س حقوق اإلنسانوهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جمل. الدوري الشامل

أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو اسـتنتاج                   
وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقريـر،             . يتصالن مبطالبات حمّددة  

وقد ُيعزى االفتقار إىل معلومات أو إىل التركيز بـشأن          . ر تغيري النصوص األصلية   كما أنه بقدر املستطاع مل جي     
وتتاح على املوقع الشبكي . مسائل حمّددة إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة معلومات ذات صلة هبذه املسائل بعينها

ىل كون وترية االستعراض    وبالنظر إ . للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة جلميع الورقات الواردة        
يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن املعلومات الواردة يف هذا التقرير تتصل يف املقام األول بأحداث وقعـت                   

  .٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١بعد 
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   اخللفية واإلطار- أوالً 
  هيكل املؤسسات وحقوق اإلنسان

رب، وهي اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان، بأن جمـال  أفادت املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان يف املغ   - ١
احلقوق اإلنسانية يف املغرب يرتكز على إطار مؤسسي متنوع يتصدره اجمللـس االستـشاري وديـوان املظـامل                  

 استناداً  ٢٠٠١ وأعيد تنظيمه يف عام      ١٩٩٠وأُنشئ اجمللس االستشاري يف عام      . واملؤسسات الوطنية املتخصصة  
واجمللس ُمخـّول صـالحية صـياغة آراء    . اليت تقوم عليها املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  إىل مبادئ باريس    

استشارية ترمي إىل تعزيز حقوق اإلنسان، وإعداد تقارير سنوية عن حالة حقوق اإلنسان وتقارير مواضيعية عن                
، وتقدمي توصيات بشأن )ذلكاهلجرة غري القانونية، وأماكن االحتجاز، ومراقبة االنتخابات، وغري (مسائل خاصة 

الداخلية، كما ينظر يف البالغات انضمام املغرب إىل الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان ومواءمة التشريعات          
  .)٢(املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان

يقـوم  ويتلقى اجمللس االستشاري الشكاوى املتعلقة بادعاءات انتهاك احلقوق اإلنسانية وينظر فيهـا، و              - ٢
بزيارات منتظمة إىل املؤسسات اإلصالحية ويتفقد حالة السجناء، ويصدر آراء استشارية من أجل حتسني محايـة      
حقوق اإلنسان والنهوض هبا، ويقدم توصيات من أجل مواءمة املنظومة القانونية الداخلية مع املعايري الدولية ذات          

أنه أشرف، فيما  وأضاف اجمللس. ت العمومية واجملتمع املدينالصلة هبا، ويعمل من أجل تعزيز التعاون بني السلطا
يتعلق مبجال ترسيخ املمارسات الدميقراطية وتعزيز سيادة القانون يف املغرب، على مراقبة االنتخابات التشريعية اليت 

س، يف  ووضع اجملل ).  مراقباً تابعاً للمجلس   ١٢٠( وشارك فيها على حنو مباشر       ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٧جرت يف   
  .)٣(إطار تنفيذ الربامج اليت ُيعّدها، هنجاً قائماً على التعاون مع السلطات العمومية والتشارك مع اجملتمع املدين

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع–اً ثاني
  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان

   املساواة وعدم التمييز- ١

غربية حلقوق اإلنسان واالحتاد الدويل حلقوق اإلنسان بإدراج مبدأ املساواة يف الدستور            أوصت املنظمة امل    - ٣
، ٢٠٠٣، حسبما أوصت به اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف عام              )قانون األسرة (ومدونة األسرة   

يذ االلتزامات الناشئة عن خطة العمل وبتوعية القضاة مببادئ وغايات مدونة األسرة وتدريبهم فيما يتعلق هبا، وتنف
  .)٤(٢٠٠٦املؤمتر الوزاري األورويب املتوسطي بشأن املرأة يف اسطنبول يف عام  اليت اعتمدها

وأفاد احتاد العمل النسائي بأن املغرب قد قام، تبعاً لتوصيات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد                    - ٤
عه الوطين مع أحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،            املرأة، بإصالحات من أجل مواءمة تشري     

ومشل ذلك إصالح مدونة األسرة، وقانون العقوبات، والقانون التجاري، وقانون العمل، والقانون التنظيمي جمللس 
 اإلطار القانوين  ورغم هذه اإلصالحات، بقيت جوانب قصور يف)٥(النواب، وقانون احلالة املدنية، وقانون اجلنسية

احملدِّد لوضع املرأة، وخباصة وجود أحكام متييزية يف بعض النصوص، وثغرات قانونية تتعلق مبسائل هامة مثل العنف 
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وأوصى . األسري، إضافة إىل ضعف التزام املغرب فيما يتعلق بالصكوك الدولية األخرى ذات الصلة حبقوق املرأة              
  . )٦(ذ كافة التدابري الالزمة من أجل تدارك تلك الثغراتاحتاد العمل النسائي املغرب باختا

وأفادت املنظمة املغربية حلقوق اإلنسان واالحتاد الدويل حلقوق اإلنسان بأنه رغم أوجه التقدم احملرزة منذ   - ٥
 وبقيـت . ، فإن ضمان املساواة بني الرجل واملرأة ظل بعيد املنـال          ٢٠٠٣اعتماد مدونة األسرة اجلديدة يف عام       

وزيادة علـى   . األحكام املتعلقة باملرياث وتعدد الزوجات وحق املرأة يف الطالق والوصاية القانونية غري متساوية            
ذلك، فإن التطبيق التدرجيي لنظام احلصص فيما يتعلق بالواليات واملناصب االنتخابيـة، واملناصـب التنفيذيـة                

ال ُتتاح ميزانية وال آليات مناسبة من أجل ضمان ما          و. واإلدارية، كخطوة حنو التكافؤ، ال خيضع إلطار مؤسسي       
وليس هناك تدابري للتمييز اإلجيايب     . يلزم من تيسري ومتابعة اللتحاق الفتيات يف الريف باملدارس وتلقيهن التدريب          

من أجل تقليص التفاوتات اليت تواجهها املرأة على صعيد الوصول إىل مناصـب القـرار يف                ) خطوات تأكيدية (
  .)٧(فة العموميةالوظي

ففيما يتعلق . وقالت اجلمعية الدميقراطية لنساء املغرب إن األحكام اجلديدة ملدونة األسرة تفتقر إىل الفعالية  - ٦
 يف املائة من طلبات زواج ٨٩بزواج القاصرات، ُتبّين إحصاءات وزارة العدل أن القضاة أصدروا موافقتهم يف حنو 

وفُرضت على تعدد الزوجـات شـروط       .  يف املائة من احلاالت بفتيات     ٩٧,٥القاصرين، وهي طلبات تتعلق يف      
 ٤٣,٥لكن، استناداً إىل إحصاءات وزارة العدل أيضاً، فإن القضاة قد وافقوا على       . قانونية تقييدية بالغة الصرامة   

ة تعدد الزوجات نسبة الزواج يف حال وزادت قليالً. يف املائة من طلبات الترخيص بالزواج يف حالة تعدد الزوجات
).  يف املائة على التوايل    ٩,٧ يف املائة و   ٨,٥ (٢٠٠٦ و ٢٠٠٥من جمموع عدد عقود الزواج يف الفترة بني عامي          

وكثرياً ما ُيفسِّر العديد من القضاة إمكانية متتع النساء باإلجراءات اجلديدة للطالق، وال سيما الطالق بـسبب                 
  ب الضرر، ممَّا يؤدي إىل إلزام النساء بإقامة احلجة واإلشهاد علـى            ، من منطلق أنه طالق بسب     )الشقاق(اخلالف  

  .)٨(هذا الضرر

   احلق يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي- ٢

، فإن املنظمة املغربية حلقوق اإلنسان واالحتـاد الـدويل          ١٩٩٣رغم عدم تنفيذ أي حكم باإلعدام منذ          - ٧
 باإلعدام ال يزالون مسجونني يف املغرب يف انتظار تنفيذ حكم  حمكوماً عليهم١٣٣حلقوق اإلنسان شّددا على أن      

بتوصيات اللجنة املعنيـة حبقـوق        وتوصي اهليئتان بأن يقلص املغرب إىل أدىن حد ممكن، عمالً          .)٩(اإلعدام فيهم 
عدد اجلرائم اليت يعاقب على مرتكبها باإلعدام، وذلك من أجل إلغـاء هـذه               ،٢٠٠٤اإلنسان الصادرة يف عام     

  .)١٠(ع األشخاص احملكوم عليهم باإلعداملعقوبة، وأن ُيبّدل عقوبة مجيا

حيث ُعـدِّل   رهاب حيز التنفيذ،     اإل ة املتعلق مبكافح  ٠٣- ٠٣القانون رقم   دخل  ،  ٢٠٠٣مايو  /يارأ ٢٨ويف    - ٨
ديـدة وتعـديل   حكام جأ ةضافإ بكالمها،) قانون اإلجراءات اجلنائية(  املسطرة اجلنائيةقانون العقوبات وقانونمبوجبه  
منذ و. القانون اجلديد يف   اإلعدام توسيع نطاق تطبيق عقوبة      إزاء بالقلق    إهنا تشعر  منظمة العفو الدولية  وقالت  . أخرى
كم بعض الذين حُ  و. اإلرهاب من املشتبه يف ضلوعهم يف        على األقل   شخصاً ١٨عدام على   كم باإل  القانون، حُ  صدور
اختـذت وزارة العـدل   و. )١١(سـافر  على حنو جائرة  كانتجراءات حماكمةإل وا حسبما ادُّعي  خضع باإلعدامعليهم  

 تقلـيص  هبدف   ةنشاء جلنة حقوقيني ملراجعة القوانني املغربي     إخطوات حنو إلغاء عقوبة اإلعدام، مبا يف ذلك عن طريق           
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وصت منظمـة  أ و.مشروع قانون هلذا الغرضجرت صياغة عدام، وعدد اجلرائم اليت يعاقب عليها قانون العقوبات باإل  
  .)١٢(عدام وقف مجيع عمليات اإل فوراًاإلعدام، وأن يعلن عقوبة جتيزحكام اليت  املغرب مجيع األبأن يلغيالعفو الدولية 

اً وأوضحت أيض. وخلصت اللجنة الوطنية للحقيقة واإلنصاف واملصاحلة إىل حتديد عدد كبري من املختفني  - ٩
ظمة املغربية حلقوق اإلنسان واالحتاد الدويل حلقوق اإلنسان بأن توصـية           وأفادت املن .  حالة مل ُيبت فيها    ٦٦أن  

إجراء التحقيقات الالزمة من أجل كشف املسؤولني عن هذه "اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان اليت حتث املغرب على 
ة ال ميكن أن تكـون       مل ُتنفّذ بعد، وبأن عملية املصاحل      ") من العهد  ٧ و ٦املادتان  (اجلرائم وحماكمتهم ومعاقبتهم    

  .)١٣(هنائية ودائمة ما مل ُيبت يف مجيع حاالت املختفني

 لتعذيبتعريفاً ل ٢٠٠٦فرباير / شباطاملؤرخ ٠٤- ٤٣ رقمالقانون بتضمني ورحبت منظمة العفو الدولية    - ١٠
 إهنا الحظت  اًيضأمنظمة العفو الدولية    وقالت  .  التعذيب ة مناهض ة من اتفاقي  ١ نطاق واسع مع املادة      يتوافق على 

لكنها أعربت عن شاغل متبق واحد وهو .  جرائم مبوجب القانون اجلنائي اعُتربت التعذيبأعمال مجيع أن بارتياح
عليهما  وهي صفة تنطبق، ةجرميكصراحة  "شاركة يف التعذيباملتواطؤ وال" و"اولة ممارسة التعذيبحم"عدم تعريف 

 . )١٤( التعذيبة مناهضة من اتفاقي٤ للمادة وفقاً

 ة املبلغ عنها املعامل إساءةوأ حاالت التعذيب  عدد احلاد يفاالزديادزاء إمنظمة العفو الدولية قلق ويساور   - ١١
ومن بـني املئـات مـن        .)١٥(٢٠٠٢ عام يف املغرب والصحراء الغربية منذ     "رهابمكافحة اإل "تدابري  يف سياق   

ـ إعـصابات   "ىل  إجزوا لالشتباه يف انتمائهم     اعتقلوا واحت ني الذين    املفترض نيسالمياإلو  أسالميني  اإل و أ "ةجرامي
ـ  أعم للتعـذيب    ُزاألشخاص حسبما   عشرات  تعرض  ،  أو القيام هبا  عمال عنف   ألتورطهم يف التخطيط      سوءو ل

عقوبة باً   شخص  عشر أكثر من اثين  ُحكم على    و ،السجن لفترات طويلة  ب األشخاصعشرات  وُحكم على   . ةاملعامل
 إسـاءة و  أالتعذيب  بأن  اً  وأُفيَد عموم . ة املعامل إساءةو  أ انتزعت حتت التعذيب     قيل إهنا دلة  أ استناداً إىل عدام  اإل

انتزاع  التراب الوطين، والشرطة، هبدف  مديرية مراقبةةمن، وخباص قوات األة ميارسان خالل االحتجاز لدىاملعامل
حىت وإن  ،  البصم عليها باإلهبام  و  بيانات أ   على توقيع  نيجبار املعتقل  أو إل  ، حسبما ادُّعي،  و معلومات أاعترافات  

إساءة و  املفترضني أ  اإلسالميني تعذيب   ادعاءات ومع أن . ليس هلم علم به   و  أو ينكرونه أ    حمتواها يرفضونكانوا  
زاء إمنظمة العفو الدولية ال تزال تشعر بـالقلق         فإن  ،  ٢٠٠٥ خالل االستجواب قد تناقصت منذ عام        تهماملمع

 .)١٦( مثل هذه االنتهاكاتيففالت من العقاب استمرار ظاهرة اإل

 منظمة العفو   قالتومع ذلك،    .)١٧(وأّدت بعض املالحقات بتهمة التعذيب إىل إدانات للمسؤولني عنها          - ١٢
غريه من   وألتعذيب  تفيد بالتعرض ل   ادعاءات   تنطوي على  شكاوى    فيها متدِّ احلاالت اليت قُ   معظميف  إنه  الدولية  
مالحقـة   مل تسفر عن     إما و حترٍّ مناسب دون   وإما اسُتبعدت    فتح مل تُ   إما التحقيقاتفإن  ،  ة املعامل إساءةضروب  
اكماهتم، اليت  حملراجعة قضائية   مب ما زالوا يطالبون  سالميني   املئات من املعتقلني اإل     فإن ىل ذلك، إ إضافةو .)١٨(اجلناة

. بسـتجوا االخالل   من على يد قوات األ    ةمل املعا سوءو  ألتعذيب  ل تفيد بالتعرض  ادعاءات مل ُينظر فيها   ها  ابتش
 ة على الرعايم، وعدم حصوهلَسجنهم على ظروف احتجاجاً الطعام إضرابات عن ٢٠٠٧ يف عاممئات منهم وبدأ 

 . )١٩(خرىمن األ حراس السجن وقوات األمن جانب تهم معاملإساءةالطبية الكافية، و
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وسّجل املركز املغريب حلقـوق اإلنـسان       .  األطفال ولوحظت يف السنوات األخرية ظاهرة االعتداء على        - ١٣
جمموعة من حاالت االعتداء اجلنسي على األطفال، ترتبط يف بعض احلاالت بالسياحة اجلنسية املعتمـدة علـى                 

 .)٢٠(شبكات تضم مغاربة وأجانب تستغل األطفال يف إنتاج أفالم خليعة

البدنية  ةن العقوبأىل إطفال  لألة البدنيةشكال العقوبأيع هناء مجاملبادرة العاملية إلأشارت ىل ذلك، إ وإضافة  - ١٤
يف و. اً لذلك صرحياًحظرتضمن ال ي ، لكن القانون٢٠٠٠ صدر يف عام وزاري حمظورة مبوجب توجيهيف املدارس 

ويف . صالحيةجراء تأدييب يف املؤسسات اإل    إ وك ة جرمي كعقوبة على  اًالعقاب البدين مشروع  ليس  نظام العقوبات،   
  .)٢١(يف حاالت كفالة األطفاللعقاب البدين ل، ليس هناك حظر ة البديلةالرعاياق سي

 ٢٠٠٢وأفادت منظمة الكرامة حلقوق اإلنسان بأن االعتقاالت ذات الطابع السياسي تزايدت منذ عام                - ١٥
تقال  حالة اع٢ ٠٠٠وتتحدث بعض املصادر عن . ٢٠٠٣مايو / أيار١٦منذ هجمات الدار البيضاء يف اً وخصوص

ويف العديد من احلاالت، يوضع األشخاص املتهمون بانتمائهم إىل مجاعـة           . ٢٠٠٤ و ٢٠٠٢يف الفترة بني عامي     
وجيري اعتقال املشتبه فيهم    . أو املساس بأمن الدولة رهن االحتجاز السري      /أو حتضري أعمال إرهابية و    /إرهابية و 

 الوطين، مع أن هؤالء األفراد ليست هلم صـفة ضـباط            يف كثري من األحيان على يد أفراد مديرية مراقبة التراب         
وُيقتاد املتهمون إىل مقرات الـشرطة أو مديريـة   . الشرطة القضائية وليسوا خمولني قانوناً القيام هبذه االعتقاالت       

ا احلدود اليت ينص عليهاً مراقبة التراب الوطين، وحيتفظ هبم رهن االحتجاز على ذمة التحقيق لفترات تتجاوز عموم
وللتستر . وكثرياً ما تنكر السلطات احتجازهم   . وال ُيبلَّغ أقرباء الضحايا عادة مبكان هؤالء وال مبصريهم        . القانون

وُتعترب هذه االحتجازات على ذمة التحقيق اليت . على هذه االحتجازات التعسفية، ُتغيَّر تواريخ االعتقال يف احملاضر
  .)٢٢( مؤقت"اءاختف"تطول مدهتا وجتري يف السر مبثابة 

وأفاد املركز املغريب حلقوق اإلنسان أن كثرياً من املؤسسات اإلصالحية تشهد حالة متردية مـن مساهتـا            - ١٦
ات ياالكتظاظ وسوء التغذية وتفشي األمراض املُعدية وانعدام إمكانية اإلحالة إىل املستـشفى وبعـض الـسلوك     

فساد والعنف، ويضاف إىل ذلك ضعف حـصة امليزانيـة          اخلطرية، مثل تعاطي املخدرات واالعتداء اجلنسي وال      
وفيمـا يتعلـق    . )٢٣(املخصصة هلذه املؤسسات، وقلة األنشطة الرياضية والثقافية وأنشطة التدريب املهين فيهـا           

الدويل حلقوق اإلنسان بوضع آلية للمراقبة       مبؤسسات االحتجاز، أوصت املنظمة املغربية حلقوق اإلنسان واالحتاد       
تقلة عن هذه املؤسسات، لتتوىل إجراء تفتيشات مباغتة وحىت األمر، عند اللزوم، بإجراء فحوص طبية               الوطنية مس 

  .)٢٤(٢٠٠٤ملا أوصت به اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف عام اً للتحقق من مدى ممارسة أعمال تعذيب، وفق

  إقامة العدل وسيادة القانون- ٣

توصـيات  نفذ دون تأخري    أن ي ىل حث املغرب على     إ اإلنسانوق   جلنة احلقوقيني الدولية جملس حق     دعت  - ١٧
 القضاء ومكافحـة    يةاستقاللوصالحات الدستورية   فيما يتعلق باإل  اللجنة الوطنية للحقيقة واإلنصاف واملصاحلة      

 املـسؤولني عـن االنتـهاكات        الدولة موظفي املتمثلة يف أن     ظاهرةل وضع حد ل   ، إضافة إىل  فالت من العقاب  اإل
 .)٢٥( ال يزالون يفلتون من العقاب سنة املاضية٤٠ لاليت ارتكبت يف املغرب خالل ا نسان حلقوق اإلةاجلسيم
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ىل اجمللس االستشاري حلقـوق  إ  قد أصدر تعليماته امللك حممد السادسبأن منظمة العفو الدولية  وأفادت  - ١٨
شكل ، ٢٠٠٦يونيو /  ويف حزيران حلة؛اللجنة الوطنية للحقيقة واإلنصاف واملصا عمل كي يتابع اجمللسلاإلنسان 

يف اللجنـة الوطنيـة   عضاء سـابقني    أدريس جطو جلان عمل مشتركة تضم مسؤولني حكوميني و        إ الوزير األول 
صـالحات   التعويـضات واإل   ال سّيما بـشأن    دراسة توصيات اللجنة، و    للحقيقة واإلنصاف واملصاحلة من أجل    

ن إ حالة اختفاء قسري قـال       ٧٤٢ يفنتائج البحث   بسرهم  أالضحايا و  بإبالغ اجمللس   وبدأ.  والقانونية ةسسيؤامل
اجمللـس  وصرح  . مل ُيبت فيها   حالة   ٦٦ اللجنة يف   الذي بدأته  بحثالنه سيواصل   صرح بأ ، و فيها بتتاللجنة قد   

 ن هذهأبيد ؛ ٢٠٠٦ عامنشر يف منتصف االت االختفاء القسري اليت حبثتها اللجنة سُتحبن قائمة مفصلة    بأكذلك  
ىل العدالـة   إ  بفعاليـة   الوصـول   من ضحايامتكني ال  على صعيد  تقدم   أيحرز  ومل يُ . إىل حد اآلن   مل تتح القائمة  

 النحو على ُيتناولفالت من العقاب ما زال مل  اإل من أنمنظمة العفو الدولية بالقلقوتشعر . فرادى اجلناة مساءلةو
ال  حسبما اّدعـي   مرتكيب تلك األعمال   بعض   ة خاصة أن  مرّد ذلك بصف  ناسب يف املغرب والصحراء الغربية، و     امل

 .)٢٦( املستوىي رفيعنيمسؤول كويف بعض احلاالت منقوات األل كأفراد تابعني يزالون يشغلون مناصبهم

 أن) منظمة رصد حقوق اإلنـسان   (‘هيومن رايتس ووتش  ’  أكدت وفيما يتعلق باحلق يف حماكمة عادلة،       - ١٩
ما يتقدم به   تجاهل  ب،  ة العادل ةحملاكم على حرمان املتهمني من ا      السياسي، الطابعات   يف احلاالت ذ   احملاكم دأبت، 

شهود تربئة  فحوص طبية، ورفض استدعاء     ل للخضوعطلبات   من    للتعذيب هم تعرض يزعمون الذين دَّعى عليهم امل
 ‘هيومن رايتس ووتش  ’وصت  أو. )٢٧(إىل االعترافات املنتزعة باإلكراه   فقط  باالستناد  عى عليهم   دانة املدَّ إ، و املتهم

وقالت إنـه   .  الدولية قواعدلا حسبما تضمنه مجيع احلاالت،   ة يف    العادل ة احملاكم احترام قواعد املغرب  يضمن  ن  بأ
فحوص طبية  ل دَّعى عليهم اخلضوع  ملاتماس  إىل ال  الستجابة ل سلطتهم التقديرية القضاة على استخدام    ينبغي حث   

  .)٢٨(ة املعاملإساءةاختاذ خطوات ملنع التعذيب وب التعذيب ة مناهضةجب اتفاقيلتزام املغرب مبوالاً وفقحمايدة، 

وأوصت املنظمة املغربية حلقوق اإلنسان واالحتاد الدويل حلقوق اإلنسان بأن حيترم املغرب احلق يف احملاكمـة                  - ٢٠
 ُتحترم يف بعض احملاكمات اليت تابعتها       فقد تزايد اهتام العدالة املغربية بعدم استقالهلا عن اجلهاز التنفيذي؛ ومل          : العادلة

أن يتخذ اإلجـراءات الالزمـة      "املنظمة املغربية حلقوق اإلنسان الشروط الدنيا للمحاكمة العادلة؛ و ينبغي للمغرب            
  .)٢٩(٢٠٠٤، حسبما أوصت به اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف عام "لضمان استقاللية القضاء ونزاهته

ستشاري حلقوق اإلنسان أن اللجنة الوطنية للحقيقة واإلنصاف واملصاحلة قد متكنـت            والحظ اجمللس اال    - ٢١
وشهدت انتهاكات جسيمة حلقوق    ) ١٩٩٩- ١٩٥٦( سنة   ٤٣ شهراً من واليتها من حبث فترة دامت         ٢٣خالل  

ح اإلنسان، مّتبعة يف ذلك طرائق عمل مشلت التحقيق والبحث والتقييم والتحكيم وتقـدمي التوصـيات واقتـرا                
لكن منظمة العفو الدولية أكدت أن اللجنة الوطنية للحقيقة واإلنصاف واملصاحلة مل تكن مكلفة . )٣٠(اإلصالحات

هيـومن  ’، كما الحظت )٣١(بوالية كشف مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان أو تقدمي توصيات بشأن املالحقات      
  .)٣٢(بت يف قضايا أخرىأن عدم تعاون املسؤولني احلكوميني منع اللجنة من ال‘ رايتس ووتش

   احلق يف اخلصوصية- ٤

املغرب ما زال يفرض ن أ، جهات أخرى مع ةمشتركني واملثليات، يف ورقة مثليلل يةالدولالحظت الرابطة   - ٢٢
 من قانون العقوبات    ٤٨٩وتنص املادة   . املمارسة اجلنسية املثلية اليت تكون بالتراضي      جنائية يف حاالت  عقوبات  
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يعاقب باحلبس من ستة أشهر إىل ثالث سنوات وغرامة من مائة وعشرين درمها إىل ألـف                " :لياملغريب على ما ي   
  .)٣٣(" من أفعال الشذوذ اجلنسي مع شخص من جنسه، ما مل يكن فعله جرمية أشددرهم من ارتكب فعالً

حرية الدين واملعتقد والتعبري وتكوين اجلمعيـات         - ٥
حليـاة  والتجمع السلمي، واحلق يف املـشاركة يف ا       

 العامة والسياسية

صـبح حممـد    أ مذ   كبرياً اً تغريت تغري  ةن احلال أمراسلون بال حدود    الحظت منظمة   فيما يتعلق حبرية التعبري،       - ٢٣
ىل إباللغتني العربية والفرنـسية،     ُتنشر   للقطاع اخلاص،    ة صحافة مملوك   وتزدهر يف البلد   .١٩٩٩  عام يفملكاً  السادس  
 يف  املنـصَّبة  احلكومـة اجلديـدة      ت منظمة مراسلون بال حـدود     دعو. والية للحكومة  رمسية م  وسائط إعالم جانب  

 الـسجن   اتعقوبُتلغى منه    ة قانون جديد للصحاف   بشأناستئناف املفاوضات مع الصحفيني     إىل   ٢٠٠٧سبتمرب  /يلولأ
 حلقوق اإلنـسان أن تعـديل        وأضافت املنظمة املغربية حلقوق اإلنسان واالحتاد الدويل       .)٣٤(امللكيةسرة  فراد األ أإلهانة  

 كان قد حافظ على بعض األحكام اليت تقّيد حرية الصحافة وعلى أحكام بالسجن يف               ٢٠٠٢قانون الصحافة يف عام     
وأعلنت . )٣٥(املساس بشخص امللك وباإلسالم ووحدة األراضي الوطنية: "املقدسات"ب بعض احلاالت اليت تعترب مساساً 

 حنو مزيد من حرية  "ة وتارخيي هامة"  خطوة نهأه ب ت، ووصف ٢٠٠٧فرباير  / شباط ة يف افلصحاقانون  احلكومة عن إصالح ل   
أبرزت ذلك منظمة مراسلون    الصحفيني، كما   ماية  ية ضمانات حب  أ شمليال  صالح   لكن اإل  ،عالم اإل طوسائيف  التعبري  

حتاد الدويل حلقوق اإلنسان واملنظمة املغربية حلقوق اإلنسان واال‘ هيومن رايتس ووتش’ وأوصت منظمة .)٣٦(بال حدود
و ألغاء  إ هبدفطبق على الصحفيني     وغريه من القوانني اليت تُ     ٢٠٠٢ قانون الصحافة لعام     ةالسلطات املغربي ُتراجع   بأن

  .)٣٧(املعترف هبا دولياً رية التعبريحعلى حنو يتناىف مع معايري التعبري د قّي اليت ُتاألحكامتعديل 

نواع التجمعات  أ معظم   أن‘ هيومن رايتس ووتش  ’ منظمة   ن اجلمعيات، الحظت  وفيما يتعلق حبرية تكوي     - ٢٤
أن التجمع من    رأتذا  إ  إصدار اإلذن  رفضتن  أ هاذن من وزارة الداخلية، اليت ميكن     إ احلصول على     تستلزم العامة

 اًنتقدم تظاهرين امل يكون توجهحيان عندما األأكثر يف يةالتقديرُتمارس هذه السلطة  و."ل بالنظام العامخي"شأنه أن 
فـإن   من االحتجاجات العامة املتكررة يف الرباط تأخذ جمراها دون عـائق،             اًن كثري  أ ومع. سياسات احلكومة ل

 اً مضمون يعطي املغرب  املنظمة بأن وصت  أو. )٣٨(وحشيةاحتجاجات أخرى ب   فرقتقد  الشرطة املسلحة هبراوات    
 على طلبات ة، باملوافقالدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  من العهد ٢١لحق يف التجمع الذي تكفله املادة       ل

ـ ن  أ؛ كما ينبغي للمجلـس      بدقة وحمددة   ةيئ يف ظروف استثنا   ما عدا  التجمعات العامة واملظاهرات،     تنظيم ث حي
على ود،  ة لتفريق احلشو   غري العنيف  الطرق على   تدريباً كامالً  نفاذ القوانني إتدريب املوظفني املكلفني ب   على  املغرب  

 .)٣٩( لتفريق املتظاهرينة الذين يستخدمون القوة املفرطساءلة أفراد األمنم

اإلسالمية حلقوق اإلنسان أن مجاعة العدل لجنة  أكدت الوفيما يتعلق باحلق يف املشاركة يف احلياة العامة،  - ٢٥
فإن لى االعتراف القانوين،  حصلت ع أهنارغموحركة سياسية قوية حبلول هناية الثمانينات؛ ت كبرزواإلحسان قد 

  .)٤٠(ة من قبل السلطات املغربية للقمع واالعتقاالت التعسفي منذ تأسيسها، هدفاًهذه اجلماعة ظلت،
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   احلق يف العمل ويف ظروف العمل العادلة واملواتية- ٦

كـام قـانون    أوصت املنظمة املغربية حلقوق اإلنسان واالحتاد الدويل حلقوق اإلنسان بأن ُتطّبق بدقة أح              - ٢٦
العمل عن طريق تعميم الضمان االجتماعي على مجيع العاملني، وحظر التسريح التعسفي، ومنح تعويضات مقابل               
فقدان العمل ألسباب اقتصادية، واحترام شروط الصحة والسالمة؛ ووضع سياسة عامة نشطة لكفالة املساواة بني        

ق تطبيق قانون العمل ليشمل املشتغلني باخلدمة املرتلية، الذين مأجوري الصناعة واخلدمات والزراعة؛ وتوسيع نطا   
  .)٤١(إنسانية تفرض عليهم أشكال استرقاق ال

   احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي مناسب- ٧

أوصت املنظمة املغربية حلقوق اإلنسان واالحتاد الدويل حلقوق اإلنسان بأن يقوم املغرب بالتصديق على                - ٢٧
 املتعلقة ١١٨ املتعلقة باملعيار األدىن للضمان االجتماعي وعلى االتفاقية رقم ١٠٢ منظمة العمل الدولية رقم اتفاقية

  .باملساواة يف املعاملة يف جمال الضمان االجتماعي

بأن يضمن املغرب إدماج    اً  وأوصت املنظمة املغربية حلقوق اإلنسان واالحتاد الدويل حلقوق اإلنسان أيض           - ٢٨
 يف املائة من جمموع السكان؛ ومراجعة اخلريطة ٥ص الذين يعانون من إعاقات بدنية أو ذهنية، وهم ميثلون األشخا

الصحية للبلد لتزويد املناطق احملرومة، وال سيما املناطق الريفية، ببىن صحية مناسبة وبتأطري طيب كاف؛ والعمـل                 
ت ُمقلقة؛ وتطبيق قانون التغطية الطبية املعتمد يف        على تقليص معدالت وفيات األمهات والرضع اليت تبلغ مستويا        

  .)٤٢( فيما يتعلق بالتأمني الصحي اإللزامي؛ وإنشاء نظام املساعدة الطبية ليستفيد منه السكان املعوزون٢٠٠٢عام 

   احلق يف التعليم واملشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع- ٨

اد الدويل حلقوق اإلنسان املغرب بتعميم التعليم األساسي عـن          أوصت املنظمة املغربية حلقوق اإلنسان واالحت       - ٢٩
طريق ضمان جمانيته ونوعيته؛ وبإيالء أمهية خاصة لتعليم الفتيات، وال سيما الفتيات يف الريف؛ ومكافحة االنقطاع عن   

سكن التالميذ، وتقـدمي    الدراسة بتعميم املطاعم املدرسية والنقل املدرسي يف املناطق اليت تبعد فيها املدارس عن أماكن               
؛ وحتسني معدل االلتحاق باملـدارس يف املـستوى         )األدوات املدرسية واملنح الدراسية   (مساعدات إىل اآلباء املعوزين     

إىل جانب  )  يف املائة حالياً   ١٢(الثانوي بزيادة تطوير املساقات العلمية والتقنية؛ وزيادة معدل االلتحاق بالتعليم العايل            
  .)٤٣(ردودية الداخلية واخلارجية عن طريق تنمية املساقات املطلوبة يف سوق العملحتسني معدل امل

   األقليات والشعوب األصلية- ٩

تفيد منظمة تامزغة والعصبة األمازيغية حلقوق اإلنسان بأن التمييز ضد األمازيغ واقع رمسي متعمد ومنظّم   - ٣٠
ثقافة األمازيغيتني؛ وتساهم يف هذا الواقع مؤسسات الدولة الدستور املغريب الذي ال مينح أي مركز للغة وال يكرسه

املغربية اليت ُسخِّرت هلدف إنكار هوية األمازيغ الضاربة يف القدم وإدماجهم كعنصر مقهور يف سـياق تـصور                  
  .)٤٤(إسالمي -  سياسي عريب

تارخيها إىل فتـرة احلمايـة      ويعترب املؤمتر العاملي لألمازيغ أن اإلدارة يف املغرب تعتمد على قوانني يعود               - ٣١
لسلب الفالحني األمازيغ أراضيهم، األمر الذي حدث بصفة        ) ١٩٢٥ و ١٩١٩ و ١٩١٤قوانني أعوام   (الفرنسية  

خاصة بالنسبة ألدروش يف منطقة أزرو، ومتالست، وإكسيمن إمزغني يف منطقة أغادير، وأغمـاد، وإكلمـيمن،     
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، وآيت بعمران، وغابة ومياه واملاس، وآيت مـالل، وأزرو،          وإغرغر يف منطقة الراشدية، وكومليمة، وبوزكارن     
وأضاف املؤمتر أن هذه احلالة كانت مقلقة للغاية ملئات العائالت األمازيغية اليت أرغمت             . وتارودانت، وغري ذلك  

 "Culturalأما منظمة. )٤٥(على مغادرة أراضيها املتوارثة لتذهب للعيش يف أحياء الصفيح يف املدن املغربية الكربى

Survivor" فأفادت بأن األمازيغ ليس هلم وسائل فعالة ألخذ حقوقهم، وأن احلكومة كثرياً ما تتخذ قرارات بشأن 
هذه األراضي من أجل تلبية املصاحل االقتصادية أو السياسية للدولة بدون إشراك األمازيغ؛ وتتهم العصبة األمازيغية 

  .)٤٦( الستغالل أراضي األمازيغ ومواردهم" العقارمافيا"حلقوق اإلنسان احلكومة بالتواطؤ مع 

وأكد املؤمتر العاملي لألمازيغ أن الصحافة واملنشورات األمازيغية ال تستفيد من أية مساعدة مالية مـن                  - ٣٢
وأوصى املؤمتر اهليئـات    . )٤٧(الدولة، يف حني أن قطاع النشر بالعربية يستفيد إىل حد كبري من امليزانيات العامة             

ة التابعة لألمم املتحدة بأن تطلب بإحلاح إىل املغرب االعتراف بالشعب األمازيغي يف املغرب واحترام مجيع      املختص
حقوقه مبا يف ذلك حقه يف األرض ويف مناطقه وموارده الطبيعية؛ وإنشاء جلنة حتقيق دولية مستقلة من أجل تسليط 

؛ واإلفراج بدون تأخري عن احملتجزين ٢٠٠٧ ربيع عام كل الضوء على األحداث اليت شهدهتا اجلامعات املغربية يف
  .)٤٨(السياسيني األمازيغ، وإعادة االعتبار إىل مجيع من اعتقلوا واحتجزوا، وضمان جرب األضرار املتكبدة

واعتربت منظمة تامزغة أن عدم استخدام األمازيغية يف احملاكم، اليت ال ُيتعامل فيها سوى باللغة العربية،                  - ٣٣
. )٤٩(إىل أن هناك مواطنني ال يتحدثون سوى باللغة األمازيغية        اً  مفهوم احلكم العادل موضع تساؤل نظر      عأمر يض 

وأوصت تامزغة املغرب بَسّن قوانني ُتلزم تعليم اللغة الرببرية يف مجيع املراحل الدراسية؛ وإنشاء قناة تلفزيونيـة                 
 اللغـة األمازيغيـة يف اإلدارات العموميـة، واحملـاكم           وحمطات إذاعية حملية وإقليمية تبث باألمازيغية؛ واعتماد      

واملستشفيات؛ وتعزيز احلقوق الثقافية لألمازيغ؛ ووضع برنامج مالئم للتنمية االقتصادية للمناطق املهمشة، واحلال 
  .)٥٠(أن معظمها مناطق ناطقة باألمازيغية

قوق اإلنسان، واالحتاد الـدويل حلقـوق        وأوصت العصبة األمازيغية حلقوق اإلنسان، واملنظمة املغربية حل        - ٣٤
اإلنسان بصفة خاصة بضرورة اعتراف املغرب رمسياً باحلقوق اللغوية والثقافية لألمازيغ عن طريق مجلة أمور منها             

  .)٥١(إضفاء الصبغة الرمسية على اللغة األمازيغية على صعيد الدولة واجملتمع املغربيني

  وء املهاجرون والالجئون وطالبو اللج- ١٠

أفادت املنظمة املغربية حلقوق اإلنسان واالحتاد الدويل حلقوق اإلنسان بأن الالجئني وطـاليب اللجـوء                 - ٣٥
؛ )٥٢(فهم، يف املقام األول، ال حيصلون على الرعاية الصحية والتعليم والتغذيـة الالئقـة     : يتعرضون لتمييز جسيم  

إنسانية من   بعض األفارقة ومعاملتهم بصورة مهينة وال     وأضاف املركز املغريب حلقوق اإلنسان أن الطرد اجلماعي ل        
  .)٥٣(جانب قوى األمن أمر يتناقض مع املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان

وأفادت منظمة الكرامة حلقوق اإلنسان بأن آالف األشخاص املشتبه يف أهنم مهاجرون غري قانونيون، ومن   - ٣٦
يف  ومن بني مئات األشخاص الذين طردوا إىل اجلزائر مثالً. ريتانيابينهم قاصرون، اعتقلوا وطردوا إىل اجلزائر ومو

وء مـسجل لـدى     ـ طالب جل  ٦٠ الجئني معترف هبم و    ١٠، كان مثة على األقل      ٢٠٠٦ديسمرب  /كانون األول 
ومل يكن األشخاص الذي ُتركوا على احلدود اجلزائرية        . مكتب مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف الرباط       
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وُعثر على شخص من هؤالء ميتاً من جـراء  .  الصحراء الغربية وسط الرباري مزودين ال باملياه وال بالطعام        أو يف 
وصّرح العديد من املهاجرين املطرودين بأهنم تعرضوا ألعمال تعذيب جنسي من جانب أفراد قوات األمن . العطش

  .)٥٤(اجلزائرية واملغربية

الغ مرده بصفة خاصة معاملة السلطات املغربية لألشـخاص الـذين           ويساور منظمة العفو الدولية قلق ب       - ٣٧
ويف السنتني املاضيتني، حققت املنظمة . املغربية بصورة غري قانونية يف سبتة ومليلية/حياولون عبور احلدود اإلسبانية

ـ      . يف انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة ضد املهاجرين وطاليب اللجوء         اوزات وبينت هذه التحقيقات وجـود جت
تشمل الطرد غري املشروع، وعدم تطبيق اإلجراءات الواجبة، وانتهاك مبدأ عدم اإلبعاد، واستعمال قوى األمـن                

  .)٥٥(املغربية املفرط للقوة ضد طاليب اللجوء واملهاجرين

 إبعاد الالجئني وطاليب اللجوء، والطرد التعسفي     اً  ودعت منظمة العفو الدولية املغرب إىل أن يوقف فور          - ٣٨
بوجوب إجراء حتقيقات عاجلة اً واجلماعي أو الطرد املكثف للمهاجرين حنو البلدان اجملاورة؛ وأوصت املنظمة أيض

وشاملة ومستقلة يف كل ادعاء بشأن حاالت الوفاة أو اإلصابة يف صفوف املهاجرين وطاليب اللجوء من جـراء                  
، وأن يعلن عن نتائجها؛ وحثت املنظمة كـذلك  استعمال القوة أو أسلحة نارية من جانب موظفي إنفاذ القانون      

املغرب على إعادة تأكيد التزامه مببدأ عدم اإلبعاد القسري واحترامه التام هلذا املبدأ وكفالة وصول مجيع طـاليب                  
اللجوء إىل إجراءات عادلة وُمرضية لتحديد ما إذا كانوا حباجة إىل محاية دولية، مبا يف ذلك، على سبيل املثال ال                    

صر، احلق يف تقدمي طعن إىل هيئة متخصصة مستقلة، مع االستفادة من أثر إيقايف، ويف احلصول على املساعدة                  احل
  .)٥٦(للقانون الدويلاً القانونية وخدمات الترمجة الشفوية، وفق

   حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب- ١١

املغـرب  لتزامات  ال امتثاالً ٢٠٠٣ لعام   اإلرهابقانون مكافحة     إىل إصالح  تدعو منظمة العفو الدولية     - ٣٩
رهاب واجلرائم ذات لإل  القانون الواسع تعريف إىلنسان، مبا يف ذلك مبدأ الشرعية، نظراًالدولية املتعلقة حبقوق اإل

 مـن   ٦٦ل املادة    عدّ ٢٠٠٣  عام ن قانون من أ منظمة العفو الدولية بالقلق     تشعر  يف الواقع،   و :باإلرهابالصلة  
 ١٢ىل إملدة تصل  "االحتجاز على ذمة التحقيق  "تمديد  ب "رهاباإل"  حاالت  يف للسماح ةيئجلناجراءات ا قانون اإل 

وهو ،  يتسم بقدر كاف من الدقةرهابإلتعريف لزاء عدم وجود إ يضاًأمنظمة العفو الدولية بالقلق وتشعر ؛ يوماً
رهاب ميكن  تعريف الواسع لإل  ال أنية  منظمة العفو الدول  وتعترب  ؛  حسبما أفادت به املنظمة   مبدأ الشرعية   ما ينتهك   

 منظمة العفو الدولية    وتدعو .)٥٧(اإلساءة احتمال   مما يؤدي إىل  ،  ةتعسفي متباينة للغاية و    تفسريات يكون موضع ن  أ
 ، مبا يشمل   الدولية يف القواعد عادلة املنصوص   الاكمة   أن تضمن يف املمارسة حقوق احمل      ىلإاً  ة أيض السلطات املغربي 

ودعـت جلنـة    . )٥٨(أو من توجه إليهم هتم أخرى     رهاب   قانون مكافحة اإل   استناداً إىل املتهمني    األشخاص مجيع
معاملـة  إسـاءة   ىل حث املغرب على التحقيق يف ادعاءات تعـذيب و         إنسان   حقوق اإل   جملسَ احلقوقيني الدولية 

  .)٥٩( إىل العدالةتهاكات هذه االن مرتكيبمي، وتقد٢٠٠٣ قانون عام املدانني استناداً إىلاحملتجزين والسجناء 

سبتمرب اليت تعرضت هلا الواليات     / أيلول ١١وأضافت منظمة الكرامة حلقوق اإلنسان أنه عقب هجمات           - ٤٠
وعلى صعيد ملموس، جرى    . املتحدة األمريكية، تعاون املغرب على حنو نشط مع هذا البلد يف مكافحة اإلرهاب            

ستخبارات املركزية حنو الواليات املتحدة، حيث احتجزوا سراً نقل مشتبه فيهم على منت رحالت جوية لوكالة اال
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 رحلة  ٢٨وأفادت منظمة الكرامة حلقوق اإلنسان بأنه من املؤكد أن          . وعذّبوا حبضور موظفني مغاربة وأمريكيني    
  .)٦٠(٢٠٠١سبتمرب /جوية على األقل لوكالة االستخبارات املركزية قد حطت يف املغرب منذ أيلول

   مناطق أو أقاليم حمددة وفيما يتصل هبا احلالة يف- ١٢

 اليت لسكان املدنيني يف الصحراء الغربيةل  املستمرالقمعتواصل   فإن،املعرضة للخطر جلمعية الشعوب وفقاً  - ٤١
جراء مفاوضات مباشرة بني حكومة املغرب وجبهة البوليـساريو،     ات إل وجياد مناخ م  إسهم يف   ال يُ حيتلها املغرب   

ن أنـسان، ينبغـي     كثرة انتهاكات حقوق اإل    بالنظر إىل و. مم املتحدة  واأل اجملتمع الدويل ا كثرياً   عليهشجع  ي اليت
 رصد حالـة  لكي تشمل )املينورسو (مم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربيةبعثة األ والية   بتوسيع نطاق وصى  ي

 .)٦١( السكان املدنينيةنسان ومحايحقوق اإل

 اليت أفاد هبـا  ة املعاملأو إساءةزاء العدد الكبري من ادعاءات التعذيب إولية قلق   منظمة العفو الد   ويساور  - ٤٢
ن أويبدو . ٢٠٠٥ املغريب منذ عام احلكمقبض يف الصحراء الغربية يف سياق مظاهرات ضد ال  ألقي عليهمأشخاص
، ويقصد به ةيئلطات القضاىل السإاحملتجز ُيحال ن أ، قبل "االحتجاز على ذمة التحقيق" خالل فترة ميارسالتعذيب 

. )٦٢("اعترافات"رغامهم على التوقيع على     إ تقرير املصري أو     من مسألة ختويف املعتقلني، ومعاقبتهم على موقفهم      
، يـضاً أ بل تعرض هؤالء للتعذيب   ،  اإلجرامهم  بتطفال ومراهقني   مل يتوقف األمر عند متابعة أ     وىف عدة حاالت،    

يف مجيـع مراكـز     اً  ومن املعروف أن التعذيب أمر شائع جد      . عرضة للخطر حسبما أفادت به مجعية الشعوب امل     
أن اً  وتكـرار اً  مراروحيصل  : احتجاز األقرباء لقلق  ومن التدابري األخرى املثرية ل    . )٦٣(الثكنات العسكرية الشرطة و 

 ةداأ ك واستخدميشخاص املطلوبني من الشرطة، أو      لقاء القبض على األ   كوسيلة إل  األقاربو  أسرة  األ ُيعتقل أفراد 
بنائهم من املشاركة يف املظاهرات ضـد       أملنع  اً  كثري من اآلباء مرار   اعتقل  على سبيل املثال،    ف. سرةاألعلى   غطض

 .)٦٤(احلكم املغريب

ىل اختاذ تدابري ملموسة لضمان احترام حقـوق مجيـع          إ ة السلطات املغربي   أيضاً دعت منظمة العفو الدولية   و  - ٤٣
مجع املعلومات  من  ملدافعني عن حقوق اإلنسان     اىل متكني   إعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع، و    الصحراويني يف حرية الت   

  .)٦٥(تخويفالو أ ةضايقأو امل ئية القضاة املالحقأن خيشوامن دون ها نسان ونشر قضايا حقوق اإلبشأنراء واآل

 تـشرين  ٣١ فإنـه منـذ   إىل املكتب الدويل الحترام حقوق اإلنسان يف الـصحراء الغربيـة،       اً  واستناد  - ٤٤
، وهو تاريخ االستيالء على أراضي الصحراء الغربية، تعرض آالف املدنيني الـصحراويني             ١٩٧٥أكتوبر  /األول

ويظل . لسياسة متعمدة تقوم على االختفاء القسري، وألنواع شىت من العراقيل ملنعهم من السفر حبرية إىل اخلارج     
أما الناجون من السجون السرية، الذين أُطلق سراحهم قبـل  .  صحراوي منهم غري معروف٥٠٠مصري أكثر من   

 سنة من ١٥ ل سنوات أو ا١٠ لعن ااً  ببعض الوقت، فإهنم مل يتلقوا بعد تعويض       ١٩٩١وقف إطالق النار يف عام      
 وأفاد املكتب الدويل الحترام حقوق اإلنسان يف الصحراء الغربية بأن         . حياهتم اليت قضوها رهن االختفاء القسري     

املغرب ال يزال ينكر وجود صحراوييني خمتفني، رغم القوائم اليت وضعتها مجعيات خمتلفة للدفاع عـن حقـوق                  
  .)٦٦(اإلنسان، ومنها منظمة العفو الدولية
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وأفادت حركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوب بأنه بعد احتالل أراضي الـصحراء               - ٤٥
 كيلومتر يفصل الشعب الصحراوي، وبأن مليوين لغم مضاد لألفـراد           ٢ ٧٠٠طوله   اًالغربية، شّيد املغرب جدار   

اً من األلغام املضادة لألفراد وواحد وعشرين نوع      اً  زرعت يف اجلوار؛ وأكدت املينورسو وجود مخسة وثالثني نوع        
 ٢٠٠  ٠٠٠رية أن   وأضافت حركة مناهضة العنـص    .  خمتلفاً من األلغام املضادة للدبابات، منشؤها اثنا عشر بلداً       

 شخص آخرين ما زالوا يعيشون منذ ذلـك احلـني يف            ١٧٠  ٠٠٠ظلوا يف األراضي احملتلة، يف حني أن        اً  شخص
 االقتصادية للـشعب    - خميمات لالجئني تقع يف الصحراء اجلزائرية؛ وأدى بناء اجلدار إىل تغيري البنية االجتماعية              

؛ فمن جهة كـان     يف مواجهة االستقرار والتحّضر قسرياً    على عقب، ووجد هذا الشعب نفسه       اً  الصحراوي رأس 
املغرب يشجع املواطنني املغاربة على االستقرار يف األراضي احملتلة، ومن جهة أخرى، كـان يـدفع بالـشباب                  

وهكذا مل يكن بإمكان صحراوي أن حيصل على وظيفة عمل يف اإلدارة العموميـة إال               : الصحراوي إىل مغادرهتا  
  .)٦٧(تلةخارج األراضي احمل

وأوصت حركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوب بأن توىل عناية خاصة للممارسـة                 - ٤٦
الكاملة حلق الشعب الصحراوي يف تقرير املصري؛ وبأن تكفل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان التابعـة لألمـم                 

 الغربية وقائد املينورسو، اإلعمال الكامل هلذا احلق يف املتحدة، بالتعاون مع املمثل اخلاص لألمني العام يف الصحراء
تقرير املصري؛ وبأن يكون للمفوضة السامية حلقوق اإلنسان مكتب يف األراضي غري املستقلة يف الصحراء الغربية                

م ؛ وبأن ُتعرض على جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة باستمرار مسألة الصحراء الغربية مـا دا                )العيون(
 .)٦٨(الشعب الصحراوي مل ميارس حقه يف تقرير املصري

زاء إ  بـالغ  قلـق ب ‘املؤسسة الدولية حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان      : منظمة اخلط األمامي  ’وتشعر    - ٤٧
لى فع اليت يديرها املغرب؛   يف املغرب وخاصة يف الصحراء الغربية        نينسان املستقل اضطهاد املدافعني عن حقوق اإل    

،  رفضت اليتةدارة املغربي من قبل اإلقةعتداء واملضايلالنسان بانتظام ن عن حقوق اإلو املدافعيتعرضثال، سبيل امل
 املشاركة يف مـؤمترات حقـوق       من األشخاص أال يتمكن جل ضمان   أسليم وثائق سفر من     ت،  كثريةيف حاالت   

 مجيع  يكوننأ ضمان   على املغرب   ىل حث السلطات يف   إمم املتحدة   األت منظمة اخلط األمامي     دعو. )٦٩(نساناإل
نـسان؛  نشطتهم يف جمال حقوق اإل    بأ يف القيام    اًحرارأنسان يف املغرب والصحراء الغربية      املدافعني عن حقوق اإل   
  .)٧٠( إىل زيارة املغربالة املدافعني عن حقوق االنسانحب املعينمني العام ودعوة املمثل اخلاص لأل

  جليدة والتحديات والعراقيل املنجزات واملمارسات ا- اً ثالث
  ]ال ينطبق[  - ٤٨

   األولويات الوطنية الرئيسية واملبادرات وااللتزامات- اً رابع
  ]ال ينطبق[  - ٤٩

   بناء القدرات واملساعدة التقنية-  خامساً
  ]ال ينطبق[  - ٥٠
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