
 

 

  بالغ المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق اإلنسان

  0202 يونيو 6الصادر عن اجتماعه ليوم السبت 

يونيو  6يوم السبت  ، عن بعد،عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق اإلنسان اجتماعه الدوري العادي

لتأسيسها والي قررت إحياءها تحت  14عداد الجمعية لتخليد الذكرى تسمع إ يتزامن، وهو االجتماع الذي 0202

اليوم "يأتي االجتماع أيام قبيل  كما، "سنة من النضال المستمر من أجل كافة حقوق اإلنسان للجميع  14": شعار

قرر د وق، يونيو 02 يوميونيو، واليوم العالمي لالجئين  40العالمي لمناهضة تشغيل األطفال الذي يخلد يوم 

بيان خاص للتضامن مع الشعب إضافة إلى لهاتين المناسبتين ة تخليدا خاصات المكتب المركزي إصدار بيان

 .األمريكي

أوضاع حقوق اإلنسان في ظل الحالة الوبائية التي تعرفها بالدنا وما يشوب تدبيرها من  تطوراتوبعد تدارسه ل

، وبعد وقوفه على أهم القضايا التي عرفتها الساحة وارتجالية في تدبير الحجر الصحي وحالة الطوارئ غموض

اللجن المركزية وفرق العمل ومناقشتها،  الوطنية والدولية واإلقليمية منذ اجتماعه األخير، وبعد استماعه لتقارير

 :قرر تبليغ الرأي العام ما يلياله، وبعد انتهائه من التداول في كل القضايا المسطرة في جدول أعم

Iوالدولي والجهوي ـ على المستوى اإلقليمي : 

حتجاجات واال التظاهراتوقمع ، جريمة قتل المواطن األمريكي جورج فلويد من طرف شرطييستنكر  -

، والصحافييناستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين ويدين  واسعة للتنديد بالعنصرية اتجاه الملونين الشعبية ال

 ؛واعتقال المئات منهم

سحب العضوية وبتركيا،  اإلنسانحقوق  عن ن/اتاعتقال العديد من النشطاء والمدافع استمرارقلقه من يسجل  -

 هابعد تم اعتقالهماليالبرلمانية من النائبين عن حزب  كتلة الشعوب الديمقراطي، ليلى كوفن وموسى فارس، 

عن الطعام لما يفوق في اإلضراب  أونصال إبرو تمتيك وأيتاتشالمعتقلين  المحاميينوكذا استمرار  ،ساعاتب

 ؛حياتهما نقاذبالتدخل إليوما مما يهدد حياتهما، ويطالب المجتمع الدولي  420

الشعب  خطيرة على انعكاساتيفي ليبيا وما له من  األجنب التدخلتوقف عند المآسي الناتجة عن استمرار  -

، داعيا كل القوى الديمقراطية والمحبة للسالم إلى العمل من أجل جعل باألسلحةغراق المنطقة إالليبي وعلى 

 ؛من فظاعات ويخطط ضده من مؤامرات الليبيحد لما يرتكب ضد الشعب 

 شيماءاعتقال العديد من الصحافيين بمصر منذ بداية الحجر الصحي منهم الصحفية قلقه من استمرار يسجل  -

تمديد حبسها قررت النيابة العامة وبعد عشرة أيام من اعتقالها ، 0202ماي  02ت بتاريخ التي اعتقلشامي 

نشر وإذاعة أخبار زائفة وإساءة استعمال وسائل و مشاركة جماعة إرهابيةبتهم  ، ومتابعتهايوما 41لمدة 

  .التواصل االجتماعي

II- لى المستوى الوطنيع: 

 وحالة الطوارئ، العديد من القضايا المرتبطة بفترة الحجر الصحيتداول المكتب المركزي بشكل مستفيض في 

 :منهاواستباقية وما شابها من غموض وإجراءات ارتجالية 

وغياب تصوٍر واضح لتدبير أزمة الوباء واآلثار المترتبة عنه والتكتم حول تدبير عملية  غياب النقاش العمومي -

 ؛رفع الحجر الصحي، مع غياب لتحديد تواريخ واضحة للتدابير التي ستتخذ  في األسابيع المقبلة



وعدم ، 41 ميزانية صندوق كوفيد الذي عرفه تدبيرواإلحصائيات  األرقاموعدم الشفافية وغياب لغة الغموض  -

مضمون التصريح إلى  إضافة، الفاعلين االجتماعيين من مكوناته وإقصاءات /تقديم تقارير بشأنه للمواطنين

مما يؤكد استثمار  الصندوق خاص بفاقدي الشغل وليس بالفقراء، أنفيه  أعلنلوزير الداخلية الذي  األخير

بإعمال الشفافية في تدبير ميزانية صندوق ويطالب المركز المركزي مداخيل الصندوق لدعم الباطرونا، 

  ؛، وتمكين المجتمع المدني من مراقبة تدبير ميزانيته41كوفيد

سوء توزيع مع ما شابها من الفئات المتضررة من الحجر الصحي  استفادت منهاهزالة التعويضات التي   -

العالم القروي، وكذا التالعب الكبير وساكنة غير المهيكل بالقطاع  العاملينالعديد منها وخصوصا  وإقصاء

  ؛الدعمفيما يخص توزيع  ت/الذي يشتكي منه المواطنون

، مما ساهم في إغالق األسواق األسبوعية ومنع تنقل المواطنين إلى القرى والمدن المجاورة لتسويق منتوجاتهم -

كما حتجاجية ، خروج في مسيرات اللمناطق القروية، ودفع بالعديد من ساكنتها لل المعيشيةاألوضاع  تدهور 

وفير كافة أشكال الدعم للفالحين مما يتطلب تالتي يعيشها سكان البوادي،  عمق مشكل الجفاف من حدة المعاناة

تجاوز مشاكل للنساء، والعمل على  إقصاءدون  والمتوسطين المتضررين من هذه األوضاع الفقراء الصغار

 ؛واألفاعيالعقارب  العطش وانتشار

الشطط في السلطة لدى الكثير من أعوان السلطة وتقديم شكايات كيدية بالمواطنين، مع استمرار استمرار  -

إما بسبب خرقهم للحجر الصحي وقوانين  ،ات/المواطنين التي تستهدف االعتقاالت والمحاكمات حملة

الرأي  شكل اعتداء على حريةمما ي الطوارئ الصحية، حيث يتابع العديد منهم بتهمة نشر أخبار زائفة،

   ؛التعبيرو

تردي الخدمات الصحية وتعثرها في العديد من المستشفيات العمومية في ظل ظروف الحجر الصحي، مما  -

مزمنة، ويتساءل المكتب  أمراضيهدد صحة وسالمة العديد من المواطنين والمواطنات الذين يعانون من 

 ؛للعديد من المواطنين إلغاؤهاتم المركزي حول مآل المواعيد الطبية التي 

 مما يشكله من خرق رغم رفضه من قبل العديد من المنظمات الحقوقية وطنيا ودوليا، "وقايتنا"تطبيق  إطالق -

لمعايير حفظ خصوصية األفراد، ورغم تأكيد العديد من التقارير عدم فعاليته في الدول التي استعملت التطبيق 

  ؛سابقا

 مغربي ومغربية من العالقين خارج المغرب، والالمباالة ألف 02من  أزيداستمرار معاناة وتدهور أوضاع  -

من  امرأة 0222من بينهم  ،ألعادتهموغياب أي خطة  التي تتعامل بها الحكومة مع مطلبهم في العودة

   .عقود عملهنبحقوق الفراولة والتي انتهت العامالت الموسميات 

 واستنكاره ،التعبير عن الرأيحرية التفكير وبسبب  األفراد، ارتفاع منسوب التعصب والكراهية اتجاه -

 لعدد من النشطاء في الحياة حقالالبدنية و ةسالمالالمس بالتي وصلت حد المتطرفة  والتدويناتالتصريحات 

 ؛ات/والمدونين

 : منها طبعت الساحة الوطنية انشغاالت أخرىوالمكتب المركزي قضايا  ناقشكما 

على األطفال والقاصرين والتي  والعنف الجسدي الجنسيةواالعتداءات لجرائم االغتصاب  المروعالتزايد    -

معبرا عن تضامنه مع أسر الضحايا، ومسجال قلقه الكبير لهذا  مقلق، بشكلتواترت خالل فترة الحجر الصحي 

، مستنكرا تساهل القضاء الطفولةلما ينتج عنه من انتهاك فظيع لحقوق  ،الوضع الذي يدق بشأنه ناقوس الخطر

ع المتورطين في هذه الجرائم والذي يشكل عامال مساعدا في انتشارها، داعيا الحركة الحقوقية م بأحكام مخففة

جل حماية وضمان المصلحة الفضلى للطفل والضغط على الدولة أالجهود من  افرلتض الهيئات الديمقراطيةو

الطفولة من هذه الجرائم  إعطاء األولوية لحماية مع ،جل الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الطفلأمن 

  ؛التنازل في مثل هاته القضاياالتسامح وأشكال طيرة، والى التصدي لكل الخ



الخدمات الحالية ارتفاع حاالت العنف ضد النساء في ظل الحجر الصحي، وسجل قلقه من عدم استجابة   -

النساء المعنفات، بسبب عدم تمكن النساء من الولوج لها وعدم  لحمايةفي ظل الجائحة التدابير المتخذة و

يع مع الشكايات، مما يشكل في الكثير من األحيان تهديدا لحياتهن ويعرض الكثير منهن سرالتفاعل االيجابي وال

كما يتساءل المكتب المركزي عن حقوق العديد من المواطنين ومصالحهم  التي تعطلت نتيجة إغالق  لتشريد،ل

 ؛محاكم  في وجههم وغياب شروط المحاكمة العادلةال

الشركات نتيجة  ببعضعامالت لالعمال واالعديد من  واحتجاجفي اعتصامهم  "مانورأ"استمرار عمال شركة  -

لضمان االجتماعي ل الوطني التصريح بهم في صندوقبوللمطالبة  غياب شروط الصحة والسالمة المهنية

، المغرب الكبير، روزا عمال شركة سوناكوس، خياطة عادلعامالت ) وترسيمهم وتوفير وسائل العمل

 ؛(...فلور

بموقف اللجنة اإلدارية الذي يطالب الدولة بأخذ الدروس من حالة الجائحة التي يعرفها المكتب المركزي  يذكر -

حقوق اإلنسان العالم، قصد تغيير سياساتها بشكل شامل، بما يعطي األولوية للقطاعات االجتماعية، ويضع 

والحريات في صلبها، ويجعل حدا للعمل بتوجيهات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي واتفاقيات التبادل 

الحر، بدءا بإلغاء قانون المالية الحالي وليس مراجعته، ووضع ميزانية عامة اجتماعية تستجيب لألوليات 

ن، والتشغيل، والثقافة، والبحث العلمي، والبنيات االجتماعية األساسية من ضمنها الصحة، والتعليم، والسك

وإلغاء الصناديق الخاصة وتحويل اعتماداتها لتمويل القطاعات االجتماعية، ووقف ....التحتية في العالم القروي

تبذير المال العام وسوء استعماله بما فيه ما يخصص للتسلح المبالغ فيه ويعبر المكتب المركزي على استنكاره 

 ؛عبر تطوير االسطول الحربي وشراء الصواريخ والطائراتلعقد صفقات جديدة  للسالح  الشديد

مؤشر األداء البيئي العالمي منها  ،من المؤشرات الدولية عددفي  متأخرةاحتالل المغرب لمراتب توقف عند  -

الماء الصالح تصنيف جودة الهواء و دولة شملها 482عالمياً من أصل  422المركز  حيث احتل  0202لسنة 

 في تصنيف شمل في تصنيف شمل الرعاية الصحية   األخيرةالمرتبة واحتل ومياه الصرف الصحي،  للشرب

 ؛دولة 81

ف سيو محكوميتهم؛حريتهم بعد انقضاء مدة  استعادوايهنئ المكتب المركزي معتقلي حراك الريف الذين  -

زايو سجن  إدارةويطالب  .الحق صديقد ببوزيان، ابراهيم بوزيان، فؤاد السعدي وع وي، عثمانمديالح

والذي يعاني من أمراض في المعدة  ،نافذة سجنا 41المحكوم ب  طلب المعتقل حسن حاجيماالستجابة لب

معتقلي الرأي والمعتقلين  كافةمطلبه بإطالق سراح  دالتطبيب، كما يجدي فوإصابات على مستوى رجله بحقه 

 .معتقلي حراك الريف رأسهموعلى  ببالدنا السياسيين

III. على المستوى الداخلي للجمعية 

الجمعية رغم الحجر الصحي وحالة الطوارئ، نشاط عمل وسجل المكتب المركزي بارتياح استمرار  .4

 ؛من قبل الفروع والجهات والمكتب المركزيع حقوق اإلنسان دون توقف أو تعثرومواكبتها ألوضا

 40ستمتد من سنة على تأسيس الجمعية التي  14االحتفال بمرور إعداد األنشطة المبرمجة في إطار تدارس  .0

 ؛يوليوز 04يونيو إلى 

نها سيتم اإلعالن عل جهوي،لامركزي والمستوى العلى الرقمية قرر المكتب المركزي تنظيم عدد من الندوات  .0

 .في حينها

 مكتب المركزيال

 0202ونيو ي 20بتاريخ  الرباط،

 


