
 

 

 

  بيان الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان بمناسبة

 لصدور قوانين الحريات العامة 36الذكرى 

لصدور أول قوانين للحريات العامة بالمغرب، التي بموجبها يتم تنظيم حق تأسيس الجمعيات والتجمعات  36نونبر الذكرى  51تحل يوم 

غير أن هده التعديالت أبقت على العديد من المقتضيات القانونية التي ال تتالئم . ةالعمومية والصحافة والنشر، والتي خضعت لتعديالت متالحق

 .بشكل كامل مع المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان، السيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

األساسية تشريعا وممارسة، والتمديد الدائم لحالة  ويتم إحياء هذه الذكرى في سياق وطني يتميز باستمرار انتهاكات حقوق اإلنسان والحريات
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 .االستمرار في اعتماده ضرورةكد المعطيات الوبائية ببالدنا عدم ؤ، والذي ت2222مارس 

الدولة التضييق على حرية الرأي والتعبير واإلعالم والصحافة، بما في ذلك عبر األنترنيت، حيث شهدت هذه السنة استمرار  واصلتكما 

ت عن حقوق اإلنسان، ا/ت والناشطين اإللكترونيين والمثقفين والفنانين والمدافعينا/ت والمدونينا/ف العديد من الصحفييناالسلطات في استهد

وفي . .5حقهم في حرية التعبير المكفولة دوليا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، السيما المادة  على خلفية ممارسة

وثقت الجمعية العديد من االنتهاكات لمعايير المحاكمة العادلة التي استهدفت الصحفيين أبرزها محاكمة الصحفيين المهنيين سليمان هذا االطار، 

ر الراضي واألكاديمي والمؤرخ والصحفي المعطي منجب وصحفيين آخرين وتوظيف القضاء لالنتقام منهم، من خالل اعتقالهم الريسوني وعم

. ومتابعتهم بتهم جنائية خيالية وإصدار أحكام جائرة وقاسية في حقهم، وتجنيد مواقع الكترونية ُمختصة لشن حمالت التشهير وتشويه سمعتهم

التابع  Pegasus في الخصوصية للبعض منهم واعتراض االتصاالت الخاصة بهم واستخدام برنامج التجسس عالوة على انتهاك الحق

 .وإسكات المدافعين عن حقوق اإلنسان والصحفيين والمعارضين السياسيين وترهيب ةلمراقب NSO لمجموعة

ت ا/ت ومستعمليا/والمتابعات القضائية لعدد من المدونين خالل هذه الفترة، عدد من االستنطاقات والتهديدات األمنية ،كما تابعت الجمعية

. ت بعقوبات سالبة للحريةا/ن، حيث أدين بعض المتابعين/شبكات التواصل االجتماعي على خلفية نشر تدوينات وفيديوهات للتعبير عن أراءهم

 .لة من بينهم معتقلو حراك الريفوال زال العديد من ضحايا حرية الرأي والتعبير محتجزين تعسفا ويتعرضون لسوء المعام

وفيما بخص ممارسة الحق في التنظيم وتأسيس الجمعيات، تسجل الجمعية  تواصل حملة التضييق الممنهجة على الحق في التنظيم وتأسيس 

يم وصوالت اإليداع الجمعيات واالنضمام إليها، حيت تابعت الجمعية، استمرار رفض السلطات تسلم الملفات القانونية أو امتناعها عن تسل

تجديد مكاتبها المؤسسة وفق القانون، ومن بينها  عند تاسيسها أوالقانونية المؤقتة والنهائية لعدد من الجمعيات والنقابات واألحزاب السياسية 

 .ها إلى التمويلجمعيتنا، أو عرقلة أنشطتها أو منع عقد مؤتمراتها وجموعاتها العامة، أو منعها من ممارسة أنشطتها أو عرقلة وصول

أما فيما يخص الحق في حرية التجمع والتظاهر السلمي، فقد رصدت الجمعية استمرار االستخدام غير المشروع للقوة والتدخالت غير المبررة 

تماعية للقوات العمومية لتفريق مجموعة من المسيرات والوقفات والتظاهرات والتجمعات السلمية، المنظمة من طرف عدد من الحركات االج

 واالحتجاجية في مختلف المناطق والنقابات، والتي تتنوع أهدافها ومطالبها بين المطالبة بالحقوق والحريات األساسية وعلى رأسها الحقوق

 االقتصادية واالجتماعية والحق في األرض ومكافحة الفقر ورفض الزيادة في األسعار والبطالة والطرد التعسفي والحق في التشغيل وتحسين

ت  وتقنيي الصحة وإثارة /األجور ومطالب أساتذة التعاقد بعدم التمييز في الوظيفة وأوضاع مربيات و مربيي التعليم األولي،والممرضين

االنتباه إلى استشراء الفساد وتبديد المال العام ومواجهة الخصاص في البنيات التحتية والماء الصالح للشرب واالحتجاج على األوضاع 

جواز التلقيح وغيرها من المطالب المشروعة،  إجباريةللطالب ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، واالحتجاج على فرض المعيشية 

وقد رافق قمع هده األشكال االحتجاجية السلمية، متابعة عدد من النشطاء، واعتقال البعض ".  إجراءات الطوارئ الصحية"وذلك بدعوى خرق 

قاسية وجائرة في حقهم، في تجاهل تام لكل المواثيق الدولية والمبادئ التوجيهية العشر للمقرر الخاص المعني بالحق في منهم وإصدار أحكام 

 . حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات الموجهة للدول لتذكيرها بضرورة االستجابة بطريقة تتوافق مع التزاماتها في مجال حقوق اإلنسان

قوق اإلنسان، إذ تستحضر ذكرى صدور أول مدونة للحريات العامة، فإنها تجدد إدانتها لالعتداء على حرية الرأي والجمعية المغربية لح

 :حرية التنظيم والتجمع والتظاهر السلمي وتطالب بــووالتعبير واإلعالم والصحافة، 

 في مجال  الدولة المغربية نسان التي صادق عليهااحترام التزامات المغرب المكفولة بموجب المعاهدات الدولية واإلقليمية لحقوق اإل

حرية الرأي والتعبير والتنظيم والتجمع والتظاهر السلمي، وعلى الخصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

ة لحقوق اإلنسان، وإعالن األمم المتحدة لحمايـة المدافعين عـن حقـوق اإلنسان، وتنفيذ التوصيات الصادرة عن اآلليات األممي

، 2252امل للمغـرب سـنة الش، وتوصيات االستعراض الدوري 2253وخاصة توصيات اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان لسـنة 

وتوجيه دعوة دائمة للمقررين الخاصين السيما المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر 

 اص المعني بحالة المدافعين عن حقوق اإلنسان؛خفي حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والمقرر الالخاص المعني بالحق 



  احترام حرية الرأي والتعبير بما في ذلك عبر األنترنيت، من خالل وضع حد لكل التهديدات والمتابعات واالعتقاالت التعسفية

ات عن حقوق /والمدافعين ات/ات والمثقفين/ات والمدونين/ة ضد الصحفيينوالمحاكمات غير العادلة، ومختلف الممارسات االنتقامي

وإلغاء المقتضيات الجنائية ذات الصلة بحرية التعبير بما السياسيين وإطالق سراح كافة المعتقلين  اإلنسان بسبب التعبير عن آراءهم،

ومكافحة اإلفالت من العقاب في االعتداء على  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، .5يتماشى مع المادة 

 ؛الصحفيين

  وضع حد النتهاكات حرية تكوين الجمعيات واالنضمام إليها والتضييق على أنشطتها والشطط في استعمال السلطة، من خالل رفع

حزاب السياسية وطنيا ومحليا من كافة العراقيل القانونية والعملية أمام ممارسة هذا الحق، وتمكين عدد من الجمعيات والنقابات واأل

وصوالت اإليداع القانونية وتصريحات تأسيسها وملفات تجديد مكاتبها ومن استعمال القاعات العمومية، وجعل حد للتضييق على 

معيات نشاط المدافعات والمدافعين عن حقوق اإلنسان واالنتقام منهم، ومراجعة المقتضيات القانونية التي تحد من حرية تأسيس الج

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلغاء مذكرة وزارة الخارجية بشأن تمويل الجمعيات،  22تماشيا مع المادة 

وتنفيذ األحكام القضائية الصادرة لفائدة الهيئات والمنظمات والجمعيات وفرض عقوبات عند عدم احترام مساطر تأسيس الجمعيات 

 دارية؛من طرف السلطات اإل

  رفع القيود أمام ممارسة الحق في التجمع والتظاهر السلمي، من خالل وقف التدخالت األمنية واالستخدام المفرط للقوة لتفريق

التظاهرات والمسيرات والتجمعات السلمية، ووقف المتابعات األمنية والقضائية ضد مناضالت ومناضلي الحركات االحتجاجية 

منهم بينهم مناضلو ومناضالت الجمعية المغربية لحقوق االنسان، وإطالق سراح كل ون حقوق اإلنسان، ات ع/لمدافعينواالسلمية 

معتقلي الحراكات االجتماعية واالحتجاجية األخيرة في سياق ممارسة الحق في التجمع والتظاهر السلمي، ورفع الحصار عن 

ة بالتجمعات العمومية القاضية باشتراط الحصول على إذن مسبق من الجامعات المغربية، وإلغاء كل المقتضيات القانونية المتعلق

 وأخذامن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  25السلطات قصد تنظيم التجمعات في األماكن العمومية، تماشيا مع المادة 

ماية كافة المدافعين عن حقوق اإلنسان، أثناء من العهد، والتنصيص على ح 25بشأن المادة  62ام رقم عبعين االعتبار التعليق ال

 ؛متابعتهم ومراقبتهم لالحتجاجات والتجمعات السلمية

  المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، حيث تؤكد المعطيات الرسمية  2.2.22.2إلغاء المرسوم بمثابة قانون رقم

ورة العمل بهذا المرسوم الذي أصبح يستخدم فقط كمبرر النتهاك المنحى التراجعي اإليجابي للوضعية الوبائية وعلى عدم ضر

 .الحقوق والحريات األساسية
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