
 

  الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان
 0202 أكتوبر 71 للقضاء على الفقرتحيي اليوم الدولي 

 "الحق في العيش الكريم ال يخضع للحجر، واحترامه شرط لمواجهة جائحة كورونا": تحت شعار

لذي يتزامن هذه اأكتوبر، من شهر  71 في قضاء على الفقر، اليوم الدولي للالمغربية لحقوق اإلنسان الجمعية حييت 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية  توما كشفت عنه من افالس لالختيارا ،"71-كوفيد"السنة مع انتشار جائحة 

 ،حجم الخصاص المهول في توفير الخدمات الصحية عليه من حيث والبيئية للرأسمالية النيوليبرالية المتوحشة، وعرت

استغاللها من  ، من جهة،التي جرىوهي الجائحة . ي مجال الشغل ومتطلبات العيش الكريموتلبية الحاجات االجتماعية ف

قبل قوى التملك والتسلط واالستبداد لفرض المزيد من القهر االجتماعي والتفقير بأبعاده المتعددة على فئات واسعة من 

 وذوي الدخل المحدود ،مأجورين بالقطاع الخاصوال ،، السيما بين العاملين في القطاع غير المهيكلالمواطنين والمواطنات

في مقابل المزيد من اغتناء األغنياء الذين تضاعفت ثرواتهم في ظل   توالي سنوات الجفافخاصة مع والفالحين الفقراء 

 ، في العديد منأهم الحقوق والحريات األساسية التراجعات التي مست تعميق ، من جهة أخرى،تم في ظلها فيما؛ الجائحة

  . ة، والمس البليغ بالقانون الدولي اإلنسانيمبادئ الشرعية الدوليل البلدان، ومواصلة التنكر

 العمل على ،"0202أهداف التنمية المستدامة لعام " إطارفي  من ضمن أولوياته، جعلقد لمنتظم الدولي وإذا كان ا

العمل معا لتحقيق العدالة االجتماعية " منله خذ وات ،للجميع القضاء على الجوع وكفالة األمن الغذائيمحاربة الفقر و

الحق في العيش الكريم ال يخضع للحجر، ": اختارت من خالل شعار ؛ فإن الجمعيةا لهذا العامموضوع "والبيئية للجميع

العيش الحصول على الموارد والوسائل، التي تضمن أن الحق في أن تؤكد على  "واحترامه شرط لمواجهة جائحة كورونا

للتقييد، وال يمكن اتخاذ جائحة كورونا، تحت أية ذريعة، مطية  حق غير قابل والكريم للمواطنين والمواطنات، لكافيا

للحجر عليه والحد أو التقليص من سبل الوصول إليه، بل على العكس من ذلك يتعين على الدولة، بدل أن تعتمد المقاربة 

لحد مما يكابده الناس من معاناة وفقر وعوز، حد ن تسخر كل إمكاناتها لاألمنية والسلطوية في التعاطي مع الجائحة، أ

الحركة الحقوقية  راهن على وحدةتتفتأ هذا مع العلم أن الجمعية لن . االستجداء والتسول للحصول على لقمة العيش

أو عدالة اجتماعية  دامة فعلية، والمعيقة ألية تنمية مستالمنتجة للفقر وضرورتها الستئصال األسباب العميقة والديمقراطية،

مواصلة االستحواذ على الخيرات الطبيعية ونهب و ،الفساداستشراء و، االستبدادفي سيادة  المتمثلةهي األسباب و حقيقية؛

السياسات لتوجيهات المؤسسات المالية الدولية عبر تعميق  والخضوعوشرعنة اقتصاد الريع، لثروات الوطنية، ا

وتسليع الخدمات  ،المؤسسات العمومية ألسعار، وخوصصةاتحرير  على الليبرالية، القائمةاعية االقتصادية واالجتم

 .وتشجيع األنشطة المدمرة للبيئة األساسية االجتماعية

توسيع مزيد من  ما كان لها أن تؤدي سوى إلى ، لعقود من الزمن،نهجتها الدولة التيسياسية الإن هذه االختيارات 

وتنامي كل أوجه الحرمان  التفقير،االفقار وتصاعد مسلسل الرفع من وتيرة و ،والمناطقية ية والمجاليةالفوارق االجتماع

التي ترتبت  ،أكبر، جراء االنعكاسات الوخيمةو أشد الوضع الذي سيحتد، بصورةتبعاد والقهر والتهميش؛ وهو واالس

من ستسفر عنه ، وما ديونية والرفع المهول من الديونخاصة بعد اللجوء للم جائحة كوروناعن التدبير المفلس لوستترتب 

 تأمين المتطلباتارتفاع نسبة من هم غير قادرين على و ،تضاعف أعداد الفقراء والمحتاجين للدعم والرعاية االجتماعية

  . الدنيا الضرورية للعيش

احتل فيه ي في سلم التنمية البشرية، الذ يبارح موقعه المتدني ملمغرب الزال لالقلق أن لعل ما يبعث على المزيد من او 

المندوبية  وهو ذات الشيء بالنسبة للتقارير التي تصدرها .0271لسنة  تنمية البشريةلل قرير الدوليتال، حسب 707المرتبة 

لحجر األسر المغربية ال تتوفر على مصدر للدخل نتيجة توقف أنشطتها إبان فترة اأن ثلث والتي تفيد ي ،السامية للتخطيط

 %71.7 بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، مقابل 0202، خالل سنة %71.91سترتفع إلى أن نسبة الفقر و ،الصحي



، وما ابتلعته من موارد واعتمادات "الوطنية للتنمية البشريةالمبادرة "سنة على اعتماد  71رغم انصرام وذلك ، 0271سنة 

  .دون أثر يذكر مالية ضخمة

 ،واستئصال أسبابه ومسبباته المدقع أن القضاء على الفقرعلى تجدد تأكيدها  إذربية لحقوق اإلنسان، الجمعية المغو

 ،االقتصاديو ،في تقرير مصيره السياسيحقه ويضمن  ،الشعب المغربي ، يحترم ارادةديمقراطينظام  امةبإق رهين

 :ما يليع عبرتتغتنم هذه المناسبة لإنها ف ،مةاالمستدالتنمية ويوفر شروط و البيئي،و، قافيالثو، االجتماعيو

، "71-كوفيد"بفعل جائحة الذين تضاعفت أعدادهم ، والقهر االجتماعي الفقرضحايا  جانب وقوفها المبدئي إلى ــ

ختيارات الجميع السياسات وا ضدة والديمقراطية، النضال، إلى جانب كافة القوى الحي عزمها على مواصلةو

 ؛المتوحشة الليبرالية الرأسمالية

الدولة إلى اتخاذ إجراءات استعجالية كإلغاء المديونية الخارجية للمغرب، والمراجعة الشاملة مرة أخرى،  ،دعوتها ــ

ن التفاقية الشراكة مع اإلتحاد األوروبي، واتفاقية التبادل الحر مع الواليات المتحدة األمريكية، بما يضمن التعاو

 ؛لمشتركةالمبني على المصالح ا المتكافئ

توفير ة وجتماعياالعدالة ال وتحقيق ،محاربة الفقر قادرة علىسياسات اقتصادية واجتماعية  بسنمطالبتها الدولة  ــ

، وحماية االجتماعية تلخدماا العيش الكريم للجميع؛ مع ما يستلزمه هذا من تعزيز وتجويد للمرافق العمومية التي تقدم

وإلغائها بالنسبة للمداخيل ، لضرائبل ، وتخفيضاتمعاشزيادة في األجور والو، طالة، ورفع للقدرة الشرائيةمن الب

 الصغرى والمتوسطة وبالنسبة للمعاشات؛

السيما دّقت عليها، واالتفاقيات والعهود الدولية لحقوق اإلنسان التي ص بموجب الوفاء بالتزاماتهاعلى الدولة  حثها ــ

 الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ مقتضيات العهدل االعمال الكامل والواضح

 الحق في الشغل، بالنسبة لعموم المواطنات والمواطنين وفي مقدمتهم حاملي الشهادات، ضمانضرورة تأكيدها على  ــ

 ون لها،التي يتعرضقوانين الشغل، وجعل حد لالنتهاكات الصارخة السليم لتطبيق الاحترام حقوق العمال، من خالل و

 مع اإلقرار القانوني بالتعويض عن العطالة؛

التي شكلت، ومازالت،  ،الجرائم االقتصادية خصوصتشديدها على وجوب إعمال مبدأ عدم اإلفالت من العقاب ب ــ

إحدى األسباب األساسية لحرمان المواطنين والمواطنات من حقوقهم االقتصادية واالجتماعية، بدءا بإحالة تقارير 

وفتح تحقيق في جرائم تهريب األموال التي وصلت حد جعل المغرب يصنف  س األعلى للحسابات على القضاءالمجل

 ؛ضمن الدول األكثر تضررا منها، حسب تقارير دولية

، الريفحراك  ، وعلى رأسهم معتقليعلى خلفية الحراكات االجتماعية مطالبتها بإطالق سراح كافة المعتقلين ــ

 ؛هم العادلة والمشروعة، والتي يقع على عاتق الدولة توفيرها وحمايتهاواالستجابة لمطالب

، للعمل الوحدوي مقراطيةيتهيب بجميع القوى الحية ببالدنا، وضمنها الحركة الحقوقية والدفإن الجمعية  وفي األخير،

 .نسانوكافة حقوق اإل، والحرية، والعدالة االجتماعية، لكرامةالديمقراطية، وامن أجل بناء مغرب 

 المكتب المركزي

  0202أكتوبر  71الرباط، في 

 

 


