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س بيان قوق اإل   اناملكتب التنفيذي للمنظمة املغرية 
ن  7 ــلـ   2019ش

  

قوق       سان،تداول املكتب التنفيذي للمنظمة املغرية  ت    اإل ن    7خالل اجتماعھ ليوم الس مجموعة من النقط   ،  2019ش

ا الوضعية االقتصادية واالجتماعية رائق   والفيضانات  ،من ضم وارث الطبيعية من ا قوقية عموما، حيث تطرق لل والوضعية ا

ا مجموعة من  ا األقاليم،ال عرف ايا ا، و  ،وارتفاع عدد  تبة ع سائر امل عادا ا جانب ا عض اإلضرابات ال بدأت تأخذ ا كذا 

ا املباشر ع حياة املواطن (ة)، و  اس ع ة ال ايا العنف، وقضية السيدة كذا خط ساء  نة الوطنية للتكفل بال ب أعضاء ال تنص

ي... اجر   الرسو

ذا    :يذيإن املكتب التنف ،اإلطارو 

   أوال:

 ايا  يتقدم ھ ألسر   ؛ الفيضاناتبتعاز

  ايا ملعب القرب  اقليم تارودانت؛بل فتح التحقيق بخصوص 

 ددة بالفيضانات بية الوطنية بتوقيف الدراسة  القاعات امل يطة بخصوص النقل  ،ل قيام وزارة ال ا واتخاذ ا وجرد

...؛  املدر

وارث الطبيعية ،طالب املكتب التنفيذيو  ة مخاطر ال   بإعمال: ،ملواج

 وارث الطبيعية ا التقرر حول تقييم تدب ال سابات سنة  ،التوصيات ال خلص ال لس األع ل ، 2016الذي أنجزه ا

افية؛  يكية ال شرة واللوجس  وخاصة تخصيص املوارد ال

  يص شامل للبنايات ددة ب مبدأ الوقاية بالقيام ب ا ا أماكن آمنة؛امل ل  خطر الفيضانات وتحو

 ة، مع    إمبد ط ا بخصوص البناء  مجاري األودية واملنحدرات ا ن املعمول  ن للقوان سبة للمخالف ضاعفة معدم اإلفالت بال

الف مسؤوال   ان ا ات إذا   عمومي.قطاع العقو
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  إ جانب:ذا، 

 وارث ذه ال ددة بمثل  ن  املناطق امل ن فرق من املتطوعات واملتطوع و م من  ،ت م؛وتمكي ن عن حيا  التأم

 امج الدراسية بية عإدماج دروس  ال وارث؛ ، لل ذه ال  كيفية التعامل مع مثل 

   ات املناخيةباألخذ اسات التغ ع د ا اتيجيات التعم  ،مأخذ ا ا ضمن اس ل ما لھ عالقة بذلك من تج و  ،ووضع  ياتو

 تحتية؛

 .رائق  تج الغابات باآلليات الوقائية من ا

  : ثانيا

  ذه ن  لف ايا العنف، و السيدات والسادة امل ساء  نة الوطنية للتكفل بال ب أعضاء ال ل بإيجابية تنص

نة؛  ال

 نة بالنقد البناء ذه ال ن أو املمارسات  االختالالتوالوقوف عند  ،يدعو ا مواكبة أشغال  ا  القوان املمكن رصد

ماية من العنف ضد من أجل املراف ا حول الوقاية وا ن وصوال ا مصادقة املغرب ع اتفاقية مجلس أورو د القوان عة لتجو

ساء والعنف امل  بول) (اتفاقيةال قوقية؛ال تبقى مطلبا م ،است ركة ا  ا تطالب بھ ا

 ي اجر الرسو فية  عرضت لھ ال ش الذي  ات من    ،عت ال ا كث ساء؛   املواطنات،وقبل  نوعا من العنف ضد ال

  دعو ا معاقبة املؤسسات اإلعالمية الورقية والسمعية والسمعية ات و ذه السلو البصرة  -يندد بقوة ضد مثل 

 تقوم بذلك؛ .... الجتماال االتواصل مواقع و 

  عت رات الفردية ال  سان بخصوص ا قوق اإل ية  ونية يؤكد موقف املنظمة املغر ركنا أساسيا  املنظومة ال

ام العالقات الرضائية  سان، مع اح ملبقوق اإل ا من التوقيف اإلرادي ل ا، وكذا موقف م حيث  ،ن الراشدين وعدم تجر

اتأمرا واقعا و أنھ أصبح  ا ممارسا رغم العقو يطة بھ ،سلو اطر ا ان خارج الرعاية الطبية ،ورغم ا ء الذي  ،إذا  ال

ذه ات غ الرادعة أصال؛ ستوجب إلغاء   العقو

 ي  ،يطالب نا ا   ،ونحن أمام مراجعة القانون ا ا املغرب وال ل بضرورة مالئمتھ مع االتفاقيات الدولية ال صادق عل

مل؛ رات الفردية والوقف االرادي ل  عالقة با

 و ذه القضايا  ءيلتمس من السادة القضاة ال سان  مثل  قوق اال ونية  ب املنظومة ال ي ب اد القضا ا االج

ا؛إ إوصوال  ات املرتبطة   لغاء العقو
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   بالسراح املؤقت لتوفر جميع الضمانات إعماال للمقت الدستوري الوارد  الفصل باألمر  يلتمس ثانية تمتيع املعنية

بھ ف  عت"أنھ  الذي ينص ع    119 ء ل مش سب لقوة ال ي مك ت إدانتھ بمقرر قضا ئا، إ أن تث اب جرمة بر م بارت يھ أو م

 ."املق بھ

  ثالثا: 

  ومة بفتح حوار جدي مع اسات  ،القطاعات االجتماعيةممث الشغيلة بيطالب ا ع ة والتعليم تفاديا ال ال ساسة  ا

ة تنعكس سلبا ع املواطنات أاالضرابات ال  ن؛صبحت تأخذ منحنيات خط  واملواطن

 شفائية بالقدر ن املؤسسات االس ة وتمك انية قطاع ال ية  يدعو ا الرفع من م شرة واملادية والتج ا من املوارد ال ال

ية؛  خاصة مع توسع اعداد املستفيدات واملستفيدين من التغطية ال

  ية ن  والتعليمية،يدعو الشغيلة ال ع ا، ا األخذ  ا  مطال ن الذين  االعتباروال يتضامن مع مصا املواطنات واملواطن

ومة. ن ا ا و ائن بي  أصبحوا  كث من األحيان ر

  

  املكتب التنفيذي                          
ن  7الراط     2019ش

  


