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 بيان املجلس الوطني 

 9110دورة أكتوبر  

 

، 9172نونبر  71نسان في اجتماع دورته العادية لشهر أكتوبر، يوم ألاحد لوطني للمنظمة املغربية لحقوق إلااملجلس ا التأم

 :في تداول حيث 

 تقرير املكتب التنفيذي حول ألانشطة املنظمة مابين دورتي املجلس الوطني -

 مشروع أنشطة الخطة الوطنية للمنظمة  -

 وضعية حقوق الانسان وطنيا وإقليميا -

، ومشروع أنشطة على تقرير املكتب التنفيذي إلاجماعاملجلس الوطني صادق  ،ناقشة مستفيضة لنقط جدول ألاعمالوبعد م

 :يلي كد على ماأ أشغاله،في ختام و. الخطة الوطنية

 :في املجال التشريعي: أوال

  يسجل املجلس الوطني إيجابيا املقترحات التي قدمها املجلس الوطني لحقوق الانسان بخصوص مذكرته املرتبطة

 ؛وتتميم القانون الجنائي املتعلق بتعديل  71.71القانون بمشروع 

  سهاوعلى رأ ،بخصوص هذا املشروع تضمنتها مذكرات منظمات املجتمع املدنييذكر باملقترحات التي: 

  إلاعدامقوبة إلغاء ع، 

 الحريات الفردية احترام، 

  من العقاب إلافالتعدم، 

 ما قد يقع من تأويالت غير حقوقية،، يحد متحديد أركان الجريمة السياسية وباقي الجرائم تحديدا واضحا 

  ؛لى حيز التنفيذإخراجه ل  71.71سراع باملصادقة على مشروع القانون الجنائي  إلا 

 وصيات ومقترحات لجان الاتفاقيات وت ،9177دستور لملقتضيات بتعديل قانون املسطرة الجنائية وفقا  التعجيل

ية في مجال الديمقراطية التدابير التي جاءت بها خطة العمل الوطنالاستعراض الدوري الشامل، و و  ،التعاقدية

 ؛.نسانوحقوق إلا

   قترحاههاوألاخذ بعين الاعتبار مل ،إلاضراببخصوص مشروع قانون  املعنيةفتح حوار جدي مع جميع ألاطراف. 

 :أوضاع الالجئات والالجئين واملهاجرين واملهاجرات: ثانيا

 ئين الذي نهجه املكتب التنفيذي بخصوص الحملة التي طالت مجموعة من الالجئات والالج ألاسلوب تثمين

مع )طالبي اللجوء والالجئين  طالق سراحالاستجابة ملطلب املنظمة بإ، وكذا ووجدةواملهاجرين في كل من الناظور 

 ؛(الاستثناءات القليلة بعض

  ؛والينص عليها القانون  ،شملها مراقبة القضاءحيل جماعي أو احتجاز في أماكن اليشجبه ألي تر 
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 وألاخذ بعين الاعتبار الفئات الهشة من نساء  ،دعوته للتعامل الانساني مع املهاجرين واملهاجرات غير النظاميين

 ؛وأطفال ومسنين ومرض ى

 لصدار قانوني اللجوء والهجرة استعجاله الحكومة. 

 احترام دولة الحق والقانون : ثالثا

  ف في حق املؤسسات وألاشخاصوالقذ استفحال ظاهرة التكفير والتشهير والسب الوطني بقلق كبيريتابع املجلس، 

 ،مذكرته حول مشروع تعديل وتتميم القانون الجنائي له املجلس الوطني لحقوق الانسان بخصوص تعرض ومنها ما

 .مفكرون ومبدعون و  ،وشخصيات عمومية

 هو تعبير  شدد على الابتعاد عن كل ما، وييذكر بمواقف املنظمة بضرورة احترام حرية التعبير وحرية الصحافة

بدون انتقائية، هذا املجال، و  ويطالب في. ، وكل ما ينسف العيش املشتركتسامحعدم الإلى الكراهية و  تمييزي أو دعوة

 .إعمال القانون 

 واملؤسسات الوطنية ،نسان من طرف جميع منفذي القوانينورة احترام املعايير الدولية لحقوق الار يشدد على ض، 

ا تفادي ،وقيما ، مبادئإلانسان أجل النهوض بحقوق  من ،والصحافة إلاعالم،ووسائل  ،نسانومنظمات حقوق إلا

 ؛لتسفيهها

 املعتقلين الذين احتجوا  بالفراج عن، ويطالب يدعو إلى احترام حرية التعبير وحرية التجمع والتظاهر السلميين

 .إقليم الحسيمة اومنهم معتقلو  ،سلميا من أجل مطالب اقتصادية واجتماعية

  مخيمات تندوفحريتهم  بعلى استرجاع ينهئ املدونين الصحراويين الثالثة. 

 التضامن: رابعا

خاصة بعد  ،فلسطين املحتلة والضفة الغربية وغزةكافة أراض ي مع الشعب الفلسطيني في  امشروط يتضامن تضامنا ال -

 ؛الهجمة ألاخيرة على هذه ألاخيرة

 .جتماعية والسياسيةوإلا سلميا من أجل حقوقها الاقتصادية حتج يتضامن مع شعوب العالم التي ت -

 9110نونبر 11الرباط  
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