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 2020أبريل  26بيان 
 

في إطار متابعة املكتب التنفيذي للمنظمة املغربية لحقوق االنسان للوضعية الحقوقية ببالدنا، خاصة مع إجراءات حالة  

  16خاصة بيان  ،الطوارئ الصحية املتزايدة واملشددة، وبناء على ما سبق وأن طالب به وناشد من أجله في بياناته السابقة

 ، على:2020أبريل  26، يؤكد، في هذا البيان الذي أصدره بعد نهاية اجتماعه يومه األحد 2020مارس 

 زازات؛ر ن املغربية خاصة السجن املحلي بو بخصوص الوضعية الوبائية في بعض السجو  قلقه الكبير  -

املسنين واملرض ى واملتبقية لهم مدد    األشخاصضرورة التخفيف من االكتظاظ في املؤسسات السجنية بإطالق سراح   -

 ، في إطار اإلعتقال اإلحتياطيواملعتقلين ، قصيرة 

 املتابعين بالسراح املؤقت؛األشخاص تضييق حاالت اإلبقاء رهن االعتقال االحتياطي وتمتيع   -

الليلي الذي طبق مع  ر التجول ظثناء حأهم تضامنه مع الصحفيات والصحفيين الذين تم اقصاؤهم من القيام بعمل -

 ومطالبة السلطات املعنية بالتراجع عن هذا القرار؛  ، أول يوم من شهر رمضان

وتيسير دخول   ، والبدء في اإلجراءات الكفيلة باستقبالهم ، بالخارجالعالقين دعوته الى التسريع بإجالء املغاربة  -

 لثغرين املحتلين سبتة ومليلية؛ منهم باالعالقين 

وأساسا في مدينة  ، إال إذا كانت من أجل حمايتهم من الوباء   ،جرات واملهاجرين في مراكز خاصةتوقيف تجميع املها -

 الناظور؛

ضرورة اخضاع طالبات وطالبي اللجوء الذين ولجوا ويلجون التراب الوطني للفحص الطبي حماية لهم ولعموم   -

 املواطنات واملواطنين؛ 

حيث يوجد عدد   ،خاصة في هذه الظروف الصعبة ،الحدود إلى  جرين غير النظامييناوقف ترحيل املهاجرات وامله -

 منهم في مناطق عازلة بدون مأوى وال تغذية؛

والالجئات والالجئين من املساعدات التي تقدمها جمعيات   ،وطالبات وطالبي اللجوء، تمتيع املهاجرين واملهاجرات  -

 والتي تقدمها السلطات العمومية والجماعات الترابية؛  ،املجتمع املدني

 ،األسر التي لم تتمكن من أداء فواتيرها عن بعد نع  عدم قطع شبكة الهاتف واالنترنيت من طرف الشركات املعنية -

ن  وارجاء ذلك الى ما بعد الحجر الصحي، لضرورة االتصال الهاتفي واالنترنيت املرتبطين بمواصلة التعلم واالطمئنا

 دون املخاطرة بالخروج من منازلهم؛ ،على األهل

  ،ومن جهة ثانية ،املجهودات املبذولة من أجل الحد من الجائحة من جهةفي و التي تضرب أالتمييز بين األخبار الكاذبة   -

 تلك التي تتعلق باالنتقاد املوضوعي املوجه للسلطات املعنية بخصوص تدبير إجراءات الحجر الصحي؛

 ة  التي تم تمديدها.الطوارئ الصحيإجراءات  ظل    في اإلنسانعمال املقاربة الحقوقية واحترام حقوق  إ -

 املكتب التنفيذي                                                                                                                                                                    

 2020أبريل  26الرباط في                                                                                                                                                            
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