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 ي عشرناثلمؤتمر الوطني اللالعام البيان 
 

، ببوزنيقة ،6102أبريل  62، و62، و62أيام  للجمعية المغربية لحقوق اإلنسان، المنعقد عشرالثاني  إن المؤتمر الوطني
 هذا الشعار ؛"لتفعيل الميثاق الوطني لحقوق اإلنسان، والدفاع عن كافة الحقوق والحرياتنضال وحدوي ": تحت شعار

قرار الديمقراطية ببالدنا  الذي  هذاربط  معيعكس وعي الجمعية بضرورة وحدة العمل من أجل الدفاع عن حقوق اإلنسان وا 
، على التقريرين األدبي والماليوبعد مصادقته  ؛العمل الوحدوي بهدف ملموس هو تفعيل الميثاق الوطني لحقوق اإلنسان

حقوق  على أوضاع انعكاساتهاوالوطنية و  قليميةاألوضاع الدولية واإل على ضوء مستجداتالمقررات والتوصيات،  وعلى
 والتي يتجلى فيها استمرار الدولة في استبدادها، المرحلة التي ينعقد فيها المؤتمر، سمات حولوبعد تداوله ؛ اإلنسان
معانه جهاز ا في انتهاك الحقوق والحريات، و وا  ها الشعب المغربي، وتسخير  على كافة المكتسبات المحققة بفضل نضاالت هاا 

والتضييق على  ممارسة الحصار الممنهج مواصلتهاء الحراكات االحتجاجية، و لالنتقام من المعارضين ونشطا لقضاءا
 الوثيقة التحضيرية للمؤتمر، وتقارير الندوات الداخلية والعمومية، تناولته هو األمر الذي؛ و الحركة الحقوقية والديمقراطية

 :يسجل ما يلي ،المرحلة المقبلة وبعد انكبابه على تدقيق متطلبات ؛تاحية للمؤتمروالندوة االفت

  :واإلقليمي على المستوى الدولي

اتساع نظام الهيمنة الرأسمالية  يعيش العالم تحوالت وتقلبات كبيرة، تستهدف بناء نظام عالمي جديد متمركز حول
ومصادرة حق هذه  ،ل آثارها الكارثية على حقوق اإلنسان وحقوق الشعوبأذرعها العسكرية بكو  المتوحشة ـ النيوليبرالية ـ

شعال الحروب  اليمن، )األخيرة في تقرير مصيرها االقتصادي والثقافي والسياسي، واتساع مناطق التوتر والحصار وا 
 مما أدى إلى تراجع ؛يةالداخلية للبلدان، وتدمير مقدراتها االقتصاد والتهديد بالتدخل في الشؤون...( لي فينزويال، ما

حقوق اإلنسان  على المدافعين والمدافعات عن تضييقالو الهجوم الكاسح في كافة المجاالت، وأسفر عن  الحقوق والحريات
ممارسة  هذا فضال عن ؛التصفية الجسدية لهم ولهنحد بلغ ، العديد من الدولفي للحقوق من طرف القوى المناهضة 

كما أن الدول التي تدعي الديمقراطية النيابية لم تنج بدورها من ممارسة  .االت والمحاكماتواالعتق واإلعدامات التعذيب
 .سبانيا وفرنساال كما هو الشأن بالنسبةالمتظاهرين والحركات االحتجاجية والمدافعين عن حقوق اإلنسان،  ضدالقمع 
بالحاجة المطالبة بالحرية والعدالة االجتماعية،  ،الديمقراطيةو  لوعي لدى الشعوب وقوى التقدمل ىتنامهناك  مقابلالفي و 
أكثر  وجعلهاقوق اإلنسان، حل ات والعالقات الدولية، وتجويد وتحيين اآلليات المعياريةدمقرطة المجتمعات والمؤسس إلى

يتين ساسقوق اإلنسان والديمقراطية الحقة ركيزتين أح، وجعل احترام اإلنسان والشعوباكات حقوق نجاعة في مواجهة انته
مما . ووكاالتها كمجلس األمن والجمعية العامة العمومية، مختلف هياكل األمم المتحدةفي بناء العالقات الدولية في 

في جرائم الحرب ت من العقاب فالضغط من أجل وضع حد لإلوال ،تفعيلهال ركة الحقوقية العالميةحرك الحتستوجب ي
 .عية والبيئية والثقافيةواالقتصادية واالجتما الجرائم السياسيةو  والجرائم ضد االنسانية،
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بدعم ، ةر بادماستحواذ قوى االستبداد بزمام ال المغاربية والعربية المنطقةحقوق اإلنسان في  تعرف أوضاعومن جهتها، 
لفائها وح ىالقو  هذه وسيطرة األجنحة اإلرهابية منها واألكثر دموية بدعم منالقوى االمبريالية والكيان الصهيوني،  من

نزاعات ال تستشري وفيما. ارت فيها الدولة وتفككت مؤسساتهاالبلدان التي انهبعلى مناطق بكاملها، خاصة  ،المحليين
استمرت فيه الوقت الذي في ، (اليمن)العدوان المباشر على بعض الدول  جرى الماليين، إلى تهجير مفضيةمسلحة، ال

 .يني وكافة شعوب المنطقةالصهيوني في حق الشعب الفلسط جرائم الكيان
كالسودان والجزائر نهوضا جماهيريا سلميا للمطالبة بالديمقراطية والعدالة  بعض البلدان تشهد ،وبالترافق مع هذا

تتعمق، معاناة الشعوب اإلفريقية  وال زالت .االستبداد والفساد، ومواجهة التدخل األجنبياالجتماعية، ورغبة في القطيعة مع 
من طرف لخيراتها،  ، والنهب المتواصلاللجوء ات/بي، وطالات/د عدد الالجئينوازدياوتفشي الفقر واألمية، الحروب  جراء

  .الدوائر المالية العالمية والشركات متعددة االستيطان
 

 :على المستوى الوطني

على واعتبارها أولوية ن وتراجع االهتمام بحقوق اإلنسا الهيمنة االمبريالية على القرار الدولي، لقد استغلت الدولة
فانخرطت من موقع الضعف لتنفيذ توصيات وقرارات المراكز الرأسمالية العالمية، واشتراطات بعض  ي،ملالعا المستوى

م من أسلوبها الخانق للحريات، واتجهت نحو إحكا الدولة صعدت التهديدات اإلرهابية، مع تناميو القوى اإلقليمية الخليجية، 
 .معقبضتها على المجت

والقوى المناهضة دولة الاختالل موازين القوى لصالح تراجعات صارخة، بفعل  ت أوضاع حقوق اإلنسانعرف كما
مصادرة و ، اسيةلمحاكمات السيا االجتماعية، وتنصيب كات االحتجاجيةقمع جميع الحر عبر تكثيف للحقوق والحريات، 

التضييق الممنهج على الحركة الحقوقية، والمدافعات والمدافعين و الصحافة، الرأي، و خنق حرية و الحق في التنظيم والتعبير، 
تفتقد لمقومات  في محاكماتالمعارضين، حسابات السياسية، مع لتصفية ال واستمرار توظيف القضاءحقوق اإلنسان،  عن

 .وقواعد المحاكمات العادلة
بما فيها سياسة الخوصصة، ل تعميقها ر، عبالخدمات االجتماعيةتوجهاتها عمدت الدولة إلى ضرب واستمرارا في 

جهازها، االجتماعيةالخدمات  بعض والوظيفة  الشغل، الهشاشة في هااعتمادو ألجور، ها لتجميدو على أنظمة التقاعد،  وا 
التي تغيب بشكل كلي  ،وغيرها من اإلجراءات االقتصاديةوتوسيعها لدائرة اقتصاد الريع والتملص الضريبي العمومية، 
وحيد للتعاطي مع  أسلوبلمقاربة القمعية كما جعل الدولة تنحو نحو اوهو  .من خيرات البالد واالستفادةنمية الحق في الت

 ؛في ظل مقاومة شعبية وجماهيرية متفجرة في العديد من المناطق وتحميل نتائجها للفئات الشعبية، أزماتها الهيكلية،
خورباو  ير، بني ماللج، امنتانوت، تنغأوطاط الحا الريف، جرادة، زاكورة،ك  باإلضافة .بالعدالة االجتماعية لمطالبةا، ...ا 

إضرابات واعتصامات للمطالبة بتحسين األوضاع، والرفع من القدرة فئات أخرى من الموظفين والشغيلة  خوض إلى
 .لى القمعالمعهودة المبنية ع اإلستراتيجيةالشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، واجهتها الدولة بمقاربتها 

، ي إخراج اآللية الوطنية للوقاية من التعذيبوالقوانين المحلية، فإنه ال زال هناك تلكؤ ف االتفاقيوعلى مستوى الوضع 
تمادت  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ فيمان الملحقين بالعهد الدولي يلين االختياريو مصادقة على البروتوكفي الو 
من خالل فرض  ،استقبال بعض المقررين الخاصين وعرقلتح وقف تنفيذ عقوبة اإلعدام، عدم التصويت لصالدولة في ال

أما فيما يتعلق بالقوانين  .والمحامين المعني باستقالل القضاةالخاص  رالشأن بالنسبة للمقر  وكما هبعض الشروط، 
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الفاعلين، جميع يتم تمريرها دون إشراك  مشاريع القوانين أكثر من مقترحات القوانين، حيثطابع المحلية، فإنه يغلب عليها 
الحق ودون فتح نقاش عمومي حولها، مما جعلها قوانين ال تنسجم والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان، ونشير هنا إلى قانون 

 االتجار فيالمتعلق ب 62.02رقم  قانونوالالمنزليين، المتعلق بالعامالت والعمال  02.01والقانون رقم في المعلومة، 
وغيرها من التشريعات المحلية التي عبرت الحركة ، المتعلق بالخدمة العسكرية االجبارية 22.02والقانون رقم  البشر،

 .القانون الدولي لحقوق اإلنسانلحقوقية عن رفضها لعدم مسايرتها لمنظومة ا
 

راداحترام حق الشعب المغربي نظام ديمقراطي يكرس على ضرورة  وهو يؤكدوالمؤتمر،  السياسي  في تقرير مصيره تهوا 
نين المرتبطة بالعملية وكافة القوا، ة مدونة االنتخاباتطدمقر  أيضا ، يعتبر أن ذلك يتطلبوالبيئي واالقتصادي والثقافي

عبر نتائجها عن اإلرادة ، واتخاذ سائر اإلجراءات التنظيمية واإلدارية والعملية لضمان انتخابات حرة ونزيهة، تالسياسية
  .الشعبية
ين، مع ما نتج ، فإنه يجدد التعبير عن استيائه من استمرار هذا النزاع، منذ عشرات السنيهم النزاع حول الصحراء وفيما

هدار للطاقات االقتصادية، وعرقلة لبناء الوحدة المغاربية المنشودة، مؤكدا في نفس  عنه من ضحايا ومآس إنسانية، وا 
يمقراطي والفوري للنزاع، والتصدي لكافة االنتهاكات الناتجة عن النزاع مهما الوقت على موقف الجمعية بشأن الحل الد

 .كان مصدرها

من طرف إسبانيا، فإنه يستنكر تهاون الدولة في المطالبة  أما بالنسبة لسبتة ومليلية والجزر الشمالية المحتلة
رجاعها للمغربعمل على تحباسترجاعها وسكوتها على استمرار احتاللها، ويشدد على ضرورة ال  .ريرها وا 

، نسانالمعادية لحقوق اإل القوى اإلمبرياليةو  نكوصيةال األنظمة ، من موقع الضعف والتبعية، معوبخصوص عالقة المغرب
باعتبارها عدوا أساسيا لحق الشعوب في تقرير مصيرها، فإنه يندد باإلجراءات المؤدية إلى دمج المغرب، أكثر فأكثر، في 

األمني والمخابراتي ، كما تجلى ذلك بالخصوص في تعميق التعاون والخليجية وروبيةواأل اإلدارة األمريكية إطار استراتيجية
تعزيز التواجد العسكري للواليات تهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان، و ، مع ما ينجم عنه من انهذه الدولأجهزة المباشر مع 

قحام بالدنا في وق التراب المغربيورات عسكرية فالمتحدة األمريكية بالمغرب، وتنظيم منا فريقيا والمنطقة حروب بإ، وا 
من جرائم حرب  ينتج عنهوما  ،من العالميينواألمن تهديد للسلم  هذا شكلهاإلمبريالية؛ وما يللمخططات  العربية خدمة

 .وجرائم ضد اإلنسانية

الواليات االتحاد األوروبي و  ية التبادل الحر معالتراجع عن اتفاقبالدولة المغربية  المؤتمر يطالب ،تقدموبارتباط مع ما 
مع استحضار التزاماته في مجال حقوق اإلنسان في العالقات  ،المتحدة األمريكية، وعن كل االتفاقيات غير العادلة

  .القضائيبما فيها التعاون األمني و  ،التجارية الدولية وفي مختلف االتفاقات والشراكات التي يعقدها

المصادقة على كافة  عليه فرضي عالميا،كما هي متعارف عليها  ،بحقوق اإلنسان التزامه المغربن عال إكما أن 
واحترام حقوق اإلنسان في  ،ومالءمة التشريعات المحلية مع االتفاقيات المصادق عليها ،االتفاقيات الدولية في هذا المجال

لى البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي بالخصوص، من جهة أولى، المصادقة ع يستدعيوهذا ما . الواقع
حول الحقوق السياسية والمدنية بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام، واتفاقية روما بشأن االنضمام للمحكمة الجنائية الدولية، 

ثقافية، واالتفاقية والتوقيع على البروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية وال
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، بما فيها تلك المتصلة ات النقابية، ورفع جميع التحفظاتالصادرة عن منظمة العمل الدولية والمتعلقة بالحري 22رقم 
، وتنفيذ توصيات لجان حقوق اإلنسانباتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 

االتفاقية الدولية بشأن حماية جميع األشخاص من االختفاء  تطبيقمن جهة ثانية، لزم، ؛ كما يستن الخاصينوالمقرري
البروتوكول األول الملحق بالعهد الدولي حول الحقوق السياسية والمدنية، والبروتوكول تفعيل قرار التصديق على القسري، و 

طبقا لما هو  ،التعذيب للوقاية منلية الوطنية آلوتثبيت االملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 
البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وكل ضروب المعاملة القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة،  منصوص عليه في

خاصين وفرق ، وفتح المجال للزيارات التلقائية لكافة المقررين الزيارة أماكن االحتجازوحريتها في  استقالليتهامع ضمان 
 .العمل التابعة لألمم المتحدة

بدءا بإلغاء قانون مكافحة  مع معايير حقوق اإلنسان الكونية؛ االلتزامات المذكورة مالءمة التشريعات المغربية ستوجبوت
عادة النظر في قانون مع دمقرطة قوانين الحريات العامة، ومدونة الشغل،، وسحب مسودة القانون الجنائياإلرهاب،   وا 

قية الذي يستدعي إشراكا فعليا للحركة الحقو  الشيء ،...البيوت، والحق في المعلومةعامالت االتجار بالبشر، وقانون 
 .ت الممثلة للفئات المعنية بتلك التشريعاتوالمجتمع المدني ومختلف الهيئا

 :أيضاالمغرب  توجب علىالتزامات هذه إضافة إلى ما سبق، فإن 

 ق الدولية على على سمو المواثيينص صراحة  ومصادقة، شكال ومضمونا علماني إقرار دستور ديمقراطي
وعلى المساواة التامة بين لدين عن الدولة، والسياسة عن الدين، وعلى فصل حقيقي للسلط، ول ،التشريعات الوطنية

 هوالحريات كما وعلى ضمان كافة الحقوق و  وعلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، ،والرجال بدون قيد أو شرطالنساء 
 كونيا؛معترف بها 

 وعدم اإلفالت من  والمحاكمة، احترام سيادة القانون في الممارسة وعلى كافة المستويات، ونهج أسلوب المساءلة
 ؛تهكينالعقاب للمن

  ،لشرطة القضائية العامة، وجعل ا النيابة سلطة والحد من تغولالضمان الفعلي والعملي الستقالل السلطة القضائية
 القضائية؛السلطات حت إمرة ومراقبة ت

  مؤسسات المماثلة، ومطابقته للنسان، لمجلس الوطني لحقوق اإلتنظيم ا بإعادةالقانون المتعلق  مراجعةمواصلة
 ؛باريس المنصوص عليها في معايير

 ثقيف للت وضع خطة وطنيةتحت مسؤولية الحكومة، و " اإلنسان األرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق" تفعيل
 ؛الحقوقي

  المعتمدة من طرف الدولة بما يتالءم  الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسانإعادة النظر في
 اإلنسان؛ومقترحات الحركة الحقوقية، والمرجعية الكونية لحقوق 

  معها، بدل التشكيك األخذ بعين االعتبار تقارير المنظمات الدولية والوطنية حول أوضاع حقوق اإلنسان، والتجاوب
 .ضدهافي مصداقيتها، والتوقف عن تأليب الرأي العام 
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  :يجدد المؤتمر المرتبطة بالقمع السياسي، وبالنسبة لملف االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان

 صلة تأكيده على أن الحل العادل والشامل لهذا الملف ال يمكن أن يتم إال على أساس إعمال المعايير الدولية ذات ال
وعدم اإلفالت من  ،تحديد المسؤوليات عنهاالكشف عن كافة االنتهاكات و  بشأن والمرتكزة على الحقيقة الشاملة،

جبر الضرر الفردي والجماعي، حفظ الذاكرة، االعتذار الرسمي والعلني )العقاب، واإلنصاف بمختلف جوانبه 
عدم تكرار االنتهاكات الجسيمة مستقبال، وفي مقدمتها ، وتأمين متطلبات بناء دولة الحق والقانون كأساس ل(للدولة

اإلصالحات السياسية والدستورية والتشريعية والقانونية والتربوية، ووضع استراتيجية وطنية لمناهضة اإلفالت من 
 ؛العقاب

 صالحة، الذي أعدته لجنة متابعة توصيات هيئة االنصاف والم التقريرنشر ل دعوته المجلس الوطني لحقوق اإلنسان
ختالالت وتضمينه لتوصيات تصب في اتجاه التنفيذ الكامل والسليم لتوصيات الهيئة، وتعمل على تصحيح اال

 التي شابت عمليات الجبر؛
  مطالبته الدولة المغربية بتحمل مسؤوليتها في تنفيذ تلك التوصيات، باعتبارها حدا أدنى، بالمقارنة مع المطالب الدنيا

اإلنسان المنعقدة في  متجسدة في توصيات المناظرة الوطنية حول االنتهاكات الجسيمة لحقوقللحركة الحقوقية، ال
من أجل :" تحت شعار" المنعقدة  مسار اإلنصاف والمصالحة بالمغرب"دولية حول الندوة الو ، 6110نونبر 

 ؛بمدينة مراكش 6102من شهر أبريل  61/60/66أيام  "،ضمان عدم التكرار
  الحقيقة حول جميع الملفات المتعلقة باالنتهاكات  عن لكشفا لمواصلة آلية وطنية للحقيقة، تشكيلالعمل على

 .االختفاء القسريحاالت الجسيمة لحقوق اإلنسان، خاصة 
وهو يلح على ضرورة احترام حقوق اإلنسان عند المعالجة األمنية  ،، فإن المؤتمراإلرهاب ببالدنا مكافحةوبخصوص 

 اإلدانة المطلقة ألي عمل إرهابي موقف الجمعية الثابت من اإلرهاب والمتجسد فيعلى يؤكد  رهاب،والقضائية لملف اإل
فتئت الجمعية تنادي  الكفيلة باجتثاث جذور اإلرهاب، التي ما التدابيرعلى وضع يحث الدولة و ه، ضحايامع والتضامن 

 اعتمادومناهضة اإلمبريالية، و  وحدتها، على حترام حق الشعوب في تقرير مصيرها وتاحفاظا: بها وتناضل من أجلها
 تبنيالديمقراطية، وضمان الكرامة وحقوق اإلنسان السياسية والمدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية للجميع، و 

عالمية تعيد االعتبار للعقل وللفكر العلمي، وتحارب الفكر الخرافي ونزعات الال تسامح الديني سياسة تعليمية وثقافية وا 
 .والتحريض على الكراهية والعنصرية والتطرف والتكفير

من نشطاء عدد المعتقلين السياسيين ل ، وهو يدين وبشدة االرتفاع المهولفإن المؤتمر يتصل باالعتقال السياسي، وفيما
والصحفيين،  ،معطلينالو  ،طلبةالو ، والعمال، نقابيينالحقوقيين و كات االجتماعية، خاصة في الريف؛ وجرادة، والاالحر 
 :، يعلن عنوالمدونينستخدمي مواقع التواصل االجتماعي وم

  الحراكات االجتماعية  المعتقلين السياسيين، من نشطاء لالعتقال السياسي وبإطالق سراح كلمطالبته بوضع حد
الصحراويين، وعدد  مغرب، والنشطاءعن حقوق اإلنسان، ومناضلي االتحاد الوطني لطلبة ال الشعبية، والمدافعين

المتابعات التي تالحق العديد من نشطاء الحركات ووقف كافة  ،عتقلي ما يسمى بالسلفية الجهاديةمن م
 ؛االجتماعية
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  تأكيده  على أن األحكام الصادرة في حق معتقلي الريف وخاصة المرحلين إلى الدار البيضاء، ومعتقلي جرادة
كام جائرة وظالمة، وأنها صدرت عن قضاء لم يحترم أبسط شروط وزاكورة والصحفي حميد المهداوي، هي أح

المحاكمة العادلة، انطالقا من طرق االعتقال والتحقيق، مرورا بالتعذيب الذي مورس على عدد من المعتقلين، وهو 
من الخروقات، مما يجعل   وغيرها ما تشهد به الخبرة المنجزة من طرف المجلس الوطني لحقوق اإلنسان،

كمة استمرارا لهيمنة المقاربة القمعية التي اعتمدت عليها الدولة لمعالجة هذا الملف، عوض اإلنصات المحا
، خاصة أنها تهم حقوقا تندرج ضمن التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق إليها واالستجابةلمطالب المحتجين 

 ؛اإلنسان
 سجنا، مما رفع من معاناة  00، وتوزيعهم على استنكاره لعملية ترحيل عدد كبير من معتقلي حراك الحسيمة

 سراحهم؛فق إطالق عائالتهم، وحرمانهم من الحق في الزيارة، مطالبا بتجميعهم وتقريبهم من أسرهم في أ
 قرار وهو ما أكده  ،اعتباره المحاكمة التي تعرض لها الصحفي توفيق بوعشرين محاكمة غير عادلة واعتقاله تحكميا

 فيمافتح تحقيق "و" هجبر ضرر "و" بإطالق سراحه"الذي طالب  ،المعني باالعتقال التعسفي فريق العمل األممي
 ؛"ه كصحفيتتعرض له من انتهاكات لحقوقه وحرياته التي استهدف

  السلمية، ونشطاء الحراكات الشعبية  والنشطاء الحقوقيين الصحفيين في حق الصادرة الجائرة األحكامرفضه لكل
دانته ومختلف  والنشطاء الحقوقيين السياسيين بالمعتقلين للسلطة الموالية الصحافة تشهير فيألساليب ال وا 

 منتقدين للسياسات الرسمية للدولة؛ال
 كافة يوظف بشكل مخجل للنيل منأمام قضاء  ،يةتلفيق التهم الجاهزة والمتابعات القضائالعميق من  استيائه 

 ؛تلسياسات الدولة في كافة المجاال ات/المعارضين
 ،وعدد من المعتقلين اإلسالميين الريف وجرادة،حراك خاصة معتقلي  انشغاله بوضعية المعتقلين السياسيين، 

إضرابات طويلة عن الطعام، في عدد من السجون، واستنكاره للتجاهل التام للسلطات  الذين خاضوا والصحراويين،
الدولة بتحمل مسؤوليتها في  مطالبا الحياة،في سالمتهم البدنية بل ولحقهم مس بلوضعهم، رغم ما يتهددهم من 

 البدنية؛حياتهم وضمان سالمتهم  إنقاذ
  ،توفير الدعم والمساندة لكافة المعتقلين السياسيين، وفضح لدعوته كافة القوى المناضلة من أجل الحقوق والحريات

طسلب لحقوقهم، والضغط لما يتعرضون له من   ودون قيد أو شرط؛الق سراحهم فورا فتح حوار معهم وا 
 مبادرة الحركة الحقوقية الوطنية الداعية للعمل الوحدوي إليجاد حل سياسي يستهدف إطالق سراح كل تثمينه ل

 .المعتقلين السياسيين

، فإن المؤتمر، إذ يدين االنتهاكات المتواصلة في هذا لحق في الحياة والسالمة البدنية واألمان الشخصيا يهم وفيما
عمال العدالةبكشف الحقيقة  يجدد مطالبته، يها استمرار حاالت الوفيات في ضيافة السلطةبما ف ،المجال حول وفاة  وا 
والكشف عن الحقيقة في مقتل الشابة حياة بسالح الجيش في  ابراهيم صيكا،فكري، وكريم لشقر، وعماد العتابي و محسن 

جشع  تهان كرامتهن، وأيضا النساء العامالت ضحاياامرأة في إقليم الصويرة، بعد ام 00وفي قضية وفاة  ،عرض البحر
فريق الوقفة لتبعد تدخل القوات العمومية  عكيوي ووفاة فضيلة رى،كوبيو  والد تايمة الربح بكل من موالي بوسلهام،

ي ، الذين لم يتم فتح أفبراير 61قضية شهداء حركة  فيو ، أزرو قرب مركز سيدي المخفي بمنطقة  للسالليات االحتجاجية
وامتناع  تمادي المحاكم في إصدار عقوبات جديدة باإلعدام، أنهم أو لم يستكمل؛ مستنكرا، في نفس الوقت،تحقيق بش
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 ؛إلغائهاالمغرب عن التصويت لصالح قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بتوقيف تنفيذ عقوبة اإلعدام في أفق 
 :مطالبة الجمعية الدولة ب مؤكدا

 متعلقة على التوصية ال ،في الدورة المقبلة للجمعية العامة لألمم المتحدة ،التصويت اإليجابيم، و إلغاء عقوبة اإلعدا
 بوقف تنفيذ عقوبة اإلعدام؛

  تمشيط المناطق المزروعة باأللغام، التي تودي بحياة العديد من الضحايا في الصحراء، وتنتهك حقهم في السالمة
 وعائالتهم؛ مع جبر أضرار الضحايا البدنية والحياة،

 فعالة للحد من األعداد المهولة لضحايا حوادث و  متالئمة مع متطلبات دولة الحق والقانون، وضع استراتيجية
 .ومساءلة المشغلين والمسؤولين عنها قرات عملهم،مرتبطة بنقل العمال والعامالت لمخاصة الالسير، 

 :ب يطالب المؤتمر :وفي موضوع التعذيب

 درة عن اللجنة األممية المعنية باالتفاقية المنبثقة عن مناقشتها للتقرير الحكومي، وجعل حد تنفيذ التوصيات الصا
للتعذيب والعنف الممارس خاصة من طرف قوات األمن والدرك وحراس السجون ومختلف أجهزة السلطة األخرى 

ل حد لإلفالت من وجع ،في خرق سافر لقانون زجر التعذيب، وفتح تحقيق في حاالت الوفيات الناتجة عنه
غير المباشرين، ومالءمة القانون المغربي مع االتفاقية الدولية بشأن  سواء المباشرين أو ،العقاب للمسؤولين عنه

 سية والمهينة والحاطة من الكرامة؛مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القا
  الملحق باتفاقية مناهضة  االختياري وتكولالبر ينص عليها  التيالوطنية للوقاية من التعذيب، اآللية تفعيل

استقالليتها عن كافة المؤسسات الرسمية، مع تعديل قانون صالحياتها و احترام تام لضمان  التعذيب، مع
لحظة بتمكينهم منذ  المسطرة الجنائية قصد مراجعة ظروف الحراسة النظرية لضمان سالمة الخاضعين لها،

 النظرية وتقليص مدتها واحترامها؛ ن مراقبة حقيقية ألماكن الحراسةمن زيارة المحامي، وتأمي التوقيف
 كامة األمنية الجيدة؛تعديل قانون حصانة العسكريين بما يتالءم ومتطلبات دولة الحق والقانون والح 
 درك، اتية التابعة لألمن الوطني، والر تمكين الحكومة والبرلمان من مراقبة ومحاسبة كافة األجهزة األمنية والمخاب

 .والجيش، مع توضيح مهامها وصالحيتها

االنتهاكات  إذ يستنكر فإن المؤتمر ،والضمير وحرية المعتقد ما يخص احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعيةوفي
وحرية  ، وخاصة منها الحقوق المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والتنقل والصحافة والتجمع والتظاهرتي تطالهااليومية ال
وحماية المعطيات الشخصية لمرتادي مواقع  وحرية العقيدة والوجدان والضمير، ،وتأسيس األحزاب والجمعيات التنظيم

إلى  يدعو ؛وكافة الحريات الفردية األخرى المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان التواصل االجتماعي،
والعمل على تجريم  القانونية والعملية التي تكبلها، ورفع كافة القيود وحق االختيار بالنسبة للتجنيد، ،حق المعتقدضمان 

 :يطالب بـشكل خاص بو؛ الفتاوى المحرضة على العنف والكراهية

  الديمقراطية، واحترام حقوق ق اإلنسان وكافة الحركة الحقوقية والنقابية رفع الحصار عن الجمعية المغربية لحقو
 التي تطالهم؛اإلنسان، ووقف كل أشكال التضييق المدافعات والمدافعين عن حقوق 

  وتنفيذ اإليداعاحترام سيادة القانون فيما يتعلق بالحق في التنظيم، بتمكين جميع الهيئات من حقها في وصول ،
 ؛(ورذج)القضائية الصادرة لفائدتها، ووقف استعمال القضاء في حل الجمعيات القرارات واألحكام  كل
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  عوي، عبر تمكين نية والعملية أمام ممارسة الحق في التنظيم والنشاط السياسي والنقابي والجمرفع العراقيل القانو
الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، شبيبة النهج الديمقراطي، العدل )عدد من الهيئات 

، وجمعيات اإلنسانحقوق والعديد من فروع الجمعية المغربية ل جمعية أطاك، واإلحسان، جمعية الحرية اآلن،
القانونية، ومن حقها في االستفادة من القاعات العمومية، وممارسة  اإليداعمن وصول .( .ومحلية وطنية أخرى

 لتماطل والشطط في استعمال السلطة؛نشاطها بدون قيد أو شرط، وجعل حد لسياسة ا
  في الفضاء الرقمي، ي تطال حرية التعبير وقف االنتهاكات التي الحصول والولوج إلى المعلومة، و الحق فكفالة

وحماية مع احترام  لك المراجع األممية،، كما تنص على ذخفاء الهوية وتشفير المعطياتوضمان الحق في إ
 ؛لمعطيات الشخصيةالخصوصية وا

 طالق، نالتنصيص قانونيا وبوضوح على حماية المدافعات والمدافعين عن حقوق اإلنسا سراح المعتقلين  وا 
 ،رفع العراقيل القانونية والعملية أمام ممارسة الحق في التنظيم والنشاط السياسي والجمعويو م تعسفيا فورا، منه

مراجعة الشاملة لقانون ع القانونية بصفة عامة، والوجعل حد لسياسة التماطل في تسليم وصول اإليدا
 ؛في اتجاه دمقرطته األحزاب

 ورفع الحظر العملي عن  ،للطلبة والسياسية والحريات النقابية سلميوقف انتهاك الحق في التجمع والتظاهر ال
، وخلق الشروط لتسترجع الجامعة دورها التنويري واحترام حرمتها المغربية عن الجامعة الحصار، و أوطم

 ؛بعيدا عن العنف والتعصب الفكري والعقائدي ،والديموقراطي
 متابعة  استنكارو  ،لحق في اإلعالم وحرية الصحافةالحواجز القانونية والعملية أمام ممارسة ا إزالة

اإلعالم "ونهج سياسة إعالمية عمومية ديموقراطية أساسها ، في جنح الصحافة بالقانون الجنائي ات/الصحفيين
، مع تسخير وسائل اإلعالم الرسمية لخدمة حقوق اإلنسان وضمان حق االختالف والتعبير "العمومي للجميع

ظيمات وكافة فعاليات المجتمع المدني، وتوقيف المضايقات والمتابعات التعسفية ضد الحر لألشخاص والتن
، والكف عن االعتداءات الجسدية منها الصحفيين، وتمكين الصحافيين المحرومين تعسفا من بطائق االعتماد

للقوات  ةواإلهانات اللفظية ضد الصحافيين أثناء مزاولة مهامهم، خاصة عند تغطيتهم للتدخالت العنيف
وكذلك وضع حد للتمييز الممارس من طرف الدولة في توزيع جزء من المالية  العمومية ضد االحتجاجات؛

 ؛العامة على بعض الصحف، واستثناء غيرها من هذا الدعم عن طريق اعتماد معايير شفافة واحترامها
 ،والتي تقضي إلى إشهار سيف  جعل حد لسياسة الخطوط الحمراء المناقضة لحرية الرأي والتعبير والعقيدة

 في هذا المجال؛المحاكمات في وجه عدد من الممارسين لحقهم 
  222تحمل الدولة لمسؤوليتها في وضع حد للمساس بالحقوق الفردية، أيا كان مصدرها، مع إلغاء الفصلين 

 .من القانون الجنائي 221و

وهو ما اتضح،  ،تكريس عدم استقاللية القضاءاستمرار ر عن انشغاله من يعب أما بالنسبة لملف القضاء، فإن المؤتمر
 هواعتماد، والنشطاء ات/وتسخيره لتصفية حسابات السلطة مع عدد من المعارضين القضاء مرة أخرى، من خالل توظيف

 :يطالب بما يليو ؛معايير المحاكمة العادلةل هوانتهاك وحيدة لإلثبات،، كوسيلة على محاضر الضابطة القضائية
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 ولتطهيره من الفساد وتنفيذ  فعال، ذ التدابير الدستورية والتشريعية واإلجرائية إلقرار القضاء كسلطة مستقلةاتخا
والجماعات المحلية وذوي  جميع أحكامه، بما فيها تلك الصادرة ضد الدولة واإلدارات والمؤسسات العمومية

 ؛ويطالب بتنفيذ آالف األحكام الصادرة لفائدة العمال المطرودين منذ سنوات، النفوذ
  هفي الولوج إلى القضاء والمحاكمة العادلة والمساواة أمامفي مجانية التقاضي، و ( ة)ضمان حق المواطن ،

 ؛تعذيبالتعرض للبمزاعم  خاصة تلك المتعلقةشكاوى مختلف ال وفي النظر في
 ي التنظيم المستقل والحق النقابي، بما يعزز الدفاع عن مبدأ استقاللية القضاء، تمكين القضاة من الحق ف

 حول الحريات النقابية؛ 22لية رقم انسجاما مع مقتضيات اتفاقية منظمة العمل الدو 
 في قانون العدل العسكري الجديد، وفي مقدمتها عقوبة اإلعدام ويطالب الواردة المقتضيات السلبية  الغاء جميع

 .يرهابتغي

 في أوضاع السجون، ستمرار التدهور المسجلا وفي الجانب المتعلق بأوضاع السجون، يسجل المؤتمر 
الممارسات و ، واالكتظاظ ؛(قواعد مانديال) السجناء لمعاملةدنى من القواعد النموذجية لحد األعدم التقيد باو 

والعالج واالدماج بعد انقضاء المدة ة لى المشاكل المتعلقة التغذية واإلقامإباإلضافة ؛ الحاطة بالكرامة
 .السجنية

 بمراجعة السياسة الجنائية التي أدت إلى االكتظاظ، بدءا بتخفيض عدد الموضوعين  ولهذا يطالب المؤتمر
عمال المعايير الدولية لمعاملة السجناء،  قرار العقوبات غير السالبة للحرية، وا  رهن االعتقال االحتياطي، وا 

من العقاب للمتورطين في االنتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق السجناء، والتي أصبحت وجعل حد لإلفالت 
 ؛...موضوع اعتراف من المجلس الوطني لحقوق اإلنسان من خالل تقاريره في الموضوع

  تحسين أوضاع السجون على مستوى اإلقامة والتغذية والعالج الطبي، وتنظيم المراسالت والزيارات، ومعاملة
عداد السجناء لالندنات والسجناءالسجي ماج في المجتمع بعد ، واحترام الحق في متابعة الدراسة والتكوين، وا 

 اإلفراج عنهم؛
  طبقا للمعايير الدولية ذات الصلة؛ومخاطره، ومراجعة القانون المنظم للسجون، االكتظاظ معالجة ظاهرة 
  واإلطالعبدون تمييز بزيارتها  الحقوقيةونات الحركة مكتفعيل اللجان اإلقليمية لمراقبة السجون، والسماح لكل 

 على أوضاعها؛
 ،ضفاء كامل الشفافية على إجراءاته شكل إحدى الوسائل المهمة لمعالجة ي نهأخاصة  دمقرطة قانون العفو، وا 

 .، وجبر األضرار الناتجة عن المحاكمة غير العادلةاالكتظاظمعضلة 

له من  ن/فإن المؤتمر بعد وقوفه على محنتهم وما يتعرضونن حقوق اإلنسان، المدافعات والمدافعين عفيما يرتبط ب
 :إلىتضييق، ومحاكمات وتشويه، فإنه يدعو 

 وتفعيله؛ ماية النشطاء الحقوقيينإلعالن العالمي لحالتزام الدولة با 
  حقوق ي في حماية الحيو من الحماية الالزمة للقيام بدورها وتمكينها  ،الحقوقيةاحترام ودعم الدولة للحركة

 اإلنسان والنهوض بها؛
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  والمحاكمات  ،القمعيةالتعسفية و ووقف المضايقات واإلجراءات  ،اإليداعتمكين الجمعيات الحقوقية من وصول
ضد المدافعات والمدافعين عن حقوق اإلنسان، وسن إجراءات قانونية لحمايتهم، وفتح تحقيق في كل ما 

 له من انتهاكات؛ ن/يتعرضون
 من استعمال اإلعالم العمومي، والولوج للفضاءات العمومية للقيام  ،وبدون تمييز ،الجمعيات الحقوقية تمكين

 ر قيم وثقافة حقوق اإلنسان؛برسالتها في نش
 عبر توفير  ،من اإلمكانيات المادية والبشرية ،مركزا وفروعا ،دعم الجمعيات الحقوقية من خالل تمكينها

 .حاجياتها وحجم فعلهامتفرغين ومقرات وذلك وفقا ل

عند مسألة تراجع مجددا وقد توقف  ؛التطور العام للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فإن المؤتمروبشأن 
، الدستور المغربي عن المكاسب السابقة في هذا المجال، من خالل االلتفاف على مسؤولية الدولة في توفير تلك الحقوق

يسجل أيضا في هذا  ؛المالية العالمية اقتصاد البالد بالدوائر المديونية ورهني أغرق البالد في وفشل مشروعها التنموي الذ
 :الباب

  وتعمق االنتهاكات بشأنها، نتيجة النظام االقتصادي السائد، وضخامة خدمات المديونية الخارجية، استمرار
وتهريب  ،لدولة التي أصبحت متعارضة مع التنميةوانعكاسات السياسة الليبرالية المتوحشة، خاصة بالنسبة لميزانية ا

، واالنخراط الكامل في على سياسة التسلح نفاق المتزايداإلو  ،لجنات الجبائية من طرف ذوي النفوذاألموال إلى ا
مع استمرار  واتساع دائرة اقتصاد الريع، العولمة من موقع الضعف، والنهب السافر للمال العام والثروات الوطنية،

كما هو الشأن بالنسبة لالنتهاكات المرتبطة  ،طات في نهج سياسة اإلفالت من العقاب بشأن الجرائم االقتصاديةالسل
 اسي؛بالقمع السي

  مقاربة جديدة في  اعتماد يستلزممما  وبإقرار من الدولة نفسها؛ تنمية البشرية،سياسة الدولة في مجال الضعف نتائج
وفق ما ينص  ،ةالوطني ثروةدولية لحقوق اإلنسان، وتمكن من التوزيع العادل للالمعايير التنسجم و  ،مجال التنمية

 .عليه اإلعالن العالمي حول التقدم واإلنماء االجتماعي

 :على لذلك فإن المؤتمر يؤكد

 والبيئي،ربي في تقرير مصيره االقتصادي واالجتماعي والثقافي حق الشعب المغ القاضي بضمان مطلب الجمعية 
وتحمل الدولة لمسؤوليتها الكاملة في ضمان جميع الخدمات  الخارجية،إلغاء المديونية جل من أجراءات واتخاذ إ

 ؛االجتماعية
  نهب، تبذير، سطو، فساد، اختالس، رشوة، )عدم اإلفالت من العقاب في الجرائم االقتصادية  مبدأ إعمالضرورة

إحدى األسباب  ، التي شكلت، ومازالت،...(يبيموال للخارج، الغش الضر امتيازات غير مشروعة، تهريب األ
بدءا بإحالة تقارير المجلس األعلى  ،واالجتماعيةاألساسية لحرمان المواطنين والمواطنات من حقوقهم االقتصادية 

 .للحسابات على القضاء

 :لشغل فإن المؤتمر ينبه إلىوبالنسبة للحق في ا
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  التعاقد، وتفويض العديد من الخدمات،  والخاص زاد من فداحته مالعا ينفي القطاع ،الهشاشة في الشغلتعميق كون
 ان اجتماعي وتغطية صحية، وغيرهما؛، من ضموان المكلفين بالحراسة والنظافةالمتعلقة باألع تلك بما فيها

 المكشوفة أو المقنعة لماليين  عطالةلهذا الحق، وهو ما يتجسد بالخصوص في ال استمرار االنتهاك الفادح خطورة
 اآلالف من حاملي الشهادات العليا؛المواطنين والمواطنات، بمن فيهم مئات 

 هذا المجال  خالل السياسات العمومية فيمن ذلك يتجلى و  للسلطات مع مطلب الحق في الشغل، التعامل السلبي
أضرار ، ووجهت بالقمع والعنف الذي نتجت عنه قويةحتجاجات كان مصدرا ال األمر الذي ؛اإلقصاءتكرس التي 

 .ا واضحا التفاقية مناهضة التعذيبمست في العمق الحق في السالمة البدنية، وشكلت خرق ،جسدية بليغة

يعبر عن استنكاره لالنتهاكات الخطيرة التي ما انفكت تطالها، والخرق السافر  ة، فإن المؤتمريلحقوق الشغاليخص  فيماأما 
عها مع خرق مقتضيات قوانين السلطات العمومية، التي واصلت تطبيعلى مرأى ومسمع من  على عالتها،، لمدونة الشغل

 .الشغل

 تجريمها وخرقها وضعف الحماية المخصصة لها، ومحدودية استمرار يستنكر ما يتصل بالحريات النقابية، فإن المؤتمروفي
 حرمان فئات مهنية منها؛ وتكريس تدخل النقابات 

 :يطالبوبناء على هذا فإن المؤتمر 
 وبإلغاء كل المقتضيات ، بوصفها جزءا ال يتجزأ من حقوق اإلنسانوالحريات النقابية ام الحقوق العماليةاحتر ب ،

من  1والفصل  من القانون الجنائي، 622المعرقلة للحق في اإلضراب والعمل النقابي، وفي مقدمتها الفصل 
المقتضيات التشريعية والتنظيمية ات للحق النقابي، وسائر /بشأن مباشرة الموظفين 0212فبراير  1مرسوم 

 ؛المنافية للحق الدستوري في اإلضراب وللحريات النقابية
 خاصة 022و 020و 22 مقدمتها االتفاقياتوفي  ،على االتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية مصادقةلا ،

 ؛اتفاقية 021أن الدولة لم تصادق على نصف عدد االتفاقيات الذي يقارب 
  في اتجاه دمقرطتها، وضمان استقرار العمل، وتوفير األجر  الدولي،قوانين الشغل المحلية مع القانون ل كمالءمة

والتراجع عن  ،واحترام الحق في الحماية االجتماعية الكريم،العادل والضمانات االجتماعية التي توفر العيش 
 ؛الحق في التقاعد علىأجهزت التي التشريعات 

 وفي  القطاعات االجتماعية واألجراء بشكل عام،والتي تهم  ،اركية عبر وضع المشاريع الكبرىإقرار المقاربة التش
التعليم، مشروع القانون  إلصالح 6101/6101االستراتيجية ، والرؤية 02.10رقم  القانون اإلطارمقدمتها 

 . الخاص بالنقابات ومشروع القانون المتعلق بممارسة حق اإلضراب
 

أن أوضاع  يسجل المؤتمر األخرى، التي تشكل ركائز أساسية للحق في العيش الكريم، وق االجتماعيةيتصل بالحق وفيما
 :هذه الحقوق مازالت متردية، وهو ما تمثل بالخصوص

 :التعليمبالنسبة للحق في 
  تمادي الدولة في تفكيك المدرسة العمومية، بما فيه تقنين الهشاشة في مجال التوظيف، عبر انصياعها

اقتصادية على حساب المواطنين  الءات الدوائر المالية العالمية، واستحضارها للتوازنات الماكروإلم
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 مشروع ، وذلك عبر محاولة تمريروالمواطنات، وتحميلهم عبء غياب مقاربة استراتيجية للدولة في هذا المجال
الرؤية االستراتيجية تطبيق العلمي، و المتعلق بالتربية والتعليم  والتكوين والبحث  02.10القانون اإلطار رقم  

                                                                                              ؛6101/6101  التعليم إلصالح
 مما جعل المغرب  ،منفتح على مجتمع المعرفةجيد وعلمي  السياسات التعليمية في تحقيق تعليم عمومي فشل

، في غياب أية مساءلة حول الميزانيات في مجال جودة التعليم ذيل األنظمة التعليمية في العالم صنف فيي
التي التزم بها  يفسر عدم تحقيق األهداف ؛ الشيء الذيالفاشلة "اإلصالح"مختلف برامج ل رصدتالمهولة التي 

 ؛المدرسي رالهداربة وتعميم التعليم ومح ،المغرب في إطار البرامج األممية للقضاء على األمية
 همال المؤسسات التعليميةالفرص وما يشكله من انتهاك للمساواة وتكافؤ ،التمادي في سياسة الخوصصة  ، وا 

 لمدارس العليا، ككلية الطب؛، وفتح مجال الخوصصة في اتفويت عدد منها للخواصو بل  ،العمومية
 ييب دور التعليم في إشاعة ثقافة حقوق اإلنسان تفاقم مشاكل المناهج والمقررات وضعف البنيات التحتية، وتغ

والقيم اإلنسانية، وضعف االهتمام بالعنصر البشري، والفشل في اإلشراك الحقيقي لكافة المعنيين عند وضع 
 .الذي عرفته المنظومة التعليمية ،وهي عوامل ساهمت كلها في االنهيار ؛الخطط واالستراتيجيات

 :ة والعقليةللحق في الصحة الجسمي بالنسبة

  تخلي الدولة عن تحمل مسؤوليتها األساسية في ضمان حق الجميع في الصحة، الشيء الذي أفضى إلى انتهاك
اإلنسانية للمواطنات والمواطنين، ويظهر ذلك من خالل ضعف الميزانية المرصودة للقطاع، والتي تقل  الكرامة

 كثير عن المعدل المعمول به دوليا؛ب
 والفساد المستشري في  ،منظومة الصحية، والمتجلية في تراجع مستوى بنيات االستقبال وجودتهاالتدهور المريع لل

بينما لم  بيقه؛والعراقيل أمام تط (AMO)وضعف نظام التأمين اإلجباري عن المرض  ،مؤسسات الصحة العمومية
سنوات من  بعد الصدد الحلول المنتظرة في هذا (RAMED)عن المرض للمعوزين  يقدم نظام المساعدة الطبية

 ؛تطبيقه
 الخواص، األمر مام المستثمرين الذي أصبح مفتوحا أ ،ضعف مراقبة الدولة لمرافق الصحة المتعلقة بالقطاع الخاص

 ربات التي أدت الستنزافهم ماليا؛الذي جعل المواطنين والمواطنات عرضة للمضا
  ا مم ،حسب االحصائيات الرسميةفي المائة  22لى إ بأمراض عقلية ونفسية وصلتارتفاع نسبة المغاربة المصابين

في ظل ضعف المؤسسات الصحية واألطر الطبية ال سيما ، ذلكاألسباب التي أدت إلى حول يطرح التساؤل 
 .المختصة في هذا المجال

 :سبة للحق في السكن والعيش الكريمبالن 

 سكن االجتماعي المعلن عنها من طرف سياسة ال تواصل االنتهاكات الصارخة للحق في السكن، بحكم تعثر
خالء القسري للسكان من مساكنهم أو والتزايد الملموس لحمالت اإل رية،الحكومات واستحكام المضاربات العقا

أراضيهم دون تقديم بديل من طرف الدولة، ومعاناة العديد من األحياء من انهيار المساكن فوق رؤوس 
 ها في تفادي وقوع ذلك؛ات لمسؤوليتقاطنيها، دون تحمل السلط
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  ،فشل جميع البرامج الداعية إلى إيواء قاطني السكن غير الالئق، أو األحياء المبرمجة في إطار إعادة الهيكلة
نارة،  وغيرها من مع استمرار معاناة السكان نتيجة غياب البنيات التحتية من قنوات للصرف الصحي، وا 

 مستلزمات السكن الالئق؛
 جة السياسات االقتصادية الرامية نتي ،بين فئات وشرائح واسعة من المواطنات والمواطنين قعانتشار الفقر المد

ساسية نتيجة التقليص المستمر فع الدولة يدها عن دعم المواد األور  ،لى ضرب القدرة الشرائية للمواطنينإ
اطي مع الكوارث وغياب مقاربة ناجعة للتع ،سعاروتحرير األ ،مادات المرصودة لصندوق المقاصةلالعت

 .المناطق النائية والمعزولةفك العزلة على و  ،الطبيعية

باعتماد سياسات اقتصادية واجتماعية توفر لجميع المواطنين والمواطنات متطلبات العيش  ولكل هذا يطالب المؤتمر
  .المجانية المالئمة الضرورية لصيانة كرامتهم، وتكفل لهم حقهم في التعليم الجيد والسكن الالئق والخدمات الصحية

 :يسجل المؤتمر ،والماء فيما يخص الحق في األرض

 أو  ،سبب سياسات طرد السكان من أراضيهمب ،تزايد الحركات االحتجاجية للمدافعات والمدافعين عن هذا الحق
 ؛القانون دون بديل مقبول نطاقنزعها من طرف إدارات الدولة خارج  عليها، أواستيالء ذوي النفوذ 

 ا إال أنه ،ادة النساء السالليات من استغالل األرضإيجابية التنصيص قانونيا على استفيلها جتسالجمعية رغم ن أ
بنزع  ،الساللية باألراضيالمتعلقة  22.02و 20.2و 26.02مشاريع القوانين رقم سمح ت تعبر عن خشيتها من أن

سيعمق من معاناة وهو ما  ،ريين والشركاتوتفويتها للمالكين العقا مستغليها ألجل منحها األراضي منتلك 
 .الفالحين الصغار

 ،في كل ما يهم أراضيهم ات/ويطالب الدولة بإشراكهم ،عن تضامنه مع المدافعات والمدافعين عن الحق في األرضويعبر 
ل السلطة اء من رجامنهم وعدم اإلفالت من العقاب للمعتدين عليهم سو  ات/وجبر ضرر المتضررين ،نا/واحترام حقوقهم
 أو ذوي النفوذ؛

يجاد حل  ،من الحق في األرض والماء وتحديد الملك الغابوي االستفادةسن قوانين عادلة تضمن على ضرورة  يؤكد وا 
تدمير للمحاصيل على الفالحين، و  اعتداءاتتؤدي في الغالب إلى  وصراعات،الذي تنتج عنه مواجهات  لمشكل المراعي،

 .الزراعية

تفعيل في  يستنكر تماطل الدولة الثقافية، والسيما الحقوق اللغوية والثقافية األمازيغية، فإن المؤتمر وفيما يهم الحقوق
في لغة وثقافة كدماجها إوعدم ، ذلكالقانون التنظيمي المتعلق ب الطابع الرسمي للثقافة واللغة األمازيغية، والتلكؤ في إخراج

 :بـيطالب و  ؛والثقافة االمازيغيتين صل في مجال تدريس اللغةكما يستنكر التراجع الحا ؛كافة مناحي الحياة
 ؛تقوية البنية التحتية الثقافية، والرفع من االعتمادات المخصصة للمجال الثقافي 
 مات المغرب في مجال حقوق اإلنسان؛وضع سياسة ثقافية متالئمة مع التزا 

الحق في البيئة السليمة، وباتخاذ كافة مناخية، و  بإقرار عدالة يطالب وبخصوص الوضع المقلق للبيئة فإن المؤتمر
، لمسؤولين عن نهبهالالطبيعية من االستنزاف والتبذير، ووضع حد لإلفالت من العقاب والثروة اإلجراءات لحماية الموارد 

ا فيه الماء وحقهم في الماء بم وتمكين سكان العديد من المناطق، من االستفادة من ثرواتهمالستنزاف الثروة المائية، و 
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وتحديث الترسانة القانونية في هذا  ،؛ كما يدعو إلى إخراج القوانين الخاصة بحماية البيئة إلى الوجودالصالح للشرب
  .المجال

بما  المجاالت،أن بالدنا ما زالت بعيدة عن إعمال مبدأ المساواة التامة وفي كل  وبالنسبة لحقوق المرأة، يسجل المؤتمر
 ،نظرا لتقييدها في الدستور المغربي بالثوابت وبعدم تعارضها مع القوانين المحلية اإلرث،نية والمساواة في فيها الحقوق المد

من أجل المساواة بين الجنسين في كل المجاالت "مما يفرغها من معناها؛ وهذا ما أدى بالجمعية إلى مواصلة رفع شعار 
 ".دون تحفظاتو 

ضعف تطبيق مقتضياته اإليجابية، نظرا لبعض مضامينه غير القابلة للتطبيق  مريسجل المؤت قانون األسرة،يخص  وفيما
واعتبارا بالخصوص لطبيعة جسم قضاء األسرة المتسم بالعقلية المحافظة إلى جانب  للعراقيل المتعددة في هذا المجال؛و 

 :لىع في هذا الباب يشددكما ال يفوته أن  التي تطبع القضاء المغربي؛ ،العاهات األخرى
  مما يستوجب رفع القدسية عن التشريعات  ،المعايير الكونية في مجال حقوق النساء يستوفيأن هذا القانون ال

 المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان؛ متالئم مع وعلماني ديمقراطي مدنيووضع قانون  ،المنظمة لألسرة
 من جهة، جعل حد لإلفالت من  وجب؛األرقام الرسمية خطورتها تست أن ظاهرة العنف ضد المرأة التي تؤكد

لعدم مناهضة العنف ضد النساء لقانون المتعلق بتعديل ا ؛ ومن جهةالعقاب لمرتكبي العنف المبني على النوع
 ؛تالؤمه مع المعايير الدولية

 يطالب المؤتمر بحق المرأة في تملك جسدها وفي القرار فيما يخص، ق المرأة في الوقف اإلرادي للحملبخصوص حو 
ما يمكن المرأة من حقها في اإليقاف اإلرادي تطلب تضمين القوانين والتشريعات مما ي ،الرغبة واالستعداد للحمل والوالدة

 .للحمل تحت الرعاية الطبية

 قانونالهذا المؤتمر بأن  يعتبرف ،المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز هيئةالقانون المتعلق بإحداث  أما فيما يهم
نجاز الدراسات  ق اإلنسان، وحصر دورهاجعية الكونية لحقو همش المر  في إبداء الرأي االستشاري، واقتراح توصيات وا 

فضال على أن أغلبية  ،ة وفي األجهزة المنبثقة عنهافي الهيئ لية التعيين،آكما أن اعتماد  ؛وتلقي الشكايات والتقييم
 ة االستقاللية؛للدولة، يفقدها صف األعضاء من ممثلي المؤسسات الرسمية

باعتماد منهجية تشاركية حقيقية، من أجل بلورة  ولما يسمى برنامج إكرام، ،وجذرية للقانون كاملةلمراجعة  دعولذلك ي
 .مشروع يستجيب لمبادئ باريس الخاصة بالمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

جر ، خاصة فيما يتعلق بالسن واأليوتللعديد من مقتضيات القانون الخاص بحماية العامالت في الب رفضهيعرب عن 
 ؛...، والمراقبةوساعات العمل والحماية االجتماعية

االستجابة لمطالب الحركة النسائية والحقوقية بشأن تغيير شامل للقانون الجنائي، بما يضمن المساواة والكرامة ب يطالبو 
تكرس ثقافة  ،اءات تربوية وتثقيفية واسعة وعميقةاتخاذ إجر ، مع واالغتصاب للمرأة، ويحميها من العنف والتحرش الجنسي

 .وتغير النظرة التمييزية والدونية للمرأة ،المساواة
 ،واألمهات العازبات ،البيوتكالعامالت في ؛ باالهتمام بأوضاع النساء المعرضات للعنف والهشاشة إذ يوصي ،والمؤتمر

وبوضع سياسات  ؛وضحايا االغتصاب نساء ذوات اإلعاقةوال ،القادمات من إفريقيا جنوب الصحراء خاصةوالمهاجرات 
في الولوج  وحق المرأة بضمان المساواة في الشغل، واحترام الحق في األمومة،  يطالب ؛للنهوض بالمرأة في العالم القروي



15 

رض والموارد، للعالج والصحة بما فيها الصحة اإلنجابية؛ هذا باإلضافة إلى إعمال حقوق المرأة في السكن الالئق وفي األ
من أجل المساواة في امتالك األرض في وكذا  النتزاع حقهن؛مشيدا بنضال النساء السالليات اللواتي خضن معارك عديدة 

وتوفير الحماية العملية للنساء  ن دون موجب حق،مواجهة األعراف والقوانين التمييزية ومحاوالت االستيالء على أراضيه
 مان حصولهن على التعويض وجبر الضررضحايا االتجار في البشر، وض

باالستجابة باإلدماج االجتماعي الفوري لهم، و يطالب  عاقة،اإل ذويوهو يستحضر الواقع المزري لألشخاص  ،إن المؤتمر
ء تظاهراتهم االحتجاجية وحمايتهم من العنف المسلط عليهم أثنا اإلعاقة المعطلين، ذويلألشخاص للمطالب الحقوقية 

عمال العدالة بخصوصو  ،السلمية  األشخاص المناسبة لتشغيلكوطا ال تفعيلكفوفين بمقر وزارة التضامن، و موفاة أحد ال ا 
 .حاملي الشهاداتذوي اإلعاقة 

، إذ يعبر عن قلقه العميق إزاء التصاعد الخطير لجرائم العنف واالغتصاب واالستغالل الجنسي ضد األطفال المؤتمر،و 
فالت العديد بتساهل القضاء مع المتورطين في تلك الجرا يندد ،، واستخدامهم في التسولوتفشي ظاهرة أطفال الشوارع ئم وا 

العقوبات في حق مغتصبي األطفال، ومحاربة السياحة تشديد  على ضرورة ويؤكد منهم من العقاب؛
ممارسة العنف التعليم و  الحرمان منو ، طفالالطفالت واألتشغيل  قبيلمن  ،بجعل حد لالنتهاكات األخرى مطالبا الجنسية،
المغربي مع اتفاقية حقوق  وهو ما يتطلب مالءمة التشريع ؛م من مقومات الحياة الكريمةالعديد منه عدم تمكينو ضدهم، 
وتحديد السن  من اتفاقية حقوق الطفل 02رفع الفعلي لتحفظات المغرب على المادة ال على ضرورة  كما يلح ؛الطفل

 .سنة 18في  والزواج دنى للشغلاأل

رغم الحصار ومنع أنشطتها في إشاعة قيم حقوق اإلنسان وسط الشباب،  وهو يقف على ما بذلته الجمعية ،إن المؤتمر
عبر تحمل المسؤولية في الهياكل الوطنية  منهم في العمل الحقوقي، يدعدالإشراك  يسجل ؛الموجهة لهذه الفئة

وخاصة منها الحقوق  ،سياسية والمدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافيةحقوق الشباب الباحترام  يطالب الدولةو  والمحلية،
ربوية، التراجع عن قرار تفويت المرافق التالوزارة الوصية إلى  كما يدعو الشغل والصحة والثقافة، والترفيه؛المتعلقة بالتعليم و 
وتوفير كل الشروط لتمكينها من أداء رسالتها لحوار مع الحركة الجمعوية التربوية والتجاوب مع مطالبها، ووضع آليات ل

 والملتقيات الشبيبية تنظيم المخيمات الحقوقية وتمكين الجمعية من  ،كما قامت بذلك منذ عقود مضت ،على أحسن وجه
 .، وتشكيل النوادي في الوسط التالميذي والطالبي ومن خالل دور الشبابالسنوية

من أصل مغربي، سواء في دول الخليج  ات/تزايد مآسي المهاجرين مر يسجلإن المؤتفقضايا الهجرة، وفيما يرتبط ب
خاصة بسبب نظام الكفيل، أو بالبلدان الغربية خاصة بعد تفاقم األزمة االقتصادية، وما نتج عنها من فقدان ماليين الناس 

لربط التعسفي بين الهجرة لمناصب الشغل، وتزايد االضطهاد العنصري وتحميل المهاجرين أسباب األزمة، واستمرار ا
ذ يستنكر والتطرف الديني واإلرهاب؛ تشديد قوانين ات بالخارج بسبب /المهاجرين اإلجراءات التي تضيق الخناق على وا 

 ..من براثين الشبكات العالمية لالتجار في البشر والمهاجرين المهاجراتبحماية يطالب ، وباالهجرة في أور 

ذه الفئة الهشة في التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية، سواء بالنسبة للبلد األصلي أو منه بدور ه اعترافا ،والمؤتمر
 ات/والالجئين ات/بضمان احترام الحقوق األساسية للمهاجرين السلطات المغربية يطالب بلد العبور أو بلد االستقبال،

واحترام مقتضيات  النظامية للمغاربة نحو الخارج، رغي لمآسي الهجرةبوضع حد و  اللجوء ببالدنا دون تمييز، ات/وطالبي
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مع مالءمة  ،تفاقية جنيف لحقوق الالجئينوااالتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، 
اتجاه  والتمييزعلى تجريم كل أشكال العنصرية والتنصيص قانونيا  الواقعقانون إقامة األجانب معها واحترامها في 

 .األجانب

 :إلىضافة هذا إ
 المغاربة بالخارج واالعتناء بقضاياهم، وتمكينهم من  ات/تحمل الدولة مسؤوليتها في حماية حقوق المهاجرين

الحق في المشاركة السياسية في بلدهم المغرب، ووضع آليات مؤسساتية فعالة وناجعة تنبني على االختيار 
االقتصار على مؤسسات صورية فاقدة للمشروعية، وال تعمل  بدل ثليهم،لممالديمقراطي، من طرف المعنيين، 

 األساسية؛كرامتهم وحقوقهم  على صون
  ضمان احترام الحقوق األساسية للمهاجرين ببالدنا، الذين يوجدون في وضعية غير نظامية؛ وذلك طبقا لما ورد

قديم تمييز واالعتداءات التي تطالهم وتفي االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان، والتحقيق في كل أشكال ال
 المسؤولين عنها إلى العدالة؛

  مالءمة التشريعات والقوانين الوطنية ذات الصلة مع االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين
خول المتعلق بإقامة ود 16.10القانون "وأفراد أسرهم واتفاقية جنيف الخاصة بوضع الالجئين، ومن بينها 

 جرين غير النظاميين؛المها، وحماية ، بدءًا بإلغاء تجريم الهجرة غير النظامية"األجانب والهجرة غير المشروعة
 ولعب دور الدركي مقابل اعتمادات مالية من  تتجاوز المقاربة األمنية الحالية، واللجوء سن سياسة للهجرة

احترام حقوق اإلنسان، والتخلي عن كل اتفاقيات قائمة على  بي، هذه السياسة يجب أن تكونو االتحاد األور 
إلى " وصلوا"اإلرجاع التي وقع عليها المغرب، والتي بموجبها يتم ترحيل كل المواطنين المغاربة واألفارقة الذين 

 ب؛التراب األوروبي عبر المغر 
  كد تشبته بعدم ترحيل رفضه لبناء وتشييد مراكز إليواء المهاجرين غير النظاميين أو المرحلين ببالدنا، ويؤ

 وبية؛القاصرين المتواجدين باألراضي األور 
  لغاء كل الشروط المفروضة على احترام الحق في اللجوء طبقا التفاقيات جنيف، وللقانون الدولي اإلنساني، وا 

 النظامية مقابل تقديم المساعدات؛ المغرب والبلدان اإلفريقية، وخاصة المتعلقة بمحاربة الهجرة غير
 حول  المندوبية السامية لالجئين إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في حماية الالجئين، وفتح حوارات معهم دعوة

 ؛ت الحقوقيةمطالبهم واالنفتاح على الهيئا
 وضعية المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء ببالدنا وفقا للمقتضيات الدولية المعمول  العمل على تسوية

 .بها

 :الجمعيةبالتطور الذي عرفه االهتمام بحقوق الشعوب داخل  إن المؤتمر وهو يشيد

 كافة القوى الديمقراطية إلى مناهضة كل أشكال العدوان التي تمارسها الدول العظمى على الشعوب،  ينادي
وتقوية النضال ضد الحروب والعولمة اللبرالية المتوحشة، وضد القوى اإلمبريالية باعتبارها قوى منتهكة لحق 

أنظمة االستبداد في ، وضد في تقرير مصيرها، وضد الصهيونية كحركة استعمارية وعنصرية وعدوانيةالشعوب 
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قمع كل الحراكات التواقة للتغيير رائم بحق شعوبها وفي في الج معهاومتواطئة لها باعتبارها شريكة المنطقة 
 ؛الديمقراطي

 وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة على  ،دةوالعو  احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصيرإلى  دعوي
رفضه لما يسمى صفقة القرن التي تهدف إلى طمس الحقوق الثابتة ويؤكد كامل أراضيه وعاصمتها القدس؛ 

ضم هضبة الجوالن للكيان الصهيوني، ونقل سفارات بعض  ويستنكر ني،قابلة للتصرف للشعب الفلسطيالوغير 
بمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد  يطالبو  ،اصمة لهذا الكيانالدول إلى القدس بعد إعالنها ع

يوصي بالعمل على مناهضتها سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني، و  اإلنسانية في فلسطين؛ كما يستنكر
لحقوقية انتماء للحركة التي اكتسبت اال، الكيان الصهيونيتقوية الحركة العالمية الداعية إلى مقاطعة  عبر

 ؛شكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومواصلة الضغط من أجل إصدار قانون مغربي يجرم كل ألعالميةا
 في الدول المغاربية والسودان  والحقوقية،الحركة الديمقراطية والتقدمية مكونات بشكل خاص نضاالت  يحيي

 .اإلنسانقرار حقوق او حرية شعوبها  من أجلي نضاالتها فوباقي دول العالم 

يحيي كافة مناضالت ومناضلي الجمعية  للجمعية المغربية لحقوق اإلنسان عشر الثاني أخيرا، إن المؤتمر الوطنيو 
وانخراطها في حماية واشاعة حقوق الوحدوي تشبث الجمعية بمواصلة النضال  يؤكد المؤتمر، إلنجاحعلى مجهوداتهم  

كافة  ويدعووالمنع والتضييق على الحركة الحقوقية،  في النضال ومواجهة الحصار اعن استمراره ويعبر ،اإلنسان
الديمقراطيات والديمقراطيين ببالدنا إلى المزيد من التعاون لتحقيق المطالب واألهداف األساسية للحركة الحقوقية، معبرا في 

، من أجل ركواستعدادها للعمل المشت ؛"وحدة العمل للدفاع عن حقوق اإلنسان"نفس الوقت عن تشبث الجمعية بشعار 
ات حقوق ئعن اعتزازه باالئتالف المغربي لهي ربوفي هذا الصدد يع .نسان للجميعالكرامة والديمقراطية وكافة حقوق اإل

أرضية  الوطني لحقوق اإلنسان، والذي يشكل بأهمية الميثاقو ويشيد بالدور الذي يلعبه وسط الحركة الديمقراطية  ،اإلنسان
وفرض احترام  ،ووثيقة مرجعية لها في نضالها من أجل بناء دولة الحق والقانون ،الحقوقيةمهمة للعمل المشترك للحركة 

  .الحريات وكافة حقوق اإلنسان للجميع ببالدنا ويدعو الجميع لتفعيله
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