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 8118نونبر  3لدورة  بيان املجلس الوطني 
 

. ، وتداول في جدول أعماله8102ر نونب 3السبت  من في دورته الثالثة يو انساملجلس الوطني للمنظمة املغربية لحقوق إلا التأم

عرض املكتب التنفيذي  ، املجلسودمحم صدقي أمدجار عضوي هذا  على روحي الفقيدين عبد الرحمان فضليترحما بعد قراءة الفاتحة ف

، ومشروع الخطة الحقوقية  وطنيا وإقليميا ودوليا في ما بين دورتي املجلس  والوضعيةالذي تطرق ألنشطة املنظمة  تقريره الدوري  

 .أرضيات فرق العمل التي فعلها املكتب التنفيذي ، وكذاومشروع امليزانية املرتبطة بها ،منظمةللالسنوية 

 :أكد املجلس الوطني على ،ومشروع امليزانية، الخطة السنوية ة على مشروعادقبعد املصو      

 إدانته الشديدة : 

  للتقتيل املمنهج الذي يطال ألاطفال الفلسطينيين الذين يتظاهرون بشكل سلمي ، ومناشدته املجتمع الدولي للتحرك

 العاجل لوقف هذا العدوان الذي طال أمده دون عقاب؛

  تونس ومصر، وتعبيره عن التضامن الالمشروط مع أسر الضحايا للعمليتين الارهابيتين اللتين خلفتا قتلى وجرحى في

 والشعبين املصري والتونس ي؛

 جي؛شقاالغتيال الصحفي السعودي  جمال خ 

 ورة اعتماد آليات دولية ضرورة عدم إفالت الجناة من العقاب، مع ضر  إلى ،اية الصحفيينمدعوته وبمناسبة اليوم العالمي لح

 وإقليمية ووطنية لحماية الصحفيين وعدم افالت منتهكي حقوقهم من العقاب؛

  دعواته املتكررة لتبني حوار جدي مابين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين بمراعاة الفوارق الاجتماعية املتفاقمة

واحترام ... حتجاجية الاجتماعية في الحسيمة وجرادة و كاكورة  وتندرارةوغالء املعيشة ، وإلافراج عن جميع معتقلي الحركات الا 

 ؛املحاكمة العادلة  مبادئ

  خاصة مع  ،بالتدبير املفوض ملواقف السياراتقلقه البالغ اكاء موجة الاحتجاج والاحتقان بين ساكنة طنجة والشركة املكلفة

الحوار واتخاذ تدابير بديلة لتلك املمارسة من  إلىودعوته  ،تزايد موجة الاعتقاالت في صفوف الشباب املحتج على هذا القرار

 طرف الشركة؛

 وضرورة مالئمة التشريع الحالي مع املقتضيات  ،وحق تأسيس الجمعيات ،احترام الحق في حرية التظاهر والتجمع السلميين

 ملمارسات الفضلى والاتفاقيات الدولية ذات الصلة؛الدستورية وا

 بمناسبة عرضه من جديد  إلاعدامتنفيذ عقوبة  جابا باألمم املتحدة لفائدة قرار وقفدعوة الحكومة املغربية الى التصويت اي

 خالل الاسابيع القادمة؛

 مؤسسات الحكامة؛التسريع بإعمال القوانين التي صادق عليها البرملان منذ عدة شهور ذات الصلة ب 

  ن لإلعالن العالمي لحقوق الانسان، التي تصادف الذكرى السبعين لتأسيس املنظمةالثالثيإعالنه عن تخليد الذكرى. 
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