
 

 

 

Moroccan Organization of Human Rights 

Organisation Marocaine des Droits Humains 

 

 

 

 

 
الصفت الاستشازيت لدى املجلس الاقتصادي  جمعيـــت ذاث هفــع عـــام

 والاجتماعي  باألمم املتحدة

Reconnue d’utilité publique Statut Consultatif auprès du Conseil Economique et Social 
auprès des Nations Unies 

  rue Ouargha Résidence Volubilis, Appartement 1,Agdal Rabat, Maroc ,8 املغسب   -  أكدال السباط 1زقم   إقامت وليلي ، الشقت شهقت وزغت،  ،8
Tel : (00212) 37.77.00.60/   Fax :(00212) 37.77.46.15 Web : www.omdh.ma   /Email : Contact.omdh3@gmail.com                

 

 

 املكتب التىفيري للمىظمت املغسبيت لحقوق إلاوسان بيان

 9119شتىبر  7 لـــ
 

مجمىعت مً في ، 9102شدىبر  7خالل احخماعه لُىم الظبذ  إلاوظان،جداول املكخب الخىفُري للمىظمت املغسبُت لحلىق     

والىضعُت الحلىكُت عمىما، خُث جعسق للكىازر العبُعُت مً الحسائم    ،الىلغ مً ضمنها الىضعُت الاكخصادًت والاحخماعُت

الى حاهب الخظائس املترجبت عنها، وكرا بعض إلاضساباث التي  ،وازجفاع عدد ضحاًاها ألاكالُم،والفُضاهاث التي عسفتها مجمىعت مً 

جىصِب أعضاء اللجىت الىظىُت للخكفل باليظاء ضحاًا كرا وعكاطها املباشس على خُاة املىاظً )ة(، و بدأث جأخر ابعادا خعيرة ال

ظىوي... العىف، وكضُت الظُدة هاحس  الَس

 إن املكخب الخىفُري: ،إلاظازوفي هرا 

  أوال:

  ه ألطس ضحاًا  ؛الفُضاهاثًخلدم بخعاٍش

  جازوداهذ؛اكلُم بٌسجل فخذ الخدلُم بخصىص ضحاًا ملعب اللسب 

 وحسدها واجخاذ الحُعت بخصىص  ،ٌسجل كُام وشازة التربُت الىظىُت بخىكُف الدزاطت في اللاعاث املهددة بالفُضاهاث

 الىلل املدزس ي...؛

 بئعمال: ،ملىاحهت مخاظس الكىازر العبُعُت ،ٍعالب املكخب الخىفُريو 

  س خىل جلُُم جدبير الكىازر ، 9102الري أهجصه املجلع ألاعلى للحظاباث طىت  ،العبُعُتالخىصُاث التي خلص اليها الخلٍس

ت واللىحظدُكُت الكافُت؛  وخاصت جخصُص املىازد البشٍس

  لها الى أماكً آمىت؛املهددة ب مبدأ الىكاًت باللُام بدشخُص شامل للبىاًاث  خعس الفُضاهاث وجدٍى

 البىاء في مجازي ألاودًت واملىددزاث الخعيرة، مع  عدم إلافالث باليظبت للمخالفين لللىاهين املعمىل بها بخصىص إمبد

 كعاع عمىمي.ضاعفت العلىباث إذا كان املخالف مظؤوال في م
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 إلى حاهب:هرا، 

 فسق مً املخعىعاث واملخعىعين في املىاظم املهددة بمثل هره الكىازر ً  وجمكُنهم مً الخأمين عً خُاتهم؛ ،جكٍى

 كُفُت الخعامل مع مثل هره الكىازر؛، للتربُت على إدماج دزوض في البرامج الدزاطُت 

  وكل ما له عالكت برلك مً ججهيز  ،ووضعها ضمً اطتراجُجُاث الخعمير ،مأخر الجد اوعكاطاث الخغيراث املىاخُتبألاخر

 جدخُت؛ ُاثوبي

 .ججهيز الغاباث باآللُاث الىكائُت مً الحسائم 

 :ثاهيا

  نهئ الظُداث والظادة املكلفين ٌسجل بئًجابُت جىصِب أعضاء اللجىت الىظىُت للخكفل باليظاء ضحاًا العىف، ٍو

 بهره اللجىت؛

 املمكً زصدها في اللىاهين أو  الاخخالالثوالىكىف عىد  ،ًدعى الى مىاكبت أشغال هره اللجىت بالىلد البىاء

د اللىاهين وصىال الى مصادكت املغسب على اجفاكُت مجلع أوزوبا خىل الىكاًت والحماًت  املمازطاث مً أحل املسافعت لخجٍى

 التي جبلى معلبا ملحا جعالب به الحسكت الحلىكُت؛ ،اطخيبىل( )اجفاكُتمً العىف ضد اليظاء والعىف املنزلي 

 هىعا مً العىف ضد  املىاظىاث،وكبلها كثيراث مً  ،ٌعخبر الدشهير الري حعسضذ له الصحفُت هاحس الَسظىوي

 اليظاء؛

  دعى الى معاكبت املؤطظاث إلاعالمُت الىزكُت والظمعُت والظمعُت  -ًىدد بلىة ضد مثل هره الظلىكاث ٍو

ت ومىاكع   جلىم برلك؛ ي.... التحخماعيالا الخىاصل البصٍس

  اث الفسدًت التي حعخبر زكىا أطاطُا في املىظىمت ًؤكد مىكف املىظمت املغسبُت لحلىق إلاوظان بخصىص الحٍس

مها، وكرا مىكفها مً الخىكُف إلازادي بىق إلاوظان، مع اخترام العالكاث السضائُت الكىهُت لحل ين الساشدًً وعدم ججٍس

 ،إذا كان خازج السعاًت العبُت ،وزغم املخاظس املدُعت به ،طلىكا ممازطا زغم العلىباثأمسا واكعا و خُث أهه أصبذ  ،للحمل

 الش يء الري ٌظخىحب إلغاء هره العلىباث غير السادعت أصال؛

 بضسوزة مالئمخه مع الاجفاكُاث الدولُت التي صادق عليها املغسب  ،وهدً أمام مساحعت اللاهىن الجىائي ،ًعالب

اث الفسدًت والىكف الازادي للحمل؛  والتي لها عالكت بالحٍس
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 للضائي بدبني املىظىمت الكىهُت لحلىق الاوظان في مثل هره الى الاحتهاد ا ءًلخمع مً الظادة اللضاة اللجى

 لغاء العلىباث املسجبعت بها؛إلى إاللضاًا وصىال 

  بالظساح املؤكذ لخىفس حمُع الضماهاث إعماال للملخض ى الدطخىزي الىازد في باألمس ًلخمع زاهُت جمخُع املعىُت

ئا، إلى أن جثبذ إداهخه بملسز كضائي كل مشدبه فُه أو مت ٌعخبر "أهه الري ًىص على  002الفصل  مت بٍس هم بازجكاب حٍس

 ."مكدظب للىة الش يء امللض ي به

 ثالثا:

  الحظاطت كالصحت والخعلُم جفادًا  ،اللعاعاث الاحخماعُتممثلي الشغُلت بًعالب الحكىمت بفخذ خىاز حدي مع

 املىاظىاث واملىاظىين؛صبدذ جأخر مىدىُاث خعيرة جىعكع طلبا على أالوعكاطاث الاضساباث التي 

 ت واملادًت  ًدعى الى السفع مً ميزاهُت كعاع الصحت وجمكين املؤطظاث الاطدشفائُت باللدز الكافي مً املىازد البشٍس

ت خاصت مع جىطع اعداد املظخفُداث واملظخفُدًً مً الخغعُت الصحُت؛  والخجهيًز

  مصالح املىاظىاث واملىاظىين  الاعخباز والتي ًخضامً معها في معالبها، الى ألاخر بعين  والخعلُمُت،ًدعى الشغُلت الصحُت

 الرًً أصبدىا في كثير مً ألاخُان زهائً بُنها وبين الحكىمت.

 

 املكخب الخىفُري                          

 9102شدىبر  7السباط في 

 


