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 بيان
 حول وباء كورونا 

 
ة، اجتماع عقده عبر وسائل االتصال الحديث أصدر المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق اإلنسان إثر

ما طالب بوالتكوينية...، بيانا يناشد ويلتفادي تنقل أعضائه، خاصة بعد تعليق جميع أنشطة المنظمة العمومية 
 يلي:

 أوال: الحكومة 
بالتأكيد على أن مصدر الخبر فيما يخص وباء كورونا من حيث المعطيات المتعلقة باإلصابات  -

 والوفيات وأماكن االنتشار واإلجراءات المرتبطة به، هو القنوات الرسمية المعنية
 المزيفة والفتاوى والدعوات التي تستهين بالوباء؛األخبار  صانعيبحق بإنزال أشد العقوبات  -
 بالمنع المطلق لزيارة دور العجزة ورعاية المسنين،  -
 ؛والعيادات الخاصةبالتخفيف الشديد لزيارة السجون والمستشفيات  -
فيف ة للتختفرج عن المعتقالت والمعتقلين االحتياطيين الذين تعتبر التهم الموجهة إليهم تهما غير خطير  -

 االكتظاظ الذي تعرفه السجون؛من 
تبطة اصدار العفو الشامل على المعقلين على إثر التظاهر والتجمع السلميين والتي كانت مطالبهم مر  -

 بما هو اقتصادي واجتماعي خالل السنتين األخيرتين؛
دنا البحلول للمهاجرات والمهاجرين والالجئات والالجئين الذين ال سكن لهم، والمتواجدين في  بإيجاد -

 في هذا الظرف العصيب،
ن يمكن أ التوقيف التي تطال المهاجرين غير النظاميين، والقرارات اإلدارية التي إجراءاتبالتخفيف من  -

 تطالهم،
بالتكثيف من عمليات مراقبة األسعار، ومحاربة االحتكار، حفاظا على األمن الغذائي والصحي  -

 ؛زماتانزالقات أمنية قد يسببها جشع المحتكرين وتجار األللمواطنين والمواطنات، وذلك تفادًيا ألي 
ف م إيقاتبإعادة التزويد بالماء والكهرباء، بصفة استثنائية، لجميع المنازل و المحالت السكنية التي  -

لوباء اتزويدها بسبب عدم أداء الفواتير أو ألي سبب آخر، و ذلك ألهمية النظافة في الحماية من هذا 
 .الخطير

، وخاصة وزارة التربية عدم الوضوح في البيانات والبالغات الصادرة عن القطاعات الحكومية بتفادي -
الوطنية التي ومن خالل بيانها األخير، خلقت اضطرابا لدى األسرة التعليمية بخصوص الحضور من 
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  عدمه بالمؤسسات، والحال أنه تم منع التجمعات ألكثر من خمسين شخصا.
 ارجة لمشاكل نقل مواطناتنا ومواطنينا العالقين بالخبإيجاد حلول مستعجل -

 ثانيا: السلطات القضائية
بجنح غير خطرة،  والمتابعين قت للمعتقالت والمعتقلين احتياطيا،مناشدتها بمنح السراح المؤ  -

 والمتوفرين على ضمانات الحضور، وذلك للتخفيف من االكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية،
خالء المنازل والمحالت المعدة للسكنى  بصفة استثنائية، علىبالعمل  - إيقاف جميع مساطر إفراغ وا 

 إلى حين تجاوز الوضعية الوبائية الراهنة،
 والمواطنون:ثالثا: المواطنات 

 التعبير عن روح التضامن واألخوة فيما بينهم وأيضا إزاء األجانب الذين يعيشون في المغرب؛ -
جانب والتعليمات الصادرة عن السلطات العمومية المعنية من إجراءات بخصوص الااللتزام باإلجراءات  -

 الصحي واألمني؛
 تفادي اإلفراط في التسوق والتخزين غير المعقلن للمواد الغذائية والصحية؛ -
 عن تقاسمها االمتناعو م االنسياق مع األخبار الزائفة عد -
 صحي، الصادرة عن السلطات العمومية المعنية.بالجانب ال واألخبار المتعلقةتقاسم المعلومات   -
-  

المكتب                                                                                                 
 التنفيذي
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