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 عدم إلافالت من العقاب وربط املسؤولية باملحاسبةأ املنظمة تدعو إلى إعمال مبد

 وإلاسراع باعتماد القانون املنظم للجوء

 
 

 

 

 

يونيو  21اجتماعه املنعقد عن بعد مساء يوم ألاحد تدارس املكتب التنفيذي للمنظمة املغربية لحقوق الانسان خالل    

 ، عددا من القضايا الحقوقية والتنظيمية الراهنة وفي ختام اجتماعه:2020

عبر عن انشغاله بحرمان عدد من ألاجيرات وألاجراء من حق التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي   -

باشرت السلطات املعنية اعمال مبدأ التعويض نتيجة من طرف مشغليهم، وهذا ما اتضح بشكل جلي عندما 

الجائحة، مما يعتبر خرقا سافرا للقانون املنظم للحماية الاجتماعية، وطالب السلطات الوصية)وزارة الشغل 

املؤسسات في  جميع وصندوق الضمان الاجتماعي( السهر على تنفيذ القانون، وتكثيف املراقبة والتفتيش 

واملهن الحرة وكذا إعمال مبدا عدم إلافالت من العقاب بحق ة والخدماتية والفالحية الصناعيواملقاوالت 

 املخالفين؛ 

بعملية انتهاك حرمة  أسجل فتح تحقيق فيما تعرض له مكتب محام بالدار البيضاء من انتهاكات متعددة بد  -

، تعريض أسرار ان حذر التجول اب املكتب بدون أي إذن قضائي، القيام بهذا الخرق في أوقات غير أوقات العمل

زبناء املحامي من أفراد وشركات للتلف وإفشائها لجهات غير ذات مصلحة...، وكل ذلك في غياب احترام املقتضيات 

التي ترتكز عليها مهنة املحاماة.   سس املسطرية و ألا  والاخالقيةلألعراف املهنية الالزمة، الش يء الذي يعتبر ضربا 

عن تضامنه مع هيئة املحامين مشددا على الكشف عن نتائج التحقيق واتخاذ ما يتعين من  وفي هذا الصدد، عبر 

 عدم إلافالت من العقاب وإعماال للمقتض ى الدستوري القاض ي بربط املسؤولية باملحاسبة؛أ جزاءات إعماال بمبد

بأربع جماعات بإقليم سجل أيضا فتح تحقيق حول تدهور الوضعية الوبائية املرتبطة بانتشار وباء كورونا،  -

القنيطرة كانت ضحاياه في أغلبيتها من النساء املشتغالت في معامل تلفيف الفراولة وبعض الضيعات الفالحية، 

 ما أدى إلى ارتفاع مباغت لعدد إلاصابات، ومطالبا أيضا بإعمال مبدأ املحاسبة بحق املسؤولين عن ذلك؛

حلية وإلاقليمية والجهوية، ومختلف الفئات املعنية فيما يتعلق الحوار بين السلطات امل اعمال أكد على ضرورة -

باإلجراءات ذات الصلة بالحجر الصحي، وذلك تفاديا ألية ردود أفعال أو توتر محتمل، كما طالب بإشراك املجتمع 

 املدني في النقاش والقرار العمومي حول التداعيات والوقاية من جائحة الوباء؛

للغة الامازيغية في قانون البطاقة الوطنية ويطالب في هذا إلاطار بكل قوة التعامل بدون استغرب من عدم ادراج ا -

 تمييز بين اللغتين الامازيغية والعربية إعماال للمقتضيات الدستورية وللمحافظة على الهوية املغربية؛

التنظيمات التكفيرية، وأكد ألحد املنتمين  أحدعبر عن تضامنه مع السيد رفيقي الذي تم تهديده بالقتل من طرف  -

على شجبه القوي للدعوات إلى التكفير والتطرف والعنف، التي تشكل مسا سافرا بحقوق إلانسان، كما دعا إلى 

اتخاذ ما يلزم لحماية املعني باألمر، وطالب بأن يقوم املشرفون على منصات التواصل الاجتماعي، بإغالق كل 

ف، و اقترح اعتماد تشريع خاص يب والتكفير والدعوات إلى التطرف العنالحسابات املنخرطة في حمالت إلارها

 التكفير والتطرف؛ بتجريم

كرر انشغاله بموضوع املواطنات واملواطنين العالقين بالخارج، ملحا على توسيع برنامج الرحالت الجوية لتسريع  -

 وتيرة عودتهن وعودتهم إلى أرض الوطن.
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بتسريع  مطالبهنفيذي لحظة تزامن انعقاد اجتماعه مع تخليد اليوم العاملي لالجئ، ليجدد وقد انتهز املكتب الت          

حال القانون الخاص  غير أنه بقي مجمدا لحد آلان، 2014منذ سنة  فيهإصدار القانون املنظم للجوء والذي تم التداول 

ان لألمم املتحدة وأساسا املفوضية السامية نداء املنظمة املغربية لحقوق الانس يجددوفي نفس إلاطار  بالهجرة أيضا،

 لالجئين بخصوص إحصاء السكان املحتجزين بمخيمات تندوف.

وفي الجانب التنظيمي، قرر املكتب التنفيذي تعديل موعد انعقاد املجلس الوطني للمنظمة إلى يوم خامس          

ة حقوقية متميزة للعطاء الحقوقي للفقيد الكبير يوليوز، كما أقر جدول أعمال دورته العادية، إلى جانب تخصيص لحظ

 اليوسفي. نعبد الرحما

 

 

 املكتب التنفيذي

  2020يونيو  22الرباط في
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