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 بيان

وء  سان تؤكد بأن ال قوق اإل نائيا  لالعتقالاملنظمة املغرية  ا است   االحتياطي يجب أن يظل تدب
  
الثالثاء          مساء  عد،  عن  التواصل  بواسطة  املنعقد  اجتماعھ  سان   اإل قوق  املغرية  للمنظمة  التنفيذي  املكتب  تداول 

ادي عشر،   ،2021خامس يناير رنامج  مجرات اإلعداد للمؤتمر الوط ا .  و   الدورة املقبلة للمجلس الوط

نة، تطرق  قوقيةبخصوص مستجدات الوضعية ا -1 ائية ال املكتب الرا شرة، ال للوضعية الو حيث ع عن قلقھ  تزال مس

ا    ال ر  مظا اصة  أمام   االجتمالتباعد  اتطبيق  من  وا العمومية  املرافق  من  وال  العديد  ن    تكتظ،  ا و   ومواطنات،بمواطن من

ة العامة  إ السلطات العمومية   فاظ ع ال ائية، وا الة الو ور ا د من تد ية املقررة، ل   . اإلعمال الصارم لتداب السالمة ال

يتعلق   -2 عن  ب   فيما  التنفيذي  املكتب  ساءل  للتلقيح،  الوطنية  ملة  انطالقا التأخر   أسابيع    اأسباب  مرور  من  من  بالرغم 

ا ات املعنية  ، و التحض ل ا  باطالعطالب ا ملة، وكذا عن موعد بداي ذه ا ق  املعلومة.الرأي العام عن تفاصيل      ، وذلك ضمانا ل

السيد  بخصوص  -3 منج قضية  ن    وضعھ   تمالذي    باملعطي  ي،  بقرار    االحتياطي  االعتقال ر ع  قضا التنفيذي  املكتب  شدد 

ام العادلة  اح للمحاكمة  رة  و وا املسطرة  الضمانات  وجميع  اءة  ال محاكم  ،قرنة  ملالحظة  ن  مراقب بانتداب  قراره  كما  تھمعلنا    .

ا   ش ال يتعرض ل ل حمالت ال ياد واالستقاللية  إوسائل اإلعالم    ناشدوالسيد منجب،  ب  ا   التح باملوضوعية وا ر  تقار

ة.    اإلخبار

املكتب    -4 رة  التنفيذي  ل  بظا شغالھ  ع    ،االحتياطي  االعتقال ا وء  أمشددا  ال يجبذا  ل ن  ا    ظلين  أ   االعتقال،  تدب

نائيا     .است

ية  الوضعيةع صعيد  -5 نو باب األمني  ،باألقاليم ا دودي الكركرات،   عقب  باملنطقة  رصد املكتب عودة است ن املع ا  تأم

ن املغرب  ي ب شاط التجاري ال ات وحرة التنقل وال ة  انيا.تومور وضمان حماية املمتل ع عن قلقھ إزاء إعالن ج ارو   و املقابل،  بول

ا عن وقف إطالق النار، مما يؤثر ع سلم وأمن املنطقة قوض مسا األمم املتحدة إليجاد حل سيا واق تخل   .  وقائم ع التوافق  ، و

ات حقوق   ا اره الن ن جدد املكتب اس سان املستمرةو م  عمليات دعائية   اال بمخيمات تندوف، واستعمال األطفال وتجنيد

ن العام األم  عدائية ضد املغرب،  خرق تام إجراء ب  للمواثيق والقرارات الدولية واإلقليمية املتعلقة بحقوق الطفل. كما يطالب األم

مادة  يمات إحصاء لساكنة مخ ا من حرة التعب وحرة للتنقل. ا   وتمكي
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تض  -6 مجددا  ية،  الفلسطي القضية  من  ي  املبد بموقفھ  التنفيذي  املكتب  ذكر  ضد  او نضالھ  الفلسطي   الشعب  مع  منھ 

يطاناالحتالل   د  واالس و ن  383و   242، وخاصة القرارن  ، مشددا ع قرارات الشرعية الدوليةوال اع  إطار دولت ل ال أساس   ،

شان     أمن وسالم.  جنب إجنبا  تتعا

  
  املكتب التنفيذي 

  2021يناير   7
   

 
 

  
  
  
  

 


