
  بيان

      

 52ن في اجتماعه الذي انعقد عن بعد، يومه إلاربعاءتداول املكتب التنفيذي للمنظمة املغربية لحقوق إلانسا        

ي ف املصاحبة لهاالتي تعرفها بالدنا بخصوص حالة الطوارئ الصحية وإلاجراءات  ، مختلف التطورات5252مارس 

 :وفي هذا إلاطار فإن املنظمة املغربية لحقوق إلانسان إطار الوقاية من انتشار وباء كورونا وعالج إلاصابات به،

شدد على ضرورة اتخاذ تن الحق في الحياة كحق أسمى نصت عليه مختلف املواثيق الدولية تؤكد على أ -

 ؛واملواطنينلكافة املواطنات  وضمانهكافة إلاجراءات لحمايته 

تسجل احترام الشرعية الجنائية، وبالتالي ترسيخ دولة الحق والقانون، وذلك بإصدار الحكومة ملرسوم  -

 505205.5بمثابة قانون يتعلق ب" سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات إلاعالن عنها " عدد 

من  68على الفصل ، استنادا 5252مارس  52مكرر بتاريخ  8686والذي نشر بالجريدة الرسمية عدد 

 الدستور وبعد املصادقة عليه من طرف البرملان بغرفتيه؛

تحيي تحية حارة كل الساهرات والساهرين على سالمة املواطنات واملواطنين صحيا وأمنيا وعلى رأسهم  -

الشغيلة الصحية بجميع مكوناتها ورجال ألامن والدرك والقوات املساعدة والجيش امللكي وأعوان السلطة 

 ال النظافة والساهرين على توفير املواد الغذائية والصحية000؛وعم

كين ألاطقم الصحية من جميع اللوازم الصحية وتيسير تنقلهم وسكنهم حفاظا على صحتهم طالب بتمت -

 ؛والوقاية من انتشار الوباء مع ضرورة تحفيزهم معنويا وماديا

ن يدمجوا معهم الفئات الهشة التي من بينها تدعو الجمعيات واملحسنين الذين يقدمون القفة للفقراء أ -

 القاطنين في مدنهم أو أحيائهم؛ ولالجئات واملهاجرون واملهاجرات الالجئون 

تدعو السلطات الى الاستفادة من الهفوات التي سجلت أثناء تسليم شواهد التنقل الاستثنائية للمواطنات  -

سجلة في الممان الاجتمايي وأسر املاملساعدات لألسر التي ال دخل لها وتلك غير  حين توزعواملواطنين 

  الالجئين واملهاجرين؛

تدعو املسؤوالت واملسؤولين الراعين على احترام تطبيق إلاجراءات ذات الصلة بحالة الطوارئ الصحية الى  -

 انون فحسب؛وذلك بإعمال الق اعدم استعمال العنف كيفما كان نوعه لفظيا أو جسدي

تثمن السلوك الراقي للتعامل الذي أبداه الكثير منهم وتشجب في نفس الحين بعض السلوكات غير املقبولة  -

 جزاءات؛ال وترتيبوالتي تناقلتها وسائل التواصل الاجتمايي مع مساءلة أصحابها  -رغم محدوديتها -لبعمهم 

ها علنتها الحكومة على رأسأبكافة إلاجراءات التي  بمرورة التقيد العاجل واملواطناتيب بكافة املواطنات ته -

 في ولحقهمحماية لألمن الصحي للمغاربة  بالقرارات ذات الصلة بحالة الطوارئ الصحيةالكلي الالتزام 

 ؛الحياة

حاربة مل والحقوقيةاملدنية  والفعالياتنخراطها الكلي في اتجاه املساهمة إلى جانب مختلف املؤسسات تؤكد ا -

  .املتدخلينرهن كل  واملعنويةفيروس كورونا املستجد، في هذا إلاطار تمع كافة إمكانياتها البشرية 



الرباط                                                                                                                                      

 5252مارس  58بتاريخ 

املكتب                                                                                                                                            

 التنفيذي


