
 العصبة المغربية للدفاع عن حقوق اإلنسان اإلنسان لحقوق ةالجمعية المغربي انًُزذٖ انًغزثٙ نهحمٛمخ ٔ اإلَصبف

 منظمة العفو  الدولية- فرع المغرب نمضبء  انًزصذ انًغزثٙ نهسجٌٕ انجًؼٛخ انًغزثٛخ نًحبرثخ انزشٕح

 الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب جسٕر يهزمٗ انُسبء انًغزثٛبد انجًؼٛخ انًغزثٛخ نهُسبء انزمذيٛبد

 الجمعية المغربية للدفاع عن استقالل لقضاء  جمعية عدالة انزاثطخ انًغزثٛخ نهًٕاطُخ ٔحمٕق اإلَسبٌ

 المرصد المغربي للحريات العامة يُزذٖ ثذائم انًغزة  نًزكش انًغزثٙ نحمٕق اإلَسبٌ

إلػالو ٔانزؼجٛزيُظًخ حزٚخ ا انٓٛئخ انًغزثٛخ نحمٕق اإلَسبٌ  يُزذٖ انكزايخ نحمٕق اإلَسبٌ 

 انزاثطخ انًغزثٛخ نهًٕاطُخ ٔحمٕق اإلَسبٌ يُزذٖ انًٕاطٍُٛ 

1144فجزاٚز  41انزثبط فٙ    

 ثـــــالؽ إخــجــبر٘ 

اجزًبع  1144فجزاٚز  41ٕٚو االثٍُٛ  يسبء اَؼمذ ثبنًمز انًزكش٘ نهجًؼٛخ انًغزثٛخ نحمٕق اإلَسبٌ

يُظًخ حمٕلٛخ ٔجًؼٕٚخ ثبإلضبفخ انٗ حضٕر ٔاسٌ نفؼبنٛبد ٔطُٛخ ،  20ى ض ،يٕسغ رشبٔر٘

 انًغزثٛخ انصبدر ػٍ اجزًبع انحزكخ انحمٕلٛخ  اسزجبثذ نهًُبشذح انزٙ رضًُٓب انجالؽ اإلخجبر٘ األٔل 

ثًجبدرح يٍ انًُزذٖ انًغزثٙ يٍ أجم ثًمز َبد٘ ْٛئخ انًحبيٍٛ ثبنزثبط  1144فجزاٚز  11  ٕٚو األرثؼبء

 . انحمٛمخ ٔاإلَصبف

ػمت  -نظزفٛخ انزاُْخ ػهٗ انًسزٕٖ انذٔنٙ ٔاإللهًٛٙ ٔانٕطُٙ ٔانًجزًؼبد ا ٔلذ رذأل انًجزًؼٌٕ 

اَطاللب يٍ يزجؼٛخ حمٕق اإلَسبٌ انكَٕٛخ ،  -انثٕررٍٛ انزَٕسٛخ ٔانًصزٚخاإلَزصبراد انزٙ حممزٓب 

ػٍ حمٕق اإلَسبٌ فٙ انزؼبطٙ يغ لضبٚب  انزٙ رشكم األرضٛخ انزٙ ُٚطهك يُٓب انًذافؼٌٕ ٔانًذافؼبد

رسجٛم انًجزًؼٍٛ السزًزار اَزٓبن انحمٕق ، ٔثؼذ انحزٚخ ٔانكزايخ ٔحمٕق اإلَسبٌ ٔانذًٕٚلزاطٛخ  

انحزكبد  انًزٕاصهخ  ٔراء دائًب ، ٔانزٙ كبَذانًذَٛخ ٔانسٛبسٛخ ٔاإللزصبدٚخ ٔاإلجزًبػٛخ ٔانثمبفٛخ

بطك نإلحزجبج ٔنهًطبنجخ ثبحززاو انحمٕق ٔانحزٚبد ٔثضزٔرح نهًٕاطُبد ٔانًٕاطٍُٛ فٙ يخزهف انًُ

رذارسٕا ػذد  ٔانًجزًؼبد إٚجبد انحهٕل نهًشبكم انٕٛيٛخ نًخزهف فئبد انشؼت انًغزثٙ ،فإٌ انًجزًؼٍٛ

اإلػالٌ  يٍ انًجبدراد انًؼهٍ ػُٓب يٍ طزف يجًٕػبد يخزهفخ ٔيزُٕػخ يٍ انشجبة ،ٔأسبسب يُٓب 

انًذٌ  ؼذد يٍث 1144فجزاٚز  شٓز  ٕٚو انؼشزٍٚ يٍ  أشكبل يٍ انزؼجٛز ٔاإلحزجبج انسهًٍٛٛ ػٍ 

انذ٘ ُٚشذ رحمٛك انحزٚخ ٔانكزايخ ٔانؼذانخ اإلجزًبػٛخ ، ٔخهص  نهًطبنجخ ثبنزغٛٛز ،  انًغزثٛخ 

 :ٍ يب ٚهٙ إنٗ اإلػالٌ ػ ٔانًجزًؼبدانًجزًؼٌٕ 

انًؼهُخ، ، يٍ اجم  انسهًٛخ  نحزكبد االحزجبجٛخ،ٔنكم ا  1144فجزاٚز 11نحزكخ  ٔيسبَذرٓى  ٓىدػً* 

ثبػزجبرِ انمبٌَٕ األسًٗ ، ٔػهٗ رأسٓب رغٛٛز انذسزٕر، نهشؼت انًغزثٙ  انحمٕق ٔانًطبنت انًشزٔػخ

 .فٙ ثالدَب  فٙ انجالد ، ٔٚشكم إلزار دسزٕر دًٕٚلزاطٙ انًذخم األسبص نجُبء دٔنخ انحك ٔانمبٌَٕ

ضزٔرح ٔإنٗ    ،1144فجزاٚز  11انزؼبيم ثشكم حضبر٘ يغ يجبدرح غزثٛخ انٗ انذٔنخ انً دػٕرٓى *

ثشكم حضبر٘ ػٍ انزؼجٛز حمٓى فٙ انًٕاطٍُٛ فٙ االحزجبج انسهًٙ ٔضًبٌ انًٕاطُبد ٔاحززاو إرادح 

 .  فٙ ٔطٍ ُٚؼًٌٕ فّٛ ثبنحزٚخ ٔانكزايخ ٔانًٕاطُخ ثكبفخ انحمٕق رطهؼبرٓى 

 :انجًؼٛبد انًٕلؼخ 

 ،المنتدى المغربي للحقيقة و اإلنصاف ،الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان ،مغربية للدفاع عن حقوق اإلنسانالعصبة ال
جسور ملتقى  ،الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ،المرصد المغربي للسجون ،فرع المغرب-الدولية  منظمة العفو

الجمعية المغربية للدفاع عن  ،المغربية للنساء التقدمياتالجمعية  ،المرصد المغربي للحريات العامة ،النساء المغربيات
يُزذٖ انكزايخ  نًزكش انًغزثٙ نحمٕق اإلَسبٌ، انجًؼٛخ انًغزثٛخ نًحبرثخ انزشٕح، ،جمعية عدالة ،لقضاءا استقالل

زثٛخ نحمٕق انٓٛئخ انًغ ، والتعبير منظمة حرية اإلعالم ،الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق اإلنسان نحمٕق اإلَسبٌ،

 يُزذٖ انًٕاطٍُٛ يُزذٖ ثذائم انًغزة، ، اإلَسبٌ


