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2018یونیو 26في  الرباط، 
بیان صحفي:

المغرب –انعقاد الجمع العام الحادي عشر لمنظمة العفو الدولیة 
سنة من الدفاع عن حقوق اإلنسان20

الوطني، المغرب جمعها العام الوطني الحادي عشر الذي یعد أعلى هیأة تقریریة لها على المستوى–تنظم منظمة العفو الدولیة 
، تحت شعار:2018یولیوز 1–یونیو 29في الفترةالهرهورة، بلدیةوذلك في 

سنة من الدفاع عن حقوق اإلنسان".20"أمنستي المغرب: 
كونیة باضلیها ویشكل الجمع العام، الذي یعقد مرة كل سنتین، فرصة للمنظمة لتجدید أولویاتها للدفاع عن حقوق اإلنسان والتزام من

لتي الغضب او لبواعث اإلحباط ،ترتوي جذورها من حقوق اإلنسان،كرتها الخالقة، واإلسهام في اقتراح حلول بناءةحقوق اإلنسان وف
ة تتأجج وسط المواطنین بسبب رفض السلطات لالحتجاجات السلمیة، واعتقال مئات األشخاص تعسفیا لممارسة حقوقهم الفردی

لنطاق االواسعة قوات األمن للقوة المفرطة والمتعسفة ردا على التظاهرات العامة و وحقوقهم المشروعة في التعبیر والرأي، واستخدام 
.التي زادت حدتها مع إخفاق النموذج التنموياحتجاجا على تدهور األوضاع االجتماعیة

ییم صة لتقومن المنتظر أن یوفر الجمع العام، الذي یشارك فیه حوالي مائة مندوب/ة ومالحظ/ة فضال عن عدد من الضیوف، من
نامج تین وبر أداء الفرع ومناقشة مسارات تنفیذ األهداف اإلستراتیجیة الحالیة من خالل تحدید الخطوط التشغیلیة للسنتین القادم

تنفیذها. 
لحقوق المغرب، وهي جزء من أكبر حركة عالمیة–ویتزامن هذا الحدث الهام مع الذكرى العشرین لتأسیس منظمة العفو الدولیة 

مالیین شخص یناضلون من أجل عالم یتمتع فیه الجمیع بحقوق اإلنسان المكرسة في اإلعالن7ان تضم ما یربو على اإلنس
العالمي لحقوق اإلنسان وغیره من المواثیق الدولیة.

امة ت هفقد تحققت خطوا.إن نضال منظمة العفو الدولیة والمدافعین والمدافعات عن حقوق اإلنسان في المغرب، لم یذهب سدى
صاف لسنوات الرصاص وتأسیس"هیأة اإلنفي مجال حقوق اإلنسان، بدءا بإقرار السلطات باالنتهاكات الجسیمة لحقوق اإلنسان

دیات الذي أكد المرجعیة الكونیة لحقوق اإلنسان. إال أن ذلك ال یقود إلى غض البصر عن التح2011والمصالحة" إلى دستور 
ناخ تفشي ستمرار مافالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة ما زالت تقابل بالتجاهل في الواقع، مع التي مازالت قائمة، الحقیقیة

المجتمعءشكوك حول شرعیة ما یقوم به نشطاالفیهاالنتهاكات وانعدام المساءلة واإلفالت من العقاب. ویحصل هذا في وقت تثار 
.السلمي جریمةواالحتجاجتصبح فیه حریة التعبیر و والمدافعات عن حقوق اإلنسانالمدافعونالمدني و 

لنظم انین واعلى هذه الخلفیة، فإن منظمة العفو الدولیة وهي تعقد جمعها العام تدعو الحكومة إلى تغییر ممارساتها بإلغاء القو 
ي ألولویة فاعن حقوق اإلنسان وٕاعطاء والمدافعات والمواقف والسیاسات التي تتیح استمرار االنتهاكات، ورفع یدها عن المدافعین 

صوات ت إلى أكل برامجها لفكرة حقوق اإلنسان باعتبارها أداة قویة للتغییر والتنمیة والدیمقراطیة، وینبغي من جهة أخرى اإلنصا
واالستجابة الفعالة للرؤیة النبیلة التي یعبرون عنها.والمواطنات المواطنین 

حا بفندق صباالعاشرة والنصفعلى الساعة 2018یونیو 30بجلسة افتتاحیة یوم السبت هذا، وتنطلق أشغال الجمع العام 
نادي الیاسمین بالهرهورة.

انتهى
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خلفیة:

لمنظمة ، كامتداد لمنظمة العفو الدولیة، وهو یحرص أن یجسد محلیا الرؤیة الكونیة1997دجنبرفيمنذ تأسیس الفرع المغربي، 
یة یدیولوجلعفو الدولیة لحقوق اإلنسان ومبادئها األساسیة المتمثلة في الحیاد واالستقاللیة عن أي سلطة أو حزب سیاسي أو إا

ارها ، بصورة رئیسیة، على دعم أعضائها وأنصتمویلهامصادر وهذا ینعكس في سیاسیة أو مصلحة اقتصادیة أو معتقدات دینیة. 
والهیآت العامة.   

المساواة.إلى جانب حركة حقوق اإلنسان الوطنیة من أجل  العدالة والكرامة و الفرع المغربي ، ناضل قدین من تأسیسهوعلى مدى ع
یق وعمل على التصدي النتهاكات حقوق اإلنسان في المغرب وعبر العالم، مستخدما مجموعة متنوعة من أسالیب الحمالت لتحق

دون لحیلولةومن أجل إحداث التغییرات الالزمة في التشریع والسیاسات والممارسات لالنتائج المرجوة بالنسبة للحاالت الفردیة،
ید من في المجتمع المدني على نحو مباشر لكسب التأیوالشركاءاستمرار هذه االنتهاكات. كما عمل أعضاؤه مع حاملي الحقوق 

اب بللشسانم والتدریب في مجال التربیة على حقوق اإلنأجل التغییر، وأشهر الفرع بواعث القلق في وسائل اإلعالم، ووفر التعلی
.عياالجتمامواقع التواصل ، ونظم مظاهرات جماهیریة وأنشطة لكتابة الرسائل والتحرك على والفتیات والتالمیذ واألساتذة

ت والفئافیة واألقلیات، اشتغل الفرع المغربي بنفس الحماس على قضایا الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقاوفي نفس الهدف
الهشة والمهمشة من قبیل النساء والفتیات والمحرومین.


