الإجراءات اليت اختذها اجمللس الوطين حلقوق الانسان يف ظل جاحئة (كوفيد)19
 1.يف البداية ،يقدم اجمللس الوطين حلقوق الانسان خالص التعازي للمغاربة ولك املواطنني اذلين فقدوا أقرابءمه
جراء هذه اجلاحئة ويرحب مبس توى التضامن وادلمع املقدم خالل هذه اللحظات العصيبة.
 2.يود اجمللس أن يتقامس مع أعضاءه وموظفيه ورشاكءه وكذا الرأي العام انشغالته خبصوص الزمة الصحية احلالية
وتأثريها عىل وضعية حقوق الإنسان يف املغرب.
 3.متت املصادقة عىل املرسوم بقانون رمق  2.20.292املتعلق بـ”سن أحاكم خاصة حباةل الطوارئ الصحية وإاجراءات
الإعالن عهنا" من طرف الربملان ،اذلي مت الإعالن مبقتضاه عن حاةل الطوارئ ونرشه ابجلريدة الرمسية يف اليوم املوايل
لدلخول حزي التنفيذ.
 4.يتابع اجمللس عن كثب تطور وضعية حقوق الإنسان ويويص املواطنني والجانب ابحلرص عىل احرتام الإجراءات
اليت اختذهتا السلطات ،مبا فهيا تكل املتخذة من طرف وزارة الصحة واليت تريم اإىل احلد من انتشار الفريوس ،مع احرتام
التعلاميت املتعلقة ابحلجر والإجراءات الصحية ورشوط النظافة.
 5.يتواصل اجمللس بشلك منتظم مع خمتلف الفاعلني املؤسساتيني وغري املؤسساتيني من أجل تبادل املعلومات وتقدمي
التوصيات ذات الصةل.
 6.عقد مكتب اجمللس اجامتعه الشهري يف فاحت  ،2020من خالل تقنية التناظر عن بعد ()visioconférence
من أجل تقيمي التدابري اليت اختذهتا السلطات وكذكل تكل اليت اختذها اجمللس وأوىص بعدد همم من الاجراءات .
7.

الإجراءات املتخذة منذ انطالق هذه الزمة:

I.التدابري الاحرتازية داخل اجمللس الوطين حلقوق الإنسان
 8.فور الإعالن عن تسجيل احلالت الوىل وقبل الإعالن الرمسي من قبل السلطات املغربية عن حاةل الطوارئ
الصحية ،قرر اجمللس أن يعمتد العمل عن بعد ابلنس بة ملوظفيه من خالل منحهم رخصة اس تثنائية للتغيب عن العمل حىت
اترخي  3أبريل  .2020وقد مت متديد أجال هذه الرخصة الاس تثنائية اإىل  20أبريل املقرر من قبل السلطات املغربية .
 9.مت وضع تقنية التناظر عن بعد ( )viséoconférenceبغرض ضامن التواصل ادلامئ بني خمتلف الهيألك الإدارية،
اللجن ادلامئة ،أعضاء الآليات الوطنية اليت حيتضهنا اجمللس ،اللجن اجلهوية حلقوق الإنسان واجامتعات موظفي اجمللس.

 10.قام اجمللس ابإلغاء اكفة أنشطته عىل املس توى احمليل ،الوطين وادلويل ،حىت اإشعار أخر .علام أنه يس تثىن من هذا
الإجراء املهام املرتبطة ابلرصد وتلقي الشاكايت عرب الربيد الإلكرتوين والهاتف ،فضال عن النشطة والاجامتعات اليت ميكن
اإجراءها عن بعد.
 11.مت تعقمي اكفة مقرات اجمللس مبا يف ذكل مقرات جلانه اجلهوية  12ومعهد الرابط اإدريس حلقوق الإنسان .كام مت
توفري احملاليل املعقمة والقفازات وأقنعة للعاملني ابجمللس ووضع ملصقات حتمل اإرشادات طبية يف خمتلف املاكتب.
 12.نرش اجمللس فيديو للتحسيس ابلإجراءات الاحرتازية الرضورية ملقاومة العدوى وانتشار الفريوس عىل فيس بوك
وتويرت موجه للعاملني ابجمللس منذ اليوم الول من نرش أخبار جاحئة (كوفيد.)19
 13.وضع اجمللس رمق هاتف املساعدة الاجامتعية العامةل ابجمللس رهن اإشارة أعضاءه والعاملني به يف احلالت املس تعجةل
املرتبطة بظهور أعراض (كوفيد .)19كام خصص خطا هاتفيا للمراسالت وطلبات املعلومات .
IIتواصل همام اجمللس يف جمال تلقي الشاكايت والرصد والتحسيس
 14.أبلغ اجمللس العموم ،بتارخي  16مارس ،2020بتخصيص رمق هاتفي وبريد اإلكرتوين لتلقي الشاكايت وطلبات
املعلومات ،ومواصةل همامه يف جمال الرصد ومتابعة وضعية حقوق الإنسان يف املغرب وفقا للترشيع الوطين واملواثيق ادلولية
ذات الصةل.
 15.نرش اجمللس ،بتارخي  23مارس ،بالغا دعا من خالهل السلطات العمومية اإىل احلرص عىل عدم جتاوز مبدأ
الرضورة والتناسب من طرف بعض عنارص القوات العمومية أثناء تطبيق القانون واملقتضيات الاس تثنائية احلالية.
 16.ويف البالغ ذاته ،أدان اجمللس اس تغالل بعض الفراد لدلين من أجل ادلعوة اإىل جتمع املواطنني وتشجيعهم عىل
خمالفة تعلاميت السلطات العمومية ،خاصة السلطات الصحية ،ودفعهم اإىل اخلروج اإىل الشارع وتعريضهم للخطر .
 17.يقوم اجمللس بنرش سلسةل من الفيديوهات التحسيس ية حول (كوفيد )19عىل ش باكت التواصل الاجامتعي وكذا
التدابري املتعلقة ابحلجر الصحي ابللغات املنطوقة يف املغرب :العربية (ادلارجة) ،اللغة المازيغية واحلسانية.
18.

شلك اجمللس فريقا متخصصا من أجل رصد حقوق الإنسان وفريقا أخرا لتتبع تطبيق حاةل الطوارئ .

19.

بعث اجمللس مذكرة لرؤساء اللجن اجلهوية التابعة هل من أجل القيام ابلرصد عىل مس توى لك هجة عىل حدة.

20.

يمت عقد اجامتعات يومية بني مسؤويل اجمللس من أجل تبادل املعلومات والتشاور لضامن تدخل انجع للمجلس.

IIIاإجراءات الرتافع لفائدة الفئات الهشة
 21.فامي يتعلق حبقوق الشخاص يف وضعية اإعاقة ،نرش اجمللس يف صفحاته عىل ش باكت التواصل الاجامتعي فيديو
بلغة الإشارات يريم اإىل التحسيس ابلتدابري الوقائية ضد الفريوس وتوضيح التعلاميت اخلاصة ابحلجر الصحي .علام أنه أعيد
نرش هذا الفيديو عىل نطاق واسع من قبل الفاعلني واملتتبعني .
 22.راسل اجمللس القنوات التلفزية من أجل دعوهتم اإىل اإدراج لغة الإشارة يف الربامج والوصالت التحسيس ية
والنرشات الإخبارية اليت يمت بهثا مكسامهة للتحسيس وحامية حقوق الشخاص يف وضعية اإعاقة.
 23.فامي يتعلق حبقوق الجانب ،مبا يف ذكل املهاجرين والالجئني ابملغرب ،نرش اجمللس فيديو ابللغة الفرنس ية والإجنلزيية
والإس بانية  ،ابلإضافة اإىل لغيت وولف وليناكل الكرث تداول بني املهاجرين ،من أجل التحسيس ابلتدابري الوقائية ونرش
اإجراءات احلجر وحاةل الطوارئ.
24.

راسل اجمللس السلطات اخملتصة من أجل احلرص عىل تقدمي الرعاية الصحية للمهاجرين والالجئني ابملغرب.

 25.عقب اجامتعه املنعقد يف فاحت أبريل  ،2020أوىص مكتب اجمللس السلطات املغربية بتوس يع نطاق تدابري ادلمع
لتشمل اكفة الفئات الهشة ،مبا يف ذكل الشخاص يف وضعية اإعاقة ،الطفال ،املهاجرون ،الالجؤون والشخاص املس نون.
26.
هشة.

نظمت اللجنتني اجلهويتني بفاس-مكناس وادلاخةل-واد اذلهب معليات دمع وإاساكن املهاجرين يف وضعية جد

 27.وجه اجمللس رساةل اإىل وزارة ادلاخلية حول حق املهاجرين يف الإقامة يف س ياق جاحئة (كوفيد ،)19تتعلق ابإقفال
مصاحل مراقبة املهاجرين ،والمتديد الضمين لواثئق الهوية.
28.

يدعو اجمللس اإىل احرتام حق اكفة الشخاص يف الوصول اإىل املعلومة ،وجتنب أي خرق لهذا احلق.

 29.يشدد اجمللس عىل رضورة احرتام حق لك خشص مقمي يف املغرب يف التعرف عىل التدابري اليت اختذهتا السلطات،
ورضورة احرتام هذه التدابري من طرف امجليع.
 30.طلب اجمللس تعليق مجيع التدابري املتعلقة ابلرتحيل اإىل احلدود والإبعاد عن الرتاب املغريب ،هبدف احلفاظ عىل
حصة الشخاص املعنيني وسالمهتم.
 31.فامي يتعلق حبقوق الالجئني ،معل اجمللس عىل التنس يق مع املفوضية السامية حلقوق الالجئني للوقوف عىل التدابري
اليت اختذها خمتلف الرشاكء لضامن اس مترارية اخلدمات الرضورية لالجئني وطاليب اللجوء .كام مت عقد اجامتعني متحورا حول

املبادرات والعراقيل املواهجة يف جمال مساعدة الالجئني وطاليب اللجوء يف ظل الظروف الراهنة .كام مت حتديد بعض س بل
التعاون لتشجيع إارشاك الجانب يف وضعية هشاشة يف هذه العمليات.
IV.اإجراءات الوقاية يف أماكن احلرمان من احلرية
 32.راسل اجمللس مجيع الإدارات العمومية املسؤوةل عن أماكن احلرمان من احلرية هبدف حتسيسهم ابلتدابري املتعلقة
مبواهجة انتشار الفريوس.
 33.وضع اجمللس مذكرة رهن اإشارة هذه الإدارات هتم رأي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب التابعة للمم املتحدة املوجه اإىل
ادلول الطراف والآليات الوطنية للوقاية من التعذيب خبصوص جاحئة فريوس كوروان .اعمتدت اللجنة هذا الرأي بتارخي
 25مارس  2020وتويص من خالهل ابلتدابري اليت يتعني أن تتخذها السلطات يف مجيع أماكن احلرمان من احلرية مبا يف
ذكل مراكز الاعتقال ،مراكز احتجاز املهاجرين ،خماميت الالجئني املغلقة ،مستشفيات المراض النفس ية وغريها من
املؤسسات الصحية.
34.

تسهر اللجنة اجلهوية بفاس عىل رصد مراكز حامية الطفوةل.

 35.يتابع اجمللس عن كثب وضعية السجناء ويس تفرس ابنتظام عن حالهتم دلى املندوبية العامة لإدارة السجون وإاعادة
الإدماج .وقد تأكد اجمللس الوطين حلقوق الإنسان أنه مل يمت تسجيل أي اإصابة هبذا الفريوس اإىل حدود اترخيه ،وأن املندوبية
تعمل عىل تنفيذ التدابري الوقائية حملاربة انتشاره.
 36.أبلغت املندوبية العامة لإدارة السجون وإاعادة الإدماج اجمللس بأنه مت متديد مدة املاكملات الهاتفية بني السجناء
وعائالهتم بعد قرار تعليق الزايرات العائلية للسجناء ،واليت ستس تأنف مبجرد انهتاء فرتة احلجر الصحي.
37.

يعمل فريق مت تشكيهل من قبل اجمللس عىل رصد الصعوابت أو الانهتأاكت واقرتاح الإجراءات املناس بة.

Vا إلجراءات املتخذة عىل املس توى ادلويل
 38.يتواصل اجمللس بشلك منتظم مع ش بكة املؤسسات الوطنية الإفريقية حلقوق الإنسان ) (RINADHيف كينيا
وغريها من املؤسسات الوطنية الرشيكة ابإفريقيا خبصوص جاحئة (كوفيد.)19
 39.يف هذا الس ياق ،وضع اجمللس املسودة الولية لإعالن املؤسسات الوطنية حلقوق الإنسان التابعة لش بكة
املؤسسات الوطنية الإفريقية حلقوق الإنسان بشأن حامية حقوق الإنسان والهنوض هبا يف اإطار ماكحفة جاحئة (كوفيد.)19

 40.كام قدم اجمللس اقرتاحا للجمعية الفرنكوفونية للمؤسسات الوطنية حلقوق الإنسان ملناقشة الإجراءات اليت اختذهتا
املؤسسات الوطنية يف هذا الإطار .وهو ما سيشلك موضوع ندوة عرب النرتنت ) (webinaireحول معل املؤسسات
الوطنية منتصف شهر أبريل.
 41.تقامس اجمللس الإجراءات اليت اختذها مع الش بكة العربية للمؤسسات الوطنية حلقوق الإنسان بغرض نرشها عىل
موقع الش بكة.
42.
.)19

ربط اجمللس التصال مع اللجنة الوطنية حلقوق الإنسان مبوريتانيا ليتقامس معها جتربته يف جمال ماكحفة جاحئة (كوفيد

 43.تواصلت املشاورات بني أعضاء اللجنة الفرعية لالعامتد ،اذلي يعترب اجمللس عضوا فهيا بصفته ممثال لإفريقيا ،من
أجل التوصل اإىل قرار بشأن التدابري املس تعجةل اليت ستتخذها بشأن حفص ملفات املؤسسات الوطنية حلقوق الإنسان
خالل ادلورة القادمة للجنة الفرعية لالعامتد.
 44.مت اإعداد مرجع للتعرف عىل خمتلف الإجراءات املتخذة عىل املس تويني القاري وادلويل .وجيري حاليا اإعداد حتليل
مقارن لتحديد مدى توافق الإجراءات اليت تتخذها احلكومة مع املعايري ادلولية ،مبا يف ذكل الرسائل اليت نرشهتا املفوضية
السامية حلقوق الإنسان ،والهيئات التعاقدية وامللكفني بولايت يف اإطار الإجراءات اخلاصة.
 45.ترمج اجمللس ،مبجرد نرشه ،رأي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب املوجه اإىل ادلول الطراف والآليات الوطنية للوقاية
من جاحئة فريوس كوروان ،املعمتد يف  25مارس .2020
VIالصندوق اخلاص بتدبري جاحئة فريوس كوروان
 46.يرحب اجمللس الوطين حلقوق الإنسان ابإنشاء جالةل املكل محمد السادس لصندوق التضامن اخملصص ملواهجة أاثر
هذه الزمة الاس تثنائية ومساعدة الفئات الهشة.
47.

سامه يف هذا الصندوق لك من رئيسة اجمللس الوطين حلقوق الإنسان والمني العام وكذا العضاء واملوظفون.

ملحق :روابط خمتلف الإجراءات واملبادرات اليت اختذها اجمللس الوطين حلقوق الإنسان يف اإطار التحسيس والوقاية من
جاحئة (كوفيد .)19
•فيديو حتسييس يتضمن توصيات للسلطات ابحرتام مبادئ حقوق الإنسان يف اإطار تدبري هذه اجلاحئة ابللغة الإس بانية.
الس يدة جنوى أ ي
رشَك ،عضو اجمللس.
-

https://www.facebook.com/CNDHMaroc.ar/videos/751777468684668/

-

https://twitter.com/CNDHMaroc/status/1243128213515177984?s=09

•فيديو حول الاحرتازات اليت اختذها املغرب ملواهجة جاحئة (كوفيد )19ابللغة احلسانية .الس يدة مميونة الس يد ،عضو
اجمللس الوطين حلقوق الإنسان.
-

https://www.facebook.com/CNDHMaroc.ar/videos/1857572094377659/

•فيديو حول القواعد اليت يتعني اتباعها حملاربة الفريوس ،ابللغة العربية .الس يدة زهرية فونتري ،عضو اجمللس الوطين حلقوق
الإنسان.
-

https://www.facebook.com/CNDHMaroc.ar/videos/1345446718986273/

-

https://twitter.com/CNDHMaroc/status/1242936682292416513?s=09

•فيديو حول وسائل الوقاية من جاحئة (كوفيد )19ابللغة الفرنس ية .الس يدة نزهة جسوس ،عضو اجمللس الوطين حلقوق
الإنسان.
-

https://www.facebook.com/CNDHMaroc.ar/videos/483813499173424/

-

https://twitter.com/CNDHMaroc/status/1242887171289292805?s=09

•فيديو حول وسائل الوقاية من جاحئة (كوفيد )19ابللغة المازيغية.
-

https://twitter.com/CNDHMaroc/status/1242817984600715269?s=09

-

https://www.facebook.com/CNDHMaroc.ar/videos/882942595487143-

•فيديو حتسييس يويص اجمللس من خالهل السلطات ابحرتام مبادئ حقوق الإنسان خالل تدبري اجلاحئة بلغة الإشارة.
الس يد محمد الكتاين .
-

https://www.facebook.com/CNDHMaroc.ar/videos/536573430612036/

-

https://twitter.com/CNDHMaroc/status/1242585834601287686?s=09

•فيديو حول طرق انتشار الفريوس والتدابري الوقائية اليت ميكن اعامتدها ،ابللغة العربية .د .محمد بنعجيبة ،عضو اجمللس
الوطين حلقوق الإنسان ومنسق الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
-

https://www.facebook.com/CNDHMaroc.ar/videos/138157967611828/

-

https://twitter.com/CNDHMaroc/status/1239985131558973440?s=09

•فيديو حتسييس ضد انتشار (كوفيد ،)19موجه للمهاجرين من أصل س ينيغايل املقميني يف املغرب ،بلغة الوولف .الس يدة
عيساتو اب ،مقمية يف املغرب.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1524448837725014&id=2412126727
15310?sfnsn=mo
-

https://twitter.com/CNDHMaroc/sta1243198617059549tus/189?s=09

•فيديو حتسييس ضد انتشار (كوفيد ،)19بلغة لناكل .الس يد كونكول لينو .
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1524546387715259&id=2412126727
15310?sfnsn=mo
•بالغ حول مسامهة رئيسة اجمللس وأمينه العام يف الصندوق اخملصص ملاكحفة فريوس كوروان ابللغة المازيغية.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1521938901309341&id=2412126727
15310?sfnsn=mo
• بالغ حول مسامهة رئيسة اجمللس وأمينه العام يف الصندوق اخملصص ملاكحفة فريوس كوروان ،ابللغة العربية.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1515652885271276&id=2412126727
15310?sfnsn=mo
• بالغ حول مسامهة الرئيس والمني العام للمجلس الوطين حلقوق الإنسان يف الصندوق اخملصص ملاكحفة فريوس كوروان،
ابللغة العربية.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1516528711850360&id=2412126727
15310?sfnsn=mo
• مقال حتسييس يتضمن توصيات للسلطات ابحرتام مبادئ حقوق الإنسان خالل تدبري هذه اجلاحئة ،ابللغة العربية.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1521048038065094&id=2412126727
15310?sfnsn=mo
-

https://twitter.com/CNDHMaroc/status/1241845673747779584?s=09

•مقال حتسييس يتضمن توصيات للسلطات ابحرتام مبادئ حقوق الإنسان خالل تدبري هذه اجلاحئة ،ابللغة الفرنس ية.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1521532191350012&id=2412126727
15310?sfnsn=mo
•اإبالغ ابلعمل اذلي يقوم به اجمللس أثناء احلجر الصحي ،خاصة ما يتعلق بتلقي الشاكايت عن بعد.
-

https://twitter.com/CNDHMaroc/status/1241428190372954112?s=09

•بالغ حول الإجراءات الاحرتازية اليت اختذهتا اإدارة اجمللس الوطين حلقوق الإنسان ملنع انتشار جاحئة (كوفيد ، )19ابللغة
العربية.
https://cndh.ma/ar/blgt-shfy/blg-shfy-bkhsws-ltdbyr-lhtrzy-lty-tkhdhth-dr-lmjlsllwqy-mn-khtrntshr-lwb-20-mrs-2020
-

https://twitter.com/CNDHMaroc/status/1239600187271716866?s=09

•بالغ حول الإجراءات الاحرتازية اليت اختذهتا اإدارة اجمللس الوطين حلقوق الإنسان ملنع انتشار جاحئة (كوفيد ،)19ابللغة
الفرنس ية.
https://cndh.ma/fr/communiques/propos-des-mesures-de-precaution-prises-parladministrationdu-cndh-pour-prevenir-la
•بالغ حصفي بتارخي  16مارس  2020بشأن التدابري الاحرتازية اليت اختذها اجمللس الوطين حلقوق الإنسان للوقاية من
جاحئة (كوفيد ،)19ابللغة العربية:
https://cndh.ma/ar/blgt-shfy/blg-shfybkhsws-fyrws-kwrwn-lmstjd-wltdbyr-lhtrzylty-tkhdhth-dr-lmjls-llwqy-mn-khtr-ntshr
•بالغ حصفي بتارخي  16مارس  2020بشأن التدابري الاحرتازية اليت اختذها اجمللس الوطين حلقوق الإنسان للوقاية من
جاحئة (كوفيد )19ابللغة الفرنس ية:

https://cndh.ma/fr/communiques/propos-du-coronavirus-covid-19-et-des-mesuresdeprecaution-prises-par-ladministration

