
مشترك صحفي بيان

سنشطائه من سناشطة تعلى والتعتداء السنسان لحقوق المغربية الجمعية مقر اقتحام: المغرب

حقوق تعن المدافعين حماية مرصد من كل يدين – 2015 فبراير/شباط 19 كوبنهاغن،-  جنيف-  باريس
لل التعذيب، لمناهضة الدولية والمنظمة السنسان لحقوق الدولية الفيدرالية بين مشترك برسنامج وهو السنسان، فض

التختفعاءات لمناهضعة المتوسععطية-الوروبيعة والفيدراليععة السنسععان لحقععوق المتوسععطية-الوروبيعة الشععبكة تععن
.فيها الناشطات إحدى تعلى والتعتداء السنسان لحقوق المغربية الجمعية مقر المغربية السلطات اقتحام القسرية

دون شخصاا بأربعين مصحوبة المغربية المن قوات قامت فقد س يرت ة ملب ون مدني ة أدوات ويحمل ام حديدي باقتح
باط 15 الموافق الحد يوم مساء  عنوة النسان لحقوق المغربية الجمعية مقر براير/ش د 2015 ف محاصرته بع
ة الدارة عضوة على ولفظياا جسدياا العتداء تم نفسه الاطار وفي. الصباح منذ ة المركزي ة واللجن ة الداري للجمعي

ة عاجلها حيث بوزيدي، ربيعة السيدة خاص  أربع ي أش ة ف تزاع محاول ح لن كنها مفاتي ح مس ر ومفاتي ة مق الجمعي
س في بصعوبة إصابتها إلى أدى مما أرضاا، واطرحوها ت التنف ى ننقل ر عل ك إث ى ذل فى إل ي المستش ي وه ة ف حال
الجمعييية رئيييس ولكن الجمعية مقر دخول نفسه اليوم من سابق وقت في المغربية المن قوات حاولت وقد. خطيرة
.رسمي إذن دون بالدخول لها السماح رفض الهايج أحمد السيد

وتار وبييير بيرييز ليوي جيان هميا فرنسييين صحافيين يستهدف الجمعية لمقر القتحام هذا وكان بوكالية يعملن ش
ول الجمعية أعضاء مع شخصية مقابلت لجراء الجمعية لمقر زيارة في كانا اللذين المامي الخط ة" ح 20 حرك
الثالثة للقناة المغربي القتصاد عن برنامج وإعداد تصوير إاطار في للمغرب زيارة في الصحافيان وكان".  فبراير
. الفرنسية

رغم بالتصوير رسمي إذن على يحصل لم أنهما بدعوى هاتفيهما وكذلك معداتهما بمصادرة السلطات قامت وقد
التراب عن الصحافيان نرحل وقد. 1أسابيع عدة قبل الصدد هذا في المغربية السلطات إلى بطلب تقدما أنهما

. بتصويرها قاما التي المواد أو معداتهما استعادة من يتمكنا أن دون فبراير/شباط 16 يوم المغربي

دين ل وي ن ك د م ة مرص ن الميدافعين حماي وق ع ان حق بكة النس ة والش طية – الوروبي وق المتوس ان لحق النس
ذي العتداء القسرية الختفاءات لمناهضة المتوسطية-الوروبية والفيدرالية ال ال يدة اط ة الس دي ربيع ذلك بوزي وك
ة لمقر المن قوات اقتحام ة الجمعي وق المغربي ان لحق ر النس ذي الم كل ال ة يش ؤود عقب ترض ك بيل تع ة س حري
ا عن منظماتنا وتعرب. التجمع ف إزاء قلقه ذي العن ه ال وات تمارس ن ق د الم دافعين ض ن الم وق ع ان، حق النس

1

القانون، إطار في عملهما ممارسة ينويان بالتصوير إذن على للحصول السلطات إلى بطلب تقدما اللذان الصحافيان كان 
 شباط/فبراير. 16 يوم  السلطات إلى به تقدما الذي الطلب مآل لمتابعة يستعدان طلبهما. وكانا على رد أي يتلقيا لم ولكن



ى الحصيول حرية دون تحول التي العوائق تصعيد عام بشكل وتشجب والتجميع الجمعييات وتكيوين المعلوميات عل
.2أشهر عدة منذ المغرب في

لطات منظماتنا وتدعو ة الس ى المغربي ة إل ة كفال وين حري ات تك دافعين الجمعي ن للم وق ع ان حق ي النس ع ف جمي
ار أعضاء سلمة وكذلك الظروف، ة  الحكوميية غيير المنظميات ومق ن المدافع وق ع ان، حق يما ول النس تليك س
ال وذلك الصحافيان،  التقاها التي المنظمات ن 22 والمادة المغربي، الدستور من 29 بالمادة عم د م دولي العه ال
ذي النسان حقوق عن بالمدافعين الخاص العلن من) ب( الفقرة 5 والمادة والسياسية المدنية بالحقوق الخاص ال
.1998 عام ديسمبر/الول كانون 9 في المتحدة للمم العامة الجمعية اعتمدته

: الصتصال ييرجي المعلومات من لمزيد

البريد عنوان: كوبري أودري بالسيدة أو/  مانيه آرتور بالسيد: السنسان لحقوق الدولية الفيدرالية في
18 25 55 43 1 33:  +الهاتف ، presse@fidh.org: اللكتروني

اللكتروني البريد عنوان زومالكاريغي، مارتان ميغيل السيد: التعذيب لمناهضة الدولية المنظمة في:
mmz@omct.org ، 22 49 809 22 41:  +الهاتف

اللكتروني البريد عنوان زيغيشي، حياة السيدة: السنسان لحقوق المتوسطية-الوروبية الشبكة في:
hze@euromedrights.net ، 41 00 08 488 32+  الهاتف

البريد عنوان ديتور، ناصرة السيدة: القسرية التختفاءات لمناهضة المتوسطية-الوروبية الفيدرالية في
33:  +الهاتف ،secretariat.femed@disparitions-euromed.org: اللكتروني
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 والبيان2014 الول/أكتوبر  تشرين7 و2014  تموز/يوليو29 يومي المرصد عن الصادرين الصحفيين البيانين انظر  
الشبكة به بعثت الذي المفتوح الخطاب وكذلك ،2014     الول/أكتوبر      تشرين2 بتاريخ الصادر الوروبية-المتوسطية للشبكة الصحفي

للشبكة المفتوحة  والرسالة2014     الثاني/نوفمبر      تشرين26 يوم حصاد محمد السيد المغربي الداخلية لوزير الوروبية-المتوسطية
.2014     الول/ديسمبر      كانون5 يوم الوروبي للتحاد الموجهة الوروبية-المتوسطية
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