
 

 

 

 

  الجمعويةوالفعاليات بين الجمعيات والشبكات والديناميات  لقاء تشاوري 

 التراجعات التي يعرفها مجال الحريات العامة بالمغرب حول 

 بالغ 

مجموعة من التأمت  ،بالرباط ، بممر منتدى بدائل المغرب 9112ٌونٌو 11ٌوم الثالثاء 

 والعاملة فً مجاالت التنمٌة الدٌمولراطٌة  والدٌنامٌات والفعالٌات الجمعوٌة والشبكات الجمعٌات

 .على الصعٌدٌن الوطنً والجهوي ،والحكامة حموق االنسان

حول وضعٌة االنحباس واالنحسار السٌاسً الدي تعرفه للتشاور والتنسٌك  اللماءتً هدا وٌأ 

ج من األوضاع من تضٌٌك على الحرٌات العامة والتملٌص الممنه لت الٌهبالدنا، ولتدارس ما ا

 دور المجتمع المدنً.

، والدي ببالدنا العمومٌة ساتٌاالدي تدبر فٌه السوالمؤسساتً السٌاق السٌاسً  الولوف علىد وبع

 ٌتسم ب:

كل ، و غٌاب الجرأة فً تفعٌل "العهد الجدٌد"العملٌة السٌاسٌة التً رافمت واستنفاد تراجع  -

ٌة دات الصلة بالحموق و الممتضٌات الدستور كداو مخرجات هٌأة االنصاف والمصالحة

فً الوساطة بشكل ٌملص من دوره المجتمع المدنً أمام لحوار النوات ، وسد  الحرٌات

 وتدبٌر االزمات،

 

، مما عٌةوعدم المدرة على تدبٌر مطالب الحركات االجتمااالحتمان االجتماعً  تواصل -

جدٌد بلورة جٌل  ىنموذجها التنموي، وعدم لدرتها عل فشل الدولة فًعلى  بالملموس ٌؤكد

منسوب الثمة فً  انخفاضمواجهة ب من اإلصالحات السٌاسٌة والمؤسساتٌة الكفٌلة

 وولف نزٌف هجرة الشباب، المؤسسات المنتخبة 

 

وتمزٌم مخرجاته من خالل لوانٌن تنظٌمٌة ضعٌفة  9111االرتداد على مكتسبات دستور  -

  ،رجعٌة فً تصورها و ،هااتسارماربتها ومفً مضمونها، غٌر تشاركٌة فً م

 

الهجوم على المجتمع المدنً والتضٌٌك علٌه من خالل منع التجمعات واللماءات الجمعوٌة،  -

والتضٌٌك على  وعدم تسلٌم الوصوالت  المانونٌة، وسد لنوات الولوج للدعم العمومً،

  استعمال الفضاءات العمومٌة، 

  Forum des Alternatives Maroc 

Asarak n isenfal  n mruk 

 منتدى بدائل المغرب
Pour des alternatives sud 

Fuwttas n isenfal neffus  

 من أجل بدائل للجنوب



 

 

ضعف اسالٌب الحوار المؤسساتً وغٌاب الٌات تراجع أداء الفاعل الحكومً  من خالل  -

والتوجس من مبادرات المجتمع المدنً الرامٌة الى تعزٌز الدٌمولراطٌة  التشاور العمومً

   ،وحماٌة حموق االنسان

لمجتمع من عمل ا ل هدا الوضع المتأزم، واستحضارا لمخرجات بعض المحطات المهمةظفً 

هاكات الجسٌمة لحموق االنسان، مناظرة المجتمع المدنً )ندوة مراكش حول االنتالراهن المدنً 

 (اط ...بودٌنامٌة إعالن الر ببوزنٌمةاألولى 

والولوف على مكامن ضعف ، تشاركًبشكل  اإلستشراف وتنسٌك التشخٌص تعمٌك فً  رغبة و

الوطنٌة  بمنطك التكامل بٌن الدٌنامٌاتوضع لبنات ارضٌة تنسٌمٌة أداء المجتمع المدنً، و

اعادة ه و وترصٌد مكتسباتالجهوٌة، وتجاوز التشتت الدي تعانً منه مبادرات المجتمع المدنً و

 ه،االعتبار ألداور

 المجتمعة:  الجمعوٌةوالفعالٌات  والدٌنامٌات والشبكات الجمعٌاتفإن 

وتطالب باإلفراج عن كل معتملً  واالجتماعً بوادر االحتمان السٌاسًتدٌن استمرار  -

و كل معتملً الحركات االحتجاجٌة و معتملً الراي و حرٌة  وزاكورةحران الرٌف 

  ،  التعبٌر

 

للخروج بخارطة طرٌك  ودلن ت موسعة فً األٌام و الشهور الممبلةءالماتعتزم عمد   -

أزمة الحركة  وتضع سبل تجاوز ،تعزز من الٌات التشاور بٌن جمعٌات المجتمع المدنً

لضاٌا التنمٌة والدٌمولراطٌة وحموق  ً عاللة مع وتعزٌز أدوارها ف الجمعوٌة بالمغرب

    .االنسان

 

   9112ٌونٌو  19وحرر بالرباط ٌوم 

 عن منتدى بدائل المغرب

 التً حضرت اللماء التشاوري  الجمعوٌةوالفعالٌات الجمعٌات والشبكات والدٌنامٌات باسم 

 


