استق ل الس د مصط الرم د وزر الدولة الم لف حقوق اﻹ سان والعﻼقات مع ال لمان،
وفد الوس ط من أجل الد مقراط ة وحقوق اﻹ سان شخص الس د غفور دهشور ال اتب
العام ،مرفقا الس د إسماع ل أزواغ عضو المكتب التنف ذي ،يوم اﻷرعاء  23ف اير ،2021
مقر الوزارة.
وقدم الوس ط ،خﻼل هذه ال ارة ال تمت طلب منه ،رسالة للس د وزر الدولة أثار من
خﻼلها عددا من القضا ا ال اتت ش ل مصدر قلق الغ ،وتتطلب ،ش ل استعجا  ،العمل
ع تجاوزها .و تعلق اﻷمر ،ش ل خاص ،ـ:
 ارتفاع عدد المتا عات واﻻعتقاﻻت المتعلقة ح ة التعب والصحافة ،وخاصة ع
مواقع التواصل اﻻجتما ؛
خلف ة ال
 ارتفاع عدد حاﻻت المنع ال طالت الحق التجمع و التظاهر ،عد منع وقفات
وتظاهرات وأ شطة حقوق ة ومدن ة عدد من المدن؛
 تفاقم حالة الهشاشة عديها اﻻجتما واﻻقتصادي ظل حالة الطوارئ ما يؤكد
الحاجة المستمرة للمرفق العمو الول ج والمتاح للجميع ،غض النظر عن ل
اﻻعت ارات ،وخاصة مجال الحق الصحة والحق الشغل.
ون ه الوس ط خﻼل هذا اللقاء وكذا الرسالة ال سلمت للس د وزر الدولة إ :
 أن حالة الطوارئ ﻻ تع توسيع هامش القرار العمو إ الحدود ال ي ت معها
ل ت ف صادر عن
وط القانون ة والم وع ة والتناسب
الحرص ع توف
السلطة العموم ة .عدما أص حت حالة الطوارئ الصح ة السند الذي عتمده قرار
المنع والمدخل لممارسته الواقع؛
أن يتحول ت ر المنع حالة الطوارئ الصح ة إ ركن أسا
 اﻻحتمال ال ب
الحاﻻت العاد ة ،ظل،
الح امة العموم ة .والحال أن المنع ،و ن ان ممنوعا ح
حالة الطوارئ الصح ة ،أ ضا ،خ ارا غ مطلق ،و نما ت فا يتق د ،ما الحاﻻت
العاد ة ،ضوا ط اح ام وحما ة وتع ز الحقوق والح ات.
واعت الوس ط أن موقع الوزارة الم لفة حقوق اﻹ سان ،ضمن البناء المؤسسا للحكومة،
و ن ان هو ال اعث والم ر للتواصل الم ا معها ،من طرف الوس ط ،فإنه طوقها ،لهذا
الس ب ،مسؤول ة ال افع من موقعها من أجل الحرص والسهر ع ترسيخ مقارة حقوق
اﻹ سان الس اسات وال امج والمشار ــع العموم ة ،و القرار العمو ع المستوى الوط
والجهوي والمح .

