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 بيان استنكار حول قرار البرلمان االوروبي تجاه المملكة المغربية

 

تابعت األمانة العامة لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في افريقيا والعالم العربي 

يناير   19)آسيكا(  بأسف وقلق بالغين القرار الصادر عن البرلمان االوروبي يوم الخميس الموافق  

لمغربية فيما بشأن السياسات واآلليات التي تتبعها سلطات المملكة ا  مزاعمم والذي تضمن    2023

 يخص الصحفيين وحقوق االنسان . 

واألمانة العامة للرابطة إذ تعرب عن شجبها واستنكارها الشديدين لهذا القرار باعتباره تدخالً سافراً  

المشهود له بانفتاحه  في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية دون أدنى اعتبار لسيادة واستقالل هذا البلد  

فإنها تدعو البرلمان االوروبي إلى إعادة النظر في هذا القرار غير    ،تقييم األمميةالدائم على آليات ال

المبرر الذي تجاهل الجهود الحثيثة والملموسة التي تبذلها المملكة المغربية في سبيل استقالل النيابة  

 والتجسيد الدستوري الستقالل السلطة القضائية. ،العامة عن السلطة التنفيذية

أن   والحمالت كما  المعايير  وازدواجية  الخارجية  التدخالت  هذه  ترفض  إذ  للرابطة  العامة  األمانة 

يافطة حقوق ا البلدان العربية تحت  البرلمان األوروبي    ،نسانإلالممنهجة التي تستهدف  تذكر  فإنها 

وإعالن    بالمبادئ التي قامت عليها منظمة األمم المتحدة بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول

واالحترام  والتعاون  الودية  العالقات  وتعزيز  الجوار  حسن  الى  تدعو  التي  الدولي  القانون  مبادئ 

ي عن  كما تطالب البرلمان االوروبي بالتوقف الفور  ،المتبادل بين الدول لما فيه خير ورفاهية شعوبها

وراء االدعاءات والمزاعم  وعدم االنجرار  ،نسان في البلدان العربيةممارسة الوصاية على حقوق اإل

التحري حول  وتدعوه إلى    ،دلة القانونيةإلى الحد األدنى من المهنية واأل  الباطلة والمعلومات التي تفتقر

صحة المعلومات واالدعاءات التي تصل إليه من أفراد ومنظمات غير محايدة وغير نزيهة، و عدم  

 ا .استغاللها لالبتزاز السياسي وتسيس الوقائع وتحريفه 

إن األمانة العامة للرابطة، إذ ترفض المساس بالسيادة القضائية للمملكة المغربية والتدخل في شؤونها  

فإنها تعرب عن تضامنها الكامل مع المملكة المغربية وتأييدها لكافة    ،الداخلية ومؤسساتها الوطنية

الباطلة تتخذها لمواجهة مثل هذه القرارات  تبذلها  كما تشيد    ،االجراءات التي  بالجهود الكبيرة التي 

المملكة المغربية والتدابير واآلليات التي تتخذها في مجاالت االصالح والتنمية وحقوق االنسان في  

 اطار مساعيها النبيلة الهادفة الى تلبية تطلعات الشعب المغربي وتحقيق المزيد من الرفاه والتنمية. 

 األمين العام                                                                                                            
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