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 المقدمة .1
مع بالتعاون  تّمت صیاغته، وقد 2004عام المنذ  المغربحالة حقوق اإلنسان في بھذا التقرير  ُيعنى

 تعزيز العاملة في مجال الحكومیةالمنظمات غیر  ال سیما، تھمومشارك المحلیین أصحاب المصلحة
توثیق  علىعمل الكرامة ويعتمد  م.ھیيا االنتھاكات وعائالتھم ومحامیوحماية حقوق اإلنسان وضحا

آلیات األمم المتحدة لحماية  ورفعھا إلى في الدولة الطرف، أي المغرب، النتھاكات الفرديةاحاالت 
لدولة الطرف في اتقرير  اتي إضافة إلىالقانوني والمؤسس دراسة اإلطار وعلىحقوق اإلنسان، 

  .خبراء اللجنة المعّدة من قبل المسائلقائمة  الدوري الحالي وردّ الدولة علىسیاق االستعراض 

حقوق اإلنسان في ب المعنیة لجنةالى م التقرير الدوري الثالث إلتجدر اإلشارة إلى أن المغرب قدّ 
ه دورت ھذا التقرير خالل وسینظر المجلس فيعلى استحقاقه.  سبع سنوات بعد، 2015يونیو \حزيران

  .2016نوفمبر \تشرين الثاني 4أكتوبر إلى \تشرين األول 17، التي ستعقد من 118ـ ال

  

  . لمحة عامة2

 ت المبادرةساھممن ناحیة ف ین: متعارض اتّجاھین بوجودفي المغرب الیوم يتمیز وضع حقوق اإلنسان 
ت ال انتھاكا إال أن ثمة، الدولیة المغرب لتزاماتال ةن الوطنییانوالق في امتثال الجذريةصالحات اإلفي 
 ذنفیدخلت حیز التمكافحة اإلرھاب التي  سیاسة ، ال سیما في سیاقمن ناحیة أخرى ترتكبتزال 

  مع بداية األلفیة الثانیة.

حساب احترام  القمعیة على تھاسیاسالدولة لتعزيز  إلى 2003مايو  16تفجیرات الدار البیضاء في  أدت
لبايیس إ، في مقابلة مع صحیفة نفسه محمد السادس الملك ة. وقد اعترفبعض الحقوق األساسی

 ون أندھجمات، الجھزة األمنیة في أعقاب من قبل األانتھاكات  بحصول، 2005عام الاالسبانیة في 
  1لتلك التجاوزات. وضع حد نھائي أوإصالح العواقب،  يساھم ذلك في

 اھامش سوىحزاب المعارضة ال تملك األلى جمیع المؤسسات وع تھاسیطر الملكیة السلطةتبسط 
بعض في إيصال  2011عام الفبراير" في  20"حركة والدة ساھمت  وقد . من المناورة نسبیاً  ضئیال

  .واالجتماعیةالمطالب السیاسیة 

اإلطار القانوني لحقوق اإلنسان على مدى السنوات الخمس الماضیة، إصالحات شھد وھكذا، 
  .رغم عدم كفايتهحماية وتعزيز حقوق اإلنسان، على صعید  ملموس بشكلالبالد  وتطورت؛  رئیسیة

  

  اإلطار الدستوري والتشريعي. 3

اإلطار وإصالح  2011عام الاعتماد دستور جديد في  3.1
  المؤسسي

كبیرة أھمیة يولي  جديد دستورعلى مسودة  ٪97.58 بنسبة، تمت الموافقة 2011 يولیو 1في 
  .حماية حقوق اإلنسانل

  

                                                             
 1 , 16 janvier EL PAÍS»,  Se ha restablecido el respeto mutuo entre España y Marruecos Jesús Ceberio, Ignacio Cembrero, «

om/diario/2005/01/16/internacional/1105830001_850215.htmlhttp://elpais.c2005, disponible en espagnol sur   



  الملكیةالمھام التنفیذية و السلطة 3.1.1

 الملك على ھیمنة، ال سیما من خالل المطلقة السلطة الملكیةبالنظام السیاسي المغربي  تمیز
في  2011يولیو  الفاتح من دستورثم جاء  بطريقة مباشرة أو غیر مباشرة.، بأكملهالنظام المؤسسي 

ساسي، بل على العكس األتغییر في مفھومھا ، دون الملكیة"تحديث" مفھوم السلطة  محاولة لـ
  من ذلك، بدا وكأنه أصبح أكثر تعزيزاً.

 ملكي نظامالمغرب نظام الحكم ب الجديد تنص على أن من الدستور 1لى الرغم من أن المادة فع
من  42المادة  مكرّسة فيصالحیات  رزمة ولديهلدولة ل اً رئیس في واقع األمرالملك  اليزال، برلماني
  .3ظھائرال أال وھيتوقیع وزاري،  حاجة إلى دون ھاماستخدا يستطیع 2الدستور
نطاق  ووّسعلحكومة، ل اً رئیس أصبح، الذي األولوزير الصالحیات عزز  2011 سنة دستور كما أن

مجلس  يصدر عنحل مجلس النواب بمرسوم  صالحیةرئیس الحكومة  فمنح ن. اختصاص البرلما
ت نتخاباااليتصّدر الحزب السیاسي الذي  رئیس الحكومة من بین أفرادالملك  يعیّن، بینما الوزراء

  .التشريعیة

وسع وي منھا يوضح صالحیات كلولسلطات، اتوزيع ديدة لوھكذا فإن الدستور الجديد يرسم ھیكلیة ج
  .صالحیات الحكومة والبرلماننطاق 

المادة يعفیه من منصبه ( وله أنيعین رئیس الحكومة فھو : ال يشوبھا لبسالرئیسیة  الملك صالحیات
)، يوافق على تعیین القضاة من 51(المادة  البرلمان مجلسي أن يحلّ وله أيضاً )؛ 6و  1، الفقرتان 47

)، يعین ستة 59(المادة  االستثناءحالة  يعلن)، 57(المادة  ئیةلقضالسلطة اقبل المجلس األعلى ل
مراجعة  سلطةلديه  )، وأخیراً 1الفقرة  130(المادة  االثني عشر من أعضاء المحكمة الدستورية

  .)174الدستور (المادة  مقتضیات

القضاء مجلس الذي يحل محل  -ئیةلقضاى للسلطة ااألعلمجلس الالملك مجلس الوزراء، وكما يترأس 
 األمن الداخليباستراتیجیات  تعنى، وھو ھیئة استشارية األعلى لألمن المجلسو -األعلى السابق

السلیمة" في قالب منیة األ اإلدارة" معايیر وضعى ضمان إلتھدف ووإدارة األزمات، للبالد والخارجي 
  مؤسساتي.

 1953أبريل  6لقانون ، والتي يمكن أن تتدخل، وفقا 4العفوب الخاصةمحدودة الغیر  هصالحیاتبحتفظ وي
مرحلة من مراحل اإلجراءات  ة، في أي1977أكتوبر  8بصیغته المعدلة بموجب القانون الصادر في 

  .جنائیة ال المالحقةالقضائیة، وقبل 

  
  إصالح السلطة التشريعیة 3.1.2

ينتخب باالقتراع الذي اإلبقاء على نظام المجلسین، لكن مجلس النواب،  الدستور الجديد علىعمل 
أكثر مرونة  آلیات المراقبةكما جعل الدستور  . 5ةمسؤولیة الحكوم ھو الذي يؤثر علىالعام المباشر، 

   ).خاصةال اتجلسالعقد وولجان التحقیق واإلحالة إلى المحكمة الدستورية  حجب الثقة(

                                                             
)، وتعیین رئیس الحكومة وقرار (2الفقرة الفرعیة  44من الدستور والمادة  41 يتعلق األمر أوالً بالمجال الديني المشار إلیه في المادة 2 

بحسب الشروط  51)، وحل غرفتي الحكومة المنصوص علیھما في المادة 6و  1الفقرتین الفرعیتین ( 47عزله من منصبه بموجب المادة 
جوء إلى ، والل57الموضوعة لھذا الغرض، وموافقة الظھیر على تعیین القضاة من قبل المجلس األعلى للسلطة القضائیة بموجب المادة 

(الفقرة  130في المحكمة الدستورية المنصوص علیه في المادة  12، وتعیین ستة أعضاء من أصل 59االستثناء المنصوص علیه في المادة 
  .174)، إضافة إلى سلطة مراجعة مقتضیات الدستور بموجب المادة 1
قد تكون لديه محتوى تشريعي أو إداري؛ فھو إذا أمر ملكي  الظھیرھو صك يفرض بواسطته صاحب السیادة  قوة ملزمة لتنفیذ قراراته. 3 

وال يسمح ذاك التوقیع الوزاري بمراقبة حكومیة  فقط، يوم اعتمد دستور. 1972إدخال التوقیع الوزاري علیه فیرجع إلى العام  حاسم. أما 
  .فعلیة على أعمال الملك بسبب اختالل توازن القوى بین الملك و الوزير االول

  2011من دستور  48ادة الم 4 
  إضافة إلى مجلس النواب، ثمة غرفة ثانیة تتمتع بفعالیة ضیقة وتنتخب باالقتراع غیر المباشر وذات توجھات إقلیمیة 5 



ضمانات الحقوق  في ما يخصّ البرلمان، ال سیما  صالحیات الدستور الجديد من 71عت المادة سّ وو
حیث كانت  ة.اجتماعیعدة جوانب مدنیة واقتصادية واالنتخابیة والعفو وإعادة تقسیم الدوائر ووالحريات 

 المنشأةة، المحكمة الدستوريوتشرف  . السلطة التنفیذية حصراً  جمیع ھذه المجاالت من اختصاص
  ختصاص.على توزيع مجاالت اال، 2011 في العام

  
  لمؤسسة الوطنیة لحقوق اإلنسانا 3.1.3

  .ملكي ظھیرجمیعا ب هوعمل هتشكیلو الوطني لحقوق اإلنسان المجلس والية تحدد
 ءرااآلو تقاريرال إصدار يحق لهال و  .لموافقة الملك نشاطاته ونتائج هجدول أعمالو يخضع نظامهو

اء إنش اقتراح المجلسرئیس ل ، ومن دونھا أيضاً ال يمكندون موافقة الملكوالتوصیات والمقترحات 
 أحد إلى من صالحیاتهبعض  تفويضأو تدخل في نطاق واليته، لجنة مخصصة الستعراض حالة معینة 

إذ : الجسیمة انتھاكات حقوق اإلنسان جة معالالعمل على ، ذاتهمن تلقاء كما ال يمكن له،  .أعضائه
  .على أعمال المجلس جمیعھا بشكل منھجي موافقة الملكال بد من 

لى الملك بناء ع ، يعیّنھمالكاملي العضوية في المجلس، الثالثة عشر جان اإلقلیمیةللّ ارؤساء  كما أن
  .بعد التشاور مع مكتب التنسیق المجلساقتراح من رئیس 

 ،اللیة بسبب ھیمنة السلطة الملكیةمجلس لالستقافتقار البناًء على كل ما سبق يتضح جلیاً 
 إلى مطالبة 2015أغسطس \آبالكرامة في ب وھذا ما دفع . 6سلمبادئ باري وبالتالي عدم امتثاله

لكنھا رغم  ؛اد بمنح المجلس الوطني لحقوق اإلنسان الدرجة (ب)اللجنة الفرعیة المعنیة باالعتم
  .7ذلك أعادت اعتماده في الدرجة (أ)

  

 حماية حقوق آلیات واالنتساب إلىاإلصالحات التشريعیة  3.2
  اإلنسان

ة تُعنى على وجه رئیسیمشاريع تشريعیة القیام بعالن عن اإلاعتماد الدستور الجديد  عقبتّم 
تلك المشاريع بشكل محتوى وسیقوم تقريرنا ھذا بتسلیط الضوء على –ات اإلصالحالخصوص ب

السلطة القضائیة وقانون القضاء العسكري وقانون كّالً من  تاإلصالحاتلك وقد طالت  – أساسي
 9. كما اعتمدت الحكومة مؤخراً، في السنوات األخیرة خاللالجنائیة وقانون الصحافة المسطرة 

 واعتبرت ذلك خطوةأكثر من عامین،  المطروح منذ، مشروع إصالح قانون العقوبات، 2016يونیو \حزيران
  .للمغرب وااللتزامات الدولیةلدستور لائي لقانون الجنا نحو امتثال

-القسريعلى االتفاقیة الدولیة لحماية جمیع األشخاص من االختفاء ، 2013عام الي صادق المغرب ف
اتفاقیة الملحق بالبروتوكول االختیاري على و ، 31المادة  صالحیات اللجنة بموجبعن عالن دون اإل من

 مفي العا المھینةالعقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو مناھضة التعذيب وغیره من ضروب المعاملة أو 
2014.  

  :توصیةال

البرلمان بعد التشاور  يصدر عنقانون رسمي  بموجبشاء مؤسسة وطنیة لحقوق اإلنسان إن .1
 .وظیفیةال اأعضائھحصانة استقرار وضمان  ا من خاللوتعزيز استقاللھ ،مع المجتمع المدني

 

                                                             
  / A / RESمبادئ باريس المتعلقة بحالة وعمل المؤسسات الوطنیة في حماية وتعزيز حقوق اإلنسان، المصادق علیھا بموجب القرار 6 

  1993ديسمبر  20المؤرخ في  48/134
 ،2016فبراير  1، المغرب: المجلس الوطني لحقوق اإلنسان يحتفظ بتصنیفه في الفئة "أ" رغم امثتاله الجزئي لمبادئ باريسالكرامة،  7 

13-48-13-12-02-2016-http://ar.alkarama.org/morocco/item/5446  



  ةلاستقالل العد. ا4

  اإلطار العام 4.1

  :ئیةالقضاالسلطة استقالل  2011 سنةمن دستور  107كرس المادة ت

  السلطة القضائیة مستقلة عن السلطة التشريعیة وعن السلطة التنفیذية."

  ".الملك ھو الضامن الستقالل السلطة القضائیة

 عدم إلىالثاني للمغرب، الشامل االستعراض الدوري  خالل ،اإلنسانحقوق المعنیة بلجنة ت الأشار
 ةنمالضالضرورية اتدابیر باتخاذ الوأوصت المغرب  بشكل كافاستقالل السلطة القضائیة  ضمان

 .8الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة من العھد 14ا، وفقا للمادة يتھوحیادھا ستقاللال
 العدلوقانون  الجنائیة المسطرةقانون  بشأنعلى اإلصالحات الجارية  يركزالطرف  إذا كان تقرير الدولة

تعتبر بحد ذاتھا الیوم  مسألة استقالل القضاء، فإن 9السلطة القضائیة العسكري لضمان استقالل
انتھاكات حقوق  ، نظراً لتداعیاتھا السلبیة على مسار التحقیق في مزاعم10لمغربل كبیراً  تحدياً 

  .من العقابالجناة إفالت  إضافة إلى مساھمتھا فيالدولة  موظفيمن قبل  المرتكبةاإلنسان 

 حكماً  ،2015 أكتوبر\تشرين الثاني 5في ، مدينة تازةبمحكمة االستئناف أصدرت على سبیل المثال، ف
شكوى ضد  ھاتقديمة، لمحاكمة جائر ، عقبفاطمة قرماد المغربیةعلى  بالسجن لمدة شھر واحد

باستقالل  ةالمعنی ةالخاص ةالمقرر تدخلالكرامة  والتمست ياً.جسدتعنیفه لھا ل القائد (ممثل الدولة) 
  .الحالة تلكفي  دم استقالل للمحكمةلما بدا من ع ألمم المتحدةفي ا القضاة والمحامین

  إصالح القطاع القضائي. 4.2

حول مذكرة مشروع إعداد " إلىلرباط با 2009أبريل  7في  11بادرت مجموعة من المنظمات الحقوقیة
معھا لتشاور ا رسمیاً  الحكومةَ وطالبت المنظمات  .مئة صفحةمن حوالي " القضاء في المغربإصالح 

"أولوية في برنامج  كـرئیس الوزراء آنذاك عباس الفاسي  عنه الذي أعلنالقضائي  بھدف اإلصالح
المشاكل الرئیسیة و القضاء في البالدلى تشخیص وضع عرة مذكالمشروع  ويعتمد . 12مة"الحكو

  . 13االتي يواجھھ

                                                             
، 2004ديسمبر  1، المالحظات الختامیة للجنة المعنیة بحقوق اإلنسان حول المغرباللجنة المعنیة بحقوق اإلنسان،  8 

CCPR/CO/82/MAR 19، الفقرة  
، CCPR/C/MAR/6، 2015أغسطس  31، ، المغرب2008للدول اإلطراف لعام التقارير الدورية السادسة اللجنة المعنیة بحقوق اإلنسان،  9 

  200، 199، 116الفقرات 
، بحسب تصنیف المنظمة 2012-2011بلدا من حیث استقاللیة السلطة القضائیة لديه لفترة  142من أصل  80احتل المغرب المرتبة  10 

  Transparency International http://www.transparency.org/country/#MARغیر الحكومیة 
، 2015ديسمبر  2، المغرب: الحكم بالسجن مدة شھر على امرأة بلغت عن عنف رجال السلطةالكرامة،  11 

http://ar.alkarama.org/morocco/item/5393-2015-12-10-10-34-15  
نقابة المحامین، العصبة المغربیة للدفاع عن حقوق اإلنسان، الجمعیة المغربیة  :الموقعة على مذكرة المشروع ھيالجمعیات  12 

لحقوق اإلنسان، المنظمة المغربیة لحقوق اإلنسان، الجمعیة المغربیة لمحاربة الفساد، المنتدى المغربي من أجل الحقیقة واالنصاف، 
 Dix »" .المغرب والمرصد المغربي للسجون -دفاع عن استقالل القضاء، منظمة العفو الدولیةجمعیة عدالة، الجمعیة المغربیة لل

» associations signent un projet de mémorandum pour la réforme de la Justice  ،2009أبريل  7، لوماغ ،
Justice_a19119.html-la-de-reforme-la-pour-memorandum-de-projet-un-signent-associations-http://www.lemag.ma/Dix  

avril 2009, me la justiceMaroc: mémorandum de 10 ONG pour contribuer à une réfor 7 ,وكالة األنباء الفرنسیة، (أ.ف.ب.)  13 
-la-reforme-une-ibuercontr-pour-ong-10-de-memorandum-internationale/maroc-http://www.journaux.ma/maroc/actualite

justice  



حوار مع المجتمع المدني  وبدءسلسلة إصالحات عن ، أعلنت الحكومة 2011عام الفي تكوينھا منذ و
: ستة أھداف إلى ، الذي يتطلع14"العدالةمنظومة إلى اعتماد "میثاق إصالح  2013عام الفي  أفضى

، تعزيز حماية الحقوق والحريات من قبل منظومة العدالةتخلیق  ،السلطة القضائیةتعزيز استقالل 
  .زھاتعزيو إدارة العدالةتحديث  ،قدرات القضاء المؤسسي، زيادة فعالیة وكفاءة العدالة، تطوير القضاء

 تنظیمیین قانونین نمشروعی، 2016في فبراير عام خالل جلسته العامة  مجلس المستشاريناعتمد 
على أساس  ا، وضع16وبالنظام األساسي للقضاة 15للسلطة القضائیةالمجلس األعلى ب يتعلقان

  .2013عام التوصیات میثاق 

  

   للسلطة القضائیةلمجلس األعلى ا 4.2.1

إذا كان القانونین  فیما التي وجھتھا إلیھاالدولة الطرف في قائمة المسائل سألت اللجنة كانت و
 تماماً ان يضمن للسلطة القضائیة وبالنظام األساسي للقضاةالمجلس األعلى التنظیمین الخاصّین ب

زاء السلطة إ ةالقضا یة ونزاھةاستقاللاستقاللیة القضاء، كما سألتھا أيضاً عن التدابیرالمتّخذة لضمان 
  .17منع أي تدخل في عمل المحامین والقضاةالتنفیذية و

الذي حلّ محله اآلن المجلس األعلى للسلطة – لىاألعالقضاء ترأس مجلس في السابق كان الملك ي
عن اإلجراءات  فضالً  المھني عملھموإدارة  اختیار القضاة وكان وكان وزير العدل ينوب عنه.-القضائیة
إلى  ويفتقر اً استشاري سوى دوراً مجلس القضاء األعلى لم يكن لو من اختصاص وزير العدلالتأديبیة 

بحق القضاة خاضعة ، كانت اإلجراءات التأديبیة . كذلكل القضاةاستقالأي دور في المحافظة على 
  .18سمجلالرأس ھو من يوزير العدل كان السلطة التنفیذية، حیث  لمراقبة

 ؛بسلطات أوسعحظى المجلس األعلى للسلطة القضائیة ، 2011 الجديد عامالدستور  ومع اعتماد
ا اة، بمالقض یةعلى جمیع الضمانات المتعلقة باستقالل وأصبح المشرف ةمالیو ةإداري یةاستقاللمن 

من  116المادة  بحقھم. تنصّ التأديبیة والتقاعد وحتى اإلجراءات  في ذلك شروط التعیین والترقیة
وتنظیمه  أعضاء المجلس األعلى للسلطة القضائیة تحديد انتخاب على أن يتمّ ، الجديددستور ال

تشكیل  عن لعب أي دور فيوزير العدل لنلمس غیاب  د الحقاً. يُعتم تنظیميبموجب قانون  ومھامه
  .المجلس

  

  وضع القضاء. 4.2.2

الدول األطراف في ھذا العھد حماية القضاة  ه علىأن توضحأن أحقوق اإلنسان المعنیة بجنة للّ  سبق
قوانین تحدد إجراءات محددة من خالل الدستور أو اعتماد " اتخاذبن التدخل السیاسي في قراراتھم م

بوضوح اإلجراءات والمعايیر الموضوعیة لتعیین أعضاء الھیئة القضائیة ومكافآتھم واستقرارھم الوظیفي 
                                                             

تضمن المشروع أيضا توصیات متعلقة بسیر عمل المحاكم، وكفاءة العدالة والشفافیة واطالع الشعب على كل ما يتضمن ذلك، ومكافحة  14 
  .كما تضمن مقترحات ذات صلة بحالة السجون الفساد، وتعزيز الضمانات وحق الدفاع. 

 15 Charte sur la réforme du système judiciaire marocain, juillet 2013, 
ttp://www.justice.gov.ma/App_Themes/ar/img/Files/Charte_Reforme_justiceFr.pdfh  

يتعلق بالمجلس األعلى للسلطة القضائیة،  13-100تنظیمي رقم  مشروع قانون 16 
http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/Projet_loiorganique%20_100.13.pdf  

  بالنظام األساسي للقضاةالمتعلق  13-106مشروع قانون تنظیمي رقم  17 
مايو  CCPR/C/MAR/Q/6 ،9قائمة المسائل حول تقرير المغرب الخاص باالستعراض الددوري السادس، اللجنة المعنیة بحقوق اإلنسان،  18 

  19، الفقرة 2007



 . إذ ال يمكن19"وترقیاتھم ووقفھم عن العمل وفصلھم، وتحدد العقوبات التأديبیة التي تتخذ ضدھم
 تعرضھم ألي أومستقل  لقضاة ممارسة مھامھم بشكللضمن أن ندون ء أن يتحقق ستقالل القضاال

األمن الوظیفي  2011 ي الجديد لعامالمغرب الدستوريضمن . 20الخارجي أو التدخل اتنوع من الضغوط
، ويحظر أي ضغط 22جمعیات أو إنشاء جمعیات مھنیة في االنخراط، وحرية التعبیر، والحق في 21للقضاة

  . 23شؤون القضائیةالأو تدخل في 

یز ح وضع القضاةب المتعلق التنظیميالقانون حتى دخول ھذا  القضاةعملیة اختیار وتعیین كانت 
المترشحون الناجحون  يعیّن أنمنه على  6المادة حیث تنّص  1974نوفمبر  11لقانون  وفقاً  تتمّ ، التنفیذ

 1974من قانون  23المادة وتنّص  ".حسب تفوقھم ملحقین قضائیین بقرار لوزير العدل"في المباراة 
بل من ق توضع وتُعتمدالتي "الئحة األھلیة"  مسّجالً بـيمكن ترقیة أي قاض إن لم يكن  على أنه ال
  .وزير العدل

ین والمدعالقضاة  اختیار وتعیین ضرورةباستقالل القضاة والمحامین  ةالمعنی ةالخاص ةلمقررا ترى
ام أممن خالل عملیة تنافسیة مفتوحة  ضحة وشفافةوإجراءات وا معايیر موضوعیةعلى  بناءً  العامین

كذلك ترى  . 24ملجدارتھ وفقاً أي تدخل خارجي، اقتصادي أو أو سیاسي ال يشوبھا أي تأثیر لجمھور ا
 عةوغیر خاض مستقلةھم ينبغي أن تكون تحت إشراف آلیة نضباطواقضاة التعیین  اللجنة أن عملیة

  .25تنفیذيةالسلطة ال الخارجیة ال سیما والتأثیرات اتلضغوطل

انونان الق تي يضمنھاالضمانات الالمغرب ذكر  ،التي أثارتھا اللجنة قائمة المسائلعلى  معرض الردفي 
التعیین والترقیة  بشأن، 2016أبريل \نیسان 14عدد  في الجريدة الرسمیة  التنظیمیان المنشوران

 یةقاللز استيتعز في مساھمتھما یةكیف عن مزيد من الشرحوالتقاعد واإلجراءات التأديبیة للقضاة دون 
  . 26ءالقضا

ة يعین القضا على أنقضاة، للاألساسي التنظیمي الذي يتعلق بالنظام من القانون  7المادة  تنصّ 
  بمؤسسة تكوين القضاة.  التكوينامتحان نھاية الملحقین القضائیین الناجحین في ، من بین

لقضاة المتدربین. أمّا الدخول إلى مؤسسة تكوين ويبقى القانون لألسف، صامتاً إزاء عملیة اختیار ا
، التي تشرف على المعھد العالي 27وزارة العدل لسلطة ین فیخضع حالیاً واختیار القضاة المتدربالقضاة 

  .تدريب القضاةب المكلّف بدورهللقضاء، 

                                                             
  10، المادة 1974نوفمبر  11قانون  19 
  19، الفقرة 2007أغسطس  CCPR/C/GC/32 ،23، 32التعلیق العام رقم اللجنة المعنیة بحقوق اإلنسان،  20 
لمبادئ األساسیة بشأن استقالل السلطة القضائیة، التي اعتمدت خالل مؤتمر األمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة ا 21 

 40/146و  1985الثاني تشرين  29المؤرخ  40/32، والتي أقرتھا الجمعیة العامة بقراريھا 1985سبتمبر  6 -أغسطس  26المجرمین، میالنو 
:"يبت القضاء في المسائل المعروضة علیه بدون تحیز وعلى أساس الحقائق ووفقاً للقانون،  2، المادة 1985كانون األول عام  13المؤرخ 

غیر  من تأثیروال يتعرض ألية قیود ُتفرض علیه أو لما قد تمارسه علیه أية جھة، بصورة مباشرة أو غیر مباشرة أو ألي سبب من األسباب، 
  " .مشروع أو ترغیب أو ضغوط أو تھديدات أو تدخالت

  2011من دستور  108المادة  22 
  2011من دستور  111المادة  23 
  ) المتعلق بالنظام األساسي للقضاة1974نوفمبر  11( 1394شوال  26المؤرخ  467-74-1بشان القانون  1974نوفمبر  11الظھیر المؤرخ  24 
  (ر) 112، الفقرة 2012أغسطس  A/67/305 ،13 الخاصة المعنیة باستقالل القضاة والمحامین،تقرير المقررة  25 
، الفقرة 2000أبريل  CCPR/C/79/Add.118 ،25المالحظات الختامیة لجمھورية الكونغو الديموقراطیة، اللجنة المعنیة بحقوق اإلنسان،  26 

14  
الخاصة بالتقرير السادس للمغرب، ملحق رد المغرب على قائمة المسائل، اللجنة المعنیة بحقوق اإلنسان، قائمة المسائل  27 

CCPR/C/MAR/Q/6/Add.1 ،10  80، الفقرة 2016أغسطس  



تعیین ب للمجلس األعلى للسلطة القضائیةعلى االختصاص الحصري  تنصّ فوما يلیھا  11 أّما المادة
رئیس والنائب العام الملك الن عیّ يعلى اختالف درجاتھا.  محاكمللدى این عین العامّ القضاة والمدّ 

ابة فیرأس النیالثاني أيضاً رئیس المجلس األعلى للسلطة القضائیة أما  األول ھو، محكمة النقضل
اختصاص وزير العدل كما كان  منلم يعد فإن تعیین قضاة المحكمة  لذا .لدى محكمة النقضالعامة 
  .النائب العام لدى محكمة النقضمن اختصاص  إنماو، قاً ساب الحال

لبي متطلبات االستقاللیة والشفافیة التي تملیھا المعايیر الدولیة تأسالیب التعیین ال  من ھنا نرى أن
ي ھذا المجال بسبب ف يبقى غیر كاف 2011 العامدستور  الذي سّجله إذاً فالتقّدم . أعاله ورد فیما

اة عملیة اختیار القض ال سیما في، القضاء عملالملكیة في والتنفیذية  تینالسلط استمرار تدخل
  .وتعیینھم

  لقضاةللفصل التعسفي ا 4.3

واجب التحفظ  مع يتالءمبما  "حرية التعبیربالحق في من الدستور،  111وفقا للمادة  ةالقضايتمتّع 
" مع احترام واجبات مھنیةجمعیات أو إنشاء جمعیات  في اإلنخراطالقضائیة" والحق في  واألخالقیات

ي االنخراط ف یھممنع علوي". واستقالل القضاء، وطبقا للشروط المنصوص علیھا في القانونالتجرد 
  .األحزاب السیاسیة والمنظمات النقابیة

 بسبب یةنتقامإلألعمال ابعض القضاة ل يتعرضأن ، 111على الرغم من أحكام المادة ، تخشى الكرامة
محمد  السیدنادي قضاة المغرب على سبیل المثال، نائب رئیس  كحالةات، معیالجنشاطھم داخل 

وأقیل  ،الرباطبلغرفة محكمة النقض  اً سابق اً رئیسكان عنبر  .منظمة مھنیة مستقلة علماً أنھا ،28عنبر
 الذي" واجب التحفظ" بحجةحظر اإلضرابات على القضاة قرار  هدانتقال، 2014منصبه في أكتوبر  من

إلى منصب  االنتقال هبعد رفض  ،لأمام وزارة العد اً سلمی اً اعتصام هوتنظیم ،الدستور يفرضه علیھم
محكمة لدى النیابة العامة ب هتكلیفوإعادة ، في أبي الجعد المحكمة االبتدائیةبللملك العام  الوكیل

عتقال الاأسباب ب حتى أو إبالغهدون أمر قضائي علیه من القبض ت الشرطة الرباط، ألقاالستئناف في 
  .من مھامه ائهعفبإبلغ ، ثم أُ طويلة لسوء المعاملة ساعاتل حیث تعرض

عن قلقھا إزاء سوؤ معاملة لمقررة الخاصة المعنیة باستقالل القضاة والمحامین أعربت الكرامة ل 
حترام استقالل او إلى مركزه عنبرالسید إلعادة  المغربیة السلطات عوةالقاضي والتمست منھا د

  اة.القض

  

  عادلةالمحاكمة الوالحق في  ةمانات األساسی. الض5

 یماال س، أساسیة للموقوفینوجود ضمانات من قبل الدولة الطرف اللجنة  إلىالمقدم التقرير أوضح 
وإبالغھم  بتوقیفھمأسرھم  وإخطار القانونیةمساعدة العلى  والحصول في التزام الصمت ھمحق

رھن  األشخاصسیحمي الذي الجنائیة، المسطرة مشروع إصالح  بأسباب التوقیف. كما أشار إلى
الحبس االحتیاطي  مراكزلدورية الزيارات ال راجإدفإن ، وأخیراً  الحبس االحتیاطي أكثر من ذي قبل. 

  .29الضمانات تلكام احترفرض يسھم في قد  النیابة العامةمن قبل 

                                                             
) المتعلق بالنظام األساسي للقضاة، 1974نوفمبر  11( 1394شوال  26المؤرخ  467-74-1بشان القانون  1974نوفمبر  11الظھیر المؤرخ  28 

  5المادة 
، 2015يولیو  16،  المغرب: قضیة السید محمد عنبر، المستشار بمحكمة النقض، أمام األمم المتحدةالكرامة،  29 
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  . نظام االحبس االحتیاطي5.1
  الحبس االحتیاطيإصالح نظام  5.1.1

 ت تراعي الحق في االستشارة القانونیةتعديالال تما إذا كان توضیحطلبت اللجنة من الدولة الطرف 
دت شدّ  كما. طبیب مستقلإمكانیة رؤية و  العام موافقة النائب حاجة إلى دون التوقیف من منذ لحظة

حقوقھم والتھم الموجھة إلیھم، على م عھالوإطاالتصال بعائالتھم، ب السماح للموقوفینعلى أھمیة 
  .30يقاضالالفوري أمام  ضرورة مثولھمعن  فضالً 

 المتعلقة بالفحص الطبيضمانات جمیع الأن إلى المغرب أشار  على قائمة المسائل، وفي الرد
مكفولٌة  ي على وجه السرعةضالقا ومثوله أمام حقوقه العائلة وإطالع الموقوف علىمع  والتواصل

علق تتحكام جديدة الخاص بالمسطرة يتعرض أل صالحاإلأن مشروع مضیفاً ، بموجب المسطرة الجنائیة
على إذن من النیابة  لحصولحاجة إلى اودون  اتبداية اإلجراءمنذ  بالحصول على االستشارة القانونیة

  .31العامة

والنیابة العامة  الوزارات المعنیة ممثلین عن تضمّ ، عضواً  17من  لجنة خاصة لتُشكّ  2014عام الفي و
لتعديل المسطرة الجنائیة لغرض امتثال إعداد مشروع قانون  ي، أوكلت إلیھا مھمةوالمجتمع المدن

نشرت وزارة العدل المصادق علیھا. واالتفاقیات الدولیة الجديد  2011العام  السلطة القضائیة لدستور
 وألزم الحبس االحتیاطي شروط ، الذي حّدد201432مايو \أيار 8في  القانون اإلصالحيمشروع 
في االستشارة  كما أكّد على الحقّ  ت بواسطة الفیديو. االستجواباتسجیل ب القضائیة الشرطة

 ةنیلكترواإل الرقابةك، عن الحجز االحتیاطي بدائل وقّدمتالتوقیف القانونیة عبر المحامي منذ لحظة 
  عاماً. 15لقاصرين دون الـ ا الصالح العام من طرفوخدمة 

  

  القانونیة الحراسة النظريةمدة . 5.1.2

ز بین االنتھاكات میّ وت من قانون المسطرة الجنائیة نظام الحبس االحتیاطي 80و 66المادتان د تحدّ 
التین، في كلتا الح. إّال أنه والعادية واالنتھاكاتالنیابة العامة المسبق إذن التي ال تحتاج إلى  الجسیمة

طرح يما ھذا و؛ التوقیفإال في حالة تجديد وجود أمر قضائي مكتوب  ينّص القانون على ضرورة لم
تعلق األمر  سواء، تحاالال جمیع فيوحصوله. المحدد ل والتاريخ التوقیفدلیل على  إشكالیة وجود

  .ساعة 48الـ  تتجاوز وأال احتیاطاً الحبس فترة  تحّدد، من المفترض أن بجناية أو جنحة

للملك العام إلى وكیل الملك أو الوكیل  الموقوف لزوم تقديمعلى  80من المادة  األولىالفقرة تنّص 
ثّم يمكن لھما بعد االستماع إلى الشخص الذي قّدم إلیھما أن يمنحا إذناً  ھذه المدة. قبل انتھاء 

 بأمن الدولةبالمس  وإذا تعلق األمر ة. ساع 24لمدة ة النظرية مرة واحدة مكتوباً بتمديد الحراس
قابلة للتجديد مرة ساعة  96فإّن مّدة الوضع تحت الحراسة النظرية تحدد في ، الداخلي أو الخارجي

  كتابي من النیابة العامة.واحدة بإذن 

الشروط القانونیة ب عدم الوفاءعقوبات في حال على صراحة ، ال تنّص الجنائیةالمسطرة لكنھا، أي 
 محاضر االستجواب التي تنظّمھا ناھیك عن أن المدة القانونیة. تجاوز  كحالة، للحراسة النظرية
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ما يجعل من  ،289لمادة الثبوتیة بموجب اأخذ صفة األدلة خالل التحقیق األولي تالقضائیة الشرطة 
  .أمام المحكمة بھالطعن الصعوبة بمكان ا

  

  االستشارة القانونیة ق فيالح. 5.1.3

اللجنة المعنیة بحقوق اإلنسان أن عدم الحصول على  اعتبرتبوندار ضد أوزبكستان،  قضیةفي 
تین الفقرتین الفرعیللعھد ولكل من  انتھاكخالل مرحلة التحقیق  االستشارة القانونیة من قبل محام

  .1433ن المادة م 3لفقرة من ا(ب) و (د) 

 ةمدل همحامی مقابلةفي حق الموقوف عادية، اللجرائم يتعلق با فیماالجنائیة  المسطرةقانون يكفل 
  .لملكل الوكیل العامإذن من لكنه مشروط ب ؛االعتقالعلى ساعة  24دقیقة خالل  30

الحق في كالضمانات اإلجرائیة ب قید الحراسة النظرية يتمتعونأن المعتقلین  هأكد المغرب في تقريرو
أن تواصل المعتقل مع محامیه ال يحصل عادة  إال . 34مأسرھ وإبالغ االستشارة القانونیةالحصول على 

لة المقاب رغم أنفي بعض الحاالت، يتم تأخیر تاريخ تسجیل اعتقال المشتبه به، ف؛ 35فعالةبطريقة 
  .36ةالجلسة األولى من المثول أمام السلطة القضائی إال خاللعادة  ال تجريمع محامیه األولى 

  

  الحق في الفحص الطبي. 5.1.4

 الموقوف احتیاطاً  بطلب إخضاعلنیابة العامة لالجنائیة  المسطرةقانون  من 74و 73 المادتانتسمح 
على واضحة اعتداء أو سوء معاملة عالمات  وجود ذلك، أو في حالل هفي حال طلبلكشف الطبي ل

الحصول على حق المعتقلین في  135و  134 ؛ كذلك تنّص المادتانأثناء احتجازه لدى الشرطة جسده
فتنّص على ضرورة تبرير أي رفض لكفالة أي من  88المادة على تلك الضمانات القانونیة نفسھا. أّما 

 النقص الحاصلاألحكام بسبب تلك  عدم مراعاةتلك الضمانات. بید أّن الممارسة العملیة تكشف عن 
  ین.الشرعیعدد األطباء في 

 . حیث أشار المجلسالطب الشرعيفي مجال خبراء ال في عددنقص حقیقي  نمالمغرب  يعاني
ا أخصائی 13فقط و ثالثة مدرسین  إلى وجود، 2013عام الفي  هفي تقرير نشر لحقوق اإلنسان الوطني

 – الوحید في البالد–ابن رشد الدار البیضاء  في المركز االستشفائي الجامعيالطب الشرعي  في
دراسة ھذا االختصاص وعزا المجلس سبب عدم اإلقبال على  .37التراب المغربي ما يعني على كامل

، الطبیب الشرعي التي يعانیھااألجور وظروف العمل الصعبة  تدني، بسبب إلى عدم التشجیع علیه
  .38المطبّق في مجال الطب الشرعيإصالح اإلطار التشريعي والتنظیمي بوأوصى 
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التي بدأ العمل العدالة منظومة أھداف إصالح  الئحة ضمن لطب الشرعيلالمؤسسي  التأطیر يوجد
األمانة العامة  لدىأودع مشروع قانون الطب الشرعي ، 2014فبراير \شباطفي . و39مؤخراً  بھا

شخصیة اعتبارية واستقالل  وعلى إنشاء مجلس وطني للطب الشرعي، ذوينص القانون للحكومة. 
ممارسة الطب الشرعي في  حولسنوية التقارير المھنة وإعداد الاإلشراف على  يتولى مھمةمالي، 

  .البالد

أن الفحوص الطبیة ، إلى  2012مغرب عام للعقب زيارته  المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب أشار
تنقصھم الخبرة أطباء  على أيدي جرى معظمھا -إجراءھاالقضاة  التي طلب فیھانادرة الحاالت الفي  -

عدد فإن ، عموماً  . 40المحاكم لدى"الئحة الخبراء" ضمن  القانوني لكنھم مدرجون في مجال الطب
دمون يق ما غالباً  المكلفون بإجرائھاواألطباء  ةقلیلاالعتقال  التي تجري خالل فترةالفحوص الطبیة 

يوصي و، ونزيھةبیة فعالة طتحقیقات إجراء ينّص على بروتوكول اسطنبول، الذي تقارير غیر مطابقة ل
  .41مزاعم التعذيبب في ما يتعلق على وجه السرعةاألدلة الطبیة على جمع 

 التأھیل،إعادة لسجون ولعامة للمديرية ال تابعونموظفون  أن ھؤالء األطباءيبقى أن نذكر ، وأخیراً 
اً ما التي غالب استقاللیتھممسألة  ما يثیر ،الصحة وزارةللملك ولیس تابعة مباشرة لمؤسسة  وھي

  .حقوق اإلنسان والضحايا وأسرھمفي مجال نشطاء بعض ال يطرحھا

  وقائيالالستخدام المفرط لالحتجاز ا 5.2

ال ن "الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة على أ من العھد الدولي 9تنص الفقرة الثالثة من المادة 
ولكن من الجائز تعلیق يجوز أن يكون احتجاز األشخاص الذين ينتظرون المحاكمة ھو القاعدة العامة، 

اإلفراج عنھم على ضمانات لكفالة حضورھم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل اإلجراءات 
  ".القضائیة، ولكفالة تنفیذ الحكم عند االقتضاء

عن االحتجاز التعسفي مسألة الفريق العامل المعني ب عبّر، 2013عام المغرب في للخالل زيارته 
عدد بلغ  . 42نالسجواكتظاظ  الذي يساھم فيالمفرط للحبس االحتیاطي،  تخداماالس إزاء هقلق

لمركز الدولي لدراسات السجون، ا، وفق 2015األشخاص المحتجزين في السجون في نیسان عام 
داخل مراكز اعتقال ال تتعدى  معتقالً  76000، إلى المحاكمة المعتقلین احتیاطاً رھنبما في ذلك 

ـ  على خدمات المعتقلین حصول  دون، ويحول 43%157نسبة إشغال  عادلما ي معتقل، 40000سعتھا ال
  .44تأھیلال وحتى فرصة إعادةالرعاية الصحیة والغذاء 

 يحتجزون مع المدانین في الزنازين نفسھا.  المعتقلین احتیاطیاً الحظ الفريق العامل أن األشخاص  كما
المعتقلین الكبار، رغم أن مع فس الزنزانة في نبل والسجون العادية،  داخل القاصرون كذلك يُحتجز

  .45مخصصة لھمماكن أئیة تنص على احتجاز القاصرين في الجناالمسطرة من قانون  460المادة 
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  لمحاكمات الجائرة. ا5.3
  اعترافات انتزعت تحت التعذيب في المحاكمات . االستناد إلى5.3.1

. 46كأدلة مباشرةاعترافات انتزعت تحت التعذيب على عدم األخذ بأية  قانون اإلجراءات الجنائیة ينصّ 
د لعديد من اإلدانات تستنفا، مباشرة االعترافات أدلةً  تلكمثل بالمحاكم المغربیة تقبل رغم ذلك نجد 

  مادية.أدلة ، في غیاب تلك األدلة علىفقط 

 في حد ذاته ال يشكل وحده ضباط الشرطة أن االعتراف ضرورة أن يدرك لتقرير الوطني المغربيا يؤكد
بشكل  الشرعي إلى الطب كذلك فاللجوءأدلة مادية،  يجب أن تدعمه التلقائيعتراف واال اً؛كافی دلیالً 

، من شأنه أن يكون وسیلة فعالة لمنع اإلدانة بناء على إلى أماكن حدوث االنتھاكاتمنتظم تقريبا 
  .47عترافات وحدھااال

لمغرب في كانون لزيارته  عقبالحتجاز التعسفي امسألة الفريق العامل المعني ب صرّحمع ذلك، 
قضايا  ال سیما، إلى أن العديد من القضايا المعروضة على المحاكم، 2013ديسمبر عام  \االول

إلى أنه  مشیراً ، 48اعترافات المتھمین في غیاب األدلة المادية إلى تستند بشكل أساسياإلرھاب، 
بس الحمحام، بما في ذلك أثناء  غیابتم الحصول علیھا في ياالعترافات التي للقانون الدولي،  وفقاً 

   .49كدلیل في الدعوى الجنائیة قبولھا جبيال  ، االحتیاطي

 على، وثقت الكرامة العديد من حاالت اإلدانة المستندة فقط 2003بعد تفجیرات الدار البیضاء عام 
ن والمتھم كذلك عندما كان م. لمتھل وخالل فترة االعتقال السرياالعترافات المنتزعة تحت التعذيب، 

 ،إساءة معاملتھمأو  ھمعذيبالذين قاموا بت موظفینمع المباشرة بمواجھة مواجھة الشھود أو ب البونيط
يرفض طلباتھم بتاتاً وال يقبل حتى القاضي كان أمام قاضي التحقیق،  مثول لھمخالل أول  ال سیما

  ادعاءاتھم. البحث في

بالتورط في  المتھم، بطار عبد الصمدالقبض على  ،مدينة آسفيفي  2011مايو \أيار 5ُألقي في 
 أفراد المخابرات المغربیة على أيديمراكش، ب 2011أبريل \نیسان 28أركانة في على مقھى الھجوم 

ولم  تقال. االعأسباب  إبراز أمر قضائي أو تعلیلدون  مالبس مدنیةالتراب ب مراقبةالعامة لمديرية ال
أنه تعرض للتعذيب وأجبر على الحقاً وذكر  احتجازه. أھله بمكان  يتمّ إبالغ محام ولميسمح له برؤية 

، يوماً  12الظروف  تلكفي ظل  . دام اعتقالهقراءتھامحاضر استجواب دون السماح له بالتوقیع على 
مايو \أيار 17 فيالرباط أمام النیابة العامة في  أن يمثلالمدة القصوى للحبس االحتیاطي قبل وھي 
 عقد"و عدم التبلیغ عن جريمة إرھابیة"و" إرھابي"في عمل  التحضیر والمشاركة"بتھمة  2011

 28لھا". وفي جمعیة غیر مرخص  ضمنأنشطة ممارسة " اجتماعات عامة دون إذن مسبق"، وأخیراً 
برر و ت. حكم علیه بالسجن لمدة أربع سنوا سريعة، وبعد إجراءات تحقیق 2011أكتوبر  \تشرين األول

 أدلة ثبوتیة اعتبارھابالقول إن االعترافات الواردة في تقرير الشرطة "يجب  قاضي المحكمة قراره
في جمیع أنه كان عرضة لھا المتھم  ادّعىومزاعم التعذيب التي  غیاب األدلة المادية"، رغم كافیة

أقر الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي  االستجواب. وقد اتخالل جلسحتى و تحقیقمراحل ال
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ري اج الفوباإلفر وطالببناءاً على التماس الكرامة، ، بحقه التعسفي االعتقال طبیعةب 2013في عام 
  .50هعن

 المتھم بأن اإلدانة حول ادعاءات تتفسیرا تقديمإلى الدولة الطرف  اللجنة في قائمة المسائل دعتو
لفريق الخاصة بتوصیات ا اتالمتابع ما آلت إلیه نوضیحتحت التعذيب، و هاعترافاتاستندت إلى جنائیة ال

 بطار عبد الصمدومحمد الحاجب  القانونیة لكل من طالق سراح وتوفیر سبل االنتصاف العامل حیال إ
 مھبناء على اعترافات وأدينوااعتقلوا  الذين سيوغريبي العرالرشید الديحاني و محمدعراس وأعلي و

 ات كأدلةاالعتراف تلك استخدام مثلالتدابیر المتخذة لمنع تكرار  . ومطالباتھا بإيضاحالتعذيبوطأة تحت 
  .51ثبوتیة

الحاالت  ، بما في ذلكاإلجراءات الجنائیة فيتحت اإلكراه نفى استخدام االعترافات المغرب وكان 
  .52ةاللجن التي ذكرتھا

  

  المحاكم العسكرية. اختصاص 5.3.2

ثیر ت يمكن أن استثنائیةحاكمة المدنیین أمام محاكم عسكرية أو م"فإن وفقا للجنة حقوق اإلنسان 
لجنة مناھضة التعذيب طالبت و. 53"القضاء یةلة وحیادية واستقاللاعدبما يتعلق  مشاكل خطیرة في

 بالقضايا المتعلقة المحاكم المدنیة تنظر أن االتعذيب من جانبھممسألة والمقرر الخاص المعني ب
  .54التعذيبب

، 195655عام البموجب مرسوم ملكي في  الذي صدر العسكري العدلقانون من  3المادة تكرّس 
 تعتبر جريمةجمیع األشخاص أية كانت صفاتھم المرتكبین محاكمة "في اختصاص المحاكم العسكرية 

جريمة لالمرتكبین  واوجمیع األشخاص كیفما كان؛ د العسكريین أو شبه العسكريینبمثابة جناية ض
إذا اقترفھا عضو أو عدة اعضاء من القوات المسلحة الملكیة بصفة عملیة أو شاركوا فیھا". عسكرية 

ة كانت صفتھم الذين أي لتشمل "جمیع األشخاصاختصاص المحكمة العسكرية  4المادة  وتوسع
حقة التي يحق لھا مالا إلى درجة المحكمة االستثنائیة لترفعھ" تعتبر مسا بأمن الدولةجريمة اقترفوا 

  .سیاسيالطابع الجرائم ذات ال

اإلجراءات المتخذة بشأن مزاعم تعذيب المدنیین  حولدعت اللجنة المغرب إلى تقديم معلومات كما 
 أما ردّ المغرب فأكّد أن أولئك . 56ككديم إزيأعسكرية في أعقاب أحداث المحكمة الذين أدانتھم ال

  .57محاكمة عادلة وأن إدانتھم كانت نتیجةجمیع الضمانات القانونیة ب تمتّعوا األشخاص

 25 أصدرت المحكمة العسكرية في مدينة العیون أحكاماً سجنیة بحق، 2013 فبراير\شباط 17في و
 منھمانتزعت  ھموعلى الرغم من ادعاءات المتھمین بأن اعترافاتمؤبد. بین عامین إلى  تتراوح مدنیا
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 ةبیط فحوصات في تلك المزاعم أو بإجراءالتحقیق ب المطالباتتحت التعذيب، رفضت المحكمة جمیع 
أوصى الفريق العامل المعني و . 58بخصوص تعرضھم للتعذيب المتھمین مزاعم للتأكد من صحة

یة القض تلكعسكرية في المحكمة عن الاألحكام الصادرة إعادة النظر في االحتجاز التعسفي مسألة ب
  .59المحاكم العسكريةب خاصإصالح واعتماد مشروع 

أمام المحاكم العسكرية في وقت  المدنیینلمحاكمة  يضع حداً  جديداً  المغرب تشريعاً  تبنى أخیراً و
ز دخل حیّ على القانون الجديد الذي  2014أكتوبر \تشرين األول 22 في البرلمان إثر تصويتالسلم 

النظر في المحكمة العسكرية وھكذا لم يعد من اختصاص . 2015يولیو \الفاتح من تموزالتنفیذ في 
 وأعلى الجرائم العسكرية  ، واقتصر60ةعاديجرائم ب نیالمتھم ینوشبه العسكري ینالعسكريقضايا 

محكمة الأمام قید المحاكمة المدنیین  إحالةوينص القانون الجديد على  . في زمن الحرب المرتكبة
  .محاكم عادية لىع بعدوا لوالذين لم يحا عسكريةال

المحكمة العسكرية الصادر عن دانة قرار اإلالرباط ب، ألغت محكمة النقض 2016يولیو \تموز 26وفي 
لنظر اأكديم إيزيك وأحالت القضیة إلى المحكمة المدنیة المختصة إلعادة  بقضیةفي مدينة العیون 

  فیھا.

  :التوصیات

  ؛ص علیھا في الدستورالضمانات اإلجرائیة المنصو احترام ضمان ) 2

، والشروع في إطالق توصیات الفريق العامل المعني بمسألة االحتجاز التعسفيتنفیذ جمیع ) 3
  ؛سراح جمیع األشخاص المحرومین من حريتھم تعسفا نتیجة للمحاكمات جائرة

یر ، تداباألمر إن لزم، واتخاذمحاكمات جائرة  عقبجنائیة النھائیة الصادرة الدانات اإللغاء أو تعديل ) إ4
  و عام؛أخاص عفو 

  الحبس االحتیاطي؛ اللجوء إلىمن  بالحداكتظاظ السجون لمسألة  ) وضع حد5

  .وزارة العدل سلطةن تحت ودارة السجإل ةعامال المندوبیةوضع بن وإدارة السج یةاستقالل ) ضمان6

  

  المھینة وأالتعذيب والمعاملة الالإنسانیة . 6

التعذيب في تتعلق بمسألة قبل اعتماد الدستور الجديد، أدرجت أحكام جديدة و، 2006في عام 
وضع و ظروف تتناسب معتعريف جديد للتعذيب، فضال عن عقوبات جنائیة ومنھا ، 61قانون العقوبات

  .62ةالضحی

  

  تعريف التعذيب وتجريمه 6.1
  :النحو التاليالجسدية على  تهمن الدستور حق كل شخص في احترام سالم، يض2011منذ عام 

                                                             
   80 قائمة المسائل، المرجع المذكور سابقا، الفقرةرد المغرب على  58 
  68الفقرة ، المرجع نفسه، للمغرببعثة  ، الفريق العامل المعني بمسألة االحتجاز التعسفيتقرير  59 
  83 الفقرةالمرجع نفسه،  60 
المتعلق  1958مايو  13من 1-58- 035بموجب الظھیر الشريف رقم  المعدل 1956نوفمبر   10المؤرخ 1-56- 270الظھیر الشريف رقم  61 
  1الفقرة   4المادة ، ةالعسكري العدالةقانون ب
فبراير  14( 1427محرم 15المؤرخ  1-06- 20الظھیر الشريف رقم  الصادر بموجب، الجنائي للقانونالمعدل والمكمل  43- 04القانون رقم  62 

2006(  



ال يجوز المس بالسالمة الجسدية أو المعنوية ألي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جھة كانت،  "
 خاصة أو عامة.

ال يجوز ألحد أن يعامل الغیر، تحت أي ذريعة، معاملة قاسیة أو ال إنسانیة أو مھینة أو حاطة بالكرامة 
  اإلنسانیة.

  .63"أي أحد، جريمة يعاقب علیھا القانون ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل

  :من قانون العقوبات على النحو التالي 1-231التعذيب في المادة  يُعرّفحالیا و

كل فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدي أو نفسي يرتكبه عمداً موظف عمومي أو يحرض  "
رغام شخص آخر على علیه أو يوافق علیه أو يسكت عنه، في حق شخص لتخويفه أو إرغامه أو إ

اإلدالء بمعلومات أو بیانات أو اعتراف بھدف معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه ھو أو 
شخص آخر، أو عندما يلحق مثل ھذا األلم أو العذاب ألي سبب من األسباب يقوم على التمییز أياً 

  كان نوعه.

  بات قانونیة أو المترتب عنھا أو المالزم لھا."وال يعتبر تعذيباً األلم أو العذاب الناتج عن عقو

 كان إذاوب. اھضة التعذيمن اتفاقیة من 1لمادة بما يتطابق مع االتعذيب  2006قانون  يعرّف، وھكذا
وء وسممارسة التعذيب  بین مباشرالربط اللتعذيب من خالل با اً خاص اً قانونی اً المشرع قد وضع نظام

السلطة التي يرتكبھا الموظفون العمومیون ضد األفراد، إال أنه يترك بعض الغموض حول  استخدام
بحسب ما مسؤولیة الموظفین العمومیین األمر في واقع  قصديالنص ف . مفھوم الموظف العمومي

 كل شخص كیفما كانت صفته، يعھد إلیه في على أنھم "من قانون العقوبات  224 يعرّفون في المادة
خدمة الدولة،  جر و يساھم بذلك فيأمعینة بمباشرة وظیفة أو مھمة و لو مؤقتة بأجر أو بدون حدود 

  ". مصلحة ذات نفع عام أو المصالح العمومیة أو الھیئات البلدية، أو المؤسسات العمومیة أو

، إّال أنه لیس بالقدر المنصوص علیه في المادة األولى من اتفاقیة واسعاً رغم أن ھذا التعريف قد يبدو 
يحرض علیه أو يوافق علیه أو يسكت الذي يقوم به أو األلم أو العذاب مناھضة التعذيب الذي يشمل 

قائماً حول  ثمة خطر كبیر ال يزاللذا ". موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمیة"عنه 
  بشكل ضیّق. لموظف العموميتفسیر مفھوم ا إمكانیة

، 2012لمغرب في عام لبمسألة التعذيب عقب زيارته  وفي ھذا الصدد، أعرب المقرر الخاص المعني
بما ، رالغی قبلالتعذيب من  ممارسةيجرم  صراحًة كما الال يذكر الذي التعريف الجديد  بشأن عن قلقه

  .64لمعايیر الدولیةا يتطابق مع

  

  مزاعم التعذيب ومالحقة الجناةالتحقیق في  . ضرورة6.2
التعذيب خالل مسألة الحكومة المغربیة، الحظ المقرر الخاص المعني بالمقدمة من بناء على األرقام 

 -231على أساس المادة  أنه لم يتم إجراء أية مالحقة قضائیة، 2012و  2009ما بین  للمغربزيارته 
 تلكخالل  . الجمارك والقضائیة أملكي والشرطة الدرك الجنائي ضد المسؤولین في القانون المن   1

ّ لمعتقلین المعاملة الإساءة بسبب  قضائیاً الذين لوحقوا قلیل من المسؤولین العدد الالفترة،   واھمت
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یقات التحقجرت فیھا  التي جداً نادرة الحاالت علیھم بالضرب والتسبب ببعض الجروح.  وفي ال االعتداءب
  .65ملالتوقیف عن الع، مثل الغرامات أو الخفیفةدارية اإلجنائیة أو العقوبات لم ُيتّخذ فیھا سوى بعض ال

بحق  سوى حالتي إدانة فريدتینالمغرب لم يذكر ، 2015عام الفي تقريرھا المقدم إلى اللجنة في 
 موتبجروح أدت إلى  والتسبببالضرب  عتداءبسبب اال 2007ا إلى عام مالشرطة يعود تاريخھ أعوان

، التعذيب قضائیة بحق المسؤولین عن أعمالة تابعست حاالت موالقتل، في دون نیة  الضحیة
على أساس المادة  حاالت أخرى توبعت ، وخمسة2006عام الف يعود تاريخھا إلى یعنتاالغتصاب والك

المحاكمات، في حال  الناتجة عن األحكاماإلفصاح عن ، دون 2014في عام  الجنائيقانون المن  231
  .66شرح طبیعة العقوبات أو حتى ،صدورھا

 2006عام القانون  ظلّ ،  بإذا كان من المسلم به أنه ال يجوز التذرع بأوامر علیا لتبرير التعذي، وأخیراً 
ون انة. كما أن القمن المسؤولیحسم مسألة إعفاء الموظفین العمومیین يولم  ھذا األمربشأن  اً متاص
أو  لغاءاإلالتي تشیر إلى أسباب  54و  53و  51و  49 الموادبشأن  ةصريح اتاستثناء علىينص  مل

الصريح إذا كانت جريمة التعذيب د يتحدال أغفل المشرّع في ھذا الشأن  .أو تعلیق األحكام الصفح
سقط ب ال تجرائم التعذي"تنص على أن ذاتھا رغم أن اتفاقیة مناھضة التعذيب  تسقط بالتقادم أم ال،

لجنة  تأعرب، 2011في عام  ،لمغربلاالستعراض الدوري الرابع  خالل العفو عنھا".وال يمكن تقادم بال
 67التعذيبجريمة  يمنع سقوطالقانون الجنائي  لغیاب أي حكم في امناھضة التعذيب عن أسفھ

ن أو الصفح عالتعذيب منع أي عفو محتمل لجرائم  عنالدولة المغربیة  إضافة إلى تقاعس ، بالتقادم
  .68انتھاك لالتفاقیة أي

  

  منع التعذيب وظروف االحتجاز. 6.3
، على البروتوكول االختیاري التفاقیة مناھضة 2014نوفمبر عام \تشرين الثاني 14في صادق المغرب 

الذي ينّص على ضرورة زيارة  . القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینةالمعاملة التعذيب وغیره من ضروب 
  .تقلةمؤسسة مس االحتجاز من قبل مراكز

 الخاص تنفیذالومرسوم  السجونالمتعلق بتنظیم وتشغیل  23/98أن القانون رقم إلى وأشار المغرب 
القیام بزيارات غیر  الوطني المجلس وعلىلمعتقلین امعاملة حسن موظفي السجون على فرض  به

  .69يتلقونھاأماكن االحتجاز لمراقبة أوضاع المعتقلین والمعاملة التي إلى معلنة 

عن رغبتھا في  في إطار اھتمامھا بالقضاء على ممارسة التعذيب وسوء المعاملة، ،اللجنة وأعربت
. حیث ال يسمح حالیاً 70مستقلةالھیئات لل ت الزيارات غیر المعلن عنھا مسموحةما إذا كانمعرفة 

 عدم استقاللیةن فإ وھكذا . 71الزيارات تلكالقیام بمثل بالمجلس الوطني لحقوق اإلنسان  لغیر
ماكن أ مراقبة النزاھة في عن السلطة التنفیذية يساھم في تقیید الوطني لحقوق اإلنسانالمجلس 
  .االحتجاز

                                                             
  10الفقرة ، المرجع نفسه، للمغرببعثة  الخاص المعني بالتعذيب، تقرير المقرر  65 
  28الفقرة المرجع نفسه،  66 
  131إلى  129الفقرات من ، المرجع المذكور سابقا ،التقرير الدوري السادس للدولة الطرف 67 
، 2011ديسمبر  21، المالحظات الختامیة للجنة مناھضة التعذيب، االستعراض الدوري الرابع للمغرباللجنة المعنیة بحقوق اإلنسان،  68 

CAT/C/MAR/CO/4 5، الفقرة  
  6الفقرة المرجع نفسه،  69 
  159إلى  154 الفقرتان، المرجع المذكور سابقا التقرير الدوري السادس للدولة الطرف، 70 

  13الفقرة  قائمة المسائل، المرجع المذكور سابقا، 71 



السماح  لغرض 23/98تعديل القانون رقم  مشروع إلىالدولة الطرف  ، أشارتعلى اللجنة وفي ردّھا
ا كان وما إذالزيارات،  آلیات القیام بتلك تذكرلم  . لكنھازيارة أماكن االحتجازبللمنظمات غیر الحكومیة 

  .72ستكون خاضعة للترخیص والرقابة غیر معلنة أو أنھا سیسمح لھا بزيارات

  

  الفحوص الطبیة. 6.4
 ؤيتهررغم  ،الفحوص إجراءبالضحايا أو محامیھم مطالب  ا بعین االعتبار قاضي التحقیقاليأخذ كثیرا ما 

  جداً. ةمتأخرغالبا ما تأتي الموافقة على إجرائھا، لكن قد يوافق وواضحة على الضحیة. ثار التعذيب آل

 ،إن وجدت أصالً ، الطبیةتقارير فإن ال، لدى دخولھم السجن للفحص الطبيالمعتقلون  وفي حال خضع
  ال يسمح باالطالع علیھا.

الكرامة إلى المقرر  سسةھا مؤقدمتالتي حسان واإلالعدل من جماعة سبعة ال المعتقلین قضیةفي 
لسوء  كان الضحايا قد تعرضوا، 201073أغسطس عام \آبالتعذيب في مسألة الخاص المعني ب

لتأكید فحص طبي ل بإخضاعھمقاضي التحقیق  طالبواعندما اعتقالھم احتیاطاً. وأثناء  المعاملة
  ".يوما 12لم يستجب لطلبھم إال من بعد مرور ، للتعذيب تعرضھم

عامة من أجل إثبات مزاعم النیابة الما يتم إھمال طلبات إجراء المعاينات الطبیة المقدمة إلى  عادةو
  .التعذيب

  2011أكتوبر \الفاتح من تشرين األولمنزله لیلة  من، عاما 21ذو الـ ، عیبوس مراد الطالب اعتقل
نظمة لمتقلیدية متفجرات  صناعة" بتھمةالوطنیة للشرطة القضائیة،  الفرقةعناصر من  على أيدي

رد من مالبسه وأجبر على توقیع جُ وضرب المبرح للشتم والأثناء احتجازه، . وذكر أنه تعرّض 74"إرھابیة
كانت آثار خبرة طبیة له حیث  إثر ذلك طلباً بإجراءمحامیه  قّدم د. المشھو محضر يؤكد توقیفه بالجرم

  ه.طلب رفضه، لكن القاضي على جسد بادية التعذيب التزال

فقد  2008اعتقل في اسبانیا عام الذي البلجیكي من أصل مغربي،  ، المواطنعراسأعلي أما 
الرافض  حقوق اإلنسانالمعنیة بلجنة القرار  رغم، 2010ديسمبر عام \ولفي كانون األ للمغرب سلّم
 ُحرّر ه وقداعترافاتوأُجبر على التوقیع على محضر مدة عشرة أيام، . وكان علي اعتقل سراً ل75لذلك

 فحص طبيعلي للجنة مناھضة التعذيب، خضع  وبناًء على طلب من التي ال يقرأھا. باللغة العربیة
أشاروا إلى في محكمة الرباط،  النیابة العامةألطباء المعینین من قبل ، لكن ااالدعاءاتللتأكّد من 

ادة عمن المجلس الدولي إل اً خبیر ". بید أنّ أعمال التعذيب المزعومةبصلة لھا كون ي قد"آثار غیاب أية 
 ال يمتثل" فیه مؤكداً أنهالعديد من العیوب والنواقص  التقرير الطبي وعاينم تأھیل ضحايا التعذيب، قیّ 

  .على النحو المحدد في بروتوكول اسطنبول "ضحايا التعذيبل ةص الطبیوللفح لمعايیر المقبولة دولیاً ل

وظیفیة الستیعاب وإعادة تأھیل ضحايا تفتقر لوجود أية ھیئة الدولة الطرف أن وتجدر اإلشارة إلى 
سابقون تعرضوا ضحايا أو  یونھا نشطاء حقوقأنشأمحدودة  قدرات ذات 76عدا آلیات قلیلةما  ،التعذيب

  . لتعذيبل

                                                             
http://www.cndh.org.ma/ar/tqdym/khtsst-المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، "اختصاصات المجلس في مجال حقوق اإلنسان"،  72 

lmjls-fy-mjl-hmy-hqwq-lnsn  
  55الفقرة  قائمة المسائل، المرجع المذكور سابقا،رد المغرب على  73 
، 2010أغسطس  26الكرامة، المغرب: واقع حقوق اإلنسان يشھد تدھوراً خطیرًا،  74 

http://ar.alkarama.org/component/k2/item/3937-2014-08-03-16-04-57?Itemid=  
 ،2012أبريل  13، المغرب: مراد عیبوس المتھم بصنع متفجرات محلیة يتعرض للتعذيبالكرامة،  75 

http://ar.alkarama.org/morocco/item/4428-2014-08-03-16-04-57  
  2014سبتمبر  30، 2010\2008علي أعراس ضد إسبانیا، القرار رقم اللجنة المعنیة بحقوق اإلنسان،  76 



  

ضحايا التعذيب والحق في  مننتقامیة االعمال . األ6.5
  االنتصاف الفعال

 الترھیب والمالحقة أعمال، للمغرب تھاوجھ المسائل التي  في قائمةمناھضة التعذيب  لجنةذكرت 
 األمر الذي، يقدمون شكاوى بشأن سوء معاملتھم الذين 77ضحايا التعذيب القضائیة التي يتعرض لھا

ضحايا تعرضوا للترھیب الكرامة وثقت حاالت  لكن . 78اتتقديم مزيد من التوضیح دونلمغرب نفاه ا
  .ھالوا االنتھاكات التي تعرض لفضحھم والتھديد

ما  فضحبعد أن ت. فالممارسا حول تلك مثاالً  سوى ،آنفاً  ة، المذكورعراسأعلي قضیة ولیست 
أنه تعرض للضرب  ذكر الحقاً ، تمارة معتقل في 79اً وتعسفاً سر هتعذيب خالل اعتقالتعرض له من 

  .80اً منه بسبب تصريحاتهالمبرح انتقام

 أبريل\نیسان 28مراكش في  أحداثفي أعقاب  اعتقل الذيبطار،  الصمدعبد كذلك نذكّر بحالة 
عن الطعام، وطالب  هإضراب وأعلن، محاكمة جائرةإثر ، وحكم علیه بالسجن عشر سنوات 2011

. 2013 الصادر عام 81االحتجاز التعسفيمسألة الفريق العامل المعني ب لقرار تطبیقاً  بإطالق سراحه
ضه وتعر، آسفي سجن في التأديبي القسمإلى  نقله له من انتھاكات، فضحه لما تعرض فقد كلّفه

  .82حاطة للكرامةإنسانیة وغیر و قاسیة ألعمال انتقامیة

نیتھم في  وتجعلھم يتراجعون عن لتعذيب وسوء المعاملةا ضحايا قد تخیفلممارسات مثل ھذه ا
إلى إضافة  ب. وھي،من العقاإفالت قوات األمن  االستمرار فياالنتھاكات، مما يساعد على  فضح

 المنصوصتجعل آلیات الشكاوى قد ، مالحقة الجناةلتحقیق في مزاعم التعذيب وعن اإحجام القضاة 
  .ةیفعالال ، عديمةالقانون المحلي علیھا في

  :التوصیات

لمعايیر ، وفقا لالغیر التي ترتكب بواسطةالتعذيب  أعمالم يجرت لیشملستكمال تعريف التعذيب ) ا7
  دولیة؛ال

  الفوري؛النزيه وتحقیق للقضائیة السلطة الأمام التي ُيبلغ عنھا جمیع مزاعم التعذيب  ) ضمان خضوع8

االحتجاز  مراكززيارة من المنظمات غیر الحكومیة  لتتمكن 23/98مشروع تعديل القانون رقم  حديد) ت9
  المقترحة؛مع تحديد طرق التطبیق 

بعین  الموقوفین، وأمن قبل المحامین المقدمة لفحص الطبي الخضوع لطلبات  أخذضمان ) 10
  على وجه السرعة؛االعتبار 
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سلطة ب إلحاقھمعن طريق  ال سیماخبراء الطب الشرعي،  یةاستقاللوضمان التدريب الكافي ) 11
  .وزارة الصحة

  

  االختفاء القسري. 7

دق اص، كما االختفاء القسري على تجريم ممارسة من دستور المغرب 23من المادة  2تنّص الفقرة 
 وعقب . 83حماية جمیع األشخاص من االختفاء القسريلعلى االتفاقیة الدولیة ، 2013المغرب عام 

 ومةمجلس الحككما تبنّى جريمة الف عرّ الذي ي 84لقانون المحليلعن مشروع تعديل  أعلنالمصادقة 
 يجرم االختفاءالذي   2016مايو \أيار 5 لجنائي فيألحكام القانون ا مكملال 16-10القانون رقم  مشروع

  القسري.

، على المغربشبه معدومة في  باتتظاھرة االختفاء القسري لى أن الكرامة إ مؤسسةأشارت 
، اديركشاب عدنان الرحالي في أالطالب العائلة  من طرف 2015عام  الشكوى المقدّمةالرغم من 

المعنیة لجنة ال وقد أحیلت القضیة إلى، 2015ديسمبر \كانون األول 17 بتاريخاختفائه والتي تؤكد 
االتفاقیة  من 30المادة  المنصوص علیھا فيالعاجلة  اتالختفاء القسري في إطار اإلجراءابحاالت 

  .85الدولیة لحماية جمیع األشخاص من االختفاء القسري

 قرابةأكادير، بعد بھر ، تم العثور على جثته ھامدة في حرم جامعة ابن ز2016 مايو\أيار 3وبتاريخ 
ال سیما عربت عن شكوكھا حول سبب الوفاة، قد أ وكانت أسرته .86على اختفائهخمسة أشھر 

فتح ب وطالبت، اختفاء قسري تبعهضحیة توقیف  ووقوعهالسیاسي،  هوالتزام يالنقابنشاطه بسبب 
 ، إضافة إلىبنتائجه وعقب التحقیق، شككت العائلة یة. شرع طبیةخبرة في القضیة وإجراء تحقیق 

رفض دفن الجثة بناء على طلب النائب  األمر الذي دفع بھا إلى الكافي. الشرعي غیر الطبیب تقرير 
  .السلطات وھو ما لم تقبل به، من قبل خبراء مستقلینثانیة  ھاتشريحإعادة قبل  ،العام

من قبل  ینطبیب شرعي واثنین من أطباء الطوارئ المعین عملیة التشريح التي أجراھا لم ترقى
عايیر ، الموبخاصةالمعايیر األساسیة للتشريح،  مستوى إلىادير كمحكمة أ للملك لدىالعام  الوكیل

  . 87، بما في ذلك المعايیر المحددة في بروتوكول مینیسوتابوھةالمشت ایوفال حاالتفي المحددة 

تم ولم ي، الالحقة بالجثة أو أعضائھاصابات لإلف یوصأي تعلى وجه الخصوص، إذ لم يشمل التقرير، 
دقة صف بي لمتشريح الالمالحظات األولیة، فإن  ة. وبحسبتاريخ الوفاوال تقدير فحص السمیة إجراء 

 جزة إلىإشارة مو باستثناء، الوفاة على وصف ظواھر مابعدمل تتشولم ؛ ةالجثأعضاء اإلصابات وحالة 
 طلب إجراء فحصتقرير ال وأكدّ  .معلومات تبین تاريخ وفاة الضحیةال على و، متقدمة من التحلل""حالة 

الرحالي، وطلبت أسرة  . فعال أم ال تمّ ما اذا كان قد إضافي بغیة تحديد تاريخ الوفاة، إال أنه لم يحدد 
  لكنھا لم تلق أذناً صاغیة.حصول على معلومات إضافیة، إثر ذلك، ال

لضحیة جثة ا عثر فیه علىتقییم ما إذا كان المكان الذي  لمحاولةالتشريح لم يسع إلى ذلك،  باإلضافة
ذاته رير تقالويخلص . بروتوكول مینیسوتا بحسب ما ينص علیه، مات فیه الضحیةالمكان الذي ھو ذات 

قل نناء نتائج التشريح بالمعلومات والبیانات التي تم جمعھا خالل التحقیق وأث ضرورة مقارنة إلى
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ومات تقديم معلالتدابیر، ورفضت السلطات جرى اتخاذ تلك  تقرير ما إذا كانال يذكر لم، ھنا أيضاً  الجثة.
  .إضافیة لألسرة

 انللمكصورا التقرير لم يتضمن  أن مجلس الدولي إلعادة تأھیل ضحايا التعذيب إلىار الشأ، وأخیراً 
ومرة  . 88لطب الشرعيلالمعايیر األساسیة  بحسب، للجثةوال  على الضحیةفیه الذي تم العثور 

  .مطالب األسرة حول ھذه النقطةأخرى لم يتّم االستجابة ل

ق وثائ بتسلیمھاالسلطات المختصة  بمطالبةعائلة الضحیة  تالكرامة نصح أنوتجدر اإلشارة إلى 
وقت  ھاخذأ من المفترض أنه تمّ ، فضال عن الصور التي حول اكتشاف الجثةمثل تقرير الشرطة 

ح. لكن السلطات تشريعملیة الخالل الصور التي اتخذت وكذلك  الجثة ورفعھا من مكانھااكتشاف 
   .عائلةالذكرت  كماالطلب رفضت 

تشريح عملیة ال حول المجلسفي الكرامة رأي خبراء الطب الشرعي  التمستولھذه األسباب 
معايیر ال ومقارنتھا معأكادير بي جامعالمركز االستشفائي الاألطباء من  أجراھا الیتیمة التي
الصادرة  جنتائالبتزويد اللجنة ب وستقوم الكرامة. في بروتوكول مینیسوتا المنصوص علیھاوالممارسات 

  لدى توصّلھا بھا. عن الخبراء

یما سقلق، ال تثیرالدولة الطرف  الخبرات الطبیة لدىنوعیة  انطباعاً بأنالمالحظات األولیة  تعطي ھذه
 مثل تلك المشبوھة. الوفیات حاالت أسر الضحايا في لدى الشكوك المشروعة تعجز عن إزالة  وأنھا

التزامھا بالتحقیق وضمان احترام الحق في االنتصاف الفعال من تبرئة الدولة الطرف  تنفع لالخبرات ال
  .الحقیقةمعرفة لجمیع أفراد األسرة، بما في ذلك حقھم في 

  :التوصیات

ن االتفاقیة م 31ختفاء القسري بموجب المادة تصاص اللجنة المعنیة بحاالت االباخ ) االعتراف12
  الدولیة لحماية جمیع األشخاص من االختفاء القسري؛

 معايیر عدنان الرحالي، على أساس الشابوفاة حالة إجراء تحقیق شامل ونزيه وشفاف في ) 13
  ؛بروتوكول مینیسوتا

ي تجمع فائج التحقیق وتقديم جمیع الوثائق والصور التي ونت على مجرى ) إطالع أسرة الضحیة14
  سیاق التحقیق.

  

  اإلعدامعقوبة . 8

دولة لا المحلي، غیر أنمن العقوبات القانونیة المنصوص علیھا في القانون  عقوبة اإلعدام جزءاً  التزال
منذ  ،محمد السادسالملك ولم يوقّع  ة. عقوبتلك التنفیذ ل اً فعلی اً وقف 1993عام المنذ  تطبقالطرف 

لم  اإلعدامب أي حكم أنالدوري أكد المغرب في تقريره  حكم باإلعدام. ، أي 1999تولیه الحكم عام 
المفعول، وأن عدد الجرائم التي  ، رغم أن عقوبة اإلعدام التزال سارية1993يتّم تنفیذ منذ العام 

تفرض عقوبة اإلعدام ال تزال  . 89ةاإلصالحات الجاري في تقھقر متزايد بفضليعاقب علیھا باإلعدام 
والفرار من  و المسلح والحرق العمد والخیانةالتعذيب والسطبالمقترن المتعمد جرائم القتل  على

  .األسرة المالكة فرادمن أ فردومحاولة االعتداء على حیاة الملك أو أي  الجندية

                                                             
 88 tions (the Legal, Arbitrary and Summary Execu-UN Manual on the Effective Prevention and Investigation of Extra

Minnesota Protocol).  
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 وعددعاقب علیھا باإلعدام، عدد الجرائم التي يُ  حولتقديم تفاصیل بالمغرب  دولة اللجنة طالبت
التدابیر المتخذة لتخفیف  فضالً عن ،والمحكومین باإلعدام قید االعتقال لیھم باإلعدامالمحكوم ع

 في انتظاربحكم القانون وتوقیف تنفیذ عقوبة اإلعدام باإلعدام،  ینموحكالمجمیع على عقوبة ال
  93من بینھم  باإلعدام  محكوماً  124 ائل،، بحسب رده على قائمة المسالمغرب حالیا عدي . 90اإلغائھ

حالة  73 لیصل إلى التي خّفف فیھا الحكم إلى السجنحاالت العدد  وزاد . 2004منذ عام  حكما صدر
العدد الدقیق وطبیعة الجرائم التي  من ذكرالمغرب تملّص ذلك،  رغم . 91مؤبدسجن  حالة 68 منھا

  .باإلعدام صدرت فیھا أحكام

  :توصیة

  ام وفق القانون.اإلعدب حكمللاعتماد وقف ) 15

  

  حقوق اإلنسان في مكافحة اإلرھاب. 9

مزيد من االمتثال للقانون الدولي منذ اإلصالحات إلى على الرغم من أن قانون الدولة الطرف ينحو 
انتھاكات حقوق  يشّجع علىاإلرھاب  إال أن النظام االستثنائي الذي اعتمد في إطار مكافحةاألخیرة، 

  .92للمغرب زيارتهعقب اإلنسان كما الحظ المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب 

  

  اإلطار القانوني. 9.1
القانون الجنائي وقانون  ضمن، 2003عام الدر في اصال 03-03رقم مكافحة اإلرھاب قانون أدرج 

ئیة على االستثنااألحكام ھذه فكان ل . 93بشأن مكافحة اإلرھابأحكاماً خاصة الجنائیة المسطرة 
 أعقابوفتحت المجال، في عادلة، المحاكمة الضمانات  یصتقل أثراً سلبیاً تمثّل فيالعام  القانون

أوقف  وبالتالي، . الستخدام المنھجي للتعذيب وسوء المعاملةل، 2003تفجیرات الدار البیضاء عام 
" لجھاديینا لسلفیینا"صفة علیھم  ونھم إسالمیین راديكالیین أطلقتآالف األشخاص المتھمین بك

بالسجن لفترات  غیر عادلةمحاكمات  إثربمعزل عن العالم الخارجي، وحكم علیھم واعتقلوا سراً و
  .التعذيبتحت  منھم اعترافات انتزعت استناداً إلىطويلة 

ف يعرلغرض تعتزم تعديل قانون مكافحة اإلرھاب ت تذا كانإ ماع الدولة الطرف اللجنة كما استفسرت
فكان  . 95اإلرھابالمتعلقة ب لجرائماالحتیاطي القصوى للحبس امدة بشكل أدق وتقلیص  94اإلرھاب
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  )2003مايو  28( 1424ربیع األول  26المؤرخ  140-03-1بشأن مكافحة اإلرھاب، الصادر بموجب الظھیر رقم  -0-03القانون رقم  94 

  من القانون الجنائي: 1-218المادة  95 

تعتبر الجرائم اآلتیة أفعاال إرھابیة، إذا كانت لھا عالقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يھدف إلى المس الخطیر بالنظام العام بواسطة 
  التخويف أو الترھیب او العنف:

 ھم أو احتجازھم؛االعتداء عمدًا على حیاة الشخاص أو على سالمتھم أو على حرياتھم أو اختطاف -1
تزيیف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام، او تزيیف أختام الدولة والدمغات والطوابع والعالمات، أو التزوير او التزيیف المنصوص  -2

 من ھذا القانون؛ 362و  361و 360علیه في الفصول 
 التخريب أو التعییب أو اإلتالف؛ -3
رى من وسائل النقل أو إتالفھا أو إتالف منشآت المالحة الجوية أو البحرية أو البرية تحويل الطائرات أو السفن أو أي وسیلة أخ -4

 أو تعییب أو تخريب أو إتالف وسائل االتصال؛
 السرقة وانتزاع الموال؛ -5



 عمالاألسلسلة من  03-03إلرھاب، حدد القانون رقم الواضح لتعريف ال بدل ه الدولة الطرف أنرد 
أن اإلرھاب  الواقع يبقىذلك،  رغم . 96ةإلى الصكوك الدولیة ذات الصل اإلرھاب استناداً  التي تندرج في

  .وغیر دقیقبشكل فضفاض من القانون الجنائي  1-218في المادة  اً محددال يزال 

 عادلةالمحاكمة الالضمانات األساسیة والحق في . 9.2
بضلوعھم في أعمال المشتبه األشخاص  شرح كیف يُعمد إلى حرمانإلى  المغربَ  اللجنة دعت

، ياضقالأمام  مقبل مثولھ فیصار إلى اعتقالھم ألسابیعمن الضمانات القانونیة األساسیة،  إرھابیة
  .97ھمإبالغ أسرة وال حتى قضائیالسلطة الدون إشراف ومن 

  

  اإلرھابقضايا مدة القانونیة للحبس االحتیاطي في . ال9.2.1

 یةالجرائم اإلرھاب يخص فیما 03-03القانون رقم المحددة في القانونیة الحبس االحتیاطي  مدةتعتبر 
 من الحبس االحتیاطي ايوم 12ويحدد ھذا القانون مدة أقصاھا  ة. المعايیر الدولیمقارنة مع  طويلةً 

الممارسة العملیة،  في . أما98من النیابة العامة) بإذنمرتین  تجّدد ساعة 96على ذمة التحقیق (
 السماح للموقوف بالتواصل ويمكن تأجیل ة. قبل النیابة العاممن  المدة بشكل شبه منھجيتجدد ف

  .99ستة أيام أي لبعد ساعة من التجديد األول  48 لما بعدمحام ال مع

 طول مدةبرر و ة. بالجرائم اإلرھابی تتعلق اتوجود استثناءبوقد اعترف المغرب في تقريره الوطني 
 من دون الرد على انشغاالت ،100"دقیققیق "الحاجة إلى إجراء تحبالقانونیة  االحتیاطي لحبسا

 رھابیة يمكناإل القضايافي  االستشارة القانونیةن الحصول على إ بالقولالدولة  واكتفت . اللجنة
  .101اً استثنائیتأخیرھا 

والتي تقضي  من العھد الدولي 3§9المادة المنصوص علیه في مبدأ لل اً مخالف االستثناءھذا يعتبر 
اشرة مبب، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفین المخولین قانونا سريعاً "م يقدّ أن أي مشتبه به يجب أن ب

لضمان خضوع أي  "،وظائف قضائیة، ويكون من حقه أن يحاكم خالل مھلة معقولة أو أن يفرج عنه
اإلنسان،  حقوقالمعنیة بووفقا للجنة  .102احتجاز في إطار التحقیق أو المقاضاة للمراجعة القضائیة

 مھلة تزيد علىأي وقضائیة، الجلسة العادة لنقل المشتبه بھم وإعداد تكفي ساعة  48فإن مدة الـ 
  .103الظروفبحسب ساعة يجب أن تكون استثنائیة ومبررة  48

                                                             
 صنع أو حیازة أو نقل أو ترويج أو استعمال األسلحة او المتفجرات أو الذخیرة خالفا ألحكام القانون؛ -6
 بنظم المعالجة اآللیة للمعطیات؛الجرائم المتعلقة  -7
 من مدونة التجارة؛ 331و 316تزوير أو تزيیف الشیكات أو أي وسیلة أداء أخرى المشار إلیھا على التوالي في المادتین  -8
 تكوين عصابة أو اتفاق ألجل إعداد أو ارتكاب فعل من أفعال اإلرھاب؛ -9

  بذلك. إخفاء األشیاء المتحصل علیھا من جريمة إرھابیة مع علمه
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  31الفقرة  قائمة المسائل، المرجع المذكور سابقا، 98 
  من القانون الجنائي 4الفقرة الفرعیة  80و 4الفقرة الفرعیة  66المادة  99 
  من القانون الجنائي 9الفقرة الفرعیة  66المادة  100 
  153المرجع المذكور سابقا، الفقرة  التقرير الدوري السادس للدولة الطرف، 101 
  38و  37، الفقرات المرجع نفسه 102 
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(CCPR/C/104/D/1914, 1915,1916/2009)  9.3، الفقرة  



االحتجاز مسألة الفريق العامل المعني ب الحظ، 2013ديسمبر عام \وخالل زيارته للبالد في كانون االول
المديرية  أعوانمن قبل  ،االحتجازوخالل للتعذيب أثناء االعتقال  ممنھجةممارسة وجود التعسفي 

  .104عن مكافحة اإلرھاب ةمراقبة التراب الوطني المسؤوللالعامة 

صفة  أُلحقت 2011ه في عام التأكید على أنبالدولة الطرف إكتفت في تقريرھا المقدم إلى اللجنة، و
 ھيالنیابة العامة  مديرية مراقبة التراب الوطني حتى تكون فيإلى موظّ الشرطة القضائیة  رجال

  .105التي يقومون بھاتحقیقات المشرفة على ال

  

  السرياالعتقال  9.2.2

المقرر  التي يدينھاذه الممارسة وإذا كانت ھ؛ االعتقال السريممارسة  2011 عام يحظر دستور
، 2011عام الحتى  منتشرةكانت فقد ، الضمحاللآخذة الیوم في ا ،106التعذيبمسألة الخاص المعني ب

   .ال سیما في قضايا اإلرھاب

القبض ى أعوان المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ألق ،2003عام  تفجیرات الدار البیضاء عشیة
لعدة  ھماستجوابغرض ب 107تمارة واحتجزوھم سراً في مركزاإلسالمیین النشطاء على العديد من 

مختلف أشكال والعملیة انتزاع اعترافات منھم تحت التعذيب  تلك ھدف وكان ر. أشھ ىحت أسابیع أو
القضائیة التابعة لمراكز االعتقال التي  الشرطة في محاضر ات الحقاً عترافاال وتسجیل اإلكراه األخرى،
  .ثقیلةالجنائیة الدانات واألخذ بھا لإل سینقلون إلیھا،

نكار إلى حد إفي كثیر من األحیان بل ذھبت  بمكان اعتقال ذويھم أسرَ المعتقلینالسلطات  تبلغلم و
 لیومابتاريخ بشكل منھجي في محاضر الشرطة القضائیة تواريخ االعتقال  واستبدلت ھا لھم. اعتقال

  الذي سلّمتھا فیه المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المعتقلین.

ة، والذي اعتقل في المؤبد إثر محاكمة جائربالسجن  المحكوم، 108جاعبد القادر بلعیر كحالة المعتقل
 بلعیراجاتھم  قید الحبس السري.  يوماً  28وظل ، ةقضائی مذكرةدون  من 2008يناير \كانون الثاني 18
لرواية ا أما م. الیو ه حتىآثار مازال يشكولتعذيب شتى أنواع اتعرض لوشبكة إرھابیة،  هأسبتر

الفعلي اعتقاله تاريخ  منبعد شھر  أي ،2008فبراير  16القبض علیه في  ألقي فتقول إنهالرسمیة، 
  .2008يناير \كانون الثاني 19في  والذي علمت به أسرته

 دجي، على التراب المغربيكافة المعتقلین  يضمسجل مركزي  وفي ظل عدم وجودأنه  الذكربالجدير 
الحصول على معلومات حول مكان وتاريخ وأسباب صعوبات كبیرة في المعتقلین أسر المحامون و

  .االعتقال

إال الكرامة حاالت مماثلة،  حیث لم تسجل، 2012كبیر منذ عام  بشكلالممارسة تراجع تلك  ورغم
 مازالوا قید االعتقالطويلة السري الفترات االعتقال خالل دانین على أساس اعترافات انتزعت المُ أن 

  .ن األحكام الصادرة في حقھم نھائیةإب السلطات تذرعت، والیومحتى 
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  التعذيب ومكافحة اإلرھاب. 9.3
  ممارسة التعذيب 9.3.1

زيارة الفريق العامل المعني بمسألة  نتائج إزاءحقوق اإلنسان عن قلقھا المعنیة بلجنة الأعربت 
 مھتقاريرحیث أشاروا في البالد، االحتجاز التعسفي والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب إلى 

وسوء المعاملة أثناء االعتقال واالحتجاز في قضايا  بشكل منھجيالتعذيب ظاھرة  إلى انتشار
  .109اإلرھاب

الفريق العامل المعني بمسألة  ، أكد2013ديسمبر عام \في كانون االول للمغربزيارته  في إطار
تعتبر  القضايا التيفي " راسخة"ممارسة  يشكالنأن التعذيب وسوء المعاملة  االحتجاز التعسفي

ستقالل ال مؤيدةالإلى الحركات اإلسالمیة أو  واإلنتماء، قضايا اإلرھاب مثلجزءا من أمن الدولة، 
  .110الصحراء الغربیة

األممیة مختلف اإلجراءات  مع  وتتباعھا 2004منذ عام العديد من الحاالت التي وثقتھا الكرامة كذلك ف
ب، اإلرھاالمتعلقة بقضايا ال، في 2011عام الجیة للتعذيب حتى الممارسة المنھ تؤكد استمرارالخاصة 

یة "السلف ما سمي بقضايا في إطار عترافاتاال ال سیما لغرض انتزاعنطاق واسع حیث انتشرت على 
  الجھادية".

اإلكراه على الشھادة ضد ، الحصول على االعترافات تحت التعذيب ھو شكل من أشكال لجنةالوفق 
 بالتاليھو يعّد من العھد الدولي، و) ز(عیة ، الفقرة الفر3، الفقرة 14تحظره المادة الذي  النفس

  .111انتھاكا لھذه المادة

  

  االعتقال أثناءالمعاملة القاسیة والالإنسانیة والمھینة . 9.3.2

ال لكنھا ، خالل فترة الحراسة النظرية اً ملحوظتراجعا سوء المعاملة ممارسة التعذيب و/أو  سجلت
 المصنفةقضايا الالمدانین في مع في السجون إزاء ما يحصل قلق لل اً مصدرفي الوقت ذاته تزال 
مع تقللمعتقلین. ومعاملة ال سوءمن حاالت  في أغلب األحیان بالكثیر كما تتوصل الكرامة یة. إرھاب

 عن الطعام اً ابكثیر من األحیان إضرحیث ينفذون في اللمعتقلین لاحتجاج  محاولة ةإدارة السجون أي
. األمر الذي ظروف احتجازھم علىجائرة أو المحاكمات ال إثر بحقھمعلى األحكام الصادرة  احتجاجاً 

على وجه الخصوص إلى  مشیراً ، للمغربخالل زيارته ه المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب أكد
  .112االستخدام المفرط للحبس االنفرادي كإجراء تأديبي

انا أحیوالذي يستمر  ،لحبس االنفراديل ھاتخدامسا حولالسلطات  استیضاحاً مناللجنة  كذلك طلبت
  .113ضد األشخاص المدانین باإلرھابلفترات طويلة كإجراء تأديبي 

 تلكفي مثل  ةمنھجی كممارسةالتعذيب اللجوء إلى على ذلك، نفى المغرب  ردفي معرض الو
أن وبالضمانات اإلجرائیة نفسھا،  يتمتعوندون استثناء، ن جمیع المشتبه بھم، من أ مؤكداً الحاالت، 

                                                             
الكرامة تلتمس من األمم المتحدة حث السلطات المغربیة على اإلفراج عن عبد القادر بلعیراج  "المغرب: "قضیة بلعیراجالكرامة،  109 

، 2016يناير  18المحكوم بالسجن المؤبد على أساس اعترافاته المنتزعة تحت التعذيب، 
http://ar.alkarama.org/morocco/item/5421-2016-01-15-16-21-33  
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د ولیس كإجراء تأديبي ض أمنیة وصحیةألغراض وحاالت استثنائیة،  ال يطبق إال في الحبس اإلنفرادي
  .114باإلرھاب المدانین

  :التوصیات

المالحقین لضمان احترام الحقوق األساسیة لألشخاص  03-03اإلرھاب رقم  مكافحةقانون تعديل ) 16
  ؛لمعايیر الدولیة المعمول بھاوا لتتطايقمدة القانونیة للحبس االحتیاطي الوتقلیص  قضائیاً 

  لمعايیر الدولیة؛ا يراعياعتماد تعريف دقیق لإلرھاب ) 17

  .ضع حد للمعاملة القاسیة والالإنسانیة والمھینة للسجناء في جمیع السجون) و18

  

  الجمعیات والتجمع السلميتكوين و ة الرأي والتعبیر. حري10

 ممارسةوالقیود المفروضة على تسجیل الجمعیات والنقابات  توضیح حولباللجنة المغرب  طالبت
اد أفرأنشطتھا، وتنظیم االجتماعات السلمیة، واستمرار ممارسة االحتجاز التعسفي و التعذيب ضد 

تي الالترھیب أعمال الصحراء الغربیة، و، ال سیما في تھمحرك تقیّدالتي  والعوائقالمجتمع المدني 
ي الرأ لحريةبسبب ممارستھم  بحقھم األحكام السجنیة إضافة إلى، بعض الصحفیین يتعرض لھا

  .115والتعبیر

  

  حرية الرأي والتعبیر 10.1
  انتھاك الحق في حرية التعبیر وحرية الصحافة 10.1.1

 یةامالنتقلألعمال االصحفیین  تعرض ،التي أثارتھا اللجنة المسائلعلى  ردّھاالدولة الطرف في  نفت
المتعلقة  وكانت الكرامة قد توصلت بالعديد من االنتھاكات . 116علیھم بفعل المراقبة الدولةوتضییق 

من قبل العديد من  والتي القت في الوقت عینه استنكاراً رسة الحق في حرية الرأي والتعبیر، بمما
 حرية تبقىمزيد من االمتثال للقانون الدولي، ال إلى المغرب لسعي واضحوفي تعارض  . المنظمات

 في التصنیف العالمي 131 ، المرتبة2016عام الالمغرب في  . وفي ھذا السیاق، احتلإشكاالالتعبیر 
لمضايقات العديد من الصحفیین حیث يتعرّض  .117مراسلون بال حدودبحسب منظمة حرية الصحافة ل

 ماال سی"، وحدة البالدب المساس"إھانة شخص الملك" و " يالحقون بتھم من قبیلو، قضائیة وإدارية
 قضیة حساسة مثلقضايا وجھات النظر الرسمیة حول  عن تختلفعن وجھة نظر  يعبرونعندما 

  .الصحراء الغربیة

 ل. كما يظھر استغالالصحفیین التوتر المزمن بین السلطات والصحافة تطالالتي  اتمحاكموتعكس ال
التي شھدتھا الصحافة في األلفیة  118فرغم الحرية ل أيضاً. في ھذا المجا اً واضح السلطة القضائیة

 زارةوقامت عدد القضايا التي طالت الصحفیین ووسائل النشر على اختالفھا. حیث  تضاعف، الثانیة
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لى إ اضطرت األخیرة في بعض األحیانو، 119بشكل مؤقت أو دائمبعض المنشورات بحظر  الداخلیة
  علیھا.بسبب العقوبات المالیة الثقیلة  ھاإفالسإشھار 

رئیس تحرير استدعي  ع. الوض كانت أصدق مثال على ذاك 120رشید نینيالصحافي  ولعّل قضیة
مقر  إلى 2011أبريل \نیسان 28" في المساءالناطقة بالعربیة " المغربیة أكبر الصحف الیومیةإحدى 
بـ "إھانة اتھم  ثم وضع رھن الحبس االحتیاطي. الوطنیة للشرطة القضائیة في الدار البیضاء  الفرقة

 9في  الدار البیضاءب االبتدائیة محكمةالعلیه  تحكمو" موظف عمومي واستخدام العنف بحقه
في أعقاب نشره سلسلة من المقاالت انتقد خاللھا  نافذة،لمدة سنة  بالسجن 2011يونیو \حزيران

لیات االحتیال في إبرام صفقات مشبوھة، للظفر بمشاريع في قطاع األشغال العمومیة، من قبل عم
كبار موظفین في الدولة، باإلضافة إلى تحیز السلطة القضائیة، والمحاكمات الجائرة بحق اإلسالمیین 

 تكبة في إطارعلى خلفیة ھجمات الدار البیضاء، واالنتھاكات الخطیرة لحقوق اإلنسان والتجاوزات المر
  .مكافحة اإلرھاب

 تعرضالمالحقات التي غیر الحكومیة بالضغوطات ومنظمات بعض الومدافعون عن حقوق اإلنسان  ندد
يدھم تندبسبب سوى تكمیم أفواه الصحفیین من ذلك لم يكن غرض الأن  معتبرين نیني لھا رشید
  .ةوالقانونی ةالشخصیات السیاسیبعض التي ترتكبھا  الجسیمةلفساد واالنتھاكات ل وفضحھم

مارس \آذار 30 ت علیه المحكمة االبتدائیة بالرباط فيحكمفقد ، منصوريالھشام أما الصحفي 
المشاركة في الخیانة درھم بتھمة " 40،000 ودفع غرامة بقیمةعشرة أشھر  بالسجن 2015

ن األدلة المادية المزعومة التي أ الدفاع فضالً عنشھود ل لم تستمع جائرةمحاكمة  عقب ،"الزوجیة
الشرطة،  رجالللضرب واإلھانة من قبل  اعتقالهتعرض أثناء ة. المحكمم أمام الشرطة لم تقدّ  بحوزة

وأعضاء من حركة  ةاإلعالمیبعض الشخصیات مع  هعالقات حولاستجوب وخالل فترة الحراسة النظرية 
  .121حماية الصحفیینب التي تُعنى التحقیقصحافة لالجمعیة المغربیة  داخل مفبراير وأنشطتھ 20

يعمالن  كانا صحفیین ُرحلّ ، 2015في عام . فمراسلین أجانب اإلعالمعلى حرية  ةالھجمكذلك طالت 
مقابلة في مقر الجمعیة بعد إلقاء القبض علیھما أثناء إجرائھما  France Télévisionالقناة الفرنسیة  في

  .122حقوق اإلنسانتدافع عن غیر حكومیة  ةمنظموھي المغربیة لحقوق اإلنسان، 

في ، الصحأنطونیو دروجون القبض على عناصر من المخابرات العامة برفقة رجال الدركوألقى 
الحدود على  Le Desk الموقع اإلخباري المغربي أثناء تصويره تقريراً لصالح، المستقل الفرنسي

 ُسلّم إخطاراً بضرورة ترك البالد بسبب إجرائه 2016لیو يو\تموز 3ب. وفي لمغرلالشمالیة الشرقیة 
. وفي "لمملكةلتقرير فوتوغرافي على الحدود الشمالیة الشرقیة  ومحاولته تنفیذللرأي،  اً "استطالع

بعدم الحدود  حرس هالسترجاع ممتلكاته، أبلغ للمغربالعودة  وأثناء محاولته، 2016يولیو \تموز 9
  السماح له بالدخول. 
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  ماد قانون جديد للصحافةاعت. 10.1.2

كانون  23مجلس الحكومة في  تبناه، 123صحافةجديد للمشروع قانون ينظر البرلمان الیوم في 
   . 2015ديسمبر \األول

 في حال ارتكاب مخالفات سالبة للحريةعقوبات ينص على  قانون الصحافة المعمول به حالیاً ولما كان 
. ومن األحكام تلكإلغاء باالستعراض الدوري الشامل األخیر، في ختام تعھد المغرب ة؛ فقد صحفی

عقوبات بديلة عن العقوبات ه وزير االتصاالت، أعلن الذي، الجديدقانون المفترض أن يفرض مشروع ال
  السجنیة.

مشروع  إذ يتضمنجدول األعمال،  علىإلغاء عقوبة الحبس بإدراج  ه ثمة قرارذلك، ال يبدو أن رغم
سنتین وستة أشھر سجنیة تتراوح بین عقوبات  2016مجلس النواب في فبراير  إلىدم قالم 124قانونال

 وحدة"إھانة النظام الملكي" و "تقويض  لجرائم مثلدرھم  200،000إلى  20،000و غرامات من 
االجتماعات العامة،  وأثناءفي األماكن العامة،  التي ترتكب" الجسیمة" ". بینما تعاقب الجرائمالبالد

، وسائل اإلعالمفي الكتابة منشورات وغیرھا من الوسائل، بما في ذلك  وأ يافطات ريق رفععن ط
  .درھم 200،000خمس سنوات وغرامة قدرھا  بالسجن لمدة قد تصل إلى

  

  مكافحة اإلرھاب إطارانتھاكات الحق في حرية التعبیر في . 10.1.3

اإلشادة المتعلق بمكافحة اإلرھاب، " 03-03رقم لقانون ل التابعقانون العقوبات،  من 218تعرّف المادة 
 يفسح المجال أمام إجراءھذا الغموض . للغاية ة" بشكل مبھمجرائم إرھابی تعتبراألفعال التي ب

  .محاكمات تعسفیة

ھذه المادة  بموجب موقع لكم اإلخباري ، مؤسسأنوزال علي الصجفي حكم على، 2013في عام ف
في ذلك  قبالً نشر أن كان رابط فیديو لتنظیم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي بعد  هلنشر ةالقانونی
  أجنبیة.مجلة 

 أو التحريض على "یةجرائم اإلرھاببال اإلشادة"الدولة الطرف توضیح عناصر تعريف من طلبت اللجنة و
  .125اإلرھاب

 في المؤرخ  14-86القانون رقم  بتبنيواكتفت في ھذا االتجاه، أية تدابیر تخذ ت الدولة الطرف لملكن 
المعدل والمكمل لبعض أحكام قانون العقوبات المتعلقة بمكافحة اإلرھاب و 2015ناير ي\كانون الثاني 21

  .سنة 15خمس إلى  تتراوح ما بین "اإلرھابب على "اإلشادةفرض عقوبات سجنیة و التي تنص على 

  

  ميالحق في تكوين الجمعیات والتجمع السل. 10.2
 ممارسة على وائقالتدابیر المتخذة إلزالة الع حولم تفاصیل يطلبت اللجنة من الدولة الطرف تقد

 . 126تالمفرط للقوة في تفريق المظاھرا الستخداما وحول اللجوء إلىالحق في التجمع السلمي 
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تسجیل ، وأنه يخضع لنظام 127لیس محظوراً تسجیل الجمعیات أن لسلطات، ا وفي ھذا السیاق أكّدت
  .128توافق مع المعايیر الدولیة في ھذا المجالبسیط ي

تنظیم االجتماعات العامة تبررھا عدم مراعاة  يخص فیماالدولة الطرف أن القیود الوحیدة  كذلك أكّدت
 لتفرض، تتدخل قوات األمن المظاھراتبعض  تنظیم في حالة حظر. "واألحكام القانونیة في ھذا الشأن

الحفاظ على النظام العام  بھدف، من فرض صالحیاتھاتحذيرات إرسال عدة عد بلقانون با االلتزام
   "129.وممتلكاتھملباقي المواطنین وحماية الحريات األخرى 

 یاتالجمعالعديد من  تسجیلالمختصة تكشف عن رفض السلطات اإلدارية الممارسة العملیة،  بید أن
تسجیل الجمعیات رفض  وقد تّم استنكار المعلنة. ھاألعضائھا أو أھداف ةالسیاسی اتبسبب التوجھ

لدفاع عن السكان الصحراويین واألمازيغ، والمھاجرين من أفريقیا جنوب الصحراء في إطار االتي تعمل 
  .اإلسالمیة130جماعة العدل واإلحسانمن أعضاء  يديرھاالكبرى، أو 

 تنظیمبفقط  جلة رسمیاً عالوة على ذلك، يسمح لألحزاب السیاسیة والنقابات والجمعیات المس
عدم بالسلطات المغربیة  وغالباً ما تتحجج . 131تصريح مسبق بموجبيق العام مظاھرات على الطر

لتفريق بعض االجتماعات العامة وحظر  غیرال أو التعدي على أمالك عرقلة حرية التنقل أو وجود ترخیص
غیر  العدل واإلحسان اعةجممن  عضواً  52، 2014في ديسمبر  . وھكذا حوكماالجتماعات الخاصة

  ".132عقد اجتماعات خاصة "غیر مرخصةبتھمة غرامات ثقیلة  بدفع المسجلة

ويمكن للشرطة عندئذ " تجمھراً التجمعات العفوية للمواطنین " على اعتبار ون المحليالقان ينص
أكتوبر \األولتشرين  12في العامة  اتالنیاب على ع تعمیماً وزير العدل وزّ لكن  .133تشتیتھم بالقوة

بالنظام  خلّ ي الذي قدالمسلح و/أو  التجمھر في حالة إالّ ال يبرّر إلى أن تدخل الشرطة  يشیر ،2015
  .134العام

تفريق في االستخدام المفرط للقوة  إلىالشرطة بانتظام تبیّن لجوء الممارسة العملیة،  لكن
قمع إلى  ندما عمدت الشرطة، ع2016يناير \كانون الثاني 7. كما حصل في المظاھرات السلمیة

 سفر عنأ، مما لالحتجاجيوم وطني  نُظّمت في إطارفي إنزكان، المتدربین  مسیرة سلمیة لألساتذة
  .135اً طارئ اً طبی تدخالً  واستدعى ذلكفي الرأس،  بلیغةروح من تعرّض لج منھم، العشرات جرح
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  حقوق اإلنسان عن . حالة المدافعین10.3
 عن مدافعین بحق وسوء معاملةتعسفي  اعتقالوثقت الكرامة في السنوات األخیرة، عدة حاالت 

  منھم. أو االنتقام ھمتخويف بھدفھم اربحقوق اإلنسان أو أق

عمال األ بوقف، للمغربعقب زيارته ، التعذيب السلطات المغربیةمسألة المقرر الخاص المعني بطالب 
وعلى الرغم  . 136همھمت تنفیذ خالل معه في ھذا الخصوص من تواصلاالنتقامیة ضد النشطاء وجمیع 

نشطاء المجتمع المدني من طرف حدوث مضايقات  المقرر الخاص بلغ إلى علممن ھذه التوصیات، 
   عن طريق أقرباء لھم.ممن اجتمع بھم،  أو حقوق اإلنسان مدافعین عن و

  

لمدافعین عن حقوق اإلنسان، لعملیة اختطاف اخطیبة أحد  البرحیحي كريمة تعرضتوھكذا، 
 في تشرين ص. وقام شابان بثیاب مدنیة باختطافھامع المقرر الخااجتمع خطیبھا أن بعد وتعذيب، 

بالسیارة إلى  اقتیادھا بعدوت. أجھزة المخابرامّدعین بأنھما عمیلین في ، 2012نوفمبر عام \الثاني
المتحدث باسم التنسیقیة السید أنس الحلوي، ارتباطھا بجرى استجوابھا حول أسباب مكان مجھول، 

الل خ. وذكرت أنھا تعرضت األخیرة تلكفضال عن أنشطة  المشتركة للدفاع عن المعتقلین اإلسالمیین
التالي، رفضت الشرطة تسجیل شكواھا  الیوم فيو. للضرب واإلھانة والتھديد باالغتصاب االستجواب

  .137ذيباختطاف وتعلھا من  حول ما حصل

  

  :التوصیات

ھدف شرعي يلبي مبدأ الضرورة والتناسب، لأي تقیید لحرية التعبیر واإلعالم  خضعي ضمان أن) 19
  .) من العھد الدولي3( 19وفقا للمادة 

ضمان التنفیذ الفعال لمبادئ األمم المتحدة األساسیة بشأن استخدام القوة في سیاق ) 20
  عملیات إنفاذ القانون؛

  .نتقامیة ضد المدافعین عن حقوق اإلنسان وأقاربھماال األعمالالتحقیق في مزاعم ) 21

  

  العدالة االنتقالیة. 11

التي  نتھاكات"لال، "لتوفیر حل شامل 2004ير ينا\كانون الثانيفي  أسست ھیئة اإلنصاف والمصالحةت
 عدم تضمنمقترحات التخاذ تدابیر تشمل  وتقديم توصیات "1999إلى  1956 من ارتكبت خالل الفترة

  .138" واستعادة الثقة في سیادة القانون ھاتكرار

  ھیئة اإلنصاف والمصالحة ومسألة اإلفالت من العقاب. 11.1
مقترحات لاتوصیات والالتحقیق والبحث والتقییم والتحكیم، وتقديم  عملیاتتشمل صالحیات الھیئة 

لمعالجة انتھاكات حدثت  شھراً  23محدودة لمدة ال اواليتھ منصعوبة  ا بدا أكثرعملھ لكنیة. اإلصالح
  .عاما 43على مدى 
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ل أعمالھا خالل كامل تلك ر عن كامتقرينشر ب واختتمتھا 2005في نھاية عام  ة الھیئةوالي تھتأن
 اعمما أش، تتابع قضائیاً ، لم الجسیمة منھا، بما في ذلك االنتھاكات التي كشفت عنھا لكن الفترة.
العديد من المنظمات  هتمن اإلفالت من العقاب شجب اً مناخوأسر الضحايا دى بخیبة األمل ل اً عام اً شعور
  الحكومیة.غیر 

 من قبل األجھزة األمنیة في جسیمةانتھاكات  باارتكسّجل ، الھیئة فترة والية ناھیك عن أنه وخالل
  .أعضائھا لدىأي رد فعل  يثیر األمرمكافحة اإلرھاب، من دون أن  إطار

تعزيز شعور اإلفالت من العقاب داخل األجھزة  ساھم فيھیئة اإلنصاف والمصالحة عمل  الشك أن
لفترة الل اخاالنتھاكات الجسیمة ب المتعلقةتحديد المسؤولیة الجنائیة الفردية بعد أن اكتفى ب األمنیة

"استراتیجیة ضد اإلفالت  حديدتب 2006تقريرھا لعام لالتوصیات النھائیة  فيطالبت  ھاالمعنیة، رغم أن
 لمالتوصیات  إال أنمن العقاب"، والتصديق على نظام روما األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، 

  . 2000في سبتمبر الموقعة  ةالمھم یةاالتفاق تلكعلى مصادقة الحتى الیوم  تطبق ولم تتم

  

  مسؤولیة االختفاء القسري. 11.2
ه لم يتم توضیح إال عدد قلیل إال أنالیوم،  أصبحت شبه منعدمةممارسة االختفاء القسري  أنرغم 
  .139""سنوات الرصاص المسماة بـخالل الفترة حصلت  التيحاالت المن 

لقسري بما في ذلك حالة من حاالت االختفاء ا 800نحو  عن تلقیھا ھیئة اإلنصاف والمصالحة صرّحت
سماء األشخاص، لم تنشر الھیئة أ .140حالة أخرى 742حین تم توضیح معلقة في ال تزال حالة  66

 ،على وجه الخصوصمنھا عن الحقیقة،  ھابحث أعاقتواجھت عقبات " أنھا النھائي افي تقريرھ توذكر
 بعضل الرثةحالة المصادر مكتوبة، وب األخذعن طريق والتي عالجتھا  الشفھیةھشاشة بعض األدلة 
ألجھزة األمنیة، وغموض بعض دى مختلف اوجدت، والتعاون غیر المتكافئ ل إنالمحفوظات الوطنیة 

  .141" لمساھمة في الجھود الرامیة إلى إثبات الحقیقةا آخرينشھادات القادة السابقین ورفض 

اق في سی االمنصوص علیھ اتالتعويضالمتخذة، بعیداً عن التدابیر  عناللجنة الدولة الطرف  سألت
ى عل وعن عزمھا التي ال تزال عالقة اياالقض توضیحاإلنصاف والمصالحة، من أجل  اإلجراءات أمام ھیئة

  .142الجناةمقاضاة وإدانة 

" و "التنظیم اإلداري" دون إعادة التأھیل"ـاتخاذ خطوات لعلى تأكید المجرد اكتفت بالدولة الطرف  لكن
 لحقوق اإلنسان الجسیمةنتھاكات االم جمیع جرّ  2011عام الالخوض في تفاصیل، مضیفا أن "دستور 

سؤال الذي ال لم ترد علىالدولة الطرف  ما يعني أن ." توصیات ھیئة اإلنصاف والمصالحة متضمناً 
 مسألة مكافحة ظاھرة تاركین، ومالحقتھم قضائیاً  االنتھاكات تلك إدانة مرتكبي بشأنطرحته اللجنة 

من  3الفقرة ، 2 المادةالتزاماتھا بموجب ب ال يفي تتبعهالنھج الذي  وأن معلقة.  إلفالت من العقابا
  .العھد الدولي

 القضاياتسلیط الضوء على ب لمجلس االستشاري لحقوق اإلنسانفي الجنة المتابعة  ُكلفت، وأخیراً 
ا، دون ترك أي أثر إيجابي في ھذا خالل فترة واليتھ المساھمة في معالجتھاھیئة ال التي لم تستطع
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المساھمة في الكشف عن تفاصیلھا، اكتفت ھیئة ال لم تستطعاختفاء  حالة 66أصل من ف المجال. 
مرتبطة باألحداث  حاالت منھا غیر 9 ومنھم ماتوا "ألسباب سیاسیة"،  47 لجنة المتابعة بالقول إن

  .143فیما الحاالت الباقیة ظلت غیر واضحة المصیرقید الحیاة ،  واثنین مازالوا علىالسیاسیة، 

 :التوصیات
 بینالجسیمة  المالحقة القضائیة لمرتكبي انتھاكات حقوق اإلنسان ) التأكد من الشروع في22

  ؛1999و  1956عامي 

ضمان للقوات المسلحة وقوات األمن من قبل السلطات المدنیة المنتخبة لفعالة المراقبة الضمان ) 23
  ر االنتھاكات.تكراعدم 

  الخالصة
 في إيجابیة مؤشرات 2011 عام واإلصالحات المنفذة منذت الصلة ذا تعّد المصادقة على االتفاقیات

  .القانون في المغربدولة تعزيز سیادة  إطار

االنتھاكات جوھرية. ف، ال تزال مسألة اإلفالت من العقاب لموسالم على الرغم من ھذا التقدملكن 
 ال سیماتكررت عقب تفجیرات الدار البیضاء، سرعان ما التي ارتكبت في فترة "سنوات الرصاص" 

اإلفالت من العقاب التي ال مسألة أن  الجائرة. ومن الجليوالتعذيب والمحاكمات السري االعتقال 
  .الممارسات تلكضمان عدم تكرار مثل في  تفشلعملیة العدالة االنتقالیة،  رغممة تزال قائ

 استقالل القضاء وآلیات تعزيزالممارسات السابقة،  كسر، إذا ما أرادت لدولة الطرفعلى اينبغي لذلك 
جھزة أللفعالة المراقبة ال لحقوق اإلنسان، وضمانحقوق اإلنسان مثل اللجنة الوطنیة حماية الوقاية و
  .لسلطة المدنیة المنتخبةمن قبل ا والقوات المسلحةاألمنیة 

 بھدفوالسلطات المغربیة وق اإلنسان المعنیة بحقاء بین اللجنة حوار بنّ  إرساء وتأمل الكرامة في
 .التزاماتھا الدولیة تحترم لجعل المغرب دولة القانون التعمق في القضايا المثیرة للقلق
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