
الكرامة  في  متساوين  أحرارًا  الناس  جميع  يولد   :1 المادة 
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات  والحقوق، وقد وهبوا عقاًل وضميرًا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضًا بروح اإلخاء. المادة 2: 
الواردة في هذا اإلعالن، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، 
أو األصل الوطني أو االجتماعي أو الثروة أو الميالد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضال عما تقدم فلن يكون هناك 
أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقال أو 

بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة ألي تحت الوصاية أو غير متمتع 

املغــرب
العدالة املغربية قيد التعديل: 
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مقدمة

صادق املغرب  عىل دستور جديد يف األول من يوليو/متوز 2011بإعتباره  حتول هام مضن 
القرارات  الرامية إىل إصالح مؤسساته، وباألخص نظامه القضايئ. وقد سامهت يف هذا 
أو  من معليات تعبئة  إىل حد كبري رياح املعارضة اليت هبت  سواء  "حركة 20 فرباير" 
يف 2011 املطالب بتغيريات جدية  لملؤسسات  أخرى ، يف سياق حراك "الربيع العريب" 

والسياسات االقتصادية واالجمتاعية وكذلك تلك املتعلقة بالعدالة. 

و انطلقت معلية احلوار الوطين، خبصوص إصالح العدالة يف سبمترب/أيلول 2013 ومت  
تقدمي ميثاق إلصالح منظومة العدالة املغربية  الذي حدد بإصالحات تسامه يف حتقيق عدالة 
مستقلة متام االستقالل، وفعالة وشفافة وحديثة ومحتي احلقوق واحلريات. ومت إعداد مجلة 
من مشاريع القوانني املتعلقة بالعدالة،. ولكن بدون جدول أمعال وال أولويات و اليت أدت، أي  
املشاريع العديدة إىل إثقال الربملان بعبهئا، مما منعها من بلوغ االكمتال. وتزداد أمهية هذه 
اإلصالحات اجلارية من حيث أن مشاريع القوانني يه يف معمظها ممكلة لقوانني دستورية 
ينبيغ تبنهيا بالتتابع حىت يونيو/حزيران 2016 طبقًا لملهل احملددة يف الدستور اجلديد. 

وبالتوازي مع هذه اجلهود اإلصالحية اجلارية، أظهر املغرب تعاونًا مزتايدًا مع آليات األمم 
املتحدة محلاية حقوق اإلنسان، فمت تقدمي أغلبية التقارير اليت يفرتض رفعها إىل هيائت 
املعاهدات اليت صدق علهيا ، وحصل العديد من ممثيل اآلليات واإلجراءات اخلاصة عىل 
تصارحي بزيارة املغرب عىل مدار السنوات املاضية. ومت أيضًا تقدمي تقارير مرحلية إىل 
جلنة حقوق اإلنسان )التقارير النصفية يف إطار االستعراض الدوري الشامل(، وكذلك إىل 
املقرر اخلاص املعين بالتعذيب وغريه من أشاكل العقوبة أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية 

أو املهينة )املقرر اخلاص املعين بالتعذيب(. 

ومع ذلك فإن بعض األصوات املعارضة، اليت سامهت يف تلك الدينامية اإلصالحية اجلديدة 
ويف زيادة التعاون مع املجمتع الدويل فميا يتعلق حبقوق اإلنسان، جتد أنفهسا معرضة 
سياساهتا  ترتمج  ال  اليت  املغربية،  السلطات  قبل  من  والتضييق  املعاملة  إلساءة  جمددًا 

اإلصالحية املعلن عهنا دامئًا عىل صعيد املامرسة. 

وهكذا فقد أقر خوان مندث، املقرر اخلاص املعين بالتعذيب، يف تقرير منشور يف فرباير/
الغربية يف سبمترب/أيلول  والصحراء  املغرب  قام هبا إىل  زيارة  أعقاب  شباط 2013 يف 
2012، باجلهود اليت تبذهلا السلطات فميا يتعلق حبقوق اإلنسان، لكنه شدد عىل عودة 
ممارسات التعذيب وإساءة املعاملة، وخاصة يف "مواقف التوتر الشديد". مكا أشار السيد 
مندث إىل ممارسة إساءة املعاملة عند توقيف واحتجاز املتظاهرين، واألخشاص الذين توجد 
اإلجراءات  إىل  أيضًا  وأشار  واملهاجرين،  القويم"،  األمن  بهتديد  "تتعلق  شهبات  حبقهم 

اجلائرة حبق هؤالء األخشاص، وغياب التحقيقات املمهنجة واحملايدة واملتعمقة يف مزامع 
التعذيب واملعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة. وندد أيضًا بظروف االحتجاز يف جسون 

يعاين معمظها من االكتظاظ. 

وإلنشغاهلا ملا تتقدم به يف تقارير املجمتع املدين و اآلليات األممية،  بوقوع انهتااكت يف 
املغرب والصحراء الغربية حلقوق وحريات أخشاص مت اعتبارمه مهددين لألمن القويم أو 
أخشاص عربوا عن آراء معارضة، قررت الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان إرسال بعثة إىل 
املغرب. واكن الغرض من البعثة هو تقيمي ما إذا اكنت التحراكت اإلصالحية يف جمال العدالة 
بالتعذيب،  املعين  املقرر اخلاص  املغرب قد استطاعت، منذ هناية سنة 2012 وزيارة  يف 
لملامرسات  حدًا  تضع  وأن  األساسية،  واحلريات  احلقوق  النهتااكت  بفعالية  تتصدى  أن 

والترصفات املنهتكة حلقوق اإلنسان 

اسمترت بعثة الفدرالية، املكونة من كرمي الهيجي رئيس الفدرالية، وأمينة بوعياش األمينة 
العامة للفدرالية، واحملايم التونيس منذر الشارين العضو مبنمظة مناهضة التعذيب يف 
تونس، وماري اكمربالن مسؤولة مكتب مشال أفريقيا والرشق األوسط يف الفدرالية، ودلفني 
مايو/أيار   26 من  اسمترت  الفدرالية،  الدولية يف  العدالة  ملكتب  املشاركة  املسؤولة  اكرلن 
إىل 5 يونيو/حزيران 2014، ومتكنت من زيارة الرباط والدار البيضاء ومدينة العيون يف 
الصحراء الغربية. وقد متثلت أمعال البعثة يف جناحني، جناح التحقيق وجناح املنارصة، 
الذي تواله رئيس الفدرالية. واستطاع أعضاء البعثة إجراء مقابالت مع العديد من ممثيل 
املجمتع املدين املغريب، واملنمظات غري احلكومية املعنية بالدفاع عن حقوق اإلنسان، وعن 
واآلليات  املغربية  للسلطات  وكذلك مبمثلني  وبالقضاة،  باحملامني  واملعنية  املهاجني،  حقوق 
التواصل وبشلك مبارش مع معتقلني   البعثة من   الوطنية محلاية حقوق اإلنسان. ومتكنت 
العيون،  البيضاء، وجسين سال 1 و2 يف مدينة سال، و جسن  الدار  بجسن عاكشة يف 
ومتكنت من إجراء مقابلة مع مجسونني حمددين سلفًا. وقد متت بعثة الفدرالية يف تعاون 
اإلنسان،  املغربية حلقوق  امجلعية  أال ويه  املغرب،  هبا يف  األعضاء  املنمظات  مع  وثيق 
وبوجه  الرشيكة،  املنمظات  من  العديد  مع  تعاونت  اإلنسان. مكا  املغربية حلقوق  واملنمظة 

ومجموعة مناهضة العنرصية للدفاع ومرافقة األجانب واملهاجرين. خاص منمظة "عدالة" 

وهكذا فإن تقرير الفدرالية يستعرض انهتااكت متكررة حلقوق اإلنسان ـ يف شلك حريات 
عامة وحاالت من التعذيب وإساءة املعاملة أفلتت من العقاب، وانهتااكت حلقوق املهاجرين، 

وظروف احتجاز مسيئة ـ ال تتصدى هلا اإلصالحات اجلارية، عىل رضورهتا، إال جزئيًا. 
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انهتااكت متكررة حلقوق اإلنسان ...  -1

مقع احلريات العامة أ- 

يكفل الدستور املغريب الذي مت تبنيه يف 2011 محاية احلريات األساسية، اليت ال غىن عهنا 
يف أي نظام دميقرايط. ويعاود تصديره ومواده املختلفة التأكيد عىل الزتام اململكة املغربية 
بـ"محاية منظوميت حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين والنھوض بھام، واإلسھام يف 
تطويرھام؛ مع مراعاة الطابع الكوين لتلك احلقوق، وعدم قابليتھا للتجزيء". ومع ذلك فإن 
بعض القوانني واملامرسات تعمل عىل اسمترار وجود هتديدات مقلقة ملامرسة تلك احلريات، 

وال سميا حريات التجمع والتعبري. 

حاالت مت فهيا استخدام القوة املفرطة حبق متظاهرين سمليني  )1

تصاعد املعارضة االجمتاعية

هشد املغرب يف السنوات األخرية تصاعدًا مملوسًا يف املعارضة االجمتاعية، اليت جتسدت 
يف زيادة فلكية يف االحتجاجات امجلاعية يف شلك اعتصامات أو مظاهرات أو مسريات، 
يف املدن الكربى أساسًا، ولكن أيضًا وعىل حنو مزتايد يف املدن املتوسطة والصغرية، بل 
ملختلف  العام  الفضاء  التحراكت امجلاعية يف  فبيمنا اكنت  أيضًا.  الريفية  األوساط  ويف 
احلراكت االحتجاجية تصل إىل 5000 يف 2008، فإن عدد االحتجاجات جتاوز 17 ألفًا 
يف 2012، مبتوسط مقداره 52 احتجاجًا يف اليوم، مجتع فهيا أكرث 321 ألف خشص.1 
وقد أحصت وزارة الداخلية 16080 "مظاهرة" يف 2013، مبتوسط قدره 50 مظاهرة يوميًا. 2 
واتمست سنة 2011 مبحورية خاصة، مع تزايد حمسوس يف احلراكت االحتجاجية اليت 

جتلت يف حراكت "الربيع العريب"، واللجوء املزتايد إىل اإلرضاب.

واكنت أغلبية املطالب الصادرة عن تلك التحراكت ذات طبيعة اجمتاعية-اقتصادية، ومرتبطة 
ومجاعات  نقابية،  منمظات  وتديرها  العاطلني"،  "اخلرجيني  حركة  غرار  عىل  العمل،  بعامل 
طالبية يكرث انتساهبا إىل نقابات أو حراكت نقابية، أو موظفني )يف أجهزة العدل، أو الصحة 
القصور  أوجه  إىل  لإلشارة  كوسيلة  التحراكت  تلك  استغالل  وقد مت  الوطين(.  التعلمي  أو 
فميا يتعلق باملرافق العامة، واالحتجاج عىل إصالحات سياسية أو اقتصادية أو اجمتاعية، 
أو للربهنة عىل التضامن مع أخشاص. وقد محلت بعض التحراكت امجلاعية بذور مطالب 
2011 اليت طالبت بإصالحات سياسية  "20 فرباير"  سياسية يف جوهرها، مثل حراكت 
أساسية، واليت يبدو أن أفعاهلا سامهت يف التعجيل بإصالح الدستور املغريب الذي مت 
تبين نخسته األخرية يف يوليو/متوز 2011، أو كذلك احلراكت املتعلقة مبسألة الصحراء 

الغربية. 

ومن املمكن تفسري التعبري املزتايد عن الخسط االجمتايع عىل أنه نابع من غياب البدائل 
متعددة.  أشاكل  هذا يف  رمغ  تتكرر  اليت  الشعبية  املطالب  عىل  الرد  وغياب  االجمتاعية 
هذا  فإن  املغرب،  يف  اإلنسان  حلقوق  الوطين  املجلس  رئيس  الزييم،  إدريس  وحبسب 
التصاعد يف املعارضة االجمتاعية هو أيضًا عالمة عىل أن "املجمتع املغريب يزداد وعيًا 
مارس/ يف  وضعه  إصالح  بعد  وحدها،  املجلس  معل  من  األوىل  السنة  فيف  حبقوقه". 
آذار 2011 وحلوله حمل املجلس االستشاري حلقوق اإلنسان، تلىق املجلس أكرث من 50 
ألف شكوى،3 مما يدلل ال فقط عىل حاجة املواطنني املغاربة ورغبهتم يف احرتام حقوقهم 
واستعادهتا، بل أيضًا عىل االعرتاف بتلك املؤسسة مكلجأ جدي يف حاالت انهتاك حقوقهم. 

األشاكل املختلفة لملعارضة االجمتاعية وتبعاهتا القانونية

تكفل املادة 29 من الدستور املغريب حريات االجمتاع والتجمهر والتظاهر السيمل، اتفاقًا 
مع املادة 21 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الذي صدقت هيلع اململكة 
القانون حيدد رشوط ممارسة هذه احلريات.  يف 3 مايو/أيار 1979. ويقرر الدستور أن 
قبيل  املعارضة، من  االجمتاعية  للتحراكت  املختلفة  يؤطر األشاكل  املغريب  القانون  أن  إال 
املظاهرات واملسريات واالعتصامات، عىل حنو يتسم بالتجزئة، وقد يكون هذا الوضع هو 

مصدر االنهتااكت الواقعة عىل احلق يف االجمتاع والتجمهر السيمل. 

وختضع املظاهرات لرشوط تنظميية وال سميا يف ظل املادة 11 من املرسوم املليك )ظهري 
بشأن التجمعات العمومية والذي يقرر أن "ختضع لوجوب ترصحي  رشيف رمق 377-58-1( 
وأنه  سابق مجيع املواكب واالستعراضات وبصفة عامة مجيع املظاهرات بالطرق العمومية" 
النقابية  واملنمظات  السياسية  لألحزاب  إال  العمومية  بالطرق  مظاهرات  بتنظمي  يحمس  "ال 
واهليائت املهنية وامجلعيات املرصح هبا بصفة قانونية واليت قدمت هلذا الغرض الترصحي 

السابق املنصوص هيلع أعاله".4 

وميثل قرص إماكنية تنظمي "املظاهرات" عىل امجلعيات املجسلة إشاكلية من حيث أن العديد 
من منمظات الدفاع عن حقوق اإلنسان وغريها تواجه صعوبات يف هذا التجسيل. ومع ذلك 
الترصحي  فعليًا رمغ صدور  املظاهرات، فتحمس هبا  باملامرسة مع  تتساحم  السلطات  فإن 
املسبق لقلة قليلة مهنا. وحبسب وزير الداخلية فإن هناك "عرفًا" حكوميًا بقيض بالتوقف عن 
اشرتاط الترصحي املسبق لملظاهرات، إال يف حالة املسريات ذات التأثري عىل حركة السري. 
ويف املجمل يعرتف حماورو بعثة الفدرالية، مبن فهيم احلكوميون مهنم، بأن تلك املظاهرات 
سملية يف أغلبيهتا الساحقة، ومتيض دون مشالك، عىل الرمغ من عدم الترصحي هلا. ومع 
تثري  الداخلية،  ووزارة  اإلنسان،  حلقوق  الوزاري  املندوب  ومهنا  هيائت خمتلفة،  فإن  ذلك 

مسألة حدوث جتاوزات، بل وأمعال عنف، من جانب بعض املتظاهرين. 

1. الرمق مسمتد من دراسة منتدى البدائل يف املغرب،
 Abderrahmane Rachik, « Les mouvements sociaux au Maroc, de l’émeute à la manifestation », avril 2014.

2. الرمق منقول إىل الفدرالية من وزير الداخلية يف مقابلة بتارخي 2 يونيو/حزيران 2014. 

 « Maroc : Réforme du tribunal militaire et Interactivité CNDH/gouvernement: l'Etat de droit prend ancrage en se consolidant », article du 15 mars.3
2014 : http://blogs.mediapart.fr/blog/revue-de-presse-africaine/150314/maroc-reforme-du-tribunal-militaire-et-interactivite-cndhgouvernement-

letat-de-droit
 Le décret Dahir n°1-58-377 relatif aux rassemblements publics, du 15 novembre 1958 (dernière modification par la loi n°76-00 promulguée le 17 .4

octobre 2002), est disponible au lien suivant : http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/rec_lib_pub_fr.pdf
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ويتخذ قسم من أفعال املعارضة امجلاعية والشعبية شلك املسريات "التلقائية"، اليت تمت يف 
أحيان كثرية استجابة لظرف ملح، أو كرد فعل أكرث عفوية وأقل تنظميًا من املظاهرات، مما 

يندرج حتت تصنيف احلشود الغوغائية، غري املرشوعة يف املغرب. 

أما االعتصامات، اليت تمتثل يف احتالل أحد املساحات العمومية دون حراك، فإن قانون 
احلريات العامة ال يتطرق إلهيا، ومن مث فهي ليست مظاهرات بالطرق العمومية وال حشود 
غوغائية غري مرشوعة، وال اجمتاعات عامة. وميثل غياب الوضع القانوين إشاكلية من حيث 
أنه يحمس للسلطات أحيانًا باعتبار هذا الشلك من أشاكل االحتجاج غري مرشوع. ومع ذلك 
فقد ارتأت 5 بعض احملامك املغربية يف املايض أن من املمكن تصنيف االعتصام كنوع من 
أنواع التظاهر، إذا اكن مؤطرًا ومنمظًا. وبالتايل فإن هذا التفسري الفقهي القانوين يعين 

خضوع االعتصامات لنفس اإلجراءات اإلدارية اليت ختضع هلا املظاهرات. 6

اسمترار الردود غري املتناسبة، بل القمعية، عىل املظاهرات

يف  األغلب األمع(  )غري املرصح هلا يف  التصاعد يف مظاهر الخسط  ويف مواجهة هذا 
املجاالت االجمتاعية واالقتصادية والسياسية، مل تحجن السلطات دامئًا يف الرد السيمل، 
وجاء ردها عدمي التناسب عىل حنو متكرر. فاصطدمت بعض املظاهرات بقمع عنيف من 
جانب قوات األمن، وخاصة عند التفريق، ويف العربات اليت تنقل املتظاهرين املوقوفني إىل 

أماكن احلراسة النظرية.

وقد استعرض خوان مندث، مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين بالتعذيب، يف تقريره الصادر 
يف فرباير/شباط 2013 عن املغرب، معلومات ذات مصداقية عن استخدام القوة من جانب 
الرشطة أثناء مظاهرات تطالب بإصالح الدستور، وبالدميقراطية، وبإغالق أماكن احتجاز 
معينة يف 2011 و2012. 7 ومنذ ذلك احلني ظل هذا القمع، واستخدام القوة املفرطة يف 

التعامل مع املظاهرات االحتجاجية، يلىق اإلدانة والتوثيق. 

االنهتاك  إسباين ميارس  يوليو/متوز 2013 عن  املليك يف 30  العفو  أعقاب  وهكذا، يف 
يف  مظاهرات  تنظمي  مت  طفلًا،   11 اغتصاب  بهتمة   2011 يف  وأدين  لألطفال  اجلنيس 
العديد من مدن البالد. وحاول عدة آآلف من األخشاص التجمع يف 2 أغسطس/آب 2013 
أمام الربملان يف الرباط للتنديد هبذا العفو املليك الذي مت استجابة لطلب من ملك إسبانيا، 
احلارضين  املراقبني  من  العديد  الحظ  وقد  املليك.8  العفو  إجراءات  بإصالح  ولملطالبة 
االستخدام غري املتناسب للقوة من جانب قوات األمن حبق املتظاهرين السمليني، الذين اكنوا 
هيتفون بشعارات تناهض اإلفالت من العقاب وتؤيد إصالح العدالة. تدخلت الرشطة املغربية 

العرشات. مكا مت اسهتداف  بالقوة، متسببة يف جرح  التجمهر  البداية وفضت  فعليًا منذ 
حصفيني اكنوا بسبيل نقل الوقائع. وبعد عام من الواقعة مل تنرش أية معلومات عن التحقيق 
يف تدخل قوات األمن، الذي اكن وزير العدل املغريب قد أعلن عن فتحه.9 وحني قامت بعثة 
رد   ،2014 يونيو/حزيران   2 املوضوع يف  هذا  عن  العدل  وزير  من  باالستعالم  الفدرالية 
الوزير بأنه ال ميلك معلومات حمددة، إال أن امللف منظور أمام العدالة حبسب معلوماته. ويف 
اليوم التايل أعلنت وزارة العدل عن عدم وجود شكوى متعلقة بقمع الرشطة لتلك املظاهرة، 
ومن مث فال حمل الختاذ إجراءات. ومع ذلك وحبسب امجلعية املغربية حلقوق اإلنسان فإن 
ثالث منمظات غري حكومية )يه امجلعية املغربية حلقوق اإلنسان، والرابطة املغربية حلقوق 
هليائت  املغريب  االئتالف  بامس  قامت  الدولية(  الشفافية  ملنمظة  املغريب  والفرع  اإلنسان، 
حقوق اإلنسان10 بإيداع شكوى لدى النائب العام مبحمكة االستئناف يف الرباط بتارخي 8 
أغسطس/آب 2013 حبق وزير الداخلية )رمق امللف 854/ج 2013(. وحىت اليوم مل تظهر 
نتيجة لتلك الشكوى رمغ استعجاالت حمايم امجلعيات. وإذا اكنت مظاهرة الرباط قد مت 
فضها بالقوة فإن املظاهرة اليت مت تنظميها يف الدار البيضاء يف نفس السياق مل تتعرض 

للقمع. 

القوة  عن  للدفاع  هبا  مرصح  احتجاجية  مظاهرة  تنظمي  مت   2014 أبريل/نيسان   6 ويف 
الرشائية ومن أجل الكرامة واحلرية والعدالة االجمتاعية، يف الدار البيضاء من جانب ثالث 
من أبرز النقابات يف البالد. مضت املظاهرة أخشاصًا من حراكت ومجعيات خمتلفة، ومهنم 
أخشاص من "حركة 20 فرباير" املولودة يف املغرب مضن حراك "الربيع العريب" يف 2011. 
وقد تدخلت الرشطة يف منتصف الهنار بغرض تفريق املتظاهرين، متعللة بعد الواقعة بأن 
ما  وهو  املظاهرة،  لوجود عنارص ختريبية يف  نظرًا  املنمظة  النقابات  من  بطلب  هذا اكن 

أنكرته النقابات علنًا.11

وحبسب املعلومات اليت مجعهتا الفدرالية فإن بعض عنارص قوات األمن اقتحمت املظاهرة 
دون أن ختطر املنمظني واملتظاهرين بذلك مسبقًا، مع استعامل القوة غري املتناسبة جتاه 
بعض األخشاص املسهتدفني. وهكذا فإن 4 عىل األقل من املتظاهرين الشباب التسعة الذين 
باستثناء واحد ـ والذين اكنوا   مت توقيفهم وإدانهتم ـ ولكهم من مناضيل "حركة 20 فرباير" 
للفدرالية  أعلنوا  ـ  الفدرالية  بعثة  توقيت  البيضاء يف  الدار  عاكشة يف  بجسن  حمتجزين 
اليت التقت هبم عن التعرض لإلهانة والرضب باأليدي العارية أو بأدوات عند التوقيف أثناء 
املظاهرة السملية، وقد وقعت هذه األحداث باألخص داخل العربة اليت اقتادمه إلهيا رجال 
ووجهوا  رأسه،  للصوت عىل  الرشطة رضبوه مبكرب  رجال  أن  ح.  فأعلن دمحم  الرشطة. 
اللمكات إىل وجهه مكا بصقوا هيلع. وأعلن عيل س.12 أنه تعرض للرضب املربح يف العربة 
ب باللمكات يف اجلهبة والكتف. وقد  اليت اقتادهتم إىل املخفر، وأعلن حسن ز.13 أنه رضرُ

5.  انظر عىل األخص القرار الصادر هبذا املعىن من حممكة فاس اإلدارية يف 2006، امللف رمق 2006/115.
 Abderrahmane Rachik, « Les mouvements sociaux au Maroc, de l’émeute à la manifestation », avril 2014. ،6.  انظر دراسة منتدى البدائل يف املغرب

  Rapport du Rapporteur spécial des Nations unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, additif .7
« Mission au Maroc », A/HRC/22/53/Add.2, 28 février 2013, §§ 20-21

 :8. انظر باألخص مرشوع القانون من أجل عفو مليك دميقرايط، املقدم من حركة أنفاس الدميقراطية واكبدميا، يف أعقاب تلك القضية يف أكتوبر/ترشين األول 2013
http://anfass.ma/pour-une-grace-royale-democratique-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-

%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A-%D8%AF%D9%
8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A/

 Voir notamment « Danielgate : un an après, des Marocains réclament justice », article du 1er août 2014 sur Afrika.com, http://www.afrik.com/ .9
danielgate-un-an-apres-des-marocains-reclament-justice

10. يتكون هذا االئتالف من 22 منمظة غري حكومية مغربية معنية بالدفاع عن حقوق اإلنسان.
  http://umt.ma/?p=1024.)11. مرجع اإلعالن العلين للنقابات )بالعربية

12.  خضع االمس للتعديل. 
13.  خضع االمس للتعديل.
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عرضوا آثار إصاباهتم مرة واحدة يف مديرية األمن، وأيضًا أمام وكيل النيابة أو القايض 
الذي عرضوا هيلع الحقًا، دون اختاذ أي إجراء حيال طلهبم بالتحقيق.14

من جهة أخرى يبني العديد من التقارير أن بعض املظاهرات، اليت اختذ معمظها يف العامني 
الغربية،  الصحراء  مدن  من  وغريها  العيون  مدينة  اعتصامات سملية يف  األخريين شلك 
لملطالبة حبق تقرير املصري وبإصالحات سياسية، اكنت هدفًا ألمعال عنف وجلوء للقوة غري 
املتناسبة من جانب عنارص قوات األمن، وخاصة عند تفريقها. ويبدو أن املظاهرات ذات 
الطبيعة السياسية تثري ردود أفعال أشد عنفًا من جانب قوات األمن عن املظاهرات النقابية، 

وهذا حبسب أحد املراقبني عىل األرض.15 

 ،2013 أبريل/نيسان   25 املتحدة، يف  لألمم  التابع  األمن  لقيام جملس  التايل  اليوم  يف 
بتجديد تفويض بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية، مت تنظمي مظاهرات يف 
العيون وبوجدور لملطالبة حبق تقرير املصري للصحراء الغربية. وحبسب مراقبني موجودين 
العنيف  للقمع  اليت اكنت متيض يف سملية  التجمعات  تلك  تعرضت  الفعلية،  املواقع  يف 
أخرى يف  مظاهرة  أن  إصابة 30 خشصًا.16 مكا  عنه  نتج  األمن، مما  قوات  جانب  من 
العيون يف 4 مايو/أيار 2013، وهذا حبسب مصادر عديدة ومهنم منمظة غري حكومية تؤيد 
تقرير املصري للصحراء الغربية، اكنت تضم ما يقرب من أليف خشص من املطالبني بتقرير 
املصري للصحراء الغربية، واكنت متيض يف سالم حىت تدخلت قوات األمن لتفريقها، مما 
أدى إىل صدامات عنيفة بني الرشطة واملتظاهرين. وقد مت حتريك إجراءات قضائية حبق 
املتظاهرين الذين اعتربوا عنارص ختريبية، دون فتح أية حتقيقات مع أعضاء قوات األمن 

الذين استخدموا القوة املفرطة. 

 رضورة وضع سياسة مطوحة ومنسقة للتصدي ملشلكة العنف جتاه 
املتظاهرين السمليني

املظاهرات  بإزاء  اتباعها  الواجب  الدولية  باملعايري  ويع  عىل  املغربية  السلطات  أن  رمغ 
القامئة عىل مبدأي الرضورة والتناسب، واليت ذكرها املقرر اخلاص  القوة،  واللجوء إىل 
املعين بالتعذيب يف تقريره األخري عن املغرب،17 إال أن احلكومة مل تضع أية سياسة مطوحة 

لضامن تنفيذها والتصدي الفعال ملواقف العنف جتاه املتظاهرين السمليني. 

وقد ذكر مدير بلدية العيون، الذي استقبل بعثة الفدرالية يف 30 مايو/أيار 2014، خبصوص 
مزامع إساءة املعاملة اليت تعرض هلا متظاهرون مت توقيفهم عىل أيدي عنارص قوات األمن، 
املزامع  تأكدت  وإذا  فتح حتقيق.  ومت  قد خوطبت  البلدية  اإلدارية يف  اخلدمات  إدارة  أن 
فسوف يمت توقيع العقوبات اإلدارية أو القضائية املقررة. يف حالة اإلصابة، حيال الخشص 

املصاب إىل الكشف الطيب مث خيطر النائب العام عىل الفور. 

ومع ذلك فقد بدا أن أغلبية التحقيقات املفتوحة يف عنف الرشطة عند توقيف متظاهرين، إن 
مل تكن لكها، مل تنته إىل مالحقات قضائية حبق أفراد قوات األمن املتورطني وال إىل تعويض 
الضحايا. بل إن األمور وصلت إىل ترقية بعض املسؤولني عن أمعال العنف تلك، حبسب 
امجلعية الصحراوية لضحايا االنهتااكت اجلسمية حلقوق اإلنسان. وهكذا فقد ندر متكن 
املتظاهرين املصابني واملوقوفني من الوصول إىل طبيب، واتسم بندرة أكرب حصول بعضهم 
أحد احملتجزين  م.،18  إبراهمي  له من عنف. فرصح  تعرضوا  ما  تثبت  عىل هشادة طبية 
بجسن العيون، للفدرالية أنه تعرض لرضب مربح عند توقيفه يف ديمسرب/اكنون األول 2012 
أثناء اعتصام يطالب بتقرير املصري للصحراويني. وكرست ذراعه اليرسى فمل حيصل عىل 
أية رعاية طوال أيام، ومل تظهر أية معلومات عن إجراء حتقيق وانهتائه إىل معاقبة املسؤولني. 

وبغرض وضع حد هلذا النوع من العنف، توىل املجلس الوطين حلقوق اإلنسان بالتعاون 
وأساليب  املظاهرات،  وإدارة  العام،  األمن  عن  تعليمي  برناجم  وضع  الداخلية  وزارة  مع 
التعامل معها من جانب أفراد قوات األمن. ومن جهة أخرى اكنت قوات األمن قد رشعت 
يف تجسيل تدخالت الرشطة أثناء املظاهرات بالفيديو عىل حنو مهنيج.19 ومع ذلك فإن 
تجسيالت الفيديو هلا حدود معينة، مكا يدلل عىل هذا جلوء قوات األمن إلهيا من جهة، وجلوء 
املتظاهرين املطالبني بتقرير املصري إلهيا من جهة أخرى، حيث يقدم لك طرف مقاطع فيديو 

بغية إثبات جلوء الطرف اآلخر إىل العنف. 

2. إجراءات جائرة حبق أخشاص يعربون عن آراء معارضة

يف حاالت توقيف متظاهرين أو أخشاص عربوا عن مواقف معارضة، تنشأ مشالك حقيقية 
فميا يتعلق بسالمة أو عدالة اإلجراءات املتخذة، يف خمالفة لملادة 23 من الدستور واملادة 
14 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، املتعلقة باحلق يف حمامكة عادلة. 

األخشاص املسهتدفون

تتعرض فائت بعيهنا من األخشاص لالسهتداف باإلجراءات اجلائرة املستندة إىل هتم كثريًا 
أعضاء حراكت املعارضة االجمتاعية )الطالب الشباب، واحلراكت  ما تكون واهية األسس: 
الذين  والصحفيون  األحيان(،  بعض  السيايس يف  املدى  ذات  االقتصادية  أو  االجمتاعية 
يعربون عن آراء انتقادية جتاه السلطات بصفة خاصة، واملناضلون السياسيون واملطالبون 

حبق تقرير املصري، أو املناضلون النقابيون أو املهنيون.20 

14.  هشادات مأخوذة من مقابالت الفدرالية مع احملتجزين التسعة يف جسن عاكشة، الدار البيضاء، 28 مايو/أيار 2014. 
15.  هشادة مأخوذة من مقابلة الفدرالية مع ممثيل منمظة "املنرب الصحراوي للدميقراطية والعدالة االجمتاعية".

  Une manifestation sans précédent au Sahara occidental » , Le Soir, 6 mai 2013, citant Amnesty international faisant été d'une 16.  انظر باألخص
trentaine de blessés, http://www.lesoir.be/237914/article/actualite/monde/2013-05-06/une-manifestation-sans-precedent-au-sahara-occidental

  Rapport du Rapporteur spécial des Nations unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, additif .17
« Mission au Maroc », A/HRC/22/53/Add.2, 28 février 2013, § 89

18.  خضع االمس للتعديل.
19.  وخاصة يف العيون يف الصحراء الغربية )حسب ترصحي مدير بلدية العيون(.

20.  وثقت امجلعية املغربية حلقوق اإلنسان 12 حالة ملالحقة مدافعني عن حقوق اإلنسان، من أعضاء امجلعية أو من النقابيني، بنفس النوع من الهتم )التظاهر دون 
ترصحي، واالعتداء عىل رجال الرشطة، واإلخالل باألمن العام(.
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حتت الضغط. ومل يمتكن الشباب التسعة الذين رفضوا التوقيع عىل احملارض، اليت مل تكن 
تعكس أقواهلم، من معرفة حمتواها إال أمام القضاة. ويف 23 مايو/أيار 2014 قررت العدالة 
يف حمك درجة أوىل إدانة املناضلني التسعة واحلمك علهيم بعقوبات صارمة، بيمنا حصل 

الشابان اآلخران اللذان وقعا عىل احملارض عىل عقوبات مع وقف التنفيذ. 

بالرداءة، حيث مل حيصل  النظرية  من جهة أخرى اتمست ظروف االحتجاز يف احلراسة 
احملتجزون يف اليوم األول إال عىل القليل من املاء واخلزب. ويقول أحد الشباب )دمحم ح.(26 
إنه تلىق اللمكات يف بطنه يف اليوم الثاين من احلراسة النظرية مبقر مديرية األمن، فميا 

اكن يذهب لغسل وجهه.

أما يف قضية الصحراويني الـ25، الذين اكن بيهنم مناضلون سياسيون ونقابيون مت اعتقاهلم 
يف إطار أحداث عنف وقعت يوم 8 نومفرب 2010  بعد  تفكيك قوات األمن ملخمي اكدمي إيزيك 
االحتجايج يف الصحراء الغربية،27 فقد زمع بعض املهتمني التعرض لضغوط من جانب 
الرشطة للتوقيع عىل أقوال اكذبة. مكا أعلن 4 من املهتمني أثناء احملامكة تعرضهم للتعذيب 

)انظر 1-ب أدناه(. وألن احملامكة أمام حممكة عسكرية فإن استئناف احلمك غري وارد.28

بعد  املعتقل  يف تطوان  "حركة 20 فرباير"  ر.،29 عضو  الشاب عبد اهلل  الطالب  وقد ظل 
هناية  يف  وزان  يف  الصحية  اخلدمات  إىل  الوصول  حق  بشأن  مظاهرة  يف  املشاركة 
أغسطس/آب 2012، ظل بدوره دون إجابة فميا يتعلق بأسباب اعتقاله وطبيعة الهتم املوجهة 
إليه طوال حراسته النظرية، اليت اسمترت 8 أيام. ورمغ أن استجوابه انصب يف تلك الفرتة 
عىل نشاطه النضايل، فإنه مل يعرف إال فميا بعد أنه اعتقل لالشتباه يف قيامه بتحريض 
وتنظمي تسفري اإلسالميني الشباب إىل سوريا، ويه هتمة تنبع من قانون ماكحفة اإلرهاب 
وتفرس طول فرتة احلراسة النظرية. مل يتواصل مع حمام طوال األيام الستة األوىل، واضطر 
حتت الضغط إىل توقيع حمرض مل يطلع هيلع، واكن يعرتف فيه ـ مكا عرف الحقًا ـ برغبته 
هو نفسه يف الرحيل والقتال يف سوريا، ورغبته يف استرياد الثورة السورية إىل املغرب 

إلسقاط النظام، ويف املساس بخشص امللك، وهو ما اكن ينكره باسمترار.30

مل يقترص األمر عىل عدم التحقيق يف هذه اإلجراءات غري السلمية اليت بدأت منذ احلراسة 
للقانون  باملخالفة  علهيا  احلصول  مت  اليت  املعلومات  إن  بل  عهنا،  الكشف  رمغ  النظرية، 

استخدمت أمام احملامك، واكنت أحيانًا متثل املربر الوحيد لقرارات اإلدانة.

مكا توجد تقارير عديدة عن انهتاك احلق يف احملامكة العادلة، وخاصة يف إطار حمامكات 
األخشاص املهتمني باإلرهاب أو بتأييد أنشطة إرهابية،21 مكا يبني عىل وجه اخلصوص 
التقرير األخري لفريق األمم املتحدة العامل املعين باالحتجاز التعسيف.22 مكا أن العديد من 
أحاكم قانون ماكحفة اإلرهاب الصادر يف مايو/أيار 2013 ختالف املعايري الدولية حلقوق 
اإلنسان، وما زالت االستعانة به يف مواجهة حصفيني ونشطاء عىل وجه اخلصوص تلىق 

الجشب والتنديد.

أثناء احلراسة النظرية

 الحظ حماورونا من الضحايا واحملامني وممثيل املنمظات غري احلكومية أنه أثناء احلراسة 
النظرية ملتظاهرين أو ألخشاص من أحصاب األصوات املعارضة  غياب املعلومات املتعلقة 
حبقوقهم، أو تلك  اخلاصة بالهتم املوجهة إلهيم،23 وحترير حمارض ملفقة و التوقيع علهيا 
باإلكراه، وكذلك غياب التواصل مع احملامني خالل 48 ساعة.24 مت التنديد أيضًا حباالت 

من التعذيب وإساءة املعاملة )انظر 1. ب أدناه(.

واكن املقرر اخلاص املعين بالتعذيب قد أشار يف تقريره الصادر يف فرباير/شباط 2013 
إىل "هشادات من بعض احملامني تدل عىل حرماهنم باملامرسة من التواصل مع مولكهيم 
يف املهل اليت حيددها القانون. ويبدو أن احملامني يف معظم احلاالت ال يرون مولكهيم إال 

يف اجللسة األوىل أمام القايض".25

ومتثل قضية الشباب الـ11 املنمتني إىل "حركة 20 فرباير" الذين مت توقيفهم أثناء املظاهرة 
النقابية السملية يوم 6 أبريل/نيسان 2014 يف الدار البيضاء منوذجًا جيدًا لتلك املشالك. 
لقد مت اقتياد هؤالء األخشاص إىل خمفر الرشطة حيث ظلوا رهن احلراسة النظرية دون 

تواصل مع حمام طوال 48 ساعة، مكا ينص القانون املغريب حىت اليوم. 

وبعد ساعات من توقيفهم، مت استجواهبم واحدًا بعد واحد عىل أيدي رجال رشطة القضائية 
الذين رفضوا إطالعهم عىل الهتم املوجهة إلهيم. واكنت فرتة  االستجوابات تتقلص مع  مرور  
الوقت، ومع ذلك فقد قام رجال الرشطة القضائية  بتحرير حمارض دون أن يتسىن ألغلبية 
املوقوفني االطالع علهيا، ويف مجيع األحوال مل يستطع أحد مهنم التعديل فهيا. وقد رفض 
التوقيع عىل احملارض اليت اكنوا جيهلون حمتواها، ووقع علهيا اثنان مهنم  تسعة مهنم 

21.  مل يتسن للفدرالية يف إطار هذه البعثة أن تركز أحباثها عىل حاالت األخشاص املدانني بهتمة اإلرهاب ما مل تبد اإلدانة مرتبطة مبامرسة احلريات العامة. وقد 
أعلن املقرر اخلاص املعين بالتعذيب يف تقريره لسنة 2013 أنه "يف احلاالت املتعلقة بأمن الدولة، مثل اإلرهاب أو االنمتاء إىل حراكت إسالمية أو تأييد استقالل 
الصحراء الغربية، يوجد ميل واحض لدى رجال الرشطة للتعذيب وإساءة املعاملة أثناء التوقيف واالحتجاز.. وقد مت إرغام عدد كبري من األخشاص عىل االعرتاف 

واحلمك علهيم بالجسن استنادًا إىل تلك االعرتافات".
22.  يشرتك الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسيف مع املقرر اخلاص املعين بالتعذيب يف ما توصل إليه من استنتاجات يف تقريره املنشور يف أغسطس/آب 2014

 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/100/01/PDF/G1410001.pdf?OpenElemen
23.  تنص املادة 23 من دستور املغرب عىل أنه "جيب إخبار لك خشص مت اعتقاله، عىل الفور وبكيفية يفهمها، بدوايع اعتقاله وحبقوقه ومن بيهنا حقه يف الزتام 

الصمت. وحيق له االستفادة يف أقرب وقت ممكن من مساعدة قانونية ومن إماكنية االتصال بأقربائه طبقًا للقانون".
24.  ينص القانون املغريب عىل مهلة ال تزيد عن 48 ساعة للحراسة النظرية )24 ساعة جتدد مرة واحدة( ويمتتع احملتجز خالهلا باحلق يف مقابلة مدهتا نصف ساعة مع 

حمام بترصحي من مكتب النيابة ويف وجود أحد أفراد الرشطة القضائية. ومتتد هذه احلراسة النظرية حبد أقىص 12 يومًا )4 أيام قابلة للتجديد مرتني( يف القضايا 
املرتبطة باإلرهاب )مبوجب قانون ماكحفة اإلرهاب الذي مت تبنيه يف 28 مايو/أيار 2003 واملادة 66-4 من قانون املسطرة اجلنائية املغريب(، مع إماكنية منع أي تواصل 

بني احملتجز وحماميه خالل األيام الستة األوىل.
  Rapport du Rapporteur spécial des Nations unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, additif « Mission .25

au Maroc », A/HRC/22/53/Add.2, 28 février 2013, §26

26.  خضع االمس للتعديل.
 « Les affrontements du 8 novembre 2010 à Laâyoune : rapport d’enquête », mai 2011 : http:// ،27.  انظر تقرير الفدرالية واملنمظة املغربية حلقوق اإلنسان

www.fidh.org/fr/maghreb-moyen-orient/maroc/Les-affrontements-du-8-no
  FIDH, « Verdict du tribunal de Sale contre 25 Sahraouis : La FIDH dénonce une procédure non conforme aux standards internationaux », 18 .28

février 2013 : http://www.fidh.org/fr/maghreb-moyen-orient/maroc/12914-verdict-du-tribunal-de-sale-contre-25-sahraouis-la-fidh-denonce-une
29.  خضع االمس للتعديل.

30.  أقوال مأخوذة من مقابلة الفدرالية مع عبد اهلل ر.  يف جسن سال 1 بالرباط، 2 يونيو/حزيران 2014.
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حرية التعبري بالنسبة ملن يتصدون للقضايا احلساسة من قبيل اإلرهاب والصحراء الغربية 
أبريل/نيسان 2013  التجارة والسلطة.33 يف  القامئة بني عامل  وامللكية، أو حىت الصالت 
واجه أنوزال املشالك يف أعقاب مقالة تتعلق بالصحراء الغربية، يف سياق يثري حساسية 
السلطات أال وهو احمتال توسيع تفويض بعثة األمم املتحدة لالستفتاء. وقد صار أنوزال بعد 
نرش املقال هدفًا هلجوم األحزاب السياسية، مكا اهتمه بعض نواب الربملان باخليانة. ومت 
رفع دعوى عىل أنوزال عىل أساس شكوى قدمهتا وزارة الداخلية، حبجة التهشري مبؤسسات 
واحلمك هيلع باحلبس  دستورية، وانهتت الدعوى بإدانته غيابيًا )حيث مل يمت استدعاؤه قط( 

ملدة هشر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 5000 درمه. 

فقد جسلت  اإللكرتونية.  بالصحافة  يعملون  أيضًا عىل حصفيني  القضائية  الضغوط  وتقع 
امللفات  أغلبية  غري احلكومية 63 حالة متت فهيا مالحقة حصفيني. واكنت  "عدالة"  منمظة 
املعروضة عىل القضاء لصحفيني ينتقدون أنشطة السلطات اجلهوية، مكا اكنت أكرث الهتم 

شيوعًا يه "نرش أخبار اكذبة".34

من تطوان الذي سبقت اإلشارة  أما عبد اهلل ر. ، العضو الشاب يف "حركة 20 فرباير" 
إىل املغرب، فقد أدين يف هتم  إليه واملهتم بالرغبة يف "استرياد الثورة اإلسالمية السورية" 
اخلاص به، والذي  مرتبطة باإلرهاب، عىل غري أساس سوى رسالة عىل حساب "فيسبوك" 
مت اخرتاقه، وحمرض وقع هيلع باإلكراه ومل يكن يعكس أقواله. ويف 14 مارس/آذار 2013 
حمك عىل عبد اهلل ر. بالجسن املشدد ملدة عامني، ولعل ضعف األدلة املقدمة حبقه ميثل 
تفسريًا لعدم حصوله عىل حمك أقىس، حيث أن عقوبة هذا النوع من اجلرامئ ترتاوح بني 

10 و20 عامًا. 

السلطة  جانب  من  القضاة  عىل  السياسية  الضغوط  من  ينبع  ما  بني  التفرقة  تتعذر  وقد 
التنفيذية وغياب االستقالل احلقييق عن تلك السلطة، وما ينبع من نقص القدرات واملهنية 
بالعدالة  ومشتغلني  قضاة  وجود  ورمغ  ذلك،  ومع  املغريب.  القضايئ  السلك  أعضاء  يف 
ينتقدون النظام ويطالبون بإصالحه يف مواجهة العقوبات غري املتناسبة أو غري املربرة، إال 

أن استقالل العدالة معرض لهتديدات. 

الضغوط عىل القضاة واملشتغلني بالعدالة  )3

أدت بعض اإلجراءات التأديبية املتخذة مؤخرا حبق قضاة إىل إثارة أسئلة عن دوافعها، وعن 
استقالل املجلس األعىل للقضاء يف املغرب. وقد أرص بعض حماوري الفدرالية، وبيهنم نادي 
القضاة،35  عىل وجود حاالت من التعسف يف تفسري الزتام القضاة بالرسية. لقد وقعت 
تلك العقوبات عىل قضاة مل يرتددوا يف إطالق انتقادات حبق النظام القضايئ واملطالبة 

باستقالل أكرب له.

أثناء اإلجراءات القضائية

استخدام حمارض مل يطلع علهيا املشتبه هبم، أو مل يوقعوا علهيا، أو وقعوا علهيا باإلكراه، 
ورفض مساع هشادات من الضحايا أو الهشود أو اخلرباء، ورفض النظر يف أدلة من قبيل 
مقاطع الفيديو أو الوثائق الصادرة من أطباء رشعيني، أو االمتناع عن قبول طلبات املشتبه 
تلك يه اإلجراءات غري السلمية31 اليت الحظهتا منمظات غري  هبم الستدعاء خرباء طبيني: 
حكومية معنية بالدفاع عن حقوق اإلنسان أو آليات أممية يف اإلجراءات القضائية املتخذة 
حبق متظاهرين وأخشاص من أحصاب األصوات املعارضة. مكا أن العدالة املغربية متيل 
بصفة عامة إىل اللجوء لإلفراط يف استخدام احلبس االحتيايط، الذي يتجاوز أحيانًا املهلة 

القانونية القصوى احملددة بعام واحد.

واكن املقرر اخلاص املعين بالتعذيب قد كتب يف تقريره الصادر يف فرباير/شباط 2013 أن 
"القضاة يبدون مكا لو اكنوا مستعدين لقبول االعرتافات دون حماولة تأييدها بأدلة أخرى، 
العديد من  حىت لو حسهبا املهتم أمام احملمكة وأكد تعرضه للتعذيب )...( ]وكتب أيضًا أن[ 
القضايا املنظورة أمام احملامك تستند باللكية إىل اعرتافات املهتم يف غياب أية أدلة مادية".32

وحبسب املعلومات اليت متكنت الفدرالية من مجعها فإن قرار حممكة الدرجة األوىل الصادر 
ومعاقبهتم  يف 22 مايو/أيار 2014 بإدانة الشباب التسعة املنمتني إىل "حركة 20 فرباير" 
بالجسن املشدد ملدد تصل إىل عام، اكن يستند باألساس إىل حمارض الرشطة اليت تناقض 
أقوال الشباب، واليت مل يوقعوا علهيا. وقد أشارت احملارض إىل تدخل الرشطة بطلب من 
النقابات  أنكرته  ما  وهو  املظاهرة،  وسط  عنارص ختريبية  لوجود  نظرًا  املنمظة،  النقابات 
املنمظة علنًا. عالوة عىل هذا فقد رفضت احملمكة مساع هشود إثبات )مثل رجال الرشطة 
أدلة إضافية  أية  النظر يف  وكذلك هشود نيف، مكا رفضت  الشباب(  اعتدى علهيم  الذين 
)مثل مقاطع الفيديو اليت تصور املظاهرة(. ومثة إشارات تدعو لالعتقاد بأن جلسات حممكة 

الدرجة األوىل مل تكن علنية متامًا، حيث مت منع أقارب أغلبية املهتمني من حضورها. 

 Lakome.com أما قضية الصحيف عيل أنوزال املسؤول عن النخسة العربية لملوقع اإللكرتوين
فهي متثل بدورها رمزًا ال خيلو من الداللة يف املسألة. اعتقل عيل أنوزال يف 17 سبمترب/

املوقع  عىل  "منشور  فيديو  مقطع  خلفية  عىل  الستجوابه  البيضاء  الدار  2013 يف  أيلول 
وحيتوي عىل "دعوة رصحية ومبارشة الرتاكب أمعال إرهابية يف املغرب"، ومل  اإللكرتوين" 
يمت إبالغه بالهتم املوجهة إليه طوال حراسته النظرية. والواقع أن املقال املنشور عىل املوقع، 
الذي اكن حييل إىل مقطع فيديو للدعاية اجلهادية، اكن يصف حمتوى الفيديو، ويصنفه عىل 
أنه دعاية وال يؤيد ما ورد به بأي حال من األحوال. قىض أنوزال 39 يومًا يف الجسن قبل 
إطالق رساحه مؤقتًا مع منعه بصفة غري رمسية من مغادرة البالد. وهذه القضية اليت مل تزل 
منظورة أمام احملامك واليت هشدت التأجيل مرارًا يه دليل عىل العراقيل املوضوعة أمام 

31.  تكفل املادة 23 من الدستور افرتاض الرباءة واحلق يف احملامكة العادلة.
  Rapport du Rapporteur spécial des Nations unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, additif .32

« Mission au Maroc », A/HRC/22/53/Add.2, 28 février 2013, §27

 Maroc : Appel à la libération d’Ali Anouzla », 20 septembre 2013 : http://www.fidh.org/fr/maghreb- ،33.  انظر باألخص الترصحي الصحيف للفدرالية
moyen-orient/maroc/maroc-appel-a-la-liberation-d-ali-anouzla-13970

34.  تنشط الكثري من املنمظات غري احلكومية، ومهنا "عدالة"، إلصالح الترشيعات املتعلقة باحلق يف املعلومات، وخاصة قانون الصحافة وقانون العقوبات.
35.  قابلت الفدرالية بعض ممثيل نادي القضاة املغريب يف الرباط يف 31 مايو/أيار 2014، واكن مهنم دمحم اهليين، مكا أجرت مقابالت مع بعض املشتغلني بالعدالة 

من مجعيات أخرى أثناء اجمتاع مع النسيج املدين من أجل استقالل العدالة يف 3 يونيو/حزيران 2014.
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العام استأنف القرار وأحال القضية إىل غرفة االستئناف ومن مث إىل نقيب احملامني، الذي 
أعاد اإلعالن عن انتفاء أي حمل هلا يف أبريل/نيسان 2014. ويبدو أن النيابة اكنت يف 

توقيت البعثة ترغب يف إحالة القضية إىل النقض.37

ب. اسمترار اإلفالت من العقاب يف حاالت من التعذيب وإساءة املعاملة

تعريف التعذيب وغريه من أشاكل املعاملة السيئة تأطري: 

" يقصد "بالتعذيب"  أي معل ينتج عنه أمل أو عذاب شديد، جسديا اكن أم عقليا، يلحق معدا 
بخشص ما بقصد احلصول من هذا الخشص، أو من خشص ثالث، عىل معلومات أو عىل 
اعرتاف، أو معاقبته عىل معل ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه، هو أو خشص ثالث أو 
أو عندما يلحق مثل هذا األمل أو العذاب  ختويفه أو إرغامه هو أو أي خشص ثالث - 
ألي سبب من األسباب يقوم عىل المتيزي أيا اكن نوعه، أو حيرض هيلع أو يوافق هيلع 
أو يسكت عنه موظف رمسي أو أي خشص آخر يترصف بصفته الرمسية. وال يتضمن 
ذلك األمل أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو املالزم هلذه العقوبات أو الذي 
املادة األوىل من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من أشاكل  يكون نتيجة عرضية هلا.” 

العقوبة أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.

وعىل عكس التعذيب فإن غريه من أشاكل إساءة املعاملةـ  املعاملة القاسية أو الالإنسانية 
أو املهينة ـ ال يستلزم وجود قصد حمدد، وينطوي عىل درجة أدىن من درجات األمل أو 

العذاب، وإن ظلت مرتفعة.
 

ويفرض القانون الدويل حظرًا صارمًا عىل التعذيب وغريه من أشاكل املعاملة السيئة، 
مكا يتخذ هذا احلظر صفة املعيار وجويب التطبيق، أو املعيار القاطع.

وقد صدق املغرب يف 21 يونيو/حزيران 1993 عىل اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من 
املادة  يف  دستوره  وينص  املهينة،  أو  الالإنسانية  أو  القاسية  املعاملة  أو  العقوبة  أشاكل 
22عىل أن "ممارسة التعذيب باكفة أشاكله ومن قبل أي أحد جرمية يعاقب علهيا القانون". 
أما تعريف التعذيب يف الترشيع املغريب، وخباصة املادة 231-1 من قانون العقوبات، املمكلة 
واملعدلة بالقانون رمق 43-04 لسنة 2006، فهو يستجمع األراكن الرئيسية لملادة األوىل من 
اتفاقية مناهضة التعذيب. ومع ذلك فقد قام املقرر اخلاص املعين بالتعذيب بدعوة املغرب 
إىل العمل عىل تكفل قانون العقوبات بـ"اإلشارة الرصحية وجترمي ارتاكب أمعال التعذيب 

حبيث يغيط حاالت التواطؤ أو املوافقة الضمنية. بوساطة أطراف ثالثة" 
 

ولكن عىل الرمغ من الترشيع املتفق إىل حد بعيد مع املعايري الدولية فإن ممارسة التعذيب 
تظل واقعًا مملوسًا، ويظل مرتكبوها يفلتون من العقاب رمغ إرادة السلطات املعلنة للقضاء 

عىل تلك الظاهرة. 

وهكذا فقد تعرض ياسني خميل، القايض مبحمكة مكناس اللكية والرئيس السابق لنادي 
قضاة املغرب، لالستدعاء والتحقيق بعد ادالئه بترصحيات عن حالة الجسون املزرية. أما 
رشيد العبدالوي القايض السابق مبحمكة طنجة الذي قام أحد الصحفيني بتصويره وهو 
يراجع ملفاته يف أروقة إحدى احملامك اخلالية من املاكتب، والذي ندد برداءة ظروف العمل 
يف احملامك، فقد تعرض إلجراءات تأديبية. واملفرتض أنه أخل بواجب الرسية املطلوب من 
القضاة، إال أنه عوقب، حبسب العديد من املعلقني، للتعبري عن مطالب مرشوعة يف حدود 
احرتام حرية التعبري، وكذلك يف حدود الزتاماته كقاض. يف الهناية عوقب العبدالوي يف 12 

أغسطس/آب 2014 بالوقف املؤقت عن العمل لإلخالل مبقتضيات املهنة. 

االستئناف  مبحمكة  اإلدارية  احملمكة  رئيس  ونائب  املستشار  اهليين،  دمحم  عوقب  مكا 
يف الرباط، من جانب املجلس األعىل للقضاء، يف 12 أغسطس/آب املايض، بالوقف عن 
العمل دون راتب ملدة 3 هشور، لقيامه مضن أمور أخرى بـ"التهشري بأحد مسؤويل وزارة 
يصف  العدل". إال أن اهليين مل يفعل سوى أنه نرش مقالة عىل صفحته مبوقع "فيسبوك" 
فهيا املعايري اليت ينبيغ يف رأيه أن يراعهيا وزير العدل عند ترشيح املديرين داخل الوزارة. 
وقد قرر اهليين االستقالة عىل سبيل االحتجاج. وقال إن "هذه العقوبة يه رسالة واحضة 
‘عليمك تعمل السكوت‘"36. واكن القايض اهليين قد طالب يف مرات  من وزير العدل تقول: 
العدالة، مكا أصدر حمكًا  القضايئ يحمس بضامن استقالل  للنظام  عديدة بإصالح فعال 
لصاحل اخلرجيني العاطلني الذين رفعوا دعوى عىل السلطات إلخالهلا مبا قطعته عىل نفهسا 
من تعهدات يف يوليو/متوز 2013 بتعيني اخلرجيني يف احلكومة دون مسابقة. واستنادًا 
إىل هذا احلمك مت تقدمي 1700 طلب للدولة حىت تيف بتعهداهتا. يف الهناية فازت احلكومة 
يف القضية حبلول هناية أغسطس/آب، لكن اخلرجيني العاطلني جلأوا إىل النقض. إال أن 
مساءلة  ذلك احلمك يف  طريق  عن  قد جنح  اكن  العاطلني"  بـ"قايض  تلقب  الذي  القايض 

سياسة احلكومة الراهنة، داعيًا إياها إىل الوفاء بتعهداهتا.

ويرى األستاذ دمحم مسعودي، عضو امجلعية املغربية حلقوق اإلنسان يف الدار البيضاء، 
العضو  وعن مغين الراب "احلاقد"  وأحد احملامني عن الشباب الـ11 من "حركة 20 فرباير" 
بدوره يف حركة 20 فرباير، وعن حركة حصراويني من أجل تقرير املصري، أنه ميكن ممارسة 
ضغوًط غري مبارشة عىل احملامني، وخاصة املرتافعني عن حصراويني من املطالبني بتقرير 
املصري للصحراء الغربية. ومن مث فقد تعرض هو نفسه إلجراء إداري بدعوى عدم احرتام 
احملمكة أثناء جلسة يف سنة 2010 اكن يرتافع فهيا، هو وجلنة من احملامني، عن سبعة 
مناضلني حصراويني ومهنم عيل سامل تامك، الناشط من أجل استقالل الصحراء الغربية 
ونائب رئيس التجمع الصحراوي لملدافعني عن حقوق اإلنسان. وقد اهتم مسعودي بعدم 
احرتام احملمكة حني مل يطع أمر رئيهسا باجللوس فميا اكنت لك األماكن مشغولة يف قاعة 
احملمكة املكتظة. ورمغ إعالن نقيب احملامني عن عدم وجود حمل للقضية، إال أن النائب 

36.  ترصحيات القايض دمحم اهليين أثناء مقابلة مع "ماروكإبدو أنرتناسيونال"، 12 أغسطس/آب 2014:
 http://www.maroc-hebdo.press.ma/index.php/accueil/56-numero-precedent/28231-mohamed-el-haini.37.  أقوال مأخوذة من مقابلة الفدرالية مع دمحم مسعودي يف 31 مايو/أيار 2014 يف الدار البيضاء
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أما مغين الراب "احلاقد"، وامسه احلقييق "معاد بلغوات"، عضو "حركة 20 فرباير" املهشور 
بأغانيه امللزتمة سياسيًا واليت تنتقد بعض سياسات النظام، فقد اعتقل لملرة الثالثة يف 
16 مايو/أيار 2014 بالقرب من ملعب لكرة القدم يف الدار البيضاء. سيدان "احلاقد" بهتمة 
الطريق  بني يف  حالة سكر  وتواجده يف  للقانون،  باملخالفة  القدم  لكرة  مباراة  تذاكر  بيع 
العام، واالعتداء عىل رجال الرشطة، وهو ما ينكره. بعد اقتياده وهو مقيد اليدين يف سيارة 
ووصلوه إىل خمفر الرشطة، مت تقييده مع وضع يديه فوق رأسه، ووجه إليه بعض رجال 
الرشطة اللمكات عىل الظهر واألعضاء التناسلية. والحظ حماميه، الذي جنح يف رؤيته يف 
اليوم التايل يف خمفر آخر، تورم يدي "احلاقد" وامحرارمها، الذي اسمتر حىت اليوم التايل 
عند عرضه عىل النيابة. وأمام وكيل النيابة مت تقدمي طلب لتوقيع الكشف الطيب، فمت توقيعه 
بعد 4 أيام من االعتقال. وأكد الكشف الطيب وجود آثار عىل يدي معاد بلغوات. وجدير 
بالذكر أيضًا أن احملمكة مل تقبل مساع الطبيب الذي حرر الهشادة الطبية بعد اعتقاله، 
اعتدى علهيم. وضرُ إىل ملف القضية حمرض بدون  وال رجال الرشطة املزعوم أن "احلاقد" 
الزتم الصمت أثناء احلراسة  مغين الراب، رمغ أن "احلاقد"  توقيع حيتوي عىل "اعرتافات" 
النظرية.43 وأخريًا صدر احلمك هيلع يف األول من يوليو/متوز 2014 بالجسن ملدة 4 أهشر، 
فقىض تلك العقوبة. وإجراءات االستئناف جارية. مل يمت فتح حتقيق يف أعقاب مزامع إساءة 

املعاملة تلك. 

واملدانني يف  فرباير"   20 "حركة  إىل  املنمتني  التسعة  الشباب  أحد  ح.،  وبالنسبة حملمد 
أعقاب مشاركهتم يف مظاهرة سملية يوم 6 أبريل/نيسان املايض يف الدار البيضاء، فقد 
زمع أنه تعرض لملعاملة املسيئة أثناء االحتجاز. بعد ساعات قليلة من زيارة الفدرالية إىل 
جسن عاكشة يف 28 مايو/أيار 2014، مت إخراجه بالقوة من زنزانته عىل يد أحد احلراس، 
الذي دفعه فأسقطه حىت جرح رأسه، وزج به يف احلبس االنفرادي ملدة ساعات يف زنزانة 
والدماء تزنف من رأسه. وقد تضاربت  يديه ورفعهام يف اهلواء،  تقييد  خالية ورطبة، مع 
الواقعة، ولكن يبدو أن احلارس اعرتض الطريق بني  لتلك  األقوال بشأن األصل احلقييق 
دمحم ح. وحمتجز آخر اكن بسبيل إحداث جرح بنفسه بآلة حادة. وبعد قيام أحد أقارب 
احملتجز بتنبيه أعضاء بعثة الفدرالية، قام هؤالء بإخطار سلطات الجسن إللقاء الضوء عىل 
الليلة ذاهتا وقالت إهنا أعادت احملتجز إىل زنزانته،  إدارة الجسن يف  املسألة. فتدخلت 
وقامت رئيسة املجلس اإلقليمي حلقوق اإلنسان بزيارة الجسن بصحبة طبيب يف صباح 
اليوم التايل لرؤية احملتجز. مت إبعاد احلارس املتورط عن العنرب يف انتظار نتاجئ حتقيق 
داخيل تقول إدارة الجسن إهنا فتحته. مكا قدم املجلس اإلقليمي حلقوق اإلنسان تقريرًا 
واستنتاجات إىل املجلس الوطين حلقوق اإلنسان، ومل يتضح حىت اآلن ما إذا اكن التحقيق 

الداخيل قد انهتى إىل يشء. 

بيد أن احلصول عىل اعرتافات، والتنكيل، والتخويف، تتكرر مرة بعد مرة مضن الدوافع 
األمعال  هذه  أن  بالذكر  وجدير  املعاملة.  وإساءة  التعذيب  أمعال  من  النوع  احملمتلة هلذا 

حاالت من التعذيب وإساءة املعاملة وخباصة أثناء احلراسة النظرية  )1

يتعلق  "الوضع عىل األرض فميا  فإن  بالتعذيب  املعين  املقرر اخلاص  تقرير  يرد يف  مكا 
التعذيب قد حتسن منذ ‘سنوات الرصاص‘"،38 أال ويه الفرتة من 1956 إىل  مبامرسة 
1999، اليت اكنت تتسم باستخدام التعذيب مهنجيًا، وحاالت االختفاء القرسي، واالحتجاز 

التعسيف، وسياسة مقع األصوات املعارضة.

وجسلت الفدرالية  منذ الزيارة األخرية لملقرر اخلاص املعين بالتعذيب إىل املغرب يف هناية 
2012، واليت قال إنه تلىق خالهلا "هشادات ذات مصداقية عن موضوع الضغوط البدنية 
والذهنية اليت متارس عىل حمتجزين أثناء االستجواب" ومعلومات عن "بعض احلاالت األشد 
خطورة من التعذيب وإساءة املعاملة"،39 معلومات تربز حاالت التعذيب وغريه من أشاكل 
املعاملة السيئة. وقد وقعت تلك احلاالت باألخص أثناء فرتة احلراسة النظرية واالستجواب، 
وأثناء االحتجاز بشلك أقل. وحىت إذا مل تبد حاالت التعذيب وكأهنا تشلك جزءًا من سياسة 
املعاملة يظل مرتفعًا، فميا  وإساءة  التعذيب  املقدمة عن  املزامع  فإن عدد  ممهنجة ومعممة 
يتعلق ببؤرة هذا التقرير الرئيسية، أال ويه مقع األصوات املعارضة. وتقول بعض امجلعيات 

إهنا تتلىق العديد من مزامع التعذيب وإساءة املعاملة يوميًا.40 
 

شاكوى  تقدمي  عند  صعوبات  من  يالقونه  ما  وحمامون  حكومية  غري  منمظات  ذكرت  وقد 
تسنح  ال  "عدالة"،  مجعية  ممثيل  بعض  فبحسب  النيابة.  إىل  املعاملة  إساءة  أو  التعذيب 
لملستجوب عند استجوابه أمام النيابة فرصة رسد ما تعرض له، حيث ال جيوز له التحدث 

إال عند المساح له هبذا.

املطالب  عامًا،   25 العمر  من  البالغ  الشاب  الصحراوي  املناضل  ك.،41  أمحد  اعتقال  مت 
بتقرير املصري للصحراء الغربية والذي يشارك بانتظام يف اعتصامات، يف مدينة العيون 
يوم 31 مارس/آذار 2014. واكنت هتمته االعتداء بالرضب عىل رجل رشطة أثناء واحدة 
من تلك املظاهرات، ورفع عمل جهبة البوليساريو. وقد زمع أنه تعرض أثناء احلراسة النظرية 
للتعليق من قدميه باحلبال، واعتداء رجال الرشطة هيلع بالرضب عىل ساقيه وبطنه حىت فقد 
الويع، واضطروا لنقله إىل املستشىف. أثناء االستجواب طرح هيلع رجال الرشطة أسئلة 
وقع عىل  وقد  بارتاكهبا.  أدين  اليت  الرشطة  العنف ضد رجال  وعن أمعال  معتقداته  عن 
حمرض حتت اإلكراه، من دون أن يعرف حمتواه. وعند مثول أمحد ك. أمام قايض التحقيق 
طلب توقيع الكشف الطيب هيلع ومل يلتفت إىل طلبه، مكا قدم حماميه صورًا فوتوغرافية له 
وإلصابته وهو يف املستشىف، ومل تؤخذ يف احلسبان. ومل تقم أية سلطة باستجوابه بشأن 

ما خضع له من تعذيب، ومل يمت فتح أي حتقيق.42

  Rapport du Rapporteur spécial des Nations unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, additif .38
« Mission au Maroc », A/HRC/22/53/Add.2, 28 février 2013, § 13

39. املصدر السابق، ص 13. 
40.  مقابلة مع "عدالة"، 3 يونيو/حزيران 2014.

41.  خضع االمس للتعديل.
43.  معلومات حصلت علهيا الفدرالية أثناء مقابلة مع دمحم مسعودي، أحد حمايم احلاقد، يف 31 مايو/أيار 2014 يف الدار البيضاء.42.  أقوال مأخوذة من مقابلة الفدرالية مع أمحد ك. يف جسن العيون يف 29 مايو/أيار 2014.
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له من أمعال التعذيب اليت اكن حضية هلا، وكرر الشكوى أثناء احملامكة أمام احملمكة 
العسكرية، من غري أن يؤدي هذا إىل أي حتقيق قضايئ. ومل يمت االلتفات أيضًا إىل طلبه 
بتعيني خبري طيب. مكا قدم شاكوى من التعذيب إىل وزارة العدل وإىل املجلس الوطين 

حلقوق اإلنسان، مع ذكر اجلناة املفرتضني باالمس، بغري نتيجة مملوسة.48

وإذا مل تكن السلطات القضائية املغربية تستجيب حبامس وال تفتتح إجراءات يف حاالت 
التعذيب وإساءة املعاملة اليت حتاط هبا عملًا، فإن املجلس الوطين حلقوق اإلنسان يستقبل 
العديد من الشاكوى املتعلقة حباالت فردية من مزامع إساءة املعاملة. ويزتايد جلوء الضحايا 
واملنمظات غري احلكومية إىل هذه اآللية اليت تستقبل أعدادًا متنامية من البالغات. ومع ذلك 
فإن العديد من املنمظات غري احلكومية اليت تستعني باملجلس لدمع الضحايا ترى أنه ال يوجد 
ما يكيف من الشفافية يف معاملة تلك احلاالت من جانب املجلس، ويف متابعهتا، حيث ال يمت 
إخطار املتقدمني باملعاملة املقررة مللفاهتم. وعند االستعالم من رئيس املجلس عن هذا، رد 
األخري بأن التواصل املنتظم بشأن احلاالت ليس من اختصاص املجلس، وبأن املجلس يرفع 
تقريرًا سنويًا إىل امللك، فينرش يف اجلريدة الرمسية ويقدم إىل الربملان، ويأيت فيه إحصاء 
للحاالت اليت مت إخطاره هبا، واستعراض لالجتاهات والتحليالت.49 وقد قام رئيس املجلس 
الوطين حلقوق اإلنسان، عند تقدمي تقريره أمام الربملان يف 16 يونيو/حزيران 2014، بإبراز 

مزامع التعذيب، واملصاعب اليت تعرتض طريق القضاء هيلع.50

وتتعامظ أمهية دور املنمظات غري احلكومية وحمايم الضحايا يف مهنجة اللجوء إىل العدالة 
من أجل الضحايا، مبا يف ذلك استمكال معل اآلليات القامئة أو املزمعة، مثل اآللية الوطنية 
ملناهضة التعذيب. ويعد إيداع الشاكوى مع املطالبة باحلق املدين من الوسائل ذات الفعالية 
اخلاصة يف االلتفاف عىل تقاعس أفراد النيابة، يف نظام ال يضمن استقالل النيابة بشلك تام. 

من جهة أخرى قام العديد من حماورينا بإبراز نقص األطباء الرشعيني، الذين حيصلون 
أيضًا عىل تدريب ال يساير التقدم احلادث يف هذا املجال.51 إن أي حتقيق جاد يف مزامع 
بالتعذيب يتطلب الفحص الطيب املستقل. وحبسب املجلس الوطين حلقوق اإلنسان، ال يوجد 
عىل أرايض املغرب لكه سوى 13 طبيبًا رشعيًا. ومن جهة أخرى فإن األطباء املوجودين يف 

مراكز االحتجاز يتبعون إدارة الجسون، مما يثري الشكوك حول استقالهلم. 

وقد أعلن وزير الداخلية يف لقائه بالفدرالية أنه مل يتلق أية شكوى من إساءة املعاملة أثناء 
احلراسة النظرية. ومع ذلك فقد قال إنه يؤيد تركيب اكمريات املراقبة يف أماكن االستجواب. 
مكا أبرز العقوبات اإلدارية اليت وقعت عىل موظفني تابعني للوزارة، مشريًا إىل خضوع أي 

تسهتدف بوجه خاص األخشاص الذين جهروا بآراء تنتقد السياسات اليت تتبعها السلطات، 
مبن فهيا امللك، والذين أثاروا مسألة وحدة الرتاب املغريب مبطالهبم ومعارضهتم. 

ويسامه اإلفالت من العقاب الذي متتع ويمتتع به املسؤولون عن تطبيق القانون املشتبه يف 
املعاملة،  التعذيب وإساءة  التحقيق يف مزامع  املعاملة، وغياب  للتعذيب وإساءة  ممارسهتم 

يسامهان يف اسمترار حدوث هذا النوع من املامرسات يف املغرب. 

غياب التحقيقات واملالحقات إفالت اجلناة من العقاب:   )2

املقام األول عىل االعرتافات  املغربية مبيلها إىل تأسيس أحاكمها يف  ال تكتيف احملامك 
املكتوبة لملهتمني، اليت يمت احلصول علهيا أثناء احلراسة النظرية، حىت ولو مت حسهبا يف 
احملمكة، بل إن تلك احملامك وأفراد النيابة ال يظهرون أي احرتام اللزتامهم بفتح حتقيق 
عاجل عند وجود أسباب معقولة تدعو لالعتقاد بانزتاع االعرتافات عن طريق التعذيب وإساءة 
املعاملة، واألمر بتوقيع الكشف الطيب املستقل. فال ختضع للتحقيق سوى أقلية ال تذكر من 
حاالت الزمع بالتعذيب، وإذا مت التحقيق وتوقيع عقوبات إدارية، فإن القضاء ال يتدخل ملعاقبة 

اجلناة جنائيًا.44 

وهكذا فإن امجلعية املغربية حلقوق اإلنسان رفعت يف هناية  2013 تقريرًا من 100 صفحة 
أشاكل  من  وغريه  للتعذيب  تعرضوا  معارضني  لطلبة  حاالت  فيه  توثق  العدل،  وزارة  إىل 
املعاملة املسيئة، وتفضح فيه غياب التحقيقات.45 يف احلاالت املذكورة سابقًا، حاالت أمحد 

ك. و"احلاقد"، مل يبادر القضاء إىل أية حتقيقات أو مالحقات حبق اجلناة املفرتضني. 

ومل ختضع للتحقيق حاالت أخرى ذات داللة رمزية من مزامع التعذيب وإساءة املعاملة اليت 
مت ارتاكهبا يف 2010 يف املغرب، رمغ رضورته.46 وهكذا فإن أحد الصحراويني الـ25 يف 
قضية أكدمي إيزيك،47 زمع التعرض للتعذيب طوال يوم ونصف بعد اعتقاله، يف 2 ديمسرب/
فبعد تقييد يديه وعصب عينيه، تلىق الرضبات عىل وجهه قبل أن يمت  اكنون األول 2010: 
طوال  )خراطمي...(  تقييده إىل مقعدين ومباعدة ذراعيه وساقيه، واغتصابه بآالت خمتلفة 
ساعتني. وأثناء هذا االنهتاك اكنت توجه إليه أسئلة عن تنظمي خممي أكدمي إيزيك  واملسؤولني 
وقام  بالدماء  مليئة  غرفة  الداخلية يف  بثيابه  فيه  ترك  للرشطة،  نقله إىل خمفر  وبعد  عنه. 
أذنه النازفة بصب الكحول فهيا، مما أصابه بممص جزيئ اليوم، مت نقله  بـ"رعاية"  "طبيب" 
إىل جسن سال 2، حيث تعرض لنفس النوع من التعذيب يف بداية احتجازه. وعند مثول هذا 
احملتجز أمام قايض التحقيق التابع لملحمكة العسكرية اليت أحيلت إلهيا القضية، اشتىك 

44.  مت إبالغ الفدرالية بقرار صادر من حممكة االستئناف بأغادير يقيض بإلغاء حمك باإلدانة يف أعقاب حفص مزامع التعذيب املقدمة من الخشص املدان.
45.  مت تقدمي نخسة من تقرير امجلعية املغربية حلقوق اإلنسان الصادر بالعربية للفدرالية.

  « Zakaria Moumni condamné à 20 mois d’emprisonnement par la justice 46.  ميكن أيضًا ذكر قضية زكريا مومين )وانظر عىل األخص هبذا الصدد
 marocaine : une décision inique », 22 décembre 2011  https://www.fidh.org/fr/maghreb-moyen-orient/maroc/Zakaria-Moumni-condamne-a-20-mois

  et Rapport alternatif au Comité contre la torture en 2011 conjoint du Comité marocain contre la torture coordonné par l'AMDH, OMDH et OMCT
 http://www.omct.org/files/2011/11/21512/la_torture_au_maroc_rapport_alternatif_nov_2011.pdf.

وقد قام السيد مومين منذ ذلك احلني باللجوء إىل العدالة الفرنسية، واإلجراءات منظورة.
47.  لملزيد من املعلومات عن قضية أكدمي إيزيك ، انظر باألخص تقرير الفدرالية واملنمظة املغربية حلقوق اإلنسان، 

« Sahara Occidental - Les affrontements du 8 novembre 2010 à Laayoune : escalade dans un conflit qui s’éternise », mai 2011 : http://www.fidh.org/
IMG/pdf/MarocLaayoune557f.pdf

48.  معلومات حصلت علهيا الفدرالية أثناء مقابلة مع املناضل الصحراوي يف جسن سال 1 يف الرباط، 2 يونيو/حزيران 2014.
49.  معلومات حصلت علهيا الفدرالية أثناء مقابلة مع إدريس الزييم، 2 يونيو/حزيران 2014 يف الرباط.

50.  ملخص التقرير الذي قدمه السيد إدريس الزييم، رئيس املجلس الوطين حلقوق اإلنسان، أمام الربملان يف 16 يونيو/حزيران 2014،
 http://www.cndh.org.ma/sites/default/files/documents/resume_francais.pdf

 « Etude sur les activités médico-légales au Maroc » publiée par le CNDH en juillet 2013, 51.  قارن
http://www.cndh.org.ma/fr/etudes/etude-sur-les-activites-medico-legales-au-maroc
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انهتااكت حبق مهاجرين ج- 

يف سبمترب/أيلول 2013 أعلن املغرب عن سياسة جديدة للهجرة،55 باتباع توجه إنساين 
يتفق مع االلزتامات الدولية لملغرب وحيرتم حقوق الوافدين. وقد متثل أحد أمه جوانب هذه 
السياسة يف تنفيذ برناجم لتوفيق أوضاع املهاجرين املوجودبن عىل أرايض املغرب بشلك 
تجسيل  يمت  مل  املهاجرين،  حقوق  عن  بالدفاع  املعنية  امجلعيات  وحبسب  نظايم.56  غري 
معليات مدامهة أو اقتياد إىل احلدود اجلزائرية أو املوريتانية يف أغلبية املدن يف 2014. 
إال أن املهاجرين الذين حياولون عبور احلدود مع اجليب اإلسباين يف سبتة ومليلة أو ركوب 
القوارب إىل جزر الكناري ما زالوا يتعرضون لالعتقال، والنقل وإطالق رساحهم يف شوارع 

الرباط أو الدار البيضاء أو فاس. 

وإذا مل يعد اللجوء الستخدام القوة املفرطة عند اعتقال املهاجرين يبدو ممهنجًا، إال 
بالدفاع عن حقوق  املعنية  تلك املامرسة ما زالت حتدث حىت اآلن. وختربنا املنمظات  أن 
اإلسباين يف  اجليب  من  بالقرب  وخاصة  ملهاجرين  عنيف  اعتقال  معليات  عن  املهاجرين 
سبتة ومليلة. وعند االستعالم من وزير الداخلية عن هذا يف يونيو/حزيران 2014، أرص 
الوزير عىل ارتباط املشلكة بوجود أعداد كبرية من املهاجرين يف غابات المشال املغريب، 
الذين حاول 1500 مهنم العبور إىل أوروبا "مسلحني باحلجارة والعيص". وحبسب الوزير 

شكوى من إساءة املعاملة أو التعذيب للتحقيق الداخيل، وخضوع أي خطأ للعقاب. واكن 
للرباط،  املجاورة  يتعلق بضابط رفيع املستوى يف سيدي بطاش  به  الذي استهشد  املثال 
اكن قد حلق شعر أحد الشباب بالاكمل فانتحر الشاب الحقًا. يف البداية مت وقف الضابط 
عن العمل، مث ترسحيه من اخلدمة بعد مطالبة وزارة العدل بفتح حتقيق. مكا أبرزت بعض 
املنمظات غري احلكومية اليت التقينا هبا بعض العقوبات اإلدارية املوقعة عىل ممثلني للدولة، 
ومهنم مسؤول الرشطة القضائية الذي ثبت هيلع التحريض عىل مقع املتظاهرين يف آسايف 
يف يونيو/حزيران 2011، وليق أحد مناضيل حركة 20 فرباير، وهو اكمل العامري، حتفه 
يف أعقاب هذا.52 ويرى هؤالء احملاورين أن غياب التواصل حول العقوبات املوقعة يرض 

بالقمية الردعية هلذه اإلجراءات، مرصين عىل قمية العقوبات كعربة رادعة. 

ورمغ أن مزامع التعذيب وإساءة املعاملة ال ختضع إلجراءات قضائية ممهنجة، ومن مث فإن 
اجلناة ال يشعرون بالقلق، إال أننا نلحظ الرسعة اليت تفتح هبا التحقيقات وتصدر أحاكم 

اإلدانة حبق األخشاص الذين يتقدمون مبزامع اكذبة عن التعذيب. 

 20 و"حركة  اإلنسان  حلقوق  املغربية  بامجلعية  الشاب  املناضل  أ.،53  حسن  فإن  وهكذا 
فرباير"، أدين يف 23 يوليو/متوز 2014 وحمك هيلع بالجسن ملدة 3 سنوات وغرامة قدرها 
10 آالف درمه، لتقدمه ببالغ اكذب بعد إبالغه عن تعرضه للتعذيب عىل أيدي جمهولني عند 
اختتام مظاهرة شارك فهيا يوم 2 مايو/أيار. وحبسب السلطات فإنه رفض توقيع الكشف 
عام يف  تواجده مباكن  تثبت  فيديو  مقاطع  ظهرت  القايض هيلع. مكا  قرره  الذي  الطيب 

التوقيت الذي زمع فيه أنه اكن حمتجزًا. 

ويف توقيت أحدث، يف 20 أكتوبر/ترشين األول 2014، حمكت حممكة االستئناف بطنجة 
وامجلعية املغربية حلقوق اإلنسان، بالجسن  عىل وفاء رشف، مناضلة "حركة 20 فرباير" 
ملدة عامني يف هتمة البالغ الاكذب عن التعذيب. يف 27 أبريل/نيسان 2014، شاركت وفاء 
يف اعتصام بطنجة للتضامن مع نقابيني مت ترسحيهم من وظائفهم. وقالت إهنا عند عودهتا 
إىل مزنهلا تعرضت لالختطاف ووضعت بالقوة يف عربة ومت اقتيادها خارج املدينة، حيث 
يف  تركت  أهنا  ويفرتض  السياسية.  مواقفها  بسبب  والهتديد  واإلهانة  للرضب  تعرضت 
منطقة مهجورة من دون هاتفها احملمول وال نقود وال حذاء. تقدمت وفاء بعد ذلك بشكوى 
من التعذيب واالختطاف أمام نيابة طنجة، مما أدى إىل اعتقاهلا يف 8 يوليو/متوز 2014 
سلطات  من  مسمتدة  معلومات  وحبسب  إدانهتا.54  احملامكة حلني  ذمة  عىل  واحتجازها 
قضائية، أجرت النيابة حتقيقات يف األماكن اليت زمعت أهنا اختطفت مهنا واقتيدت إلهيا، 

وانهتت إىل عدم وقوع أي اختطاف.

اعتصام أمام احملمكة العسكرية تضامنًا مع مامادو ديارا، فرباير/شباط 2014. الصورة مهداة من مجموعة 
مناهضة العنرصية. 

52.  انظر عىل األخص بعض أجزاء التحقيق الذي أجراه املرصد املغريب للحريات العامة والوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان 
http://www.yabiladi.com/articles/details/5878/deces-kamal-ammari-violences-infligees.html

53.  خضع االمس للتعديل.
  « Maroc : deux ans de prison pour avoir dénoncé sa torture », 22 octobre 2014 : ،54.  انظر عىل األخص الترصحي الصحيف مجلعية مسيحيون ضد التعذيب

http://www.acatfrance.fr/communique-de-presse/deux-ans_de_prison_pour_avoir_denonce_sa_torture

55.  يف أعقاب نرش التقرير املوضويع لملجلس الوطين حلقوق اإلنسان املتعلق بأوضاع املهاجرين يف املغرب، وأثناء افتتاح حفص التقرير املغريب املقدم بشأن 
تطبيق االتفاقية الدولية محلاية حقوق العامل املهاجرين وأفراد أرسمه.

 « Des stratégies pour améliorer le programme de régularisation des ،56.  انظر عىل األخص البيان املشرتك للفدرالية ومجموعة مناهضة العنرصية
sans-papiers au Maroc », 16 mai 2014 : http://www.fidh.org/fr/maghreb-moyen-orient/maroc/15330-des-strategies-pour-ameliorer-le-programme-

de-regularisation-des-sans
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رداءة ظروف االحتجاز د- 
تنص املادة 23 من الدستور املغريب عىل متتع أي حمتجز باحلقوق األساسية وبظروف 
احتجاز إنسانية. ومع ذلك فإن الواقع يعود مرة أخرى ليخالف النصوص الدستورية والدولية 

املتعلقة باملسألة. 

اكتظاظ الجسون واحلبس االحتيايط  )1

ال جمال للتشكيك يف أن املغرب يواجه مشلكة معممة من االكتظاظ يف املؤسسات العقابية، 
مما يؤدي يف أحيان كثرية إىل ظروف احتجاز الإنسانية. وقد اشتىك العديد من احملتجزين 
 2014 يونيو/حزيران  ومطلع  مايو/أيار  هناية  يف  الفدرالية  بعثة  أثناء  هبم  التقينا  الذين 
من ظروف االحتجاز املرتبطة باالكتظاظ. فأعلن أحد احملتجزين أنه يقتسم زنزانته اليت 
السابعة  من  املياه  عنه  تقطع  عنرب  آخر، يف  نزيلًا  مساحهتا 24 مرتًا يف مرتين مع 29 
صباحًا إىل السادسة مساًء. وقال آخرون إهنم يضطرون للنوم عىل األرض بالتناوب، نظرًا 

لوجودمه يف زنازن حتتوي عىل حمتجزين أكرث من عدد األرّسة.60

ويف الرباط عىل سبيل املثال اكن جسن سال 1 يؤوي 4611 نزيلًا يف مطلع يونيو/حزيران 
2014، بطاقة استيعابية تبلغ 3500 خشصًا فقط. وحبسب مدير الجسن، اكن 70-80 باملئة 
من احملتجزين رهن احلبس االحتيايط، حىت للجنح. أما جسن سال 2 فقد ض 345 نزيلًا 

لكن أوامر قوات األمن تقيض باالمتناع مطلقًا عن إطالق  فإن هذا وضع "يصعب احمتاله" 
الذخرية احلية أو استخدام الغاز املسيل للدموع. أما عن مسألة استخدام القوة املفرطة فقد 
ردت الوزارة بأنه من املهم أن توجد يف تلك احلاالت وبصفة عامة "هشادات ذات مصداقية 

وأدلة دامغة من قبيل الصور الفوتوغرافية". 

وقد مت الكشف عن العديد من حاالت الوفاة ملهاجرين يف ظروف مشبوهة، من دون أن 
يفتح فهيا يف أغلب األحيان أي حتقيق جدي يؤدي إىل مالحقة اجلناة، ومن دون مضان 
وصول األرسة أو األقارب إىل اجلمثان. وهكذا قتل مواطن سنغايل هو شارل ندور يف هناية 
أغسطس/آب 2013 يف ظروف مضطربة. ومت بعد ذلك تنظمي مظاهرات للتنديد بالواقعة، 
واعتقل فهيا ما ال يقل عن 25 خشصًا من أفريقيا جنويب الصحراء، ومتت مالحقهتم وإدانهتم 
لالشرتاك يف مظاهرات "غري مرصح هبا". وقد مت إبعاد 19 من هؤالء عىل األقل فورًا من 
العنرصية  العقوبة. وقد قامت مجموعة مناهضة  املغرب، من دون حىت أن يقضوا فرتات 
ملرافقة والدفاع عن األجانب واملهاحرين، بعد اطالعها عىل امللف، بالكشف عن عدة خمالفات 
يف إجراءات اإلبعاد، مكا اعتربت أن هؤالء األخشاص مه هشود حممتلون عىل مقتل شارل 
ندور. مت فتح حتقيق يف مقتل شارل ندور،57 وأحيل إىل قايض التحقيق التابع حملمكة 

االستئناف بطنجة ثالثة أخشاص يشتبه يف تورطهم يف القتل، فأمر باحتجازمه.58
 

وقد الحظت الفدرالية أيضًا تعرض املهاجرين بصفة خاصة إلجراءات جائرة. وتهشد عىل 
اقتحام  أثناء  قتل جندي  اهتم يف  الذي  الشاب  السنغايل-املايل  ديارا،  مامادو  حالة  هذا 
مجايع للحدود عند مليلة يف يوليو/متوز 2012. مل يمتكن املهاجر الشاب من االنتفاع برشط 
احلق يف حمامكة عادلة، نظرًا إلحالته إىل القضاء العسكري، مبا أن الضحية اكن جنديًا 
بقوات األمن. وقد اهتم ديارا بإلقاء احلجر الذي أصاب اجلندي جبرح مميت. واستند ملف 
االهتام يف األساس إىل هشادة خشص تعرف هيلع من لون مقيصه مث حسب هشادته الحقًا. 
وبعد عام ونصف من احلبس االحتيايط، مل تمسع أقوال مامادو ديارا سوى مرة واحدة 
أمام أحد قضاة التحقيق، ولكن يف غياب مرتمج عن لغة المببارا إىل العربية، مما منعه من 
فهم اإلجراءات والتعبري عن نفسه، وهو ما يشلك انهتااًك للحق يف حمامكة عادلة. وبالنظر 
إىل تعبئة املجمتع املدين حول هذه القضية فقد تسارع إصالح القضاء العسكري، مع تبين 
جملس الوزراء ملرشوع قانون يف مارس/آذار 2014، وتناقش جملس النواب حول القانون 
املتعلق بإصالح القضاء العسكري يف 22 أكتوبر/ترشين األول 2014، الذي من شأنه أن 
يؤدي قريبًا إىل التصديق هيلع. ويفرتض أن يمتكن مامادو ديارا، احملتجز احتياطيًا حىت 
اآلن، من املثول أمام القضاء املدين بعد تبين القانون اجلديد إلجراءات القضاء العسكري.59 

http://www.gadem-asso.org/L-Etat-marocain-face-au-meurtre-de  .57
«Assassinat du Sénégalais à Tanger : Trois personnes devant la justice » 2 septembre 2014, http://www.yabiladi.com/articles/ 58.  انظر عىل األخص

details/29035/assassinat-senegalais-tanger-trois-personnes.html
59.  معلومات حصلنا علهيا من مجموعة مناهضة العنرصية أثناء لقاء يف 27 مايو/أيار 2014 يف الرباط، ومقابلة قصرية مع مامادو ديارا يف جسن سال 1 يوم 2 

يونيو/حزيران 2014 يف الرباط. انظر أيضًا البيان الصحيف املشرتك بتارخي 30 يناير/اكنون الثاين 2014
  « Maroc : En finir avec la poursuite de civils devant les tribunaux militaires - Liberté provisoire immédiate et procès équitable pour Mamadou

Diarra » : http://www.fidh.org/fr/maghreb-moyen-orient/maroc/14554-maroc-en-finir-avec-la-poursuite-de-civils-devant-les-tribunaux-militaires
60.   أعلن أحد حمتجزي جسن عاكشة أن زنزانته هبا 22 خشصًا و16 رسيرًا فقط، وقال آخرون إهنم يف زنزانة بجسن العيون حتتوي عىل 58 رسيرًا 

خمصصة لـ74 خشصًا، أو 74 رسيرًا لـ80 خشصًا، أو 52 رسيرًا لـ70 خشصًا.

مدخل جسن سال 1 )الرباط(. 
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ويعرتف املندوب العام إلدارة الجسون باملشالك املرتبطة باكتظاظ الجسون، وخاصة املشالك 
اجلسمية املتعلقة بالنظافة الخشصية. ويقول املندوب إن هدفه هو التنسيق بني الجسون عىل 

أساس األحدث، وعدم وضع أكرث من 4 حمتجزين يف الزنزانة الواحدة. 

وحبسب إدارة الجسون، فإن اإلجراءات التأديبية املتخذة حبق احملتجزين تمتثل أساسًا يف 
احلبس االنفرادي، الذي ميكن جتديده حىت 45 يومًا، وهو ما مل حيدث قط حبسب مسؤويل 
بواسطة جملس  االنفرادي  إدارة الجسون.67 ويمت اختاذ قرار وضع حمتجز يف احلبس 
تأدييب يمت تصوير جلساته بالاكمريات. وميتلك احملتجز إماكنية االستعانة مبحام للطعن 
عىل القرار لدى اإلدارة املركزية خالل 5 أيام، مع مجتيد القرار يف تلك األثناء. إال أن جملس 
التأديب الذي أصدر القرار هو نفسه الذي ينظر يف الطعن هيلع، مما يثري األسئلة حول 
فعالية هذا اإلجراء. يف الجسون احلديثة تمتتع زنزانة العزل بفناء ميكن لملحتجز اخلروج 
إليه، وهو ما ال ينطبق عىل الجسون القدمية. مكا تمت متابعة طبية يومية للك حمتجز موجود 

يف احلبس االنفرادي. 

حتديد وصول املنمظات غري احلكومية إىل الجسون  )2

)املنمظة  املغربية سوى بضعة منمظات غري حكومية  الوصول إىل الجسون  مل تمتكن من 
عقوبة  ملناهضة  املغريب  واالئتالف  للجسون،  الوطين  واملرصد  اإلنسان،  حلقوق  املغربية 
اإلعدام، والوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان، مث الفدرالية من اآلن فصاعدًا(. 
وتقول بعض املنمظات إهنا ال تستطيع الوصول إىل الجسون، إما ألن طلباهتا املكتوبة ال جتد 

ردًا إجيابيًا، أو لتلقهيا رسالة مضنية تفيد بأال تتجشم عناء كتابة الطلب أصلًا.

وتنص املادة 84 من القانون رمق 23-98 املتعلق باملؤسسات العقابية عىل أن وصول املجمتع 
املدين إىل الجسون خيضع لترصحي من املديرية العامة إلدارة الجسون. وينطبق األمر نفسه 
عىل املنمظات غري احلكومية الدولية، حيث حصلت الفدرالية عىل الترصحي بزيارة الجسون 
ويمتتع  اإلنسان.  الوزاري حلقوق  واملندوب  الجسون  إدارة  مديرية  بني  تنسيق  معلية  بعد 
املجلس الوطين حلقوق اإلنسان واملجالس اإلقلميية حلقوق اإلنسان حبق الوصول املنتظم 
إىل الجسون، اليت يزوروهنا ملتابعة قضايا بعيهنا أو إلجراء زيارات معومية. ومع ذلك فإن 
تلك املجالس ال تقوم عىل ما يبدو بزيارات مفاجئة. ويعرتف املجلس الوطين حلقوق اإلنسان 
برضورة حتسني أساليب زيارة مراكز االحتجاز حىت يتسىن لملختصني التحقيق والتوصيف 

وإصدار التقارير املكتوبة.

بطاقة استيعابية تبلغ 480. ويتعلق األمر هنا مبنشأة حديثة، مبنية يف 2010، تضم فئة 
حمددة من احملتجزين، وباألخص املهتمني يف قضايا اإلرهاب. واكن 201 نزيلًا يقضون 
عقوبات هنائية، والنصف تقريبًا قيد احلبس االحتيايط. وقد تبنت السلطات مرشوعًا إلغالق 
هذه الجسون، شديدة القرب من مركز مدينة الرباط، ويه بسبيل إنشاء 4 جسون جديدة 

ميكهنا فميا بيهنا استقبال 5000 حمتجز.61

واكن جسن عاكشة يف الدار البيضاء يضم 8752 نزيلًا يف هناية مايو/أيار 2014، بيمنا 
تبلغ طاقته االستيعابية 4500. واكن 1807 من احملتجزين حاصلني عىل أحاكم هنائية، 
وأكرث من 50 باملئة حمتجزين احتياطيًا، وهو ما ميثل أحد املشالك الرئيسية مكا أقر مدير 

الجسن.62

يف هناية مايو/أيار 2014 اكن جسن العيون يؤوي 429 حمتجزًا بطاقة الستيعاب 350. 
إجراءات االستئناف،  يتابعون  االحتيايط، و134  ومن بني هؤالء اكن 114 حتت احلبس 
الواحدة أن تضم 19-50 حمتجزًا  للزنزانة  والباقون يقضون عقوبات هنائية. واكن ميكن 
حسمبا تويح املظاهر. وهناك جسن جديد حتت اإلنشاء يف العيون للتصدي اجلزيئ ملشلكة 

اكتظاظ الجسون، وينتظر اكمتاله يف بداية عام 2015. 63

ومن مث فإن حوايل 50 باملئة من إمجايل نزالء الجسون عىل األرايض املغربية مه أخشاص 
خاضعون للحبس االحتيايط. وحبسب املندوب العام إلدارة الجسون فإن احلبس االحتيايط 
املطول ميثل أحد العوامل اهلامة املسامهة يف اكتظاظ الجسون، بوصوله إىل 45 باملئة.64 
مكا أكد املندوب الوزاري حلقوق اإلنسان هذا التحليل وأثار قضية ارتباط إساءة املعاملة 

أيضًا مبشلكة اكتظاظ الجسون.65

وينص قانون العقوبات عىل إماكنية املكوث حتت احلبس االحتيايط طوال عام اكمل، إال أن 
العديد من احملاورين قالوا إن بعض احملتجزين يبقون مددًا أطول، حيث ال تتجاوز ملفاهتم 
مرحلة التحقيق خالل العام األول قبل إحالهتا إىل غرفة االهتام. وال ينص قانون املسطرة 
اجلنائية عىل معايري واحضة تحمس بتحديد مدة احلبس االحتيايط وخاصة حبيث ال ينطبق 

عىل اجلنح.
 

ومن جهة أخرى جيوز لملرء التساؤل معا إذا اكن تطبيق معايري واحضة أم ضغوط املجمتع 
املدين الدويل واحمليل، مبا فيه الفدرالية ومنمظاهتا األعضاء يف املغرب، يه اليت اكن 
هلا الفضل يف اإلفراج املؤقت عن الشباب التسعة أعضاء "حركة 20 فرباير" يف 17 يونيو/
حزيران 2014، بعد أكرث بقليل من هشرين عىل اعتقاهلم. ومه ينتظرون منذ ذلك احلني 

إجراءات االستئناف.66

61.  معلومات حصلنا علهيا أثناء مقابلة مع مديري جسين سال 1 و2 يف 2 يونيو/حزيران 2014 يف الرباط.
62.  معلومات حصلنا علهيا أثناء مقابلة مع مدير جسن عاكشة يف 28 مايو/أيار 2014 يف الدار البيضاء.

63.   معلومات حصلنا علينا أثناء مقابلة الفدرالية مع مدير جسن العيون يف 29 مايو/أيار 2014.
64.  مقابلة الفدرالية مع املندوب العام إلدارة الجسون يف األول من يونيو/حزيران 2014.

65.  مقابلة الفدرالية مع املندوب الوزاري حلقوق اإلنسان يف 2 يونيو/حزيران 2014.
66.  انظر عىل األخص البيان الصحيف للفدرالية واملنمظتني العضوتني يف املغرب، امجلعية املغربية حلقوق اإلنسان واملنمظة املغربية حلقوق اإلنسان، بتارخي 17 

« Maroc : libération provisoire de manifestants du ‘mouvement du 20 février’ en attente de leur procès en appel » : http://www. ،2014 يونيو/حزيران
fidh.org/fr/maghreb-moyen-orient/maroc/15569-maroc-liberation-provisoire-de-manifestants-du-mouvement-du-20-fevrier-en

مبزامع عن  67.  ومع ذلك فإن الفريق العامل املعين باالعتقال التعسيف، الذي قام بزيارة يف ديمسرب/اكنون األول 2013، يقول إنه "مسع ]يف جسين سال 1 و2[ 
استخدام احلبس االنفرادي كوسيلة تأديب متتد من بضعة أيام إىل بضعة أسابيع. يف أعقاب الزيارة تلىق الفريق معلومات تفيد بأن أحد األخشاص الذين أجرى معهم 

املقابالت وضع يف احلبس االنفرادي ملدة أيام، عىل سبيل التنكيل فميا يبدو". تقرير الفريق العامل، أغسطس/آب 2014. 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session27/Pages/ListReports.aspx ; document A/HRC/27/48/Add.5
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... ال تستجيب هلا اإلصالحات اجلارية يف جمال   -2
العدالة والسياسات إال عىل حنو جزيئ

اإلصالحات اجلارية يف جمال العدالة أ- 

منذ الدستور اجلديد يف األول من يوليو/متوز 2011 وتبين ميثاق إصالح منظومة العدالة يف 
12 سبمترب/أيلول 2013، يف أعقاب معلية حوار وطين مت افتتاحها يف مايو/أيار 2012، 
تستجيب  العدالة،  جمال  يف  مملوسة  إصالحات  إلجراء  إرادة  املغربية  السلطات  أظهرت 
ولو جزئيًا لملشالك املختلفة املذكورة فميا سبق. وهكذا فإن ميثاق إصالح منظومة العدالة 

املغربية حيدد ستة أهداف: 
• توطيد استقالل السلطة القضائية، و	
• جعل منظومة العدالة أكرث أخالقية، و	
• تعزيز محاية العدالة للحقوق واحلريات، و	
• زيادة فعالة العدالة وكفاءهتا، و	
• تطوير القدرات املؤسساتية للنظام القضايئ، و	
• حتديث اإلدارة القضائية وتعزيز حكومهتا.68	

النواب  تبىن جملس  فبيمنا  األهداف.  استجابة هلذه  البدء يف مرشوعات خمتلفة  وقد مت 
القانون العسكري اجلديد يف 22 أكتوبر/ترشين األول 2014، ويفرتض نرشه قريبًا يف 
اجلريدة الرمسية، فإن املزيد من مرشوعات القوانني اهلامة إلصالح قانون العقوبات وقانون 
أفضل  وبغية حتقيق  العام.  بداية  منذ  املكثف  للنقاش  باألخص ختضع  اجلنائية  املسطرة 
أيضًا  السلطات  قامت  القضاء،  باستقالل  يتعلق  فميا  املوجودة  القصور  ألوجه  استجابة 
أن  القضاة. مكا  أوضاع  وكذلك  القضائية،  للسلطة  األعىل  املجلس  بالرشوع يف إصالح 
معلية التصديق عىل الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب من شأهنا أن 
تحمس أيضًا بإقرار آلية وطنية ملناهضة التعذيب، ميكهنا املسامهة يف ماكحفة ومنع التعذيب 
وغريه ومن أشاكل املعاملة السيئة. عالوة عىل هذا فقد مت إطالق مرشوعات إلصالح القوانني 

املرتبطة حبقوق املهاجرين، مكا بدأ التفكري يف مسألة املظاهرات وإدارهتا. 

ومع أن هذه الوفرة من املرشوعات اإلصالحية يف جمال العدالة تستحق الرتحيب، إال أن 
هناك مشلكة حقيقية يف جدول األمعال وحتديد األولويات. بل إن املهنجية املتبعة قد تثري 
واليت ال تكمتل وال حتظى  واحد،  املفتتحة يف وقت  بتعدد املرشوعات  األسف، التسامها 
لكها بنفس الدرجة من التشاور مع املجمتع املدين، مما يؤدي إىل عنق زجاجة يف الربملان. 
ويرتبط عنق الزجاجة يف املقام األول برضورة تبين 19 قانونا دستوريًا واسع املدى )قانون 
املجلس األعىل للسلطة القضائية مكثال، ولكن أيضًا القوانني األكرث تعقيدًا اخلاصة باحلمك 
يف املهل اليت فرضها الدستور اجلديد، أي خالل 5 سنوات من تبنيه وبالتايل قبل  احمليل( 

يوليو/متوز 2016. 

إصالحات متعلقة باملظاهرات  )1

ردًا عىل غياب أية سياسة أو رؤية واقعية للسلطات املغربية فميا يتعلق بإدارة املظاهرات 
والعنف جتاه املتظاهرين السمليني، قام املجلس الوطين حلقوق اإلنسان بإطالق دراسة عن 
املظاهرات السملية ينتظر أن تتاح باللغة العربية يف القريب العاجل. ومن شأن الدراسة 
أن تتطرق إىل مسألة اإلدارة العملية لملظاهرات وأن تقرتح توصيات بغية حتديد استخدام 
القوة غري املتناسبة من جانب قوات األمن. مكا ينتظر تنظمي مؤمتر وطين حول تلك الدراسة 

قريبًا.69

ويؤكد الدستور املغريب الصادر يف يوليو/متوز 2011 يف املادة 29 منه أن "حريات االجمتاع 
النقايب والسيايس مضمونة،  والتظاهر السيمل، وتأسيس امجلعيات واالنمتاء  والتجمهر 
وحيدد القانون رشوط ممارسة هذه احلريات". مكا يعمل القانون رمق 76-00 املعمول به يف 
17 أكتوبر/ترشين األول 2002 عىل تعديل الظهري الرشيف رمق 1-58-377 لسنة 1958 
اخلاص بالتجمعات العامة، مع اإلبقاء رمغ هذا عىل بعض أحاكم الظهري الصادر يف 10 
أبريل/نيسان 1973، التقييدية فميا يتعلق باحلريات. ومن مث يتعني توفيق القانون اخلاص 

بالتجمعات العامة مع مبادئ وأحاكم الدستور الصادر يف يوليو/متوز 2011. 

القريب  باملظاهرات سينرش يف  يتعلق  قانون  أن مرشوع  البعثة  بعض حماوري  أكد  وقد 
العاجل، ولكن ال يبدو أنه قد مت إيداع أي مرشوع قانون حىت حلظة كتابة هذا التقرير. 
وحىت إذا مل يكن املجلس الوطين حلقوق اإلنسان قد أشار إىل أية مشالك عىل مستوى 
اإلطار القانوين فإن اإلطار الترشييع احلايل يظل قارصًا عن الرد الوايف عىل اكفة األسئلة 
املتعلقة بتنظمي املظاهرات واملسريات والتجمعات واالعتصامات والترصحي هلا. والواقع أن 
نظام اإلخطار سينطبق من اآلن فصاعدًا عىل اكفة أنواع املظاهرات السملية، اليت يتعني 
بالتايل عىل منمظهيا أن خيطروا السلطات مسبقًا بإقامهتا. ومع ذلك فإن الغموض يظل 
حميطًا بوضع االعتصامات والتجمهرات، ومع أن احملامك املغربية بدأت يف التغلب عىل هذا 

الغموض إال أن توضيحه يف نصوص القانون رضوري. 

السياسية وامجلعيات  واألحزاب  )النقابات  للقانون  املنشأة طبقًا  املؤسسات  قدرة  أن  مكا 
وحدها عىل تنظمي املظاهرات تقيد حقوق األفراد يف تنظمي التجمعات السملية.70  املجسلة( 
)فبعض  املعنية  الوزارة  لدى  وبالنظر إىل الصعوبات اليت تواجه امجلعيات يف التجسيل 
إيداع  من  امجلعيات  تمتكن  حيمنا  احلاالت،  معظم  ويف  ملفاهتم،  تسمل  تقبل  ال  املاكتب 
ملفاهتا، فإهنا ال حتصل عىل إيصال التسلمي رمغ رضورته للعديد من املعامالت اإلدارية(، 
فإن هذا احلمك الوارد يف املادة 11 من املرسوم اخلاص بالتجمعات السملية يقيد حرية 

التجمع والتعبري.

68.  انظر ميثاق إصالح منظومة العدالة املغربية، يوليو/متوز 2013، املنشور يف 12 سبمترب/أيلول 2013:
 http://www.justice.gov.ma/App_Themes/ar/img/Files/Charte_Reforme_justiceFr.pdf

69.  معلومات حصلنا علهيا أثناء مقابلة الفدرالية مع رئيس املجلس الوطين حلقوق اإلنسان وغريه من ممثيل املجلس يف 2 يونيو/حزيران 2014 يف الرباط.
 Abderrahmane Rachik, « Les mouvements sociaux au Maroc, de l’émeute à la manifestation », ،70.  انظر عىل األخص دراسة منتدى البدائل يف املغرب

avril 2014.
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يف  وامللف،  االستجواب  وحمرض  التجسيالت،  إيداع  يمت  املستجوبني.  حبق  املسيئة 
مظروف خمتوم. ورمغ أمهية هذا اإلجراء الذي يؤدي إىل حمامكات أكرث عدلًا إذا أمكن 
استخدام تلك التجسيالت من جانب احملمكة،72 إال أن املرء يتساءل معا إذا اكن سيضع 
حدًا هنائيًا إلساءة املعاملة أثناء احلراسة النظرية، اليت ال حتدث أثناء االستجواب فقط. 

• ويقدم املرشوع أيضًا إجراءات بديلة للحبس االحتيايط، الذي كثريًا ما يكون القاعدة 	
فميا جيب أن يشلك االستثناء. إن القانون احلايل ينص فعليًا عىل جواز البقاء رهن 
احلبس االحتيايط طوال عام واحد، ومع ذلك فقد اتضح بقاء بعض احملتجزين مددًا 
أطول. وال ينص القانون احلايل عىل معايري واحضة لتحديد مدة احلبس االحتيايط، 
وال لعدم انطباقه عىل اجلنح. إال أن مرشوع القانون ينص عىل إجراءات بديلة للحبس 
االحتيايط، مثل السوار اإللكرتوين. وينص أيضًا عىل بدائل للعقوبات السالبة للحرية، 
مثل أشغال اخلدمة العامة لألحداث الذين يتجاوز معرمه 15 عامًا، أو تبين نصوص 

حتول بعض اجلنايات إىل جنح. 

سيعمل مرشوع القانون أيضًا عىل تعزيز حقوق الضحايا، عىل األخص عن طريق النص يف 
تصدير قانون املسطرة اجلنائية عىل أحاكم تتعلق حبامية حضايا العنف وتعويضهم. وينص 
املرشوع أيضًا عىل إضافة صياغات لغوية بشأن التاكفؤ واملساواة بني الرجال والسيدات. 

ومع ذلك فإن مرشوع قانون املسطرة اجلنائية ال يليب العديد من توصيات املجمتع املدين، 
الذي يأسف العديد من منمظاته ألن النقاش مل ينصب عىل مجموع اإلجراءات، منذ حتقيق 
الرشطة القضائية وحىت تنفيذ العقوبات، بل تركز باألحرى عىل بعض مراحل اإلجراءات 
أن بعض اإلصالحات  تلك امجلعيات مسألة  وتثري  اعترب أهنا متثلة صعوبة خاصة.  اليت 
السابقة عىل قانون املسطرة اجلنائية مت تبنهيا لكهنا مل تطبق قط، وأن إصالحات أخرى 
يف التفاصيل اعتربت  تعرضت للتشكيك بعد قليل من تبنهيا. مكا أن طول النص و"اإلفراط" 

بدورها مصادر حممتلة للنيل من احرتام احلريات.

ووجه النقد بشلك أكرث حتديدًا إىل أحاكم بعيهنا. وهكذا متت اإلشارة إىل غياب حق الطعن 
عىل االحتجاز التعسيف. وإىل أن عدد احلاالت اليت مت النص فهيا عىل االحتجاز يظل 

كبريًا، مما يحمس للرشطة والنيابة باحتجاز املشتبه هبم. 

املنمظات  بأساليب اخرتاق  بالترصحي  يتعلق  يقدم صياغات غامضة فميا  أن املرشوع  إال 
اإلجرامية يف حتقيقات تبييض األموال واجلرمية املنمظة واإلرهاب، وأمن الدولة، واالختطاف 

والفساد واجلرامئ املعلوماتية واجلرامئ ضد اإلنسانية واإلجتار بالبرش. 

وتبدو السلطات املغربية ممطئنة إىل سري هذه اإلصالحات اجلنائية، وقد أشارت إىل قرب 
االنهتاء من حفص هذه املرشوعات وتبنهيا يف النصف األول من 2015. ومع ذلك مل يمت 

إصالح قانون العقوبات وقانون املسطرة اجلنائية  )2

يعد إصالح قانون العقوبات وقانون املسطرة اجلنائية من املرشوعات الضخمة اليت انطلقت 
قد وضع مرشوع  اإلنسان اكن  االستشاري حلقوق  املجلس  عهد  ومنذ  عدة سنوات.  منذ 
العقوبات واإلجراءات اجلنائية. ومع ذلك فإن وترية إصالح اإلجراءات  للتوفيق بني قانون 
اجلنائية مل تتسارع إال يف 2014، مع إنشاء جلنة متخصصة من 17 عضوًا ميثلون خمتلف 
الوزارات املعنية، والنائب العام لمللك، وممثيل امجلعيات واجلامعات، وهدفها هو العمل خالل 

هشرين عىل تقدمي مرشوع قانون بتعديل قانون املسطرة اجلنائية. 

ويتعلق األمر بتوفيق قانون العقوبات املغريب مع دستور يوليو/متوز 2011 وميثاق إصالح 
منظومة العدالة، ولكنه يتعلق باألخص باالستجابة ألوجه القصور الرئيسية اليت تعاين مهنا 
السياسة العقابية املغربية، سواء ارتبطت حباالت إساءة معاملة املشتبه هبم يف احلراسة 
مزامع  حاالت  يف  القضائية  واملالحقات  التحقيقات  أوبغياب  االستجواب،  وأثناء  النظرية 
التعذيب أو إساءة املعاملة، أو بغري ذلك من رضوب احلرمان من احملامكة العادلة، أو باللجوء 

املفرط إىل احلبس االحتيايط. 

وباالرتاكز إىل أمعال اللجنة املتخصصة، انهتت وزارة العدل من صياغة مرشوع قانون يعدل 
قانون املسطرة اجلنائية، ونرشته يف 8 مايو/أيار 2014. 71 وقد مت تقدمي هذا املرشوع، 
يونيو/  13 الوطين يف  للنقاش  أخرى،  وإضافة 130  مادة   288 تعديل  ينص عىل  الذي 

حزيران 2014، أثناء يوم خمصص للتنسيق مع أعضاء سلك القضاء واهليائت القضائية 
املختلفة، وكذلك اهليائت املهنية املرتبطة بالعدالة واملجمتع املدين. 

وهتدف بعض التغيريات املقرتحة إىل تعزيز مضانات احملامكة العادلة وحقوق الدفاع. 

• وهكذا فإهنا تنص عىل احلق يف االستعانة مبحام منذ الساعة األوىل للحراسة 	
النظرية، مما يتيح تدارك غياب احملامني يف تلك الساعات احلرجة اليت لوحظت خالهلا 
عدم إبالغ املستجوبني حبقوقهم،  أمه املخالفات أو االنهتااكت للحق يف الدفاع )مثال: 
وبالهتم املوجهة إلهيم، وممارسة الضغوط لتوقيع حمارض ال تتفق مع أقوال املشتبه هبم، 
إخل(. أما وقد قيل هذا مفن الالزم أن يكون هذا اإلجراء مصحوبًا بتعزيز ومهنجة نظام 
فعال لملساعدة القانونية، يتيح لملهتمني املعوزين المتثيل الواجب هلم. وجدير بالذكر 
أيضًا أن حضور احملامني ال يرصح به عىل حنو مهنيج يف مرشوع القانون اجلديد، 

حيث جيوز للنيابة العامة "تأخري هذا التواصل إذا اكتست اجلرمية طابعًا إرهابيًا".

• لعمليات 	 مرئية  مسعية  تجسيالت  إجراء  عىل  أيضًا  القانون  مرشوع  وينص 
عامني،  ملدة  الجسن  عىل  عقوباهتا  تزيد  جنح  أو  جرامئ  املشتبه هبم يف  استجواب 
وهتدف يف املقام األول إىل جتنب أي عنف أو تعذيب أو غري ذلك من أشاكل املعاملة 

71.  مرشوع القانون الذي يعدل قانون املسطرة اجلنائية املغريب بتارخي 8 مايو/أيار 2014 متاح باللغة العربية: 
http://www.medias24.com/downloadsfils/documents/08-05-2014%20Projet_de_code_de_procedure_penale.pdf

72.  ينص مرشوع القانون عىل عدم جواز استخدام تلك التجسيالت إال عند وجود تضارب يتعلق بأقوال املهتم.
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دور جملس النواب لتبين مرشوع القانون باإلمجاع يف جلسة عامة. وبعد ذلك قام جملس 
املستشارين بفحص النص يف هشر أكتوبر/ترشين األول قبل تبنيه يف 22 أكتوبر/ترشين 

األول 2014. 

حلقوق  الوطين  واملجلس  اإلنسان  حقوق  عن  بالدفاع  املعنية  امجلعيات  من  العديد  واكن 
اإلنسان قد طالبت بإصالح جذري للعدالة العسكرية يف املغرب. ولعل أبلغ مثال عىل أوجه 
القصور يف العدالة العسكرية، القضية املقامة حبق 25 حصراوي تورطوا يف قضية خممي 
أكدمي إيزيك  يف الصحراء الغربية، ومتت حمامكهتم أمام حمامك عسكرية يف خمالفة للحق 
يف احملامكة العادلة، وكذلك القضية املقامة حبق املهاجر األفرييق مامادو ديارا، ولكامها 
أو  العسكريني  من  الضحايا  ألن  عسكرية  أمام حمامك  مالحقهتم  مدنيني جتري  تسهتدف 

غريمه من أفراد قوات األمن. 

وحيل هذا النص اجلديد حمل الظهري الرشيف رمق 1-56-270 الصادر يف 10 نومفرب/
ترشين الثاين 1956 مشلكًا لقانون العدل العسكري، الذي وسع من اختصاص القضاء 
العسكري حبيث خيتص، خبالف العسكريني، مبحامكة "مجيع األخشاص أية اكنت صفاهتم 
املرتكبني جرمية تعترب مبثابة جناية مقرتفة ضد أعضاء القوات املسلحة امللكية وأشباههم، 
ومجيع األخشاص كيفام اكنت صفهتم املرتكبني جرمية تعترب جناية فميا إذا اقرتفها عضو 
أو عدة أعضاء من القوات املسلحة امللكية بصفة معلية أو شاركوا فهيا". ويف النص الصادر 
سنة 1956 خيضع لملحامكة أمام احملامك العسكرية أيضًا "مجيع األخشاص أية اكنت 
القانون  أن  للدولة". غري  األمن اخلاريج  تعديا عىل  تعترب  اقرتفوا خمالفة  الذين  صفهتم 
واملعايري الدولية، وبصفة خاصة املبادئ التوجهيية املتعلقة بإقامة العدل عن طريق احملامك 
العسكرية )مبادي ديكو(، تؤكد رضورة قرص اختصاص احملامك العسكرية عىل القضايا 
اليت يتورط فهيا عسكريون يف مزامع انهتاك قانون الضبط والربط العسكري. ومن مث فال 

ينبيغ لملحامك العسكرية أن حتامك العسكريني يف حاالت انهتاك حقوق اإلنسان.74

قضائية  سلطة  أجل  من  القضاة:  ووضع  للقضاء  األعىل  املجلس  إصالح   )4
مستقلة حق االستقالل

ينص الدستور املغريب الصادر يف األول من يوليو/متوز 2011 يف املادة 107 عىل أن 
"السلطة القضائية مستقلة عن السلطة الترشيعية والسلطة التنفيذية". ومع ذلك، ورمغ هذا 
التكريس الدستوري ملبدأ الفصل بني السلطات والستقالل السلطة القضائية، فإن عدة عقبات 
حالت دون استقالل القضاء، يف القانون واملامرسة عىل السواء. فقد أدى تدخل السلطة 
التنفيذية التعسيف يف شؤون القضاء، عىل مدار سنوات عديدة، إىل إفساد إدارة العدالة. 
أثر سليب عىل إجراء  العدل اكن هلا  النيابة حتت سلطة وزير  بقاء قضاة  مكا أن حقيقة 
الشاكوى  متابعة  ذلك  يف  مبا  احلقوق،  انهتاك  حالة  يف  اجلنائية  واملالحقات  التحقيقات 

والبالغات.75

تقدمي أي مرشوع لقانون العقوبات اجلديد حىت اليوم. وقد أعلنت السلطات عن تشكيل جلنة 
للرشوع فيه يف موعد قريب.

مث أن بعض العنارص تثري القلق بشأن الوجهات اليت قد يتسىن أخذ املرشوع اجلديد إلهيا، 
فعىل سبيل املثال، ما زال مرشوع قانون املسطرة اجلنائية حيتوي عىل مواد تبني طرق 
تنفيذ عقوبة اإلعدام. ومن مث فإن هناك خطر من اإلبقاء عىل تلك العقوبة يف قانون العقوبات.

وعىل الرمغ من التعديالت الطارئة يف السنوات األخرية فإن قانون العقوبات املعمول به ما 
زال ينص عىل عقوبة اإلعدام. وقد مت إدخال ختفيض كبري عىل عدد اجلرامئ الواقعة حتت 
طائلة تلك العقوبة، بعد تعبئة املجمتع املدين وشبكة مكونة من 201 من نواب الربملان ضد 
عقوبة اإلعدام مؤخرًا. وحبسب حماورينا فإن هذه املسألة تظل موضوعًا لنقاش مكثف بني 

نواب الربملان والطبقة السياسية بصفة عامة. 

ويف الهناية يبىق األمل يف يحمس قانون العقوبات اجلديد بتجاوز ثغرات القانون احلايل فميا 
يتعلق مباكحفة اإلفالت من العقاب، والنص عىل االختصاص الشامل يف اجلرامئ الدولية 
اإلنسانية،  ضد  واجلرامئ  احلرب  وجرامئ  العرق  إبادة  جرامئ  وكذلك  التعذيب،  وباألخص 

مضن أحاكمه.

إصالحات يف جمال العدالة العسكرية  )3

اجلريدة  بعد نرشه يف  التنفيذ  يدخل حزي  الذي  العسكرية،  للعدالة  اجلديد  القانون  ينص 
ال  فإهنا  مث  ومن  العسكريني،  إال مبحامكة  العسكرية  احملامك  أال ختتص  عىل  الرمسية، 
تعود خمتصة باملدنيني )مبن فهيم املدنيني العاملني يف القوات املسلحة امللكية أو املعاونني 
لعسكريني(. مكا يقرص اختصاصها عىل املخالفات العسكرية واملخالفات املرتكبة يف زمن 
ويقّرب  عادلة،  حمامكة  ألي  رضوريًا  يعد  مما  لالستئناف،  درجة  أيضًا  وينشئ  احلرب، 

اإلجراءات املتبعة أمام احملامك العسكرية من تلك املتبعة يف احملامك الطبيعية. 

ويف معرض ردود األفعال عىل تبين جملس الوزراء ملرشوع القانون املتعلق بالعدل العسكري 
املجلس  "هينئ  اإلنسان:  الوطين حلقوق  املجلس  رئيس  قال   ،2014 مارس/آذار   14 يف 
نفسه بتبين مرشوع قانون يتفق لك االتفاق مع أحاكم دستور يوليو/متوز 2011، واملواثيق 
الرئيسية للقانون الدويل حلقوق اإلنسان، ومع الفقة القانوين الذي رامكه املجمتع الدويل 

يف هذا املجال".73

 ،2013 الصادر يف سبمترب/أيلول  العدالة  منظومة  إصالح  ميثاق  ذكره يف  إغفال  ورمغ 
أعلن ملك املغرب عن إصالح قانون العدل العسكري يف مارس/آذار 2014، أثناء اجمتاع 
ملجلس الوزراء خمصص لملسالة. ويف 14 مارس/آذار 2014 وافق جملس الوزراء فعليًا 
حان   2014 يوليو/متوز   23 ويف  العسكري.  بالعدل  اخلاص   13-108 رمق  القانون  عىل 

73.  انظر ترصحي إدريس الزييم، رئيس املجلس الوطين حلقوق اإلنسان، 14 مارس/آذار 2014:
 http://www.cndh.ma/fr/communiques/declaration-de-m-driss-el-yazami-president-du-cndh

74.  انظر عىل األخص مذكرة الفدرالية والشبكة األورومتوسطية حلقوق اإلنسان وحممكة العدل الدولية بشأن إصالح السلطة القضائية يف املغرب، 16 أبريل/نيسان 
 http://www.fidh.org/fr/maghreb-moyen-orient/maroc/Un-pouvoir-judiciaire-pleinement-independant-doit-etre-mis-en-place-au-13155  :2013

75.  ااملصدر السابق.
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السلك القضايئ، وأن تمتتع باالستقالل املايل، وأن تمتكن من وضع املعايري األخالقية املهنية 
للقضاة وحتديد التوجهات العامة فميا يتعلق بتدريب القضاة. 

وضع القضاة

من أجل مضان استقالل القضاة عىل حنو فردي، وهو أحد العنارص املؤسسة لدولة القانون 
والفصل بني السلطات، تنص املعايري الدولية عىل أن تكفل الدول ترشيح القضاة عىل أساس 

معايري اختيار صارمة وموضوعية، وعىل حنو شفاف، وأن يكونوا غري قابلني للعزل.
 

إال أن معلية ترشيح القضاة واختيارمه يف املغرب، وحىت يومنا هذا، ختضع لسيطرة وزارة 
العدل، مكا تنص هيلع املواد 5 و6 من القانون رمق 1-74-467 الصادر يف 11 نومفرب/
ترشين الثاين 1974 واملتعلق بوضع القضاء. أما عن ترقية القضاء مهنيًا فإن وزارة العدل 
أيضًا يه اليت تصنفهم من حيث الصالحية، وتضعهم عىل قوامئ اللياقة. مكا أن وزارة 
العدل تقوم بدور مركزي يف املجال التأدييب، مما يتناقض مع املعايري الدولية هلذا املجال. 
ويتسم قضاة النيابة باعمتادية خاصة عىل السلطة التنفيذية من حيث الدور املهمين لوزير 
العدل يف املسرية املهنية ألفراد النيابة، والسلطة الرتاتبية اليت ميارهسا علهيم. ومع أن 
قضاة احملامك غري قابلني للعزل فإن مستشاري النيابة مستبعدون من تلك امحلاية. ويتسم 
موضوع استقالل أفراد النيابة بغياب اإلمجاع هيلع. ومع ذلك فإن أغلبية املشتغلني بالقانون 
واملجمتع املدين يدافعون عن وجود مضانات فعالة الستقالل النيابة بإزاء السلطة التنفيذية. 
وتنص النخسة األخرية من مرشوع القانون اخلاص بوضع القضاة عىل أال يقوم وزير العدل 
برتشيح أفراد النيابة، إال أهنا تنص أيضًا عىل أن يرحشهم وكيل امللك عىل مستوى حممكة 

النقض، مما يظل يثري اإلشاكليات. 

إجراءات متأخرة وغري اكفية "2014 يه سنة القضاء عىل التعذيب":  ب- 

اآلليات  أو  احلكومة  داخل  من  هبم  التقينا  الذين  الفدرالية،  بعثة  حماوري  لنا مجيع  أكد 
الوطنية محلاية حقوق اإلنسان، ومن بيهنا املندوب الوزاري حلقوق اإلنسان واملجلس الوطين 
حلقوق اإلنسان، عزم السلطات واملؤسسات املغربية عىل أن جتعل من سنة 2014 "سنة 
القضاء عىل التعذيب وإساءة املعاملة"77. وقد معل هؤالء احملاورين، دون إناكر اسمترار 
تلك املامرسات، عىل إبراز املسؤوليات الفردية ورضورة تعزيز األجهزة املعنية ورفع وعهيا، 

وخباصة قوات األمن وأفراد اإلدارات العقابية. 

وقد مت مؤخرًا إقرار آلية للشاكوى يف مجيع الجسون املغربية، تمتثل يف صناديق بريدية 
ميكن لملحتجزين أن يضعوا فهيا شاكوامه من التعذيب أو إساءة املعاملة اليت تعرضوا 
هلا قبل االحتجاز أو يف أثنائه. وال ميلك التوصل إىل تلك الصناديق سوى موظيف املندوب 

وقد أبرز العديد من حماورينا الرضورة احلمتية لضامن االستقالل، ال للعدالة وحدها، بل 
للقضاة أيضًا، حيث أنه الرشط الذي ال غىن عنه ألي إصالح عقايب. بل إهنم يرون أن ذلك 
اإلصالح خياطر بتفريغه من مضمونه إذا مل تمت إدارة العدالة عىل حنو حمايد ومستقل. 
ومن مث فإنه يتعني إجراء تلك اإلصالحات مبارشة، حبيث ترتمج األحاكم الدستورية بالاكمل، 

وتتفق مع املعايري الدولية.

وقد اقرتحت وزارة العدل يف أكتوبر/ترشين األول 2013 مرشوعني بقانون يتعلقان بوضع 
القضاة وباملجلس األعىل للسلطة القضائية. وبعد معلية تشاور، مت تقدمي نخسة ثانية من 
الثانية أفضل من  املرشوعني يف 25 ديمسرب/اكنون األول 2013. ورمغ اعتبار الصياغة 
األوىل فقد أجريت مشاورات أخرى، ومت إنشاء مجتع مدين للدفاع عن استقالل القضاء 
التجمع منتدى وطنيًا  )مجعيات لملحامني والقضاة ونقابات(. وعقد هذا  يضم 12 مجعية 
يف مايو/أيار 2014 لتقدمي توصيات مشرتكة إىل وزير العدل. وأحيلت تلك التوصيات إىل 
الربملان، وينتظر عقد حلقة نقاشية يف موعد قريب داخل الربملان وبالرشاكة مع مجموعات 

املعارضة الربملانية.

املختص  الدستوري رمق 13-100  القانون  الوزراء عىل مرشوع  وافق جملس  الهناية  يف 
تتوصل  ومل  املايض.76  األول  أكتوبر/ترشين   14 يف  القضائية  للسلطة  األعىل  باملجلس 
الفدرالية إىل معلومات تتعلق بشأن تارخي خضوع مرشوع القانون للفحص يف الربملان حىت 

حلظة كتابة هذا التقرير.

املجلس األعىل املزمع للسلطة القضائية

ال ميكن تصور استقالل العدالة من غري مؤسسة حتفظ هذا االستقالل. وبالنظر إىل تركيب 
املجلس األعىل للقضاء حاليًا، واختصاصاته وافتقاره إىل االستقالل، فإنه ال يستطيع القيام 
هبذا الدور. ويتجىل افتقار املجلس لالستقالل يف الدور املهمين الذي يقوم به وزير العدل، 
فوزارة  القضاة.  وتأديب  وترقية  ترشيح  للقضاء، يف  األعىل  املجلس  رئيس  نائب  بصفته 
العدل، عىل سبيل املثال، يه املتحمكة يف اإلجراءات التأديبية املتخذة حبق القضاة وليس 
املجلس األعىل للقضاء، الذي رمغ استقالله الدستوري يعمتد يف متويله عىل وزارة العدل. 
وميكن هلذا النفوذ اليت متارسه السلطة التنفيذية أن يفرس بعض العقوبات املفرطة املوقعة 

عىل قضاة بالغوا يف انتقاد النظام القضايئ احلايل. 

وهكذا نص الدستور املغريب اجلديد عىل إنشاء املجلس األعىل للسلطة القضائية، بتشكيل 
جديد واختصاصات مراجعة وموسعة. ويفرتض يف القانون الدستوري 100-13 إذن أن 
يوطد هذه املكتسبات الدستورية عن طريق تعزيز خمصصات تلك املؤسسة، اليت ينبيغ يف 
إدارة  التنفيذية والترشيعية، وأن متتلك صالحية  تشكيلها أن تكون مستقلة عن السلطتني 

76.  النخسة الثانية من مرشوع قانون املجلس األعىل للسلطة القضائية، مكا وافق علهيا جملس الوزراء يف 14 أكتوبر/ترشين األول 2014، متاحة باللغة العربية: 
http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/Projet_loiorganique%20_100.13.pdf

77.  مقابالت مع الفدرالية يف يونيو/حزيران 2014. انظر أيضًا التقرير املرحيل األول لملندوب الوزاري حلقوق اإلنسان،
 « Suivi et mise en œuvre des recommandations du Rapporteur spécial sur la Torture »,، 30 2014 يناثلا نوناك/رياني.
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وأعضاهئا، مع متخصصني دوليني، وينتظر افتتاح أول املراكز التدريبية لملجلس يف هشر 
أغسطس/آب 2014، ومع ذلك فيبدو أن االفتتاح تعرض للتأخري. وتنصب الدورات التدريبية 
يف املقام األول عىل زيارات الجسون، والتحقيقات، وتكييف الوقائع أو حترير التقارير. إال 
أن بعض املنمظات غري احلكومية ترص عىل رضورة االستقالل التام لتلك اآللية، وتفضل 

إنشاء هيئة جديدة. 

يتعلق بالتصديق عىل الربوتوكول االختياري يف  ورمغ تبين قانون )القانون رمق 12-124( 
4 يوليو/متوز 2013، والتمطينات العديدة املقدمة للتعجيل بالعملية، إال أن وثائق التصديق 
مل تودع حىت اآلن. وتبدو الفرصة ضعيفة حاليًا يف رؤية إنشاء عاجل لآللية الوطنية، اليت 

متثل عنرصًا هامًا ملاكحفة التعذيب عىل حنو فعال.
 

ومن مث فإن الفدرالية تدعو إىل إيداع وثائق التصديق عىل الربوتوكول االختياري امللحق 
باتفاقية مناهضة التعذيب يف أقرب موعد ممكن، وإىل إنشاء اآللية الوطنية ملناهضة التعذيب 

اليت تليب رشط االستقاللية. 

إصالح القوانني املتعلقة حبقوق املهاجرين ج- 

يصدر  بلد  من  تدرجييًا  املغرب  حولت  اليت  للتطورات  عشوايئ  حنو  عىل  التصدي  بعد 
جديدة  سياسة   2013 سبمترب/أيلول  منذ  البالد  اتبعت  هلم،  مستقبل  بلد  إىل  املهاجرين 
للهجرة. وسامهت تلك السياسة يف وقف معليات املدامهة واالقتياد إىل احلدود )اجلزائرية 
املوجودين  األخشاص  أوضاع  لتوفيق  برناجمًا  املغربية  السلطات  أطلقت  مكا  باألخص(. 
بشلك غري نظايم يف بداية 2014، رمغ أنه ال خيلو من التحديات العملية، نظرًا لقرص مدته 
)سنة واحدة( ومجود تفسريه لملعايري.79 وهكذا فإن احلاالت األخرية اليت مت فهيا إبعاد 
جتعلنا خنىش من الرتاجع عن هذا  بعض املهاجرين قرسًا )وخاصة يف قضية شارل ندور( 

اإلعالن عن سياسة مطوحة فميا يتعلق بتوفيق األوضاع.
 

ورمغ رفض العديد من طلبات توفيق األوضاع بقرارات من الدرجة األوىل، فقد مت يف 27 
يونيو/حزيران 2014 إنشاء آلية للطعن،80 مضن املجاس الوطين حلقوق  وتمتثل مهمهتا يف 
مراجعة الطلبات املرفوضة مبدئيًا من اللجان اإلقلميية لتوفيق األوضاع. وقد ركزت اللجنة 
معلها يف املرة األوىل بصفة خاصة عىل مراجعة طلبات النساء واألطفال ورؤساء احتادات 
املهاجرين، وأوصت يف يوليو/متوز 2014، 81 بتسوية  أوضاع 5020 سيدة وطفلًا مبراعاة 
معيار اهلشاشة . وقد قبلت السلطات تلك التوصية الصادرة من جلنة الطعن، أما التوصية 

املتعلقة مبراجعة أوضاع  مسؤويل  امجلعيات مفا زالت قيد الفحص.

الذين جيمعون حمتوياهتا وينقلوهنا إىل  إدارة الجسن(،  )وليس  الوزاري حلقوق اإلنسان 
وزير العدل، وإىل املندوب العام إلدارة الجسون، وإىل املجلس الوطين حلقوق اإلنسان. 

ومكا رشح مدير جسن العيون للفدرالية فإن وكيل النيابة امللكف بالقضية حييل الشكوى بعد 
ذلك إىل إدارة الجسون إلخطارها ومنحها حق الرد إذا لزم. مكا خيطر احملتجز وعائلته 
برمق الشكوى مبارشة. ويف العيون اكنت معظم الشاكوى تتعلق حباالت العنف من جانب 
باطلة،  يعتربها  اليت  احملتجز،  إىل  املوجهة  الهتم  وماهية  االحتجاز،  قبل  الرشطة  رجال 

وانعدام العدالة يف اإلجراءات اليت انهتت إىل احتجازه.78

وتؤكد إدارة الجسون يقظهتا الشديدة جتاه خماطر التعذيب وإساءة املعاملة أثناء االحتجاز، 
وأن التحقيقات تفتح فور ظهور متاعب بني حمتجزين وحراس. وحبسب إدارة الجسون فإن 
إجراءات التحقيق تمت بأيدي فريق متخصص داخل اإلدارة، وتتسم بأهنا مفتوحة. ومن حق 
املجلس الوطين حلقوق اإلنسان أيضًا إجراء حتقيق إذا طلب هذا. وخبالف فتح التحقيقات 
عىل حنو ممهنج، يقول املوفد أيضًا إنه قرر الكشف عن بعض التحقيقات اجلارية بغرض 
الردع. وهكذا فقد مت توزيع مذكرات عن التحقيقات عىل اكفة الجسون. وحبسب املوفد العام 
فإن حاالت التعذيب وإساءة املعاملة أثناء االحتجاز يه حاالت فردية. ويقول املوفد إنه تلىق 
15-20 شكوى من إساءة املعاملة بني يناير/اكنون الثاين وبداية يونيو/حزيران 2014. وقد 
أدت إحدى احلاالت إىل إجراءات تأديبية حبق مخسة من احلراس، فمت وقفهم عن العمل ملدة 
3 هشور حلني صدور قرار جملس التأديب. أما يف سائر احلاالت فقد تعلق األمر، حبسب 
التحقيقات، بتسوية حسابات بني الجسناء واحلراس. وتنوي إدارة الجسون اختاذ إجراءات 
معينة ملنع التعذيب وإساءة املعاملة، ومهنا تعزيز التدريب بالنسبة مجليع العاملني. وقد مت 
التخطيط  الغرض. مكا مت  اإلنسان هلذا  الوطين حلقوق  املجلس  مع  الرشوع يف رشاكة 

لرتكيب الاكمريات يف مراكز االحتجاز. 

وهناك إجراءات أخرى مت الرشوع فهيا، فيف مايو/أيار 2014 بادرت وزارة العدل إىل دعوة 
حنو 40 من منمظات املجمتع املدين املغريب للتشاور حول هذا املوضوع هبدف حتديد سبل 
التصدي لكرثة مزامع التعذيب املرفوعة إىل خمتلف األجهزة الرمسية وإىل املنمظات غري 
احلكومية. وصدر اقرتاح بأن تتوىل املنمظات غري احلكومية تقدمي قامئة باألطباء الرشعيني 

املهيأين لتقدمي خربة طبية مستقلة. 

من جهة أخرى، ويف إطار االلزتامات الدولية، بدأ املغرب يف معلية االنضامم إىل الربوتوكول 
االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب، الذي ينص بوجه خاص عىل إنشاء آلية وطنية 
اآللية  هذه  إنشاء  فور  فإنه  اإلنسان  حلقوق  الوطين  املجلس  وحبسب  التعذيب.  ملناهضة 

سنصل إىل خفض قدره 80 باملئة يف ممارسة التعذيب. 

وطنية  كآلية  االختيار هيلع  يقع  املسايع حىت  اإلنسان  الوطين حلقوق  املجلس  بذل  وقد 
ملناهضة التعذيب، وبدأ بالفعل يف تنظمي دورات تدريبية لملجالس اإلقلميية حلقوق اإلنسان 

78.  مقابلة الفدرالية مع مدير جسن العيون يف 29 مايو/أيار 2014 يف العيون.

79.  انظر بوجه خاص ختام اليوم النقايش الذي نمظته الفدرالية ومجموعة مناهضة العنرصية يف 10 أبريل/نيسان 2014 يف الرباط حول "آفاق تعزيز التشاور 
وما انهتى إليه، املنشور  واحلوار بني السلطات العامة واملجمتع املدين يف حالة العملية الرامية إىل توفيق أوضاع األخشاص املوجودين يف املغرب بشلك غري نظايم" 
 http://www.fidh.org/fr/maghreb-moyen-orient/maroc/15330-des-strategies-pour-ameliorer-le-programme-de-regularisation- يف 16 مايو/أيار 2014: 

des-sans
80.  انظر الترصحي الصحيف لملجلس الوطين حلقوق اإلنسان يف 24 يونيو/حزيران 2014 عن إنشاء اللجنة الوطنية للطعن لتوفيق أوضاع املهاجرين املوجودين بشلك 

 http://cndh.ma/fr/communiques/nouvelle-politique-de-migration-installation-de-la-commission-nationale-de-recours-et :غري نظايم داخل املجلس
 « Bonne nouvelle: 5 060 femmes migrantes obtiendront la carte de séjour », 28 juillet 2014, http://telquel. 81.  انظر عىل األخص

 ma/2014/07/28/5060-femmes-migrantes-obtiendront-carte-sejour_1411572 et « Le Maroc régularise 6 000 migrants mais les violences continuent »,
16 septembre 2014 , http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Le-Maroc-regularise-6-000-migrants-mais-les-violences-

continuent-2014-09-16-1206826
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املغرب  والالجئني يف  املهاجرين  النظام اخلاص حبقوق  القانون، يظل  ولكن عىل مستوى 
ناقصًا، فالقانون رمق 02-03 الذي يعاقب عىل اهلجرة من البالد وإلهيا، وعىل اإلقامة فهيا، 
بغري الطرق النظامية، يشلك انهتااًك حلق أي إنسان يف مغادرة أي بلد مبا يف ذلك بلده.82 

وعىل ذلك مفن الالزم تعديله بغية التوافق مع املواثيق واملعايري الدولية.83

وجيري حاليًا االنهتاء من اثنني من مرشوعات القوانني حول اإلجتار واللجوء. ومن املهم أن 
تمت بشأهنام معلية شفافة للتشاور، وخباصة مع املجمتع املدين. 

82.  انظر املادة 13 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.
83.  لملزيد من املعلومات، انظر الدليل القانوين العميل الذي وضعته مجموعة مناهضة العنرصية حول "اإلطار القانوين اخلاص بوضع األجانب"، سبمترب/أيلول 2013.

ختام وتوصيات  -3

رضورة تعميق اإلصالحات الترشيعية واقرتاهنا بإجراءات من أنواع أخرى

مج هذا إىل وفرة  اخنرطت السلطات املغربية يف مرشوع هائل إلصالح منظومة العدالة، فرترُ
من القوانني اليت مت تبين البعض مهنا. واألغلبية  يه مضن مسطرة التبين أو  قيد اإلعداد. 

إقرتاح معليات  يؤدي إىل  اإلنسان، مما  تقدم كبري يف جمال محاية حقوق  ونستخلص  
بني  شاملة   مالمئة   حتقيق  سبيل  يف  املدين،  املجمتع  مع  بالتنسيق  اإلصالح،  لتعميق 

الترشيعات والدستور واالتفاقيات الدولية اليت صدق علهيا املغرب محلاية حقوق اإلنسان.

أمام  الكربى  التحديات  أن  إال  التأييد،  وتستحق  جذرية  اإلصالحية  العملية  هذه  أن  ومع 
السلطات املغربية ستظل تمتثل يف إنفاذ هذه القوانني بفعالية من جانب ممثيل الدولة. 

ويجسل  هذا التقرير اسمترار العديد من املامرسات اليت تشلك انهتااكت حقوقية، عىل 
سياسات  ينتقدون  الذين  األخشاص  جتاه  وخاصة  الوطنية،  للقوانني  من خمالفهتا  الرمغ 
واالستخدام  السلطة، واألصوات املطالبة باالستقالل ـ الصحراويني واإلرهابيني املفرتضني: 
االحتيايط امليسء،  التعسيف، واحلبس  واالحتجاز  املتظاهرين،  للقوة حبق  املتناسب  غري 

واستخدام التعذيب، واإلجراءات القضائية غري العادلة. 

ومن الرضوري للقضاء عىل هذه املامرسات أال تقترص السلطات املغربية عىل االمتناع عن 
أي تدخل يف أمعال العدالة، بل أيضًا أن تقدم خطابًا معوميا واحضًا، وأن تقوم بأفعال ذات 
داللة لتكريس أمهية احرتام دولة القانون، من أجل مضان احلريات األساسية، و مضان أمن 

األخشاص أيضًا. 

ويف هذا الصدد يتعني عىل السلطات أن تواصل إنشاء اهليائت واآلليات املستقلة، امللكفة 
مبراقبة تطبيق القوانني و/أو فضح انهتاكها. مكا يتعني تبين سياسة مطوحة لرتبية  وتدريب 
ممثيل قوات األمن العمومية، والعاملني يف املؤسسات العقابية، وممثيل الدولة عىل اكفة 
املستويات، وترمجهتا إىل خطة معل عينية، وحتديد الوسائل املالية الاكفية لتنفيذها. ويف 
اإلنسان، فميا  الوطين حلقوق  املجلس  اليت وضعها  التدريبية  الرباجم  تعترب  الصدد  هذا 
يتعلق بإدارة املظاهرات أو احلقوق واحلريات األساسية للك إنسان، أو التحقيق يف انهتااكت 

حقوق اإلنسان، من املبادرات اليت تستحق املتابعة والتطوير. 

مكا يتعني عىل السلطات املغربية أن تكون قدوة يف اختاذ اكفة اإلجراءات الالزمة للمساح 
بتوقيع عقوبات رادعة عىل امللكفني بنفاذ القانون الذين ينهتكون احلقوق، حيث أن النضال 

ضد اإلفالت من العقاب يسامه يف منع التعذيب وتعزيز ثقة املواطنني يف مؤسساهتم. 
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عسكرية، والقضايا املتعلقة مبدنيني، وكذلك تلك املنطوية عىل خمالفات جسمية حلقوق 
اإلنسان، نقلها إىل اختصاص القضاء املدين.

• مضان حضور حمام منذ الساعة األوىل للحراسة النظرية وأثناء االستجوابات، والتأكد 	
من استفادة اكفة املشتبه هبم من الضامنات اليت ينص علهيا القانون، وباألخص احلق 
يف احلصول عىل كشف طيب، والتواصل مع أحد األقارب، وإخطارمه حبقوقهم وبالهتم 

املوجهة إلهيم، والعرض عىل قاض دون إبطاء
• مضان انتداب مرتمج لألجانب بداية من مرحلة التحقيق	
• إنشاء نظام لملساعدة القانونية يتفق مع مبادئ األمم املتحدة وتوجهياهتا بشأن سبل 	

احلصول عىل املساعدة القانونية يف نظم العدالة اجلنائية
• إبالغ اهليائت الدبلوماسية املختصة فور اعتقال أجانب	
• مضان احلق يف احملامكة العادلة حتت اكفة الظروف، باالتفاق مع املعايري الدولية	
• إلغاء عقوبة اإلعدام يف قانون العقوبات اجلديد	
• باملجلس 	 القانون اخلاص  وكذلك  القضاة،  بوضع  القانون اخلاص  العمل عىل مضان 

املؤسسات  أي  القضائية يف مجموعها،  السلطة  الستقالل  القضائية،  للسلطة  األعىل 
والقضاة األفراد عىل السواء. وينبيغ إيالء عناية خاصة لتمنية قدرات النظام القضايئ 
يف  املواطنني،  خدمة  يف  وظيفهتا  بتحقيق  للعدالة  المساح  بغية  وأخالقيته،  وحتديثه 
استقالل وفعالية وكفاءة تامة، وفق إجراءات مبسطة ومتفقة أساليب اإلدارة احلديثة، 

وتعزيز الثقة بني ذلك النظام واملجمتع.

التعذيب وغريه من أشاكل إساءة املعاملة
• التعذيب 	 مناهضة  باتفاقية  امللحق  االختياري  الربوتوكول  عىل  التصديق  وثائق  إيداع 

وغريه من أشاكل املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، والتعجيل بعملية 
إنشاء اآللية الوطنية ملناهضة التعذيب بالعمل عىل مشاورة املجمتع املدين بشأن قانون 
لتشكيل  خاصة  عناية  إيالء  )مع  االختياري  الربوتوكول  بنود  مع  وتوافقه  اآللية  تنفيذ 
اآللية، وأساليب الزيارة ومضانات الزيارات املفاجئة، وكذلك إماكنية إجراء مقابالت عىل 

انفراد(
• يف 	 الصادر  تقريره  يف  املعروضة  بالتعذيب،  املعين  اخلاص  املقرر  توصيات  تفعيل 

فرباير/شباط 2013، مبا فهيا إدراج تعريف التعذيب، الذي يذكر التواطؤ أو املوافقة 
الضمنية عىل ارتاكب أمعال التعذيب، رصاحة يف قانون العقوبات

• األمر 	 إىل  إضافة  التعذيب،  مزامع  من  زمع  أي  بعد  ومستقلة  حتقيقات ممهنجة  فتح 
باالستعانة باخلربة الطبية لطبيب مدرب ومستقل )ال يتبع وزارة الداخلية وإمنا وزارة 

الصحة(
• واألحاكم 	 الدولية  املعايري  عىل  السلطات  وممثيل  األمن  قوات  ألفراد  تدريبات  إجراء 

الترشيعية ذات الصلة
• العمل عىل أن ينص قانون املسطرة اجلنائية اجلديد عىل اختصاص شامل لملحامك 	

أشاكل  من  وغريه  التعذيب  مناهضة  اتفاقية  مع  اتفاقًا  التعذيب،  جرامئ  يف  املغربية 
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

لملساعدة  نظام  إجياد  يستلزم  العدالة  إىل  الفعال  الضحايا  وصول  مضان  فإن  وأخريا 
القانونية وبرناجم لرفع ويع الضحايا، واملجمتع املدين أيضًا، باإلجراءات املختلفة املتاحة 

هلم. مكا جيب أن يستفيد الضحايا من احلق يف التعويض. 

التوصيات

تدعو الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان السلطات املغربية إىل:
• إطار 	 يف  اإلدانة  و/أو  لملالحقة  تعرضوا  الذين  احملتجزين  األخشاص  عن  اإلفراج 

ممارسة حريات عامة كتلك املعرتف هبا يف الدستور والقانون الدويل حلقوق اإلنسان
• متابعة وتعميق معلية اإلصالح لتحقيق التنامغ بني القوانني الوطنية والدستور واالتفاقيات 	

الدولية اليت صدقت علهيا اململكة املغربية محلاية حقوق اإلنسان
• العمل عىل إجراء تشاور ممهنج وفعال مع املجمتع املدينـ  ومع املنمظات غري احلكومية، 	

بشأن العمليات اإلصالحية املختلفة ووضع السياسات املرافقة هلا
• حتديد األولويات وتوضيح جدول األمعال اخلاص باإلصالحات املختلفة اليت مت الرشوع 	

فهيا، للتخفيف من أعباهئا الربملانية القامئة ومنح األولوية لإلصالحات الرضورية ملاكحفة 
التعذيب وإساءة املعاملة، من قبيل إنشاء اآللية الوطنية ملناهضة التعذيب، وإصالح قانون 

العقوبات وقانون املسطرة اجلنائية.

االحتجاز
• املتعلقة 	 املبادئ  الدولية اخلاصة باالحتجاز عن طريق تطبيق مجموعة  املعايري  احرتام 

حبامية مجيع األخشاص الذين يتعرضون ألي شلك من أشاكل االحتجاز أو الجسن، 
اليت تبنهتا األمم املتحدة

• حتديد معايري واحضة للحبس االحتيايط، وخاصة حبيث ال ينطبق عىل حاالت اجلنح	
• النص عىل إجراءات بديلة للحبس االحتيايط، والعمل عىل تنفيذها	
• تعديل معلية الطعن عىل العقوبات التأديبية أثناء االحتجاز، بالعمل عىل أال تكون اللجنة 	

امللكفة بفحص الطعون يه نفهسا اليت تبنت العقوبة التأديبية
• المساح 	 بغية  العقابية  باملؤسسات  القانون رمق 23-98 اخلاص  من  املادة 84  تعديل 

بوصول منمظات املجمتع املدين املختصة إىل الجسون
• العمل عىل فصل التبعية اإلدارية لألطباء العاملني يف مراكز االحتجاز عن إدارة الجسون، 	

بدافع احلرص عىل االستقالل.

العدالة اجلنائية وإدارة العدالة
• العمل عىل رسعة تبين إصالحات قانون العقوبات وقانون املسطرة اجلنائية، وعىل اتفاق 	

أحاكمهام التام مع املعايري واالتفاقيات الدولية املخصصة محلاية حقوق اإلنسان، وعىل 
اتفاقها مع توصيات فريق األمم املتحدة العامل املعين باالحتجاز التعسيف، مكا صاغها 

يف تقريره الصادر يف أغسطس/آب 2014
• العسكري يف اجلريدة 	 العدل  قانون إصالح  أقرب موعد ممكن إىل نرش  امليض يف 

حمامك  أمام  مدنيني  حبق  املنظورة  القضايا  نقل  بغية  تطبيقه  عىل  والعمل  الرمسية، 
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املظاهرات
• توضيح الوضع القانوين ملختلف أشاكل املظاهرات العامة والسملية، وباألخص االعتصام	
• احرتام مالحظات جلنة حقوق اإلنسان حول الرضورة والتناسب يف استخدام القوة عند 	

إدارة املظاهرات
• تبين سياسة واحضة فميا يتعلق مبنع ومعاقبة العنف الذي متارسه قوات األمن حبق 	

املتظاهرين السمليني

اهلجرة
• منع ومعاقبة العنف حبق املهاجرين أثناء معليات االعتقال أو املدامهة	
• فتح وإجراء حتقيقات مستقلة وفعالة يف حاالت الوفيات املشبوهة ملهاجرين	
• مضان احرتام احلق يف حمامكة عادلة لملهاجرين املشتبه يف ارتاكهبم جلنح أو جنايات	
• املغرب، 	 يف  تنفيذها  اجلاري  املهاجرين  أوضاع  لتوفيق  المطوحة  السياسة  متابعة 

ومشاروة منمظات املجمتع املدين واملنمظات غري احلكومية املختصة لتبين تلك السياسة، 
مع مراعاة دروس السنة األوىل عند التنفيذ.

ماكحفة اإلرهاب
• مضان محاية حقوق اإلنسان يف سياق ماكحفة اإلرهاب	
• الغامض جلرامئ 	 التعريف  بغية تصحيح  )رمق 03-03(  قانون ماكحفة اإلرهاب  تعديل 

اإلرهاب وإنقاص مدة احلراسة النظرية.
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ترسيخ احلقائق

بعثات تقيص ومراقبة قضائية

الدولية  الفدرالية  من خالل أنشطة تتضمن بعث مراقيب حمامكات وتنظمي بعثات تقيص حقائق دولية، قد أسست 
حلقوق اإلنسان إجراءات دقيقة وموضوعية لرتسيخ احلقائق واملسؤولية, اخلرباء املبعوثني إىل امليدان يتطوعوا بوقهتم 

لدمع أنشطة الفدرالية

دمع املجمتع املدىن

تنظم الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان أنشطة متعددة باملشاركة مع منمظاهتا العضوة يف البلدان اليت يتواجدون 
فهيا واهلدف األسايس هو تعزيز دور وكفاءة نشطاء حقوق اإلنسان ودفع التغيري عىل املستوى احمليل

حتريك املجمتع الدوىل

تدمع الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان منمظاهتا العضو ورشاكهئا احمللييون يف جهودمه جتاه املنمظات الدولية، تقوم 
الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان بتنبيه اآلليات الدولية عن إنهتااكت حقوق اإلنسان وحتيل القضايا الفردية الهيم، مكا 

أن الفدرالية تأخذ دور يف تطوير اآلليات القانونية الدولية

إبالغ وإقرار

ومؤمترات  حصفية  بيانات  خالل  من  وذلك  العام  الرأي  وحتريك  باإلبالغ  اإلنسان  حلقوق  الدولية  الفدرالية  تقوم 
حصفية وخطابات مفتوحة إىل السلطات وتقارير عن بعثات باإلضافة إىل النداءات العاجلة واإللمتاسات وامحلالت 

فتستعني الفدرالية جبميع وسائل اإلتصال لرفع الويع فميا يتعلق بإنهتااكت حقوق اإلنسان وموقع األنرتنت : 
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مت إنتاج هذا التقرير وتوزيعه بدمع من وزارة اخلارجية 
الفرنسية ووزارة اخلارجية الرنوجيية. أما احملتوى فهو 

مسؤولية الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان وحدها.

كرمي الهيجي إدارة النرش: 
أنطوان برنارد رئيس التحرير: 

دلفني اكرلنس وماري اكمربلني التحرير: 
دلفني اكرلنس التنسيق: 

توتو سيلني بالريو-  التنسيق االلكرتوين: 
وسام الدين أسامة تصممي النخسة العربية: 

قامئة باملؤسسات واملنمظات واألخشاص الذين مت االلتقاء هبم. 

السلطات
املوفد الوزاري حلقوق اإلنسان

وزير الداخلية
وزير العدل

أمانة الدولة للشؤون اخلارجية
رئيس جملس النواب
رئيس بلدية العيون

إدارة الجسون
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مدير جسن العيون
مدير جسن عاكشة

مدير جسن سال 

مؤسسات وطنية
املجلس الوطين حلقوق اإلنسان

منمظات غري حكومية ومجعيات مهنية وحمامون
عدالة

امجلعية املغربية حلقوق اإلنسان
أنفاس

امجلعية الصحراوية لضحايا االنهتااكت اجلسمية حلقوق اإلنسان
نادي القضاة

مجتع املدافعني الصحراويني عن حقوق اإلنسان
املنرب الصحراوي للدميقراطية والعدالة االجمتاعية

منتدى البدائل املغريب
مجموعة مناهضة العنرصية للدفاع ومرافقة األجانب واملهاجرين، وممثيل العصبة املغربية للدفاع 

عن حقوق اإلنسان
هيومن رايتس ووتش

الكرامة 
الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان

مرصد العدالة يف املغرب
املنمظة املغربية حلقوق اإلنسان

أعضاء عصبة الدفاع عن السلطة القضائية
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عن الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان
• تتحرك الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان من أجل محاية حضايا إنهتااكت حقوق اإلنسان ومنع تلك 	

اإلنهتااكت ومالحقة مرتكبهيا 

•  محاية شاملة	
تعمل الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان إلحرتام مجيع احلقوق املنصوص علهيا يف امليثاق العاملي حلقوق 

احلقوق املدنية والسياسية باإلضافة إىل احلقوق اإلقتصادية واإلجمتاعية والثقافية اإلنسان : 

•  حركة عاملية	
تأسست الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان يف سنة 1922 ومجتع اليوم 155منمظة عضوة يف أكرث من 100 

دولة حول العامل, نقوم الفدرالية بتنسيقودمع أنشطهتم وتوصل صوهتم إىل املستوى الدويل 

•  منمظة مستقلة	
مثل مجيع منمظاهتا العضوة ال تنيمت الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان إىل أي حزب سيايس أو ديانة 

معينة .ويه مستقلة عن لك احلكومات

http://www.fidh.org  : للحصول عىل معلومات عن املنمظات 155 األعضاء ميكن مراجعة املوقع اللكرتوين

ويحظر  شخص،  أي  استعباد  أو  استرقاق  اليجوز  المادة4: 
االسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما. المادة 5: اليعرض أي إنسان للتعذيب وال للعقوبات أو المعامالت القاسية أو الوحشية أو الحاطة 
كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق  لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية. المادة 7:  بالكرامة. المادة 6: 
في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا اإلعالن وضد أي تحريض 
لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية إلنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق األساسية التي  على تمييز كهذا. المادة 8: 

ال يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو يمنحها له القانون. المادة 9: 
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