
 المملكة المغربية
 

تراجعت اآلمال بشأن استمرار مسيرة المغرب في تعزيز حماية واحترام حقوق اإلنسان خالل  
بتزايد االحتجاجات االجتماعية التي اتخذت طابع األزمة  فيما يتصلالفترة التي يغطييا التقرير، وخاصة 

يادة القيود عمى عمل دلة، وز في منطقة الريف، والمالحظات السمبية عمى ضمان المحاكمة العا
 وحق التجمع السممي. الجمعيات
تتصاعد وليست في  ورغم الجيود التي تبذليا السمطات الحتواء آثار مقدمات أزمة يبدو أنيا 

سيم في تة والمالحقة القانونية كنيج أساس في المعالجات فإن اعتماد الحمول األمني سبيميا لمتراجع
 تصعيد األزمة.

 

 لقانونيةالتطورات ا
فة قانون ىيئة المناص 7107أقر مجمس النواب في أغسطس/آب  في خطوة إيجابية ميمة 

الذي يأتي تفعياًل لمبدأ المناصفة المنصوص عميو في الدستور )المواد  ومكافحة كافة أشكال التمييز
س، ويوفر (، ويستيدف إنياء كافة أشكال التمييز، ال سيما التمييز القائم عمى الجن070، 061، 09

 لمييئة الصالحيات لمقيام بدورىا في ىذا المجال.
بداء الر  وتشمل والية الييئة  ي في التشريعات ذات أ: إبداء الرأي بناء عمى طمب السمطات، وا 

الصمة، وتقييم السياسات العامة، وتوفير المقترحات والتوصيات، وتمقي الشكاوى، وتعزيز الثقافة والقيم، 
نتاج األدلة االسترشادية، وجمع المعموماتومساعدة السمطات وا  لمؤسسات االقتصادية، وبناء القدرات، وا 

تاح  ، وعقد الشراكات الضرورية عمى المستويات المحمية واإلقميمية والدولية.تياوا 
أقر مجمس  في مجال المرأة واألحوال الشخصيةإلصالحات التشريعية امواصمة وفي سياق 

قانون مكافحة العنف ضد النساء بعد إقراره من مجمس المستشارين في  7108النواب في فبراير/شباط 
 068مقابل تأييد  انائبً  55معارضة  ىأن القانون قد لق من الالفت، وكان 7108ناير/كانون ثان نياية ي

 .انائبً  772من إجمالي  انائبً 
ى الزواج، والتحايل عمى بالمرأة، بما في ذلك اإلكراه عم االقانون األفعال التي تمحق ضررً  وُيجرم 

التحرش الجنسي المعاقب عمييا وتغميظ مقتضيات األسرة المتعمقة بالنفقة والسكن، وتوسيع صور 
التي تجاوزت المتحدة لنسب التحرش ضد النساء  ا مع تصاعد تقديرات األممميالعقوبات بشأنيا، ال س

67%. 
ىيكمة "القوات المساعدة" إلى ييدف  اأقر مجمس النواب قانونً  7108بريل/نيسان إ ةوفي نياي 

الصفة العسكرية عمى ىذا القطاع من  وأضفىبيدف تحديث نظم عمميم وتنفيذىم لمميام الموكولة إلييم، 
القوات مع الحفاظ عمى مياميم األصمية في مساعدة الشرطة والدرك في الحفاظ عمى األمن في المناطق 

 الجيوية )المحمية( والحدودية.
المنظم لإلضراب عن العمل، وفشمت  بشأن التشريعيتواصل الجدل  التقرير لمطبعوحتى مثول  

النقابات، ال سيما أن قضايا النقاش معظيم العديد من جوالت الحوار التي ضمت الحكومة وممثمي 
ة عمى األجور والرواتب التي قد تشكل السبب الجوىري في اإلضرابات العامة، انصبت بصفة رئيس

بما  عمى مطالب محددة رفضتيا الحكومة ما يصر البعضنيبن االتحادات النقابية، فبي وتفاوت الموقف
عمى نحو كامل، تطالب اتحادات  7100بريل/نيسان إ 76فييا المطمب الخاص بمتابعة تنفيذ اتفاق 

 أخرى بتعيدات حكومية رسمية بتحسين الدخول.
 

 الحقوق األساسية



مات بين قوى مصادر إلى سقوط قتيمين خالل ادأشارت المص الحق في الحياةعمى صعيد  
، وىما "عماد العتابي" 7107شيدتيا منطقة الحسيمة بالريف خالل شير أغسطس/آب  األمن ومحتجين

عدم اتخاذ السمطات إجراءات التحقيق الوافية في سموك إلى د الحفيظ حداد"، وأشارت المصادر و"عب
 مقوة.قوات األمن الذي اتسم باالستخدام المفرط ل

نتيجة  مختنقين 7107يمول أن من بوركينا فاسو في سبتمبر/يعيوتوفي مياجران غير شر  
استخدام األمن المغربي لمغاز المسيل لمدموع لمنعيما من تجاوز الخط الفاصل مع والية مميمة التي 

 شمالي المغرب. إسبانياتحتميا 
 

التي يغطييا التقرير وقوع  شيدت الفترة الشخصي واألمانالحق في الحرية وعمى صعيد  
موجات متعددة من التوقيفات شممت محتجين عمى األوضاع االجتماعية ونقص الخدمات وتضخم 
األسعار، ومعارضين وصحفيين ومدونين بسبب تعميقاتيم الناقدة لمسمطات عمى مواقع التواصل 

 االجتماعي.
يا البالد اتصااًل باالحتجاجات عتقاالت شيدتإأكبر موجات  التوقيفات في منطقة الريف تشكلو  

 أوقف، حيث 7107االجتماعية التي شيدتيا تمك المناطق في الفترة من مايو/آيار إلى أغسطس/آب 
ئات من المحتجين رغم أن ما يسمى بـ"حراك الريف" كان يتسم بالسممية، ولم يشيد سوى أحداث عنف مال

 ع تمددىا.ىا ومنءل المحتجين أمكن لممحتجين احتوامحدودة من قب
ر، ومن ذلك في وقد تكرر ذلك في وقائع ومناطق أخرى خالل الفترة التي يغطييا التقري 

من  بالقرب تظاىروا لمنع إقامة "مقمع حجارة" )محجر( امحتجً  01وقف حيث أ 7107فبراير/شباط 
 قريتيم في بني وكيل بوالية وجدة.

البوزيدي" واثنين آخرين بسبب  توقيف كل من "محجوب المحفوظ" و"خديجة اومن ذلك أيضً  
في  اا عمى إخالء منزليا قسريً تي أشعمت النار في نفسيا احتجاجً تضامنيم مع السيدة "زىرة البوزيدي" ال

متأثرة بجراحيا في أكتوبر/تشرين أول  اتوفيت الحقً  حيثفي قرية سيدي حجاج،  7107بريل/نيسان إ
7107. 

شكال من سوء المعاممة خالل التوقيف والتحقيقات، ن من تعرضيم لمتعذيب وأو وقد شكا موقوف 
وجاءت أبرز االدعاءات بوقوع التعذيب خالل المحاكمات التي ُأحيل ليا قطاع من الموقوفين، ولم تمتفت 

 نتزعت تحت التعذيب.اقد انصب عمى أن اعترافات المتيمين قد  معظمياإلييا المحاكم رغم أن 
لية الوطنية المستقمة لموقاية من التعذيب بموجب االنضمام ُيذكر أن المغرب لم يؤسس بعد اآل 

إلى البروتوكول االختياري الممحق باتفاقية مناىضة التعذيب، رغم أن البرلمان قد شرع في مناقشات 
 بعد مرور أكثر من عامين عمى االنضمام لمبروتوكول. 7107اآللية نياية العام 

 

شكاوى من إىدار شروط الحق في المحاكمة العادلة تزايدت ال المحاكمة العادلةوعمى صعيد  
في المغرب، وخاصة في القضايا التي تتصل بالشئون العامة وعدم اتخاذ القضاء لإلجراءات الواجبة 
لمتحقيق في مزاعم التعذيب التي يتقدم بيا المتيمون خالل المحاكمات، بما في ذلك أن اعترافاتيم قد 

 نتزعت منيم تحت وطأة التعذيب.ا
مشددة بحق ناشطي الحراك في الريف  اوقد أصدرت محاكم في الحسيمة والدار البيضاء أحكامً  

، ولم تمتفت المحاكم إلى 7107يار وأغسطس/آب أالذين شاركوا في االحتجاجات التي جرت بين مايو/
من ادعاءات المتيمين بالتعرض لمتعذيب وانتزاع اعترافات تحت التعذيب، وصدرت األحكام بحق كل 

، والسجن اعامً  05متيمين آخرين عقوبة  2ال "مصطفى زفزافي" وثالثة آخرين بالسجن المؤبد، بينما ن



خرين، والسجن آ 2سنوات بحق  8سنوات بحق سبعة آخرين، وخمسة أعوام بحق عشرة متيمين، و 01
 ، وعام واحد بحق متيم واحد.امتيمً  09عامين بحق 

 من قبل منظمات حقوق اإلنسان، بما في  وأثارت ىذه األحكام انتقادات قوية 
التي طالبت بالتراجع عن  عض المنظمات الحقوقية المغربيةذلك المنظمة العربية لحقوق اإلنسان، وب

ن المدانين قد ، وأن العديد من المتيميتجاجات قد اتسمت بطابع سمميحاألحكام القاسية، سيما وأن اال
 ميمة االحتجاجات ومنع الخروج عمييا.الفتة في الحفاظ عمى س امارسوا أدوارً 
غير أن مصادر شبو رسمية ومصادر قريبة من الحكومة المغربية شددت عمى أن المتيمين قد  

دعوة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والتحول من الممكية إلى النظام وا عمى تفكيك الدولة المغربية و عمم
إن صحت ال تشكك التي  ان قرائن عمى ىذه التوجياتإلنسالجميوري، وقدموا لممنظمة العربية لحقوق ا

في قسوة األحكام القضائية وتجاىل المحاكم لواجب التحقيق في االدعاءات بانتزاع االعترافات تحت 
 التعذيب.
وتُبدى المحاكم المغربية مياًل إلى التشدد ضد المتيمين عند مباشرتيا لمقضايا التي تتعمق  

من األحكام بحق مدونين بسبب تعميقات ناقدة لمسياسات العامة عمى مواقع بالشأن العام، وصدرت كثير 
تحت طائمة قانون العقوبات، أو بموجب الجرائم المتعمقة مرتكبوىا قع يالتواصل االجتماعي، سواء بتيم 

 باإلضرار بأمن الدولة والتحريض عمى اإلرىاب.
بتيم التحريض  تيمومحاكمواصل من الصحفيين والمدونين عمى شبكات الت 8ومن ذلك توقيف  

عمى التظاىر غير الشرعي ودعم المظاىرات غير الشرعية في منطقة الريف خالل فترة األحداث التي 
 شيدتيا مناطق الريف.

ر بتيمة التحريض عمى التظاىر شيألمدة ثالثة  وحكم بحبسوالناشط "حميد الميداوي"  أدينكما  
بالمخالفة لقاعدة عدم في االستئناف إلى الحبس لمدة سنة لعقوبة في الريف، وكان األكثر دىشة زيادة ا

 جواز أن ُيضار طاعن بطعنو.
بسبب تدوينة لو  7108المحامي الحقوقي "عبد الصادق البوشتاوي" في فبراير/شباط  وأدين 

 تيمي حراك الريف، و"البوشتاوي" محام رئيسلمحاكمات م حوت نقًداعمى مواقع التواصل االجتماعي 
 تيمين في حراك الريف.ممل

من القضايا التي تخص سكان إقميم الصحراء، حيث انتيت في  اوشممت القضايا المقمقة عددً  
 وأدين، 7100محاكمة المتيمين في أحداث "إكديم إيزيك" التي وقعت في العام  7107يوليو/تموز 

ام في راب عن الطعبالسجن، وىو ما دعا عشرة منيم لمدخول في إض بواقو عو  72 ن الـو المتيم
عمى سوء المعاممة وعدم التفات المحكمة الدعاءاتيم بأن االعترافات  ااحتجاجً  7107سبتمبر/ايمول 

 متيمكخالل محا إلدانتيمالتعذيب خالل التحقيقات، وىي االعترافات التي استخدمت  انتزعت منيم تحت
 .7102أمام محكمة عسكرية في العام 

"حمزة األنصاري" بتيمة إىانة موظفين عموميين خالل  أدين كذلك 7107وفي يوليو/تموز  
تأدية عمميم في إقميم الصحراء، وىو ما تكرر مع المشاركين في االحتجاجات التي جرت في مناطق 

 العيون والسماوة والداخمة وبوجدور.
 

تورد تقارير متنوعة معمومات حول  معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزينوعمى صعيد  
عم تعذيب لممتيمين في قضايا الشأن العام خالل التحقيقات، وسوء معاممة خالل االحتجاز، وفرض مزا

من ضروب التعذيب، ومن ذلك حالة  الفترات مطولة، وىو ما يشكل ضربً  عقوبة الحبس االنفرادي
 جاوزت العام. ةذي بقي في الحبس االنفرادي لفتر السجين "عمي عراس" ال

 



 الحريات العامة
ومعاقبة الناقدين لمسياسات  بصورة متزايدة حرية الرأي والتعبيريدت الشكوى من تقييد تزا 

 العامة بسبب آرائيم، بما يشمل مواطنين مارسوا التعميق عمى وسائل التواصل االجتماعي.
جرت مالحقة المدون "المرتضى إعماشا"  التي سبقت اإلشارة إليياوفضاًل عن األمثمة  
دان توومحاكم سبب ب 7108بريل/نيسان إسنوات في محكمة سال في  بالسجن لمدة خمس توومعاقب تووا 

 التي تناولت بالنقد تعامل السمطات مع محتجي الريف.تدويناتو عمى موقع "فيسبوك" 
 

متشدد في منع التظاىرات واصمت السمطات نيجيا ال الحق في التجمع السلميوعمى صعيد  
طبيعة السممية، تتجاوز مقتضيات التعامل مع االحتجاجات ذات ال خدام القوة بصورة مفرطةواست ياوفض

 شاحنات أمنية باقتحام تظاىرة احتجاجية لممطالبة بتحسين األوضاع ومن أبرز األمثمة قيام خمس
 -بينيم أطفال- امحتجً  61رادة، ما أسفر عن إصابة في ج 7108ذار آخالل شير مارس/ ةاالجتماعي

 بإصابات متنوعة.
 

تعثر تشكيل حكومة جديدة في  دارة الشئون العامةإالحق في المشاركة في عيد وعمى ص 
، واستمر التعثر حتى تمكن 7106البالد إثر االنتخابات التشريعية التي ُعقدت في أكتوبر/تشرين أول 

بريل/نيسان إاالئتالف الحكومي بزعامة "سعد الدين العثماني" نائب رئيس حزب العدالة والتنمية في 
7108. 

لة والتنمية في ضوء تراجع حصتو من المقاعد البرلمانية إلى تشكيل ائتالف اواضطر حزب العد 
حكومي متنوع مع قوى ليبرالية وقومية ويسارية لممرة األولى في تاريخ البالد، وضم االئتالف أحزاب 

ي، والتقدم واالشتراكية، التجمع الوطني لألحرار، والحركة الشعبية، واالتحاد الدستوري، واالتحاد االشتراك
 تراجع برنامج العدالة والتنمية لصالح التوافق مع برامج وتوجيات األحزاب األخرى. بما يؤكد

* * *  
 


