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        المغرب/الصحراء الغربیة
 

، ةخاصطریقتھ الب 2017م اخالل عریف المضطربة الرد المغرب على المظاھرات في منطقة 
ضد التسامح والقمع. سمحت قوات األمن بالعدید من االحتجاجات في الشوارع بین التي تراوحت 

ء من مایو/أیار، انتقلت ادوابت ،ھالکنھذه المنطقة.  الحتیاجات المزعوم لحکومة المرکزیةا تھمیش
. ومارست انتھاكات بحقھم العدید منھم ت، وضرب"الریفراك ح"ـ ب ىسماعتقال نشطاء ما یُ  ىإل

 صحفيباعتقال محكمة قضت كما  بعد محاكمات غیر عادلة.لى السجن إحیل بعضھم ، أُ بعد ذلك
 ."ریفالاك حر"تعلق بالتحریض على مظاھرات كوك فیھا تھمة مشمشھور بتُ  ُمعلقو
 

ة، لصحراء الغربیة، وھي إقلیم خاضع للسیطرة المغربیاالعملیة السیاسیة لتقریر مصیر ظلت 
 ،تواصل سلطتھفي ظل "الحكم الذاتي" متوقفة دون وساطة أو اھتمام دولیین. ویقترح المغرب 

حراء لكنھ یرفض إجراء استفتاء على االستقالل. منعت الحكومة بشكل منھجي التجمعات في الص
 .ینلصحراویلالغربیة التي تدعم حق تقریر المصیر 

 
تھمین بالتورط في مقتل رجال م صحراویا 24بحق  أمام محكمة مدنیة جدیدة أسفرت محاكمة

، وھي نتیجة المطول إلیھم بالسجن ماحكأتوجیھ عن إدانتھم و 2010شرطة خالل اشتباكات عام 
بما  تھممحاكماتسمت أمام محكمة عسكریة.  محاكمتھم األولىخالل مماثلة لتلك التي صدرت 

اعتماد تصریحات تحت اإلكراه، حسب الزعم، مثل  ،الواجبة القانونیة جراءاتإلخرق لیبدو أنھ 
 بشكل سلیم.دون فحص ادعاءات التعذیب 

 
الجمعیة "البالد،  فيحقوقیة  جمعیةتقیید أنشطة أكبر  2017واصلت السلطات طوال عام 

 تسعى إلى إجراء زیارات بحثیة.دولیة حقوقیة  منظمات، و"نسانالمغربیة لحقوق اإل
 

 حریة التعبیر
لكنھ  ،السجنعقوبة ، 2016تموز یولیو/، الذي اعتمده البرلمان في النشرألغى قانون الصحافة و

كعقوبة على العدید من  المحكمةإیقاف المطبوعات أو المواقع اإللكترونیة بقرار من یفرض 
 لمي.التعبیر السجرائم 

 
التعبیر السجن لمجموعة متنوعة من جرائم القانون الجنائي على عقوبة في الوقت نفسھ، یحافظ و
"المس" ھي ، وتجاوز "الخطوط الحمراء" القائمة في المغرب منذ زمن طویل منھالسلمي، ا

الترابیة" وحدة ضد الو"التحریض واألسرة الملكیة، النظام الملكي، شخص الملك، ، إلسالمبا
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السجن عقوبة زال تالصحراء الغربیة. كما ال السلطة التي یعلنھا على إشارة إلى في ، مغربلل
 اإلرھاب".إشادة بعتبر "والكتابات التي تُ التعبیر و ،ھانة مؤسسات الدولةإل قائمة

 
حق صحفي بمحكمة االستئناف في الحسیمة حكما بالسجن شددت  ،2017سبتمبر/أیلول  11في 

 .مرخص بھاللتحریض على المشاركة في مظاھرة غیر ني، حمید المھدوي، ومدیر موقع إلكترو
، لیصبح أشھر 3السجن  2017یولیو/تموز  25في كان الحكم الذي أصدرتھ المحكمة االبتدائیة 

 یومالحسیمة  في عمومیةفي ساحة  ،مھدويالاستندت القضیة إلى تعلیقات أدلى بھا  سنة سجنا.
تنظیمھا في زمع ظاھرة المُ محظر البندد بقرار الحكومة تُ و "ریفالحراك "دعم تیولیو/تموز،  19
حوكموا  الذیناإللكترونیین  ناشطینال. ومن بین العدید من الصحفیین المواطنین وتموز/یولیو 20

في المحكمة االبتدائیة  یھعل تحكمأقلوش، الذي إلیاس ، ھناك فیما یتعلق باحتجاجات الریف
 دوالر ألفيّ درھم ( ألف 20 وغرامة قدرھاأشھر  8السجن ب آب/أغسطس 24الحسیمة في 

حرض اآلخرین على تُ ، التي وصفتھا بأنھا مواقع التواصل االجتماعيلتعلیقاتھ على  ،)أمریكي
 .مرخصةالمشاركة في مظاھرات غیر 

 
لتصویر في لأجنبیة ل إعالم إصدار تصاریح لوسائ ،غالبا ما ترفض ھاالسلطات، لكنتشترط 

ریف، الین كانا یغطیان احتجاجات ین إسبانیَّ صحفیَّ لت السلطات رحّ  ،یولیو/تموز 25ي المغرب. ف
 عاما. 17الذي كان یعیش في المغرب منذ  ،خوسیھ لویس نافازو امن بینھم

 

 حریة التجمع وتكوین الجمعیات
 بإصالح سیاسيالتي طالبت  مع العدید من المسیرات والمظاھراتطیلة العام تسامحت السلطات 

 الحكومة، لكنھا كثیرا ما فرقت احتجاجات بالقوة حتى عندما كانت سلمیة.على قرارات احتجت و
 

حتى  "ریفالحراك " في امتظاھر 450في منطقة الریف، اعتقلت قوات األمن أكثر من 
بائع سمك، سحق  ، بعد2016أكتوبر/تشرین األول. بدأت االحتجاجات في أكتوبر/تشرین األول 

 التي صادرتھا السلطات.بضاعتھ ي شاحنة لجمع القمامة أثناء محاولتھ إنقاذ ف ،في الحسیمة
 

، وقالوا التوقیفتعرضھم للضرب على ید الشرطة أثناء عتقلین ادعى العدید من المتظاھرین الم
من . وتأكدت بعض ھذه االدعاءات محاضر لم یقرؤوھاعلى  توقیعالإن الشرطة أجبرتھم على 

فحصوا والذین ، "المجلس الوطني لحقوق اإلنسان"باء شرعیون عینھم تقاریر أعدھا أطخالل 
اھرین بتھم شملت إھانة واعتداء جسدي على أفراد قوات متظ. أدانت المحاكم عتقلینالمحتجین الم

في الغالب ، كانت یةسجنعقوبات العامة، وحكم علیھم بالممتلكات األمن، التمرد المسلح، تدمیر 
 شھرا أو أقل. 18

 
أو عرقلة منع العدید من الجمعیات من الحصول على التسجیل القانوني  تعسفا ل المسؤولونیواص

 .یكفل حریة تكوین الجمعیات 2011أن دستور  رغم، إلى ذلك امسعاھ
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اثنین على األقل من ي منزلعلى تشمیع سند قانوني، دون توفیر ، 2006منذ عام  أبقت السلطات
لملك في ُسلطة اشكك تُ سالمیة إحركة اإلحسان"، وھي "العدل و سالمیةاإل حركةأعضاء ال

 .الدینیة
 

لجمعیة المغربیة لحقوق اإلنسان، من فروع انظمھا التي تُ األنشطة كثیرا ما عرقلت السلطات 
سلطات منعت  ،تموز/یولیو 8في حالة نموذجیة، في الُمبرمجة. األماكن من ولوج  ھاخالل منع

برمجت الجمعیة عقد  حیثلوج مركز تابع للجماعة المحلیة، من ولمشاركین زاویة الشیخ ا قریة
كما یداع ملفھا إلالفروع تمنع أحیانا جھود السلطات  حقوق اإلنسان. كما أنندوة عمومیة حول 

 لخطر قانوني.الفروع ض بعض ھذه ، ما یعرّ ھو مطلوب قانونا
 

منظمة العفو " من قبلعلى بعثات البحث بحكم األمر الواقع  واصلت الحكومة فرض حظر
بالدخول دون  الُمنظمتین بعد السماح لباحثي ،2015منذ عام تش" و"ھیومن رایتس وو "الدولیة
 .تقریبا عاما 25منذ نسبیا عوائق 

 
أوضاع لیشھدوا وا ؤسنوات سابقة، طردت السلطات العدید من الزوار األجانب الذین جاكما في 

ت ُمنعیولیو/تموز،  4ھناك. في حقوقیة  نشطةأحقوق اإلنسان في الصحراء الغربیة أو حضور 
 حقوقیین ناشطین ءقالاللتین قدمتا ل ،ایسلورا مورینو وأندریا س انتاإلسبانین اتلمواطنا

 .اإرجاعھم ي العیون وتممن النزول من الطائرة ف، صحراویین
 

 ونظام العدالة الجنائیة ،التعذیب، سلوك الشرطة
 السیاسة واألمن.ذات الصلة بالقانونیة الواجبة في القضایا راءات على اإلجالمحاكم  لم تحافظ

االتصال بمحام بعد لُمدعى علیھ الحق في ا، 2011عدل عام ، المُ "لجنائیةمسطرة اقانون ال" یمنح
 (المدعي العام) وكیل الملكساعة إذا وافق  36أو بحد أقصى الحراسة النظریة ساعة من  24

 6 حتىمحام االتصال بأن یؤخر الملك  وكیللمكن رھاب، یُ ق باإلقضایا تتعلعلى ھذا التمدید. في 
أثناء الشرطة أو من قبل  ھمباجوأثناء استلمعتقلین الحق في حضور محام اأیام. ال یمنح القانون 

 لمحاضر.اتوقیعھم 
 

ویسمح  ،"اإلرھاب"تعریفا غامضا لـ بشكل عام  2003عام مكافحة اإلرھاب ل یتضمن قانون
 باإلرھاب. ةعلقالُمتقضایا الفي  یوما 12لمدة تصل إلى ظریة بالحراسة الن

 
صحراویا، حوكموا أمام محكمة  24ُمحاكمة جدیدة لـ محكمة االستئناف في الرباط  أجرت

تفكیك لدخل قوات األمن تالمزعوم في أعمال عنف اندلعت بعد  ملدورھ 2013عام عسكریة 
من فردا  11العنف عن مقتل ت أعمال إیزیك، الصحراء الغربیة. أسفري في أكدیم مخیم احتجاج
عاما  20بالسجن بین  ،تقریبا ،محكمة االستئناف على جمیع المتھمینحكمت قوات األمن. 

اعتمدت المحكمة . و2013المحكمة العسكریة عام التي قضت بھا حكام األ، على غرار المؤبدو
أنكرھا الُمدعى علیھم  ، والتي2010من عام الشرطة األصلیة على محاضر  في حكمھا
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، بما في جسدیةالقوة الأو تحت اإلكراه المحاضر وقیع تعلى أجبروا  مقالوا إنھواعتبروھا كاذبة. و
ال أو  غیر موجودصت إلى أن التعذیب خلُ  ،فحوص طبیةإجراء ذلك التعذیب. أمرت المحكمة ب

الطب فحوصات إلى أن ھذه الفحوص، وھي  انظریر ُمستغرب غستنتاج ھذا اال .یُمكن إثباتھ
 سنوات من التعذیب المزعوم. 7بعد جرت لھؤالء المدعى علیھم، التي أُجریت  األولىالشرعي 

تقدیم بتھمة وماس غاالي ت فرنسيالمواطن الإدانة  الرباط في أیدت محكمة، آذار/سمار 9في 
سنوات في  4إلى  6من عقوبتھ  خفضت ھاھداف إرھابیة، لكنألدیھم  أشخاصإلى  مساعدة مادیة

الي، الذي لم یكن حاضرا عندما استجوبتھ الشرطة، إن الشرطة غا. وقال محامي السجن
ع قراءتھا. كما ییستط الالتي  باللغة العربیةمحاضر استخدمت الضغط والخداع إلقناعھ بتوقیع 

عاما.  18تصل إلى ، وحكمت علیھم بمدد ُرفقة غاالي آخرینمغاربة متھمین  8أدانت المحكمة 
رھاب، بعضھم بعد محاكمات جماعیة غیر تھم تتعلق باإللخرین عقوبة السجن مئات اآلیقضي 

 .2008عام "بلعیرج" قضیة  يعادلة، مثل الذین اعتقلوا ف
 

تشرین األول، أیدت المحكمة العلیا في المغرب عقوبة أكتوبر/ 1و كانون الثانيینایر/ 1بین 
 المراجعة قید 2017محاكم أدنى عام قضت بھ حكما باإلعدام  11  یزال، والقضایا 3اإلعدام في 

 نفذ السلطات أي إعدام منذ أوائل التسعینات.. لم تُ الملخصوقت كتابة ھذا 
 

 المھاجرون والالجئون
منحت ، 2013بشأن الحق في اللجوء. منذ عام مغربي  ال یزال یتعین اعتماد مشروع أول قانون

كل الجئ وإقامة لمدة عام قابلة للتجدید لمكلفة قضایا الالجئین بطاقات مغربیة وزاریة لجنة 
منذ  745 ھؤالء األشخاص بلغ مجموع؛ األممیة لالجئینمفوضیة بھ الاعترفت  ،تقریبا ،شخص

ھا إن مفوضیةالسبتمبر/أیلول، قالت  30 حتى، معظمھم من أفریقیا جنوب الصحراء. 2013عام 
ھؤالء السوریین كالجئین، بوبینما لم یعترف المغرب رسمیا  .الب لجوء سوريط 2,995سجلت 
األساسیة، مثل الصحة مومیة والحصول على الخدمات الععلى أراضیھ  یسمح لھم باإلقامةإال أنھ 

 والتعلیم، وفقا للمفوضیة.
 

 ،إقامة لمدة سنة قابلة للتجدید آلالف المھاجرین من جنوب الصحراءبطاقة كما منح المغرب 
 .2013ام ع خطةتنطبق علیھم معاییر لم یكونوا طالبي لجوء لكن  الذین
سوریین طالب لجوء  28 ـل ةمؤقتبطاقة إقامة یونیو/حزیران، منحت السلطات المغربیة  21في 

بعد مواجھات استمرت شھرین بین  ،الجزائر والمغربالعازلة بین حاصرین في المنطقة ظلوا مُ 
 لى قبولھم.عأیھما وافق خاللھا البلدین لم یُ 

 

 المرأة حقوق 
 ".االمساواة للمرأة، "في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانینھ 2011یكفل دستور 
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، التي حسنت حقوق المرأة في الطالق وحضانة األطفال، ضد 2004لعام  "مدونة األسرة"میز تُ 
 15نة سن الزواج من المرأة فیما یتعلق بالمیراث وإجراءات الحصول على الطالق. رفعت المدو

 .لفتیات دون ھذا السن بالزواج اسنة، لكن القضاة یسمحون روتینی 18إلى 
 

، بما أن ضحایا النوع االجتماعي تجریم الزنا والجنس خارج الزواج لھ أثر تمییزي قائم على
یضا كما تواجھ النساء والفتیات ألم تقبل الحقا.  دعاوى ناالغتصاب قد یواجھن المقاضاة إذا رفع

 .جدن حامالت أو لدیھن أطفال خارج الزواجالمحاكمة إذا وُ 
 

بشأن مكافحة العنف ضد  انقح، اعتمدت الحكومة مشروع قانون مُ 2016مارس/آذار  17في 
 أُحیل. 2016یولیو/تموز  20)، وأقره مجلس النواب في 13-103 رقم مشروع قانون( المرأة

 .2016، في نھایة عام ة الثانیة للبرلمانالغرفمجلس المستشارین، على مشروع القانون 
 

 العامالت المنزلیات
 حقوقالمتعلق ب 2016قانون عام العمل ب 2018 تشرین األولأكتوبر/في من المقرر أن یبدأ 

الزمة. التنفیذیة القوانین الأن یتم اعتماد  بعد، 2017عام  اعتُمدالذي العمال المنزلیین العامالت و
عاما كحد أدنى لسن العمل،  18حدد ویُ  ،لعمال المنزلیینللعامالت وا اكتوبم االقانون عقود یشترط

ساعات العمل القانون  عمل. یحدال عاما 17و 16م لمن أعمارھخاللھا  یُمكنسنوات  5بعد 
ینص على كما  ،حدد الحد األدنى لألجورویُ  یة،األسبوع ساعة من الراحة 24یضمن  ،األسبوعیة
 ین ینتھكون القانون.رباب العمل الذغرامات أل

 
یُعتقد أن آالف األطفال عاما،  15لحظر الحالي على تشغیل األطفال الذین تقل أعمارھم عن رغم ا

 .دون ھذا السن، في الغالب ھم من الفتیات، یعملون في المنازل
 

 ذوي االحتیاجات الخاصةحقوق 
خطوة  يي اإلعاقة، وھبشأن حقوق ذو 97.13طار رقم اإلقانون ال 2016اعتمد البرلمان عام 

دق علیھا المغرب ا، التي ص"اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة" التشریعات معالئمة نحو م
األطفال ذوي  إدماجبعض المجاالت، مثل ضمان  في غیر مالئمالقانون  ھذا . غیر أن2009عام 

 التعلیم، وفي تأكید الحق في األھلیة القانونیة.في  اإلعاقة
 

 ي والھویة الجندریة التوجھ الجنس
 489 فصلبموجب البتھمة السلوك الجنسي المثلي  أشخاصسجن استمرت المحاكم المغربیة في 

من بحق " سنوات 3أشھر و 6سجن تتراوح بین بالنص على عقوبة یي ذال ،الجنائيقانون المن 
 ". ارتكب فعال من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسھ
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 ألسبوع، تااحتجز ین،مراھقتفتاتین محكمة في مراكش ال، برأت 2016كانون األول دیسمبر/في 
 24. في في فضاء خاصبل اق وقُ نزعم أنھ عالجنسي" بسبب ما یُ الشذوذ " واتُھمتا بـ

ھا رأشھر وغرامة قد 6بالسجن ، 489الفصل  بتھم شملت انتھاكرجلین كم على فبرایر/شباط، حُ 
انتشر على مواقع  محكمة طنجة االبتدائیة، بعد أنل قب) من أمریكیة دوالرات 107درھم ( ألف

 . الجنس بالتراضيیُمارسان  افیھ وھم انفیدیو یظھرالتواصل االجتماعي 
 

 ةاألطراف الدولیة الرئیسی
إلى أن  "التحاد األوروبيالتابعة ل محكمة العدل"، خلصت 2016دیسمبر/كانون األول  21في 

المنتوجات الفالحیة تجارة ، والتي تسمح باالتحاد والمغرببین  2012لعام ات الثنائیة یاالتفاق
إلقلیم ھذا اوالمتمیز المكفول لالخاص  تنطبق على الصحراء الغربیة، نظرا للوضع والبحریة، ال

غیر أن المحكمة ألغت قرار ھا. مصیر تقریرالشعوب ب حقبموجب میثاق األمم المتحدة، ومبدأ 
 اتفاق التجارة.طل الذي یُب 2015المحكمة الصادر عام 

 
مبادرة "في القضاء على التعذیب، فإن المغرب عضو مؤسس في غیر الواضح رغم سجلھ 

اتفاقیة " دول للحصول على التصدیق العالمي علىنظمتھا  ، وھي حملة"اتفاقیة مناھضة التعذیب
 .2024وتنفیذھا بشكل أفضل بحلول عام " األممیة مناھضة التعذیب
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