
 
 

 
 
 

شبكة احملاميات و احملامني
ضد عقوبة اإلعدام

 باملغرب

احلق يف احلياة هو احلق األول
لكل إنسان، و يحمي القانون هذا احلق
املادة 20 من الدستور  املغربي



 

نعتبر أن عقوبة اإلعدام هي العقاب األشد قسوة وأنها غير 
متوافقة مع احلق األصيل يف احلياة والكرامة اإلنسانية،  
يف سنة 2013 شكل عدد من احملامني و احملاميات الشبكة 
اإلعدام يف  و احملاميات ضد عقوبة  األولى من احملامني 
األعضاء  من  العشرات  لديها  الشبكة  بالرباط،  املغربي 

والعضوات  وتهدف إلى الدفاع عن احلق يف احلياة

مـن نـحـن ؟



  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

عقوبة اإلعدام يف املغرب

ينص القانون اجلنائي و قانون القضاء العسكري على املئات من احلاالت التي 
يحكم فيها باإلعدام  وِيف هذا الصدد نشرت الشبكة قبل ثالث سنوات دراسة 
قانونية عن عدد حاالت  االعدام  يف القانون اجلنائي والعسكري وحددت اكثر 

من 900 حالة يعاقب فيها القانون بعقوبة االعدام

تاريخ آخر تنفيذ
1993 

عدد أحكام اإلعدام
سنة 2017: 16
سنة 2015: 6
سنة 2018 :2

االلتزامات الدولية

املغرب صدق َعلى العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية:
 يف سنة 1979

املغرب لم يصدق َعلى البروتوكول االختياري الثاني للعهد الدولي اخلاص 
باحلقوق املدنية والسياسية 

املغرب امتنع عن  التصويت على قرار الوقف االختياري لألمم املتحدة  
منذ اول تصويت الى سنة 2016 
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األهــــداف

من  االعدام  عقوبة  املغاربة ضد  احملامني  شبكة  تعمل 
أجل حتقيق األهداف التالي:

إلغاء عقوبة االعدام من التشريعات الوطنية و مالءمة 
التشريع مع الدستور واملواثيق الدولية،

التحسيس بأهمية احلق يف احلياة كما ورد الفصل 20 
من الدستور ويف املواثيق الدولية،

املرافعة من أجل مصادقة املغرب على البروتوكول الثاني 
املدنية   - باحلقوق  اخلاص  الدولي  بالعهد  امللحق 

والسياسية،
املواثيق  الوطني مع  التشريع  الترافع من أجل مالئمة   

الدولية،
العمل من أجل رفع الوعي وسط احملاميات واحملامني 
لتحقيق  وانضمامهم  اإلعدام،  عقوبة  إلغاء  بخصوص 

األهداف التي ترافع الشبكة من أجل حتقيقها.



Yasmine T, collège  
Sanabil Alkhair,  
Temara, Maroc,  
parmi les gagnants  
de la 3 e édition  
du concours  
« Dessine-moi 
l’abolition  »  
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 2015 : "قوانني القتل"، دراسة التشريعات التي تنص على 

عقوبة اإلعدام.

املركزي  السجن  يف  باإلعدام  احملكومني  زيارة   :  2015  

بالقنيطرة  ونشر تقرير. 

 2016 :تنظيم ندوة موضوعاتية "هل تنفيذ عقوبة اإلعدام 

يسقط بالتقادم"؟ " 

الوطنية  للمباراة  الثانية  و  األولى  الدورة   2016-2015

حول"املرافعة".

العاملية  و  اجلهوية  املؤمترات  يف  املشاركة   :2016-2015

ضد عقوبة اإلعدام.

2017: تنظيم احملاكمة الرمزية ضد عقوبة اإلعدام. 

2018: تنظيم املؤمتر الثاني للشبكة مبراكش.

بعض األنشطة التي نظمتها الشبكة



  

تنظيم الشبكة وتقوم هيكلتها
أوال: املجلس الوطني

جميع  من  ويتكون  الشبكة،  يف  تقريرية  هيئة  اعلى  هو  الوطني  املجلس 
العضوات واألعضاء املنخرطني يف الشبكة

ثانيا: مكتب التنسيق الوطني
مكتب التنسيق الوطني هو اجلهاز الساهر على حتقيق أهداف اجلمعية 
وتنفيذ برامجها ويتم إنتخاب أعضائه من قبل أعضاء املجلس الوطني ملدة 

سنتني،

املنسق الوطني   
وهو الناطق الرسمي باسم اجلمعية وممثلها القانوني، واملشرف مع املكتب 

الوطني على تسييرهاوالسهر على تنفيذ استراتيجيتها وحتقيق أهدافها

الفروع احمللية
الرباط ، الدار البيضاء ، القنيطرة ، مراكش ، سطات ، فاس ، آسفي ، 
طنجة ، خريبكة والفرع العاشر هو أغادير الذي تأسس يف 26 يونيو 2018 

العالقات
للشبكة عالقات دعم و تواصل مع جميعا ضد عقوبة اإلعدام ،اإلئتالف 
الدولي ضد عقوبة اإلعدام،اإلئتالف املغربي ضد عقوبة اإلعدام،املجلس 
الوطني حلقوق اإلنسان ،املنظمة املغربية حلقوق اإلنسان،اجلمعية املغربية 
حلقوقاإلنسان  املرصد املغربي للسجون.... ، وغيرها من الهيئات املنتمية 

للحركة الدولية ضد عقوبة اإلعدام



  

Plus d’informations  
sur la peine de mort en Afrique du nord : 

www.tudert.ma

Avec le soutien  
financier de la  
Délégation  
de l’Union européenne  
au Maroc

االتــصــال بـنـا

املنسق
عبد الرحيم اجلامعي

cabinetjamai@gmail.com

شركائنا


