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في تسليط  منّا ساهمةللمغرب وم الثالث لالستعراض الدوري الشامل الموجز استعداد نقّدم هذا التقرير. 1
 .2012عام  الصادرةالتوصيات  ها عقبحقوق اإلنسان في وضع الضوء على

 عامة لماة .1

 

 العام يسياق السياسال 1.1
ا البلدان العربية في مالتي عاشتها شعبية النتفاضات . لم تكن المملكة المغربية بمنأى عن ركوب موجة اال2

 20"حركة  ، أطلق عليها اسممن االحتجاجات سلسلة 2011عام البداية ؛ فشهدت في الربيع العربيسّمي ب
 .سيةإلى إجراء إصالحات مؤسّ  من خالل الدعوة ،جتماعية وسياسية، كانت مطالبها إفبراير"

شاد به أرغم التقدم الذي لكن  ن. إلنساحقوق افي حماية وتعزيز  ملموسا   تغييرا   . شهدت المغرب مؤخرا  3

 تحصل في البالد.انتهاكات متكررة لحقوق اإلنسان و اقصوريزال ثمة ال المجتمع الدولي، 

 تطور اإلطار الدستوري 1.2
من خالل  ،ضغط الرأي العاملمطالب و ، استجابةيكرس حماية حقوق اإلنسان للبالد دستور جديداعتماد  تمّ . 4

الوزير لبرلمان ويعزز صالحيات لوسع صالحيات أالجديد  الدستوريعطي . 2011يوليو \تموز 1في جرى استفتاء 

الملك  . يعيّنمجلس الوزراء بمرسوم صادر عن حل مجلس النواب  ومنها صالحية، حاليّا   الحكومة رئيس، األول

 .انتخابات مجلس النواب أكبر عدد من األصوات في ينالالحزب السياسي الذي  رئيس الحكومة من بين أفراد

 اإلطار التشريعي 1.3
، 2011توافق مع النظام القضائي لدستور عام يل الجنائية المسطرةقانون لوزير العدل مشروع إصالح  اقترح. 5

جاز حتعن اال ةليبدعقوبات م يقدّ و الحبس االحتياطيظروف  . ينظّم مشروع القانونوااللتزامات الدولية للمغرب

جرم ي الذيقانون الجنائي، مشروع إصالح الوقد القى  ية بالصوت والصورة. األول اتتسجيل التحقيق ويفرض

 .نتقادات قوية من المعارضةا"زعزعة والء المواطنين للدولة والمؤسسات" 

 الذي الجنائيقانون الألحكام  المتّمم 16-10مشروع القانون رقم  الحكومة تبنّت، 2016مايو \أيار 5بتاريخ . 6

 بعد. . لكنّه لم ير النورويعيد تعريف جريمة التعذيب القسرياالختفاء ممارسة م، من بين أمور أخرى، جرّ ي

 نطاق االلتزامات الدولية 1.4
 -يجميع األشخاص من االختفاء القسردق المغرب على االتفاقية الدولية لحماية اص ،2013مايو \أيار 14. في 7

اتفاقية مناهضة التعذيب الملحق بالبروتوكول االختياري على و – 31المادة  أنبش تعليقعن أي عالن دون اإل
. 2014ر نوفمب\تشرين الثاني 24 بتاريخ المهينةالعقوبة القاسية أو الال إنسانية أو وغيره من ضروب المعاملة أو 

البروتوكول االختياري تصديق على بال المغرببلدان  عّدة أوصتاالستعراض الدوري الشامل الماضي،  وخالل
لم من ناحية أخرى،  . 1ةفرديشكاوى آلية  وإنشاء الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 .لمحكمة الجنائية الدوليةلدق المغرب على نظام روما األساسي اتص

 تدابير السياسة العامةواقوق اإلنسان لاإلطار المؤسسي والبنية التاتية  1.5
. 2حماية حقوق اإلنسانالجهاز الوطني لتعزيز والعديد من البلدان المغرب إلى تعزيز  دعا، 2012في عام . 8

لمجلس محّل ا -المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان - لحقوق اإلنسان الوطنيالمجلس حّل وفي هذا السياق 
بظهير شريف صدر في رسميا  تأسيسه تمّ و .ورمن الدست 101بموجب المادة ، االستشاري لحقوق اإلنسان

 الوطني المجلس تعّهدوعقب التصديق على البروتوكول االختياري،  ن. البرلما ةدون استشار ،2011مارس \آذار

ذن أو إ دون قيوداالحتجاز في البالد  مراكزمخولة زيارة جميع ال ية من التعذيبوقاالوطنية لللية اآلي دور تولّ ب
 تشكّك باستقالليته.بعض منظمات المجتمع المدني التي  من ةيددش اتداانتقمسبق؛ وهو ما القى 

للمؤسسات الوطنية  للجنة التنسيق الدوليةالتابعة  اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد، قرّرت 2015في عام  .9
الكرامة العديد من أوجه أثارت عملية االعتماد، الفئة "أ". وخالل في اعتماد تلك اآللية الجديدة  ،لحقوق اإلنسان

                                                
 (بلجيكا، أستونيا، فرنسا وإسبانيا) 129.5التوصية  1 
 )النروج( 129.30)نيبال(،  129.29)المجر(،   129.28التوصيات  2 
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إلى أشارت . كما 3وعملية تعيين أعضائها ظهير شريف تأسيسها بموجب ال سيمامبادئ باريس، ل عدم االمتثال

 .حقوق اإلنسانلفي حاالت انتهاكات معينة  محصورا   يبقىالممارسة العملية،  ، ضمنالوطني المجلسأن نطاق 

 :التوحصيات. 10

 على نظام روما األساسي؛ المصادقةأ( 

 على المصادقةحقوق اإلنسان لتلقي الشكاوى الفردية من خالل المعنية بلجنة الب( االعتراف باختصاص 

جنة الل باختصاصاالعتراف ، وكذلك لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةلالبروتوكول االختياري 

 ؛االتفاقيةن م 31 ختفاء القسري بموجب المادةالمعنية بحاالت اال

 لتعريفات الواردة في االتفاقيات ذات الصلة؛ل مطابقالختفاء القسري للتعذيب ولج( اعتماد تعريف 

 .السلطة التنفيذية إزاءلحقوق اإلنسان  الوطني المجلس يةد( تعزيز استقالل

 التعاون مع اآلليات المتعحقة باقوق اإلنسان. 2

 

 بموجب معاهداتالتعاون مع الهيئات المنشأة  2.1
بترحيل بعض  متعلقةعدة حاالت في األمم المتحدة ب لجنة مناهضة التعذيبتدخل الكرامة . إلتمست 11

من  وفت بالتزاماتهاأإاّل ان السلطات المغربية  فما كان من ب. لتعذيلفيها  يتعرضونإلى بلدان قد  األشخاص

 أوالئك األشخاص. بوقف ترحيل خالل تنفيذ قرارات اللجنة

 التعاون مع اإلجراءات الخاحصة 2.2
المقرر الخاص المعني بالتعذيب كل من زار ة، إلجراءات الخاصلدائمة زيارة المغرب دعوة  رغم عدم إصدار. 12

سبتمبر \أيلول 22إلى  15من البالد القاسية أو الالإنسانية أو المهينة من ضروب المعاملة أو العقوبة  وغيره
 .2013ديسمبر \كانون األول 18-9 من المعني باالحتجاز التعسفي، والفريق العامل 2012

قرارات الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي  لعدم تنفيذ السلطات المغربية ذلك، تأسف الكرامة . رغم13

عراس أ يوعل بطارعبدالصمد ومحمد حاجب  لعديد من الضحايا، بخاصةاتعويض إلى إطالق سراح و الداعية
إثر محاكمات جائرة  الضحايا قد اعتقلوا، على غرار المئات من الحاالت، وكان هؤالء .غريبي العروسيالورشيد 

 .2003، في أعقاب تفجيرات الدار البيضاء عام اإلكراهمنتزعة تحت اعترافات  استندت إلى

 :التوحصيات. 14

 ؛من اتفاقية مناهضة التعذيب 3أ( االمتثال للمادة 

 تعسفا   المحتجزينإطالق سراح جميع و قرارات الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفيب( تنفيذ جميع 
 .نتيجة للمحاكمات جائرة

 تزامات الدولية في مجال حقوق اإلنسانلاال . احترام3

 

 المساواة وعدم التمييز 3.1
 فرصة اإلفالت لمغتصبل التي تتيحمن قانون العقوبات  4754من المادة  2 الفرعية إلغاء الفقرةبالمغرب تعّهد . 15

 2014يناير \كانون الثاني 22في  مجلس النواب باإلجماع تصويتبالكرامة  ضحيته. ورّحبتمن  بزواجهمن العقاب 
 .لغاءاإللصالح 

 الاق في الاياة والارية واألمن الشخلي 3.2

                                                
، 2015يوليو  16، للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان المؤسسة المغربية لحقوق اإلنسان أمام لجنة التنسيق الدوليةالكرامة،  3 

2015-http://ar.alkarama.org/morocco/item/5077 
كانت بالغة وتزوجت من القاصرة التي اختطفت أو غرر بها، إذا "من جملة أمور، على أن  من القانون الجنائي،  475تنص المادة  4 

اختطفها أو غرر بها، فإنه ال يمكن متابعته إال بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، وال يجوز الحكم بمؤاخذته 
 ".إال بعد صدور حكم بهذا البطالن فعال

http://ar.alkarama.org/morocco/item/5077-2015
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 عقوبة اإلعدام 3.2.1

 . ويبقى5نبحكم القانواالستعراض الدوري الشامل الثاني، مبدأ إلغاء عقوبة اإلعدام  ، عقبرفض المغرب. 16
 .جنائيةاللعقوبات في طليعة الئحة ا، تطبيقه رغم عدماإلعدام 

والخيانة  عذيب والسطو المسلح والحرق العمدوالتالجماعي  جرائم القتل اإلعدام على عقوبة قتطبّ . 17
 المحكومر عدد قدّ وقد  ة. العائلة الملكي فرد منمحاولة االعتداء على حياة الملك أو أي والهروب من الجندية و

تم تخفيض عدد الجرائم التي يعاقب عليها باإلعدام و . 6شخصا   117 بـ، 2014عام النهاية  حتىعليهم باإلعدام 

 .البرلمانشبكة من اعضاء المجتمع المدني و حراك عقببشكل ملحوظ 

 اإلحتجاز أثناءات اإلجرائية الضمان 3.2.2

سمح واالتصال بأقاربه. وتمعتقل االستعانة بمحام، ه يحق لكل على أنمن الدستور  23المادة  تنصّ . 18
 .األولى من االعتقال 24 ساعات الـدقيقة بين المعتقل ومحاميه خالل ال 30 بجلسة لمدة المسطرة الجنائية

 عبر تأجيل، هذا الحق تجاهل العامل المعني باالحتجاز التعسفيالفريق  في الممارسة العملية، الحظ. و19
جلسة االستماع  قبلهم يموكلب عدم تمكّنهم من االجتماعبعض المحامين  التوقيف. كما أفادتاريخ  تسجيل

 .7األولى أمام القاضي

جلسات  مشروع تسجيل فيديو لجميع سيقترحنه أ 2012سبتمبر \أيلول 17 في . وكان وزير العدل أعلن20
 .مزيد من التفاصيلال، دون تقديم في الجرائماالستماع خالل تحقيقات الشرطة األولية 

إلدارة السجون وإعادة التأهيل، برئاسة  الوفد العام مساعدة من تلقة نوأن إدارة السجإلى الكرامة  ت. وأشار21
 أي رقابة عليه.وزارة العدل وال يكون ل الملك يعيّنهعام  مندوب

 التعذيب وسوء المعامحة. 3.2.3

عامي  المرتكبة بين االنتهاكات الخطيرة إال أن، 2011عام المنذ  كبيرممارسة التعذيب بشكل  . رغم انخفاض22
 حقوق الضحاياصارخ لدون عقاب في انتهاك  ، بقيت، التي كشفت عنها هيئة اإلنصاف والمصالحة1999و  1956

 .لةفعاالنتصاف اال سبل وذويهم في الحصول على

 ،أمن الدولةب المتعلقةأنه في الحاالت  ،2013زيارته عام  المقرر الخاص المعني بالتعذيب، أثناء الحظ. 23

التعذيب  ، ظلّت ممارسةستقالل الصحراء الغربيةال الداعمةالحركات اإلسالمية أو  اإلنتماء إلى أو اإلرهابك
 التراب الوطنيلمراكز التابعة لمديرية مراقبة ، وخاصة في اوالحبس االحتياطيعتقال سائدة خالل فترة اال

(DST). 

فترة في  ويعلنون عنها اياالضحيتعرض لها أن مزاعم التعذيب أو سوء المعاملة التي  . وتجدر اإلشارة إلى24
 .سريع ونزيهيتّم التحقيق فيها بشكل الحجز ال 

 لسريعا تحقيقوغياب العتقالت الم داخل التي تُجرىالطبية  اتعدم كفاية الفحوصإلى تشير الكرامة  . كذلك25
، غالبا  عموما   ةالشرعي الطبيةأو  ةالطبي اتصون األطباء المسؤولين عن الفحأ إضافة إلى ب. في مزاعم التعذي

السجون،  للمديرية العامة إلدارة وهم بطبيعة الحال تابعون ل. بروتوكول اسطنبو تقارير تتعارض معما يحررون 

 يتهم.استقالل ضوهذا ما يقوّ ة، وزارة الصحلوليس 

لمركز الدولي لدراسات السجون المغريبة. حيث أشار ا اكتظاظإلى مسألة القلق عين الكرامة ب. تنظر 26

معتقال  في مراكز ال تتعدى  76.000 بما فيهم المحبوسين احتياطيا ، إلى عدد المحتجزين وغبل إلى السجون
 .20148عام ال خالل %157قدرها نسبة إشغال ، ما يعادل 40.000 قدرتها االستيعابية

 :التوحصيات. 27

 ؛1999و  1956بين عامي  ها المرتكبةخطيرة، بما فيالجرائم مرتكبي الأ( ضمان محاكمة 

                                                
 (فرنسا) 131.5و( بلجيكا) 131.3أنظر التوصية  5 
 .66، لندن، ص 2015، 2014عدام في منظمة العفو الدولية، عقوبة اإل 6 
 45، الفقرة A / HRC / 27/48 / Add.5، 2014أغسطس   4بعثة المغرب،   :تقرير الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي 7 
 www.prisonstudies.org/country/morocco http//:معهد أبحاث السياسات الجنائية،  8 

http://www.prisonstudies.org/country/morocco
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 ، في الممارسة العملية؛الضمانات اإلجرائية المنصوص عليها في الدستور احترامب( ضمان 

 ؛وزارة العدل إشرافإلدارة السجون تحت  المديرية العامةن عن طريق وضع وج( ضمان استقالل إدارة السج

 ممارسة الحبس االحتياطي.اكتظاظ السجون عن طريق الحد من  مكافحةد( 

 الاق في المااكمة العادلة واستقالل القضاء. 4

 

 اإلطار العام 4.1
أو إال في الحاالت  همأحدتوقيف أو اعتقال أو مالحقة أو إدانة ال يجوز على أنه  2011عام دستور  ينص. 28

 بااللتزامالمغرب  تعّهدتاالستعراض الدوري الشامل الثاني،  وخالل ون. القان في األشكال المنصوص عليها
 .9المعايير الدولية لحقوق اإلنسان في المحاكمات الوطنيةب

 االعتقاالت التعسفية 4.2
الكرامة تشعر  ، ال تزالالتعذيب ُيدلى به تحتدليل أي  المسطرة الجنائية على ردّ من  293المادة  . رغم نصّ 29

فات الضحية. وفي هذا السياق أشار الفريق العامل العترامن أهمية المحاكم االبتدائية  ما توليه إزاءبالقلق 

تهمين لملاعترافات  إلى يا  كلّ  تستندالمحاكم  التي تتابعهاالعديد من القضايا  المعني باالحتجاز التعسفي إلى أن
كذلك فهي لم تلق أي  . 10ية المثبتة لهامادال األدلة وفي ظّل غيابالتعذيب،  على اإلدالء بها تحت أجبروا

 متابعة للتحقيق بصحتها.

على يد رجال مديرية هم، فياآلالف من المشتبه  توقيف، تم 2003مايو \أيارهجمات الدار البيضاء في  . عقب30
بمعزل عن العالم الخارجي، ال سيما أو  سرا  مراقبة التراب الوطني بشكل أساسي، والتي لجأت إلى اعتقالهم 

 .جائرةإدانتهم في أعقاب محاكمات قبل ، 2011عام ال في الذي أغلق "،تمارةمركز االعتقال السري "في 

الذي وضع و 2014أكتوبر \تشرين األول 22في  ناه البرلمانضاء العسكري الذي تبإصالح القبالكرامة  ترحب. 31

، ألغت محكمة النقض 2016يوليو \تموزفي  م. والسلأمام المحاكم العسكرية في وقت  المدنيينلمحاكمة  حدا  

عسكرية في الكم امحال إحدى شرطيا ، الذي أصدرته 11قتل  بتهم صحراويا   مدنيا   24إدانة أحكام الرباط ب
 .في أعقاب أحداث أكديم إزيك 2013فبراير \شباط

 :التوحصيات. 32

 .محاكمات جائرة عقبجنائية النهائية الصادرة الحكام األ نظر فيللآلية  تشكيلأ( 

حرية التعبير والتجمع السحمي وتكوين الجمعيات والاق في المشاركة في الاياة . 5

 العامة والسياسية

 

 عحى حرية التعبير التعّدي 5.1
 جنحبال المتعلقة يةعقوبات السجنال بإلغاءاالستعراض الدوري الشامل الثاني، ، عقب المغرب تعّهدت. 33

 .11حرية التعبير غية صونب ي،صحفالمرتكبة في إطار العمل ال

  12ة.غرامال بدفع يةعقوبة السجنالستبدل ي والنشرالصحافة ب جديد خاص وزير االتصاالت مشروع قانون قدم. و34

 ثّمةذلك، ك  13لحقوق اإلنسان. الوطني المجلس يحّددهلحق في حرية التعبير، كما كامل ايضمن  الإاّل أنه 
أو  الملك أو الدين أو شخصوطنية، اللرموز ا إهانة" تتعلق بـقانون العقوبات  تّم استبدالها في يةسجن اتعقوب

 .14"حتى العلم المغربي

                                                
 (العراق) 129.74التوصية  9 
 31، الفقرة A / HRC / 27/48 / Add.5، 2014أغسطس   4بعثة المغرب،   :تقرير الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي 10 
 129.96، (ألمانيا) 129.92، (فرنسا) 129.91، (أستونيا) 129.90، (تشيلي) 129.87، (كندا) 129.86، (بلجيكا) 129.85التوصيات  11 

 (سلوفاكيا)
 2016يونيو   22أقره مجلس النواب في  88- 13مشروع القانون رقم 12 
، تاريخ 8، سلسلة مساهمة في النقاش العام رقم مشروع قانون، قانون الصحافة والنشرمسوّدة  المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، 13 

 _memo_presse_vf.pdf-http://cndh.ma/sites/default/files/cndh_، 2014أكتوبر  8
 من القانون الجنائي 179، 431، 299، 265المواد  14 

http://cndh.ma/sites/default/files/cndh_-_memo_presse_vf.pdf
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" زعزعة الوالء للدولةبتهمة "إهانة شخص الملك" أو " الصحفيين بعض تّمت مالحقة، 2012عام المنذ . و35

 .وضع الصحراء الغربيةب تتعلق بسبب تصريحات

 الاق في التجمع السحمي، وقمع المظاهرات 5.2
تنظيم دون غيرها، فقط في المغرب،  والجمعيات المسجلة رسميا   نقاباتوال ألحزاب السياسية. يحّق ل36

" تجمهرا  تعتبر التجمعات العفوية للمواطنين ". 15تصريح سابق بذلك تقديم بعد العموميةمظاهرات على الطرق 

إلى أن تدخل  يشيرالعامة  اتإلى النياب ع تعميما  وزّ وزير العدل لكن  بالقوة. فريقهمويمكن للشرطة عندئذ ت

 .16بالنظام العام خلّ ي الذي قدالمسلح و/أو  التجمهر في حالة إالّ ال يبرّر الشرطة 

ق لمعايير الدولية لحقواكفل احترام ي الذي الجديد اتخاذ خطوات فورية لتنفيذ أحكام الدستوربالمغرب تعّهد . 37

الشرطة تكشف عن لجوء الممارسة العملية،  لكن .17تين الجمعياالتجمع وتكوحرية اإلنسان، بما في ذلك 
 .تفريق المظاهرات السلميةفي ستخدام المفرط وغير المبرر للقوة اال إلى

. في الرباطالتي نظّمت عن العمل  الشباب العاطلمظاهرات الممنهج لقمع نذكر العلى سبيل المثال، و .38

 نُظّمت في إطار، في إنزكان 2016يناير عام \كانون الثاني 7المتدربين في  وتفريق مسيرة سلمية لألساتذة
 واستدعى ذلكفي الرأس،  بليغةروح من تعرّض لج منهم، العشرات جرحسفر عن أ، مما لالحتجاجيوم وطني 

 .18ا  طارئ ا  طبي تدخال  

 :التوحصيات. 39

( من 3) 19لمادة وا يتطابق، وضروري ومناسبهدف مشروع،  لهأن أي تقييد لحرية التعبير واإلعالم  ضمانأ( 
 للحقوق المدنية والسياسية؛ العهد الدولي

القوة واستخدام األسلحة النارية  اللجوء إلىن ب( ضمان التنفيذ الفعال لمبادئ األمم المتحدة األساسية بشأ

 .في سياق عمليات إنفاذ القانون

 حقوق اإلنسان ومكافاة اإلرهاب. 6

 

االحترام الكامل لحقوق اإلنسان في سياق مكافحة اإلرهاب، وبخاصة حقوق ب 2012عام الالمغرب في  تعّهد. 40

 .19التعذيب ممارسةالدفاع وعدم 

منع التعذيب وسوء  تساهم فيالتي وقضايا اإلرهاب، المتعلقة ب ،ذلك، تبقى الضمانات اإلجرائية . رغم41

الذي اعتمد  03/03أحكام قانون مكافحة اإلرهاب رقم  بحسبلحق في االستعانة بمحام . فاالمعاملة غير كافية
 نصف ساعة ة محاميه سوى لمدةللمحتجز بمقابليسمح ظّل محدودا . إذ ال في أعقاب تفجيرات الدار البيضاء، 

 .يوما   12تصل إلى  قدالتي طيلة فترة الحبس االحتياطي الشرطة،  وتحت إشراف

. ةيتماشى مع المعايير الدوليبما ال يتضمن تعريفا لإلرهاب  الذي القانون هذاإلى القلق عين الكرامة ب. تنظر 42
بشكل تطبيق القانون إزاء  عن قلقها، 2011استعراض المغرب عام  خالللجنة مناهضة التعذيب كما أعربت 

ُيشترط  ، التي المن القانون الجنائي( 218" )المادة التحريض عليه"و "اإلرهابتمجيد "وأنه يشمل جرائم  واسع  
 .20ر ملموس مرتبط بارتكاب أعمال عنفلتوجيه تهم بها أن تقترن بخط

                                                
 11لتنظيم قانون التجمعات العامة، المادة  377-58-1الظهير رقم  15 
 16 Medias24,  »,  : les attroupements pacifiques sont libres Ramid désavoue la police ali El Hourri, «Abdel

-libres-sont-pacifiques-attroupements-les-police-la-desavoue-Ramid-/www.medias24.com/DROIT/158751:/ http
circulaire.html 

 (المكسيك) 129.95، (السويد) 129.80، (سان سيج) 129.94التوصيات  17 
، 2016يناير \كانون الثاني 18تفريق مظاهرات األساتذة المتدربين في المغرب بعنف، : المغربهيومن رايتس ووتش،  18 

https://www.hrw.org/ar/news/2016/01/18/285535 
 (فرنسا) 129.124التوصية  19 
كانون  21لجنة مناهضة التعذيب، المالحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب حول التقرير الدوري الرابع للمملكة المغربية،  20 

 8قرة ، الفCAT/C/MAR/CO/4، 2011ديسمبر \األول

http://www.medias24.com/DROIT/158751-Ramid-desavoue-la-police-les-attroupements-pacifiques-sont-libres-circulaire.html
http://www.medias24.com/DROIT/158751-Ramid-desavoue-la-police-les-attroupements-pacifiques-sont-libres-circulaire.html
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 هنشربسبب  القانون هذا، بموجب لكم"» خبارياإلموقع ال، مؤسس أنوزال يعلُحكم ، 2013عام الفي . 43

 إحدىفي  سابقا   علما  أنه نُشر "تنظيم القاعدة في بالد المغرب االسالميلما يسمى " رابط شريط فيديو
 .21سنة 15 سنوات إلى 5من  بالسجناإلرهاب  جريمة تمجيد تعاقب، 2015منذ عام األجنبية. و واقعمال

 :التوحصيات. 44

 وخاصة ،لمتهمينلاإلرهاب لضمان احترام الحقوق األساسية  المتعلق بمكافحة 03-03أ( تعديل القانون رقم 

 ؛للمعايير الدولية المعمول بها لتمتثللحبس االحتياطي القانونية اتقليص مدة 

 .مع المعايير الدولية يتطابقلإلرهاب  ب( اعتماد تعريف دقيق

                                                
المعدل والمتمّم لبعض أحكام قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة  2015يناير  \كانون الثاني 21المؤرخ في 14-86القانون رقم  21 

 .اإلرهاب


