رقم الوثيقةMDE 29/007/2009 :

التاريخ 62 :يونيو/حزيران 6002
المغرب والصحراء الغربية :الحرية لناشط أُدين بسبب مجاهرته بكشف الفساد
تعرررم ظنةظررة العلررو العوليررة ررن ر ررلاا لقررار ادعانررة اليرراعر

ررع كر يم ال يررار ظررن الظح ظررة

االبتعائية في العار البي اء ،يوم  62يونيو/حزيران ،وتطالم بادفراج فو ًار وعون قيع رو كرط رن

هذا الظعافع ن حقوق ادن ان .و ان قع يرعر ح رم بال رلن لظرعث ثر
لى كر يم ال يرار التااظرإ بنهانرة ظت را

العولرة رو االنتقرا

رنوا

وبر ارظرة باهةرة

ظنارا ،وبلرتس ح رام ظيررفي

في ال ارج وتحوير رظرواب برعون الحيروب لرى التيرريس الر زم .وتعتقرع ظنةظرة العلرو العوليرة رن
قرار إعانة ك يم ال يار ذو عوافع يا ية ،ورنإ يظث

عع ظن بار الظ تولين في كب ة لتاريم الظ ع ار .

قاباً لإ دقعاظإ لى الحعي

وترررم ظنةظررة العلررو العوليررة رن ك ر يم ال يررار يعررع ظررن ررلناء ال ر رر  ،حي ر

رن

رلو

ا تق ر عونظررا رربم

رروم تي رريحاتإ الظناه ررة للل رراع ورنكررطتإ فرري ظلرراب حقرروق ادن رران .وت ر

الظنةظررة لاررذا

كر

رن

ادلراء ظن لانرم ال رلطا

الظرربيرة ،التري زفج فري ال رلن بالكر

الرذ

ال ظن رن تر ز لاوعها لى ظ افحة الل اع وتاريم الظ ع ار بك
الل اع ،بع ً

اع راءا

نكيط.

و ران كر يم ال يرار  ،البرال ظرن العظرر  00اظر ًا ،قرع قربل ليرإ يروم  71فبراير/كررباط ،6002

وولا

إليإ تاظة إهانة ظت ا

العولة رو االنتقرا

ظنارا يروم  67فبراير/كرباط .ووفقراً للظراعتين

 620و 622ظررن قررانون العقوبررا  ،يعاقررم لررى هررذس التاظررة بال ررلن لظررعث رقيرراها ررام وبر ارظررة
ظالية .وقع ذ ر ك يم ال يرار  ،رثنراء ظثولرإ رظرام قا ري التحقير و ر ب لل را

ل ررم يول ررإ إهانر ر ًة لظت ررا
ال يار في كار فبراير/كباط و ط رنباء ن القبل لى ر ثرر ظرن  700كر

الظحا ظرة ،رنرإ

العول ررة بر ر انتق ررع بع ررل ظ ررتولي العول ررة .ول رراء الق رربل ل ررى كر ر يم

الظ ررتولين العظرروظيين ،فيظررا يتير بتل يررر كررب ة لتاريررم الظ ررع ار

 ،بيرنام بعرل

فرري إقلرريم النرراةور الواقررع فرري

الظنطقررة ال رراحلية كررظاب الظررررم .وتعتقررع ظنةظررة العلررو العوليررة رن ظلرررع قيررام ك ر يم ال يررار
بادكارث إلى

لو بعل بار الظ تولين هو الذ رعم إلى القبل ليإ وظحا ظتإ واعانتإ.

ظا رعين ك يم ال يار بتاظة ظ اللة قانون ظنةم لتحوير امظرواب يرعر رام  .7222فلري 60
إبري /ني ان  ،6002ولا

تاظة لعيعث لك يم ال يار  ،وهري فرتس ح رام ظيررفي فري ال رارج

وتحوي رظواب بعون الحيروب لرى ترر ي
هذس التاظة بواقعة حعث

ام  ،6002حي

ظرن ظ ترم اليرر  ،وهرو اللارة الظ تيرة .وتتعلر
فرتس كر يم ال يرار ح راب ًا ظيررفي ًا فري ظعينرة ظليلرة

اد بانية ل ي يير ير ًا ظيررفي ًا بقيظرة  662يرورو ظرن يرحيلة إب برايا لالبلرعب اد ربانية،
وذلر ظقاب ظقاب تبإ لليحيلة .وين القانون الياعر ام  7222لى رن رقيى قوبة لاذس
التاظررة هرري ال ررلن ظررا ررنوا

وة ارظررة ظاليررة .إال إن قوبررة الر ارظررة الظاليررة هرري الترري تلرررل
يحررعع ظ تررم اليررر قيظررة الر ارظررة ،وال رريظا إذا رران ظبلر

راعث فرري الواقررع ،وفرري ظعةررم الحرراال
ر ً
التحوي الظ ال يري ًار ،ظا هو الحاب في ق ية ك يم ال يار .
وظنذ القبل لى ك يم ال يرار  ،احتلرز فري رلن

اكرة .وقرع رفرل قا ري التحقير  ،ثر

ظر ر ار  ،ادفر رراج ن ررإ لح ررين الظحا ظ ررة ،ظت ررذر ًا ب ط ررورث ال ررتام الظن رروبة إلي ررإ .وي ررذ ر رن كر ر يم
ال يررار هررو ظررن الظررعافعين ررن حقرروق ادن رران الظرظرروقين والررذين يحةررون برراالحترام فرري إقل رريم
الن رراةور ،و رران ظ ررن ظت رري لظعي ررة الرير ر

لحق رروق ادن رران ف رري ررام  .6002وتنا ر ر ه ررذس

اللظعيررة بك ر ن ررعع ظررن الق ررايا ،ظث ر ظعاظلررة الظاررالرين ظررن البلررعان ادفريقيررة الواقعررة لنرروم
الي ررحراء ف رري الظر رررم ،والعنر ر

ررع الظر رررث ،وتل ررارث الظ ررع ار

ف رري الظنطق ررة ال رراحلية ك ررظالي

الظررم .ظا يعع ك يم ال يار ظن النكطاء الذين يلاهرون بالعفا
وتايم ظنةظة العلو العولية بال لطا

ن حقوق امظازي .

الظرربية رن تحترم التزاظاتاا بظولرم الظراعث  72ظرن العارع

بالحقوق الظعنية وال يا ية  ،التري ت لر الحر فري حريرة التعبيرر ،با تبرار الظرررم

العولي ال ا

ظررن الررعوب امط ر ار

فرري هررذا العاررع .ظررا ي ل ر الع ررتور الظرربرري الح ر فرري حريررة ال ر رر وحريررة

التعبيررر بلظيررع رك ر الإ .وترررم ظنةظررة العلررو العوليررة رن ظ رواع قررانون العقوبررا
الظت ررا

العاظررة رو الظ ررتولين تتنرراقل ظررع الت ازظررا

الترري تلرررم إهانررة

الظررررم بظولررم العاررع الررعولي ال ررا

بررالحقوق الظعنيررة وال يا ررية وبظولررم الع ررتور الظرربرري .وظررن ثررم ،تررع و ظنةظررة العلررو العوليررة
ال لطا

الظرربية إلى ادفراج ن ك يم ال يار فو ًار وعون قيع رو كرط.

خلفية

تواي ال لطا

الظرربية فرل قيوع لى حرية التعبير ب يرو

الق رايا الح ا رة التري تظرا

امظرن القرروظي رو وحرعث ر ار رري الرب ع رو النةررام الظل ري .وظررا بررن الظررعافعون رن حقرروق ادن رران

واليحليون والظحاظون وةيرهم يوالارون الترهيرم ،بر والظحا ظرة ،إذا ظرا ت طروا بعرل ال طروط
الحظراء  .وقع ع ر

ظنةظرة العلرو العوليرة ظر ار ًار إلرى إلرراء رو تعرعي ظرواع قرانون العقوبرا

اليحافة التي تلرم الظظار ة ال لظية لحرية التعبير.

وقرانون

