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 تحرك عاجل
 غيابًيامحاٍم حقوقي الحكم على 

اعتقلت عناصر األمن محامي حقوق اإلنسان البارز محمد زيان ، 2022الثاني  تشرين/نونبر 21في 
غيابًيا.  الرباط لحكم سجنه ثالثة أعوامبمن تأييد محكمة االستئناف تقريًبا وسجنته، بعد ساعة واحدة 

هة 11الـالتهم بين  ال توجد أي صلة تربط وتتضمن تهًما زائفة بإهانة موظفين ومؤسسات  ،إليه الُموجَّ
في  عليهاأما تهمة االعتداء الجنسي، التي ُتَعد الوحيدة المتعارف عمومية والتشهير والخيانة الزوجية. 

للمحاكمة  في إطار إجراءات قضائية تفي بالمعايير الدوليةها التعامل مع ينبغي، فالقانون الدولي
 لة.العاد

 بادروا بالتحرك: ُيرجى كتابة مناشدة بتعبيركم الخاص أو استخدام نموذج الرسالة أدناه.

 السيد عزيز أخنوشحكومة الرئيس 

 المغرب ،10070 الرباط، التواركة ،قصر الملكيال

 7771010 53 212+فاكس: 

 ChefGov_ma@تويتر: 

 

 

 ،حكومةالرئيس  السيد

 تحية طيبة وبعد ...

 رعلى خلفية ، في أرعقاب محاكمة جائرةمحمد زيانقلق بشأن احتجاز المحامي الرعراب رعن كتب إليكم لإلأ
 حقه في حرية التعبير. العديد منها ، وينتهكالبعض ببعضها بطتال تر  متعددة تهم
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ا مكتب محامي محمد زيان. وارعتقلو  من رعناصر األمن 20، اقتحم 2022نونبر/تشرين الثاني  21في 
الرباط بدون محاكمة. فقبل ذلك بسارعة، حكمت محكمة االستئناف باشرًة إلى السجن ثم اقتادوه مب زيان

 492دينار مغربي ) 5000، وبدفع غرامة مالية قدرها ي فور التنفيذ الم، مع رعليه بالسجن لمدة ثالثة أرعوا
 11توجيه  ، وذلك بعدأو محاميه هورعلمه  أو حضورهدون برعليه  صدر الحكمقد دوالرًا أمريكيًا تقريبًا(. و 

 .2021وترجع إلى رعام  ،البعض بعضهاصلة بين إليه، ال تهمة 

المدير  هينوجاء االرعتقال بعد يومين من نشر مقطع فيديو رعلى يوتيوب يظهر فيه محمد زيان وهو ي  
 هكسوء سلو  للتشهير، بزرعم زيانرعرَّض  مقطع فيديورعلى في رد فعٍل  ،المغربيألمن الوطني لالعام 

ضد رئيسها في العمل  قضية تحرش جنسيمحمد زيان قباًل في مثّلها  ابطة شرطة سابقةض تجاهجنسي ال
 سلوك محمد زيان الجنسي.سوء حول مزارعم هذه ال رعلنًاتنفي ضابطة الشرطة السابقة و آنذاك. 

 التعبير، بما فيها تهمة )إهانة ته فيحري ضد محمد زيان 11الـ التهم وتنتهك ست تهم رعلى األقل من بين
 مجمورعة القانون الجنائيمن  263 الفصلبموجب عموميين( الموظفين أو من ال رجال القضاءد من أح

حيدة التي التهمة الو  إنهاالتحرش الجنسي، فتهمة . أما 265 الفصل( بموجب المنظمةهيئات الو)إهانة 
 رعادلةإجراء التحقيقات بشأنها في إطار إجراءات وينبغي  ،بموجب القانون الدولي م عتَرف بهات َعد جريمة 

 .ومحايدة وشفافةومستقلة 

سجن في  بمفرده، داخل زنزانة 2022نونبر/تشرين الثاني  21وي حتََجز محمد زيان، منذ ارعتقاله في 
من  يأمع  من التواصل زيان منعالعاصمة المغربية. وي   المجاورة للرباط، الفي مدينة س 1العرجات 

 محاميه. وي سَمح له كذلك بالخروج إلى ساحة السجنمن زيارات البتلقي وي سَمح له فقط اآلخرين  السجناء
 .لكتابةأي أدوات ل من الحصول رعلى أي مواد للقراءة أو كذلك السجن ح رَّاسبينما يمنعه ، بمفرده

التحقيقات  ُتجروا نمحمد زيان، وأإلى  الموجهةوا على الفور جميع التهم الزائفة حثكم على أن ُتسِقطُ أ
حثكم كذلك على أن وأشفافة. و بشأن مزاعم االعتداء الجنسي في إطار إجراءات مستقلة ومحايدة 

أنه  افتراض مع، احتجازهفي النظر  بأن تعيد إحدى المحاكمعلى الفور  أن تتاح له فرصةتضمنوا 
 .انتهاء محاكمته في انتظارسيُفَرج عنه 

 ،والتقدير وتفضلوا بقبول فائق االحترام
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 معلومات إضافية

استقال من  ،1996. وفي رعام في المغرب لحقوق اإلنسان اسابقً  ارعاًما( وزيرً  79) كان محمد زيان
 سياساتها. ومنذ خروج زيان من الحكومة،رعلى  يوافقد نه لم يع  ذلك بأ م علِّاًل  ،منصبه بالحكومة المغربية

 ا انتهاكات حقوق اإلنسان.صحفيين وضحايالنشطاء و ال العديد من رعن دافع

، في الرباطبأدانته المحكمة االبتدائية محمد زيان. و  إلىاتهاًما  11، وجهت وزارة الداخلية 2021وفي 
 5000قدرها  مالية بجميع التهم وحكمت رعليه بالسجن لمدة ثالثة أرعوام ودفع غرامة، 2022فبراير/شباط 

إجراءات االستئناف. وفي  غ بأي مورعد لم َباَشرةنه لم ي بلَّ حكم المحكمة، لك يهمحام واستأنفدينار مغربي. 
الحكم ضد زيان وأمرت بحبسه رعلى الفور،  االستئناف محكمة تدَ ، أيَّ 2022نونبر/تشرين الثاني  21

. وي جيز المسطرة الجنائيةمن قانون  414و 392 بناًء رعلى طلٍب من النيابة العامة، بموجب المادتين
رَّاس السجن محمد زيان، خالل احتجازه، . في السجن فوًرا إيداع المتهماألمر بك المللوكيل  القانون  ومنع ح 

ويعاني زيان من مشكالت صحية مستمرة، . من الحصول رعلى أي مواد للقراءة أو أي أدوات للكتابة
ا ، قّدم محاميه طلبً 2022دجنبر/كانون األول  2داخل السجن. وفي  ال ي تاح له اخاًص  اتتطلب رعالجً 

، 2022كانون األول دجنبر/ 5االستئناف بالرباط، لكنها رفضت الطلب في باإلفراج رعنه لدى محكمة 
 .تفسير لذلكأي  تقديمدون ب

م2021في نونبر/تشرين الثاني  اتهامات بالتحرش الجنسي واالبتزاز بالغ ضد محمد زيان بشأن  ، ق دِّّ
لى باالستناد إالتحرش الجنسي بتهام ا كل لنظر فيب اجوياإلدالء بمزارعم الأخالقية وتوجيه تهديدات. و 

ليست في موقع يسمح لها بالتحق ق من مدى صحة ، في حين أن منظمة العفو الدولية أسس موضورعية
إلى تهم االرعتداء الجنسي توجيه من  مّتبع مؤّخًرا وجود نمطالدولية تالحظ منظمة العفو و هذه االتهامات. 
حرية حقهم في  ةممارسفي ما يتعّلق ب مالحقتهم قضائًيااحتجازهم أو  إما في سياق ،منتقدي الحكومة

ل حَتَجز حالًيا،م  إحدى الصحف في مدير نشر وهو  ،رعمر راضي التعبير. ففي حالة لفريق العامل ا توصَّ
ما يتعلق باتهامات االغتصاب قد  إلى أن احتجازه في االحتجاز التعسفي التابع لألمم المتحدةب المعني

وفي  مجال الصحافة االستقصائية".كون نتيجة نشاطه في ال يمكن إال أن ت قضائيةٍ  بلغ حد "مضايقةٍ 
، بتهم االرعتداء الجنسي، 2020يونيو/حزيران  22ريسوني، الم حَتَجز منذ الحالة الصحافي سليمان 

لحقه في المحاكمة العادلة قد بلغت  نتهاكاتاالإلى أن  الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي خلص
 جعل احتجازه تعسفًيا.يما  جسامةمن ال

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde29/5184/2022/ar/
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 اإلنكليزية أو اإلسبانية أو الفرنسيةأو  العربية اللغةمخاطبة المفضلة: لغة ال

 األم تكماستخدام لغ أيًضا يمكنكم

 2023 آذار/مارس 28 :ُيرجى المبادرة بالتحرك في أسرع وقت ممكن قبل

إرسال المناشدات بعد المورعد  في حال رغبتمفي منظمة العفو الدولية في بلدكم،  مكتبوي رجى مراجعة 
 المحدد.

 (صيغ المذكر) محمد زياناإلشارة الُمفضلة:  االسم وصيغ


