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  2023 شباط/فبراير

 عاجل  تحرك
 اإلنسان  حقوق  عن  مدافع بإدانة حكم تأييد

 اإلنسان   حقوق   عن  المدافع   بحق  اإلدانة  حكم  بالرباط   االستئناف  محكمة  أيدت   شباط،/فبراير  20  في
  ، 2022  الثاني  تشرين/نونبر  7  في  درجة  أدنى  محكمة    أصدرته  قد   تكان  حكم   وهو  عثمان،  بن  رضا
  انتقد   ،يوتيوب  على  نشرها  فيديو  ومقاطع  االجتماعي  التواصل  منصات  على  له  بمنشورات  تتعلق  بتهم
  بسجنه   الحكم  مدة   ُخف َِّضت  االستئناف،  وخالل  .2021  إلى  نشرها  تاريخ  ويرجع  المغربية  الحكومة   فيها
. سال  بمدينة   1  العرجات  سجن   في  االنفرادي  الحبس  رهن  يزال   وال.  أعوام  ثالثة  من  الً بد   شهًرا،  18  إلى

  ممارسة   مجرد  إلى   يرجع  سجنه  أن   إذ   ،قيد    أو  شرط    أي  دون بو   الفور  على   عثمان   بن  عن  اإلفراج  يجب
 . التعبير حرية في حقه

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

 المغربية  المملكة حكومة رئيس

 أخنوش  عزيز السيد 

   توراكة - الملكي قصرال

 المغرب الرباط،

 ChefGov_ma@:  تويتر

 

 

 ،حكومةال رئيس السيد 

 ... وبعد  طيبة  تحية
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  حقوق   عن  مدافعوال  صحفي لل  التعسفي  االحتجاز  استمرار  بشأن  الشديد   قلقنا  عن  لإلعراب   إليكم  نكتب 
  في   حقه  ممارسة  مجرد  إلى  ترجع  بتهم   بإدانته الحكم  ُأي ِّد   شباط،/فبراير  20 ففي.  عثمان  بن رضا  اإلنسان،

  بعد   أعوام،   ثالثة  من  بدالً   شهرًا،  18  إلى  سجنه   مدة   أيًضا  القاضي  ض ف  وخ    . استئنافه  بعد   ،رالتعبي  حرية
  الهيئات   إهانة"  بتهم  ، 2022  الثاني  تشرين/نونبر  في  درجة  أدنى  محكمة    عن  الصادر  إدانته  حكم  تأييد 

عاءات   وتوزيع  بث "و  ،"بوظائفهم  قيامهم  أثناء  عموميين  موظفين  إهانة"و  ،"المُنظمة د ِّ   من   كاذبة  ووقائع  اِّ
  الجنائي،   القانون   مجموعة  من  2-447و   263و   265  الفصول  بموجب   ،"المعني  الطرف  موافقة  دون 

  تاريخها   يرجع  يوتيوب،  على  نشرها  فيديو  ومقاطع  فيسبوك  على  له  منشورات ب  التهم  هذه  تتصلو   .بالتتالي
  السياسيين،   المُحت ج زين  عن   اإلفراج  إلى  يدعوو   المغربية،  األمن  قوات   انتهاكات   فيها  نتقد يو   ،2021  إلى

  الشعب   مطالب ل  االستجابة  عن  تقاعسالو   وتهميشها،  الحرة  األصوات   بقمع  المغربية  الحكومة  ت هميو 
ر  .المغربي   ضد   التلقيح   بجوازات   الصلة   ذات   الحديثة  للتقنيات   األمن   قوات   استغالل   إمكانية  من  أيًضا   وح ذ 
 المؤيدين   والنشطاء  اإلنسان   حقوق   عن  المدافعين  سيما  ال  األفراد،  مراقبة  في  19-كوفيد   فيروس

 . للديمقراطية

  من   وغيره  التعذيب   على  المفروض   المطلق  الحظر  تنتهك  ظروف   ظل  في  عثمان  بن   رضا  ويُحت ج ز 
  نحو  مساحتها  تبلغ  زنزانة  داخل  المُطو ل  االنفرادي  الحبس  رهن  زيُحت ج    أنه  إذ .   السيئة  المعاملة  ضروب 

 والداه   وأخبر.  2022  أيلول /شتنبر  في  احتجازه  منذ   سال،  مدينةب  1  العرجات   سجن  في  متر  1.8  في  2.5
ق  الظروف  هذه  أن  الدولية  العفو  منظمة   معنوياته   بقاءإل   تهمحاوال  من  الرغم  ىعل  ثقياًل،  نفسيًا  أثرًا  به  تُلحِّ
  اآلخرين،   السجناء  عن  ويُعز ل  أسبوعيًا،  فقط  واحدة  مرة  االستحمام  له  ويُتاح .  كرامته   على   والحفاظ   مرتفعة

  سجين   ةرفقب  ،صغيرة  احةس  في  للتريُّض   يوميًا   ساعة  نصف  من  أكثر  زنزانته  من  بالخروج  له  يُسم ح  وال
  كل   إال  عائلية  زيارات   تلقي ب   له  يُسم ح   ال  اآلخرين،  السجناء  خالف   وعلى.  السجن  إدارة  تختاره  فقط  واحد 
 الكتب   تلقي  فقط  له  ويُتاح.  مرة  كل  في  أسرته  من  فقط  شخصْين  مع  دقيقة  15  الزيارة  وتستغرق   يومًا  15

  محامو   وطلب .  زوجتهل   صور  لديه   يكون   أن  من  ويُمن ع   السجن،  إدارة  دخولها  على  توافق  التي  والصحف
  أي   شرح  دون ب  الطلب   رفضوا  بالرباط   االستئناف  محكمة   قضاة  لكن   عنه،   المؤقت   اإلفراج   عثمان   بن  رضا

 نهائيال  الحكم  درجة،  المغرب   محاكم  أعلى  وهي  ،النقض   محكمة  الحًقا  تراجع  أن  المقرر  ومن  .أسباب 
 . بحقه الصادر

،   أو   شرط    أي  دون بو   الفور  على  عثمان  بن  رضا  عن  اإلفراج  على  نحثكم   إدانته   يحكم   وإلغاء  قيد 
 احتجازه  ينبغي  عنه،  يُفَرج   وريثما.  التعبير  حرية  في  حقه   ممارسة  إلى  فقط  يرجعان  أنهما  إذ  وسجنه،

  أيًضا   ونحثكم.  االنفرادي  الحبس  من  وإخراجه  السجناء  لمعاملة  الدولية  المعايير  تُلبي   ظروف  ظل  في
  الجنائية   لتحقيقاتلو   اإلنسان،  حقوق   نع  والمدافعين  والمُدو نين  الصحفيين  لمقاضاة  حد    وضع  على

 . التعبير حرية في حقهم ممارسة بسبب ضدهم،
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 والتقدير، االحترام  فائق بقبول وتفضلوا
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 إضافية  معلومات

  وناشط   الحقوقية،  الجمعيات   إحدى  ،اإلنسان  لحقوق   المغربية  الجمعية  في  عضو   هو   عثمان  بن  رضا
  عبر   ه تعليقات  بسبب   ،2011و  2007  بين  أعوام  أربعة   ةمد ل  ظلًما  ُسجِّن  أن  سبق   وقد .  وصحفي  سياسي 

 .اإلنترنت 

  بن   رضا  البيضاء   الدار  في  القضائية  للشرطة  الوطنية  الفرقة  استجوبت   ،2022  أيلول/شتنبر  9  وفي
  فيهم   وانتقد   2021  في   همنشر   ،يوتيوب   على  فيديو   ع يْ مقط  و   فيسبوك  على  له  منشور  بشأن  عثمان

 . التحقيقات   ذمة  على   باحتجازه   وأمرت   القضائية   للشرطة  الوطنية   الفرقة  عتقلتها   استجوابه،  وبعد .  السلطات 
  إهانة "بـ  عثمان  بن  رضا  الرباط  في  االبتدائية  بالمحكمة  الملك  وكيل  ات هم  ،2022  أيلول/شتنبر  10  وفي

عاءات  وتوزيع بث "و ،"بوظائفهم قيامهم أثناء عموميين  موظفين إهانة" و ،"الُمنظمة الهيئات    كاذبة  ووقائع اِّد ِّ
  الجنائي،  القانون   مجموعة  من  2-447و   263و  265  الفصول  بموجب   ،"المعني  الطرف  موافقة  دون   من

 . الصحية الطوارئ  حالة مرسوم انتهاكب  أيًضا وُأدين. بالتتالي

  احتجاًجا   ،2022  أيلول/شتنبر  9  من  بدًءا  يوًما،  18  لمدة  الطعام  عن  أيًضا  عثمان  بن  رضا  أضرب و 
 . التعسفي هاحتجاز  على

  ففي .  األخيرة  األشهر  في  متصاعد،  نحو  على  الُمعارِّضة،  األصوات   المغربية  السلطات  واستهدفت 
  زيان   محمد   البارز  اإلنسان  حقوق   محامي  المغربي  األمن  عناصر  اعتقل  ،2022  الثاني   تشرين/ نونبر

  بإهانة   زائفة  تهم  بينها  ومن  مختلفة،  مزعومة  بجرائم  تتصل  إليه  منفصلة  تهمة  11  توجيه  بعد   واحتجزته،
ًزا  يزال  وال.  الزوجية   والخيانة  والتشهير  مومية ع  ومؤسسات   موظفين   بمدينة   1  العرجات   سجن  في  ُمحت ج 

نة  على  ُحكِّم  ،2022  آب /غشت   وفي  .سال   عامْين   لمدة  بالسجن  كريم   فاطمة  المغربية  والناشطة  الُمدو 
 وفي.  القرآن  حول  ساخرة  تعليقات   فيها  أبدت   فيسبوك،  ىعل  منشورات   بسبب   مالية  غرامة  ودفع
  وعضوة   اإلنسان  حقوق   عن  المدافعة  ،العلمي  سعيدة  على  المحاكم  إحدى  حكمت   ،2022  نيسان/أبريل
  ن م  معاملتها  سوء   حول  منشوراتها  بسبب   عامْين  لمدة  بالسجن  ،"السياسي  االعتقال  ضد   مغربيات "  تجمع
ن   على  أيًضا  وُحكِّم  . والنشطاء  الصحفيين  لقمع  وانتقادها   الشرطة  أفراد   جانب   الشهر  في  األبلق  ربيع  الُمدو 
 التواصل  منصات   على  ُنشرا  فيديو  مقط ع يْ   في  الملك  إلى  اإلساءة  بتهمة  أعوام،  أربعة  لمدة  بالسجن  نفسه

 . االجتماعي

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde29/6397/2023/ar/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde29/6117/2022/ar/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2022/04/morocco-stop-investigation-human-rights-defenders/


 2023 شباط/فبراير 28: بتاريخ    الغربية الصحراء/المغرب      MDE 29/6493/2023: الوثيقة رقم    UA 91/22 :الثاني العاجل التحرك

  كانت   وسيلة    بأي  وتلقيها  اآلخرين  إلى  علومات الم  نقل   في   شخص   كل  حق   التعبير  حرية  في   الحق  ويشمل
  من و   اإلنسان  لحقوق   العالمي   اإلعالن  من  19  المادة  عليه  تُنص   لما  وفًقا  وذلك  ،للحدود   اعتبار    أي  ودون 
  إلى  وإضافة.  طرف  دولة  المغرب   مافيه  ُيشك ِّل  ن ذيلال  ،والسياسية  المدنية  بالحقوق   الخاص   الدولي  العهد 
 الفكر   حرية  أن  على  يُنص   الذي  ،25  الفصل  في  رالتعبي  حرية  في  الحق  المغربي  الدستور  حميي  ذلك،

 .أشكالها  بكل  مكفولة والتعبير

 

   اإلنكليزية أو الفرنسية أو العربية اللغة: المفضلة المخاطبة لغة

 األم  تكم لغ استخدام أيًضا يمكنكم

 2023 نيسان/أبريل 25 :قبل كنمم  وقت أسرع في بالتحرك المبادرة ُيرجى

  الموعد   بعد   المناشدات   إرسال  في  رغبتم  حال  في  بلدكم،  في  الدولية  العفو  منظمة  مكتب   مراجعة  وُيرجى
 . المحدد 

   /https://www.amnesty.org/ar/documents/mde29/6156/2022/ar :السابق التحرك رابط

 ( المذكر صيغ) عثمان بن رضا: المفضلة اإلشارة وصيغ االسم

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde29/6156/2022/ar/

