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لى الدعوة الكرمية لتقاسم هذه  مجيع املنظمني هلذا اللقاء ع يف البداية أن أتقدم ابلشكر اجلزيل إىل  يل    اامسحو 
اللحظة اهلامة اليت تعرب وال شك على االخنراط الفعلي واإلجيايب يف الدفاع عن قضااي وقيم حقوق اإلنسان  

القوانني والتشريع يف هذا اجملال وبصفة خاصة إلغاء   ببالدان، والبحث الدؤوب واملستمر يف إمكانيات تطوير 
مكوانت احلركة احلقوقية ببالدان  لعموم احلقوقيني واحلقوقيات وخمتلف  عقوبة اإلعدام والذي ظل مطلبا ملحا  

 ضمنها املرصد املغرب للسجون. 
واملنظمات  ، كجزء من شبكات واسعة من اجلمعيات  يف العاشر من أكتوبر اجلاري  املرصد املغريب للسجون خيلد

ملوضوع   هذه السنة  ةاملخصصاإلعدام،    لعقوبة اإلعدام الدورة التاسعة عشرة لليوم العاملي ضد عقوبة املناهضة
النساء اللوايت يواجهن خطر اإلدانة ابإلعدام واللوايت صدرت يف حقهن أحكام ابإلعدام أو اللوايت ُأعدمن،  

 وكذا النساء اللوايت استفدن من العفو أو متت تربئتهن. 

النوع اإلجتماعي اليت تواجهها النساء على  ن الصكوك القانونية الدولية ال تعاجل حاالت التمييز القائم على  إ
بعناصر أخرى من عناصر اهلوية مثل السن والتوجه اجلنسي    ااملستوى القانوين واإلجتماعي واليت ترتبط غالب

العقوبة عند حتديد  بثقل كبري  تزن  املسبقة  األحكام  هذه  النساء   ،والعرق،  عدد  أن  من  احملكومات  فبالرغم 
حسب املندوبية العامة  %2,44 نسبة  يعادل  أي ما    82امرأتني من جمموع  ال يتجاوز  حاليا   بالدان ابإلعدام يف  

من املهم جدا أن ندق انقوس اخلطر بشأن حاالت التمييز اليت تقع  إال أنه    ،إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 
 .النساء ضحااي هلا وعواقبها على العقوبة اليت يتم إصدارها

ملغريب للسجون مواكبا للنقاشات واملسامهات املرتبطة بقضية إلغاء عقوبة اإلعدام، داعيا يف  لقد ظل املرصد ا
   .هلابديلة    تمناسبات عديدة إىل إلغائها والبحث عن عقواب

وإذا كانت التجارب ختتلف ما بني دولة وأخرى، و إذا كان العامل ال يعرف وال يعرتف بنموذج حمدد أو مرجع  
معياري دقيق، فإنه من الطبيعي أن يطرح علينا موضوع إلغاء عقوبة اإلعدام ابملغرب، مسألة قانونية ذات أمهية  

،  وحمامني بعد إلغاء عقوبة اإلعدام  ةوقضاتعامل جمتمعا ومشرعني وحقوقيني  يحقيقية وهي البحث حول كيف  
وما هو اخليار الذي سيكون بديال له والذي حيافظ يف نفس احلني على الطابع اإلصالحي واإلدماجي لكل  



أن تفكيك هذا السؤال واجلواب عنه مبوضوعية مستحضرين   عقوبة؟ إننا يف املرصد املغريب للسجون نعترب
مكنة واستحضار املنطق اإلصالحي واإلدماجي يف كل مقاربة سيساعد على  جممل االختيارات واالقرتاحات امل

 تدقيق مطلب احلركة احلقوقية ببالدان يف هذا الصدد.  
لقد آن األوان لريفع املغرب حتفظاته حول إلغاء عقوبة اإلعدام حتت مربر أن األدبيات الدولية ال يوجُد فيها  

ا خيص  ما  إال  العقوبة،  هذه  إلغاء  يُوجب  املدنية  ما  للحقوق  الدويل  ابلعهد  امللحق  االختياري  لربوتوكول 
ومن جانب آخر أهنا    . والسياسية، وهو غري ملزم للدول، وهو الربوتوكول الذي رفض املغرب التصديق عليه

 قضية غري حمسومة جمتمعيّا وهي مربرات غري موضوعية وال تستند إىل أسس دقيقة.

فرغم ما يروج له من أن مشروع القانون اجلنائي اجلديد ينص على تقليص عدد اجلناايت اليت تصل عقوبتها  
جرمية، فإننا نرى أنه من الالزم اإللغاء التام هلذه العقوبة والبحث عن بدائل ممكنة    11إىل    31إىل اإلعدام من  

جعل احلق يف احلياة أمسى حق لكل إنسان  الذي    2011انسجام مع دستور  ،اإلعدامللجناايت اليت عقوبتها  
 وخمتلف املعايري واملواثيق الدولية يف هذا الباب. 

عموم اجلمعيات واهليآت املناهضة لتطبيق عقوق اإلعدام اخنراطنا الدائم  لإننا يف املرصد املغريب للسجون نؤكد 
ن النقاشات الدائرة حول القضية سياسيا معتربين أ  اإلعدام،واملستمر يف عموم املبادرات الداعمة إللغاء العقوبة  

واجتماعيا حتتم إجياد توازن بني محاية احلق يف احلياة واحلفاظ على النظام العام، ومن مت البحث عن حلول  
 .العقوبة لضمان احلق يف احلياة وبدائل هلذه 

مرحلة املقبلة تنخرط  خرج بتوصيات وبرانمج عمل لل تكامل النجاح والتوفيق ل  ههذ لندوتكمويف اخلتام نتمىن  
فيه مجيع الفعاليات املدنية واجلمعوية والسياسية يتوج ابإللغاء التام لعقوبة اإلعدام وهو املطلب الذي ظلت  

 . احلركة احلقوقية تطالب به وتناضل من أجله بكل وعي ومسؤولية
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