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 نبذة عن الكاتبة:
  

عاما   40عملت ألكثر من  ، وهي حمامية ابرزة  هي مديرة معهد حقوق اإلنسان التابع للرابطة الدولية لنقاابت احملامنيهيلينا كينيدي    البارونة
القضااي يف بريطانيا خالل تلك احلقبة، مبا يف ذلك قضية حصار شارع ابلكوم، وتفجري  أشهر  يف جمال القانون اجلنائي وعملت يف العديد من  

م فيها مايكل بيتاين، وتفجري السفارة اإلسرائيلية، وقنبلة السماد الكيماو   برايتون، ي،  واستئناف متهمي غيلفورد األربعة، وقضية التجسس اليت اُّته
  وحماولة تفجري طائرة خالل رحلتها فوق احمليط األطلسي. دافعت كينيدي عن اإلصالحات التشريعية لفائدة النساء، خاصة فيما يتعلق ابلعنف 

يات البشرية جلنسي واألسري وأرست منظومة الدفاع يف قضااي متالزمة النساء املعنفات يف احملاكم الربيطانية. ترأست اجمللس الربيطاين وجلنة الوراثا
ضااي العدالة.  عاما، حيث ترتأس اللجنة الفرعية لالحتاد األورويب املعنية بق  20يف اململكة املتحدة. وهي عضوة يف جملس اللوردات منذ أكثر من  

للجنة الربيطاين  الفرع  وهي  "عدالة"،  منظمة  ترأس  بوكرلجنة الدولية حلقوقيني كما  جائزة  مؤسسة  وترأس  مانسفيلد   .،  لكلية  مديرة  كانت 
 وتعمل أيضا مستشارة جلامعة شيفيلد هاالم. ، أبكسفورد

 

  عن مبادرة مؤسسة كلوين للعدالة ملراقبة احملاكمات "ترايل ووتش"
حماكمات األشخاص األكثر عرضة لإلساءة يف مجيع    إنصاف  تراقب مبادرة مراقبة احملاكمات "ترايل ووتش" التابعة ملؤسسة كلوين للعدالة

وتقّيم   العامل  اجلنسي،  أحناء  التوجه  مزدوجي/ات  واملثليني/ات،  الدينية  واألقليات  والفتيات  والنساء  الصحفيني  حماكمات  فيها  مبا  ها، 
حوالت النوع االجتماعي )جمتمع امليم( واملدافعني عن حقوق اإلنسان. ابستخدام هذه املعلومات، تدافع ترايل ووتش عن الضحااي ومتحويل/مت

 وتعمل على وضع تصنيف عاملي للعدالة لقياس مدى امتثال احملاكم احمللية للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان.
 

 

  

 

 

 

 
  

القانوين واالستنتاجات اليت خلصت إليها كاتبة التقرير وال يعرب ابلضرورة  يقدم هذا التقرير التقييم 
 عن رأي مؤسسة كلوين للعدالة 
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امللخص التنفيذ    
 

 

 

 

 

 

 
الريسوين وخطيبها 2019يف سبتمرب/أيلول   التابعة ملؤسسة كلوين للعدالة اإلجراءات اجلنائية ضد هاجر  مبادرة ترايل ووتش  راقبت   ،

رفعت األمني وطبيب أمراض النساء الدكتور مجال بلقزيز ومساعدين اثنني، ومها اختصاصي التخدير حممد اباب والكاتبة خدجية أزملاض. 
، وهي من الصحف املغربية القليلة املتبقية اليت تنتقد احلكومة،  أخبار اليومسوين صحفية يف الصحيفة اإلخبارية املستقلة  تعمل السيدة الري

 ": Dمنحت البارونة هيلينا كينيدي عضوة جلنة خرباء ترايل ووتش هذه احملاكمة درجة " 
حماكمة هاجر الريسوين بتهمة ممارسة اجلنس خارج إطار الزواج واإلجهاض غري القانوين، ح رمت السيدة الريسوين   لدى

من احلقوق األساسية اليت حيميها العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية، مبا يف ذلك حقها يف احملاكمة من قبل  
صيلية اليت مجعها مراقبو ترايل ووتش حول مجيع اإلجراءات والتقرير املتاح حمكمة مستقلة وحمايدة. تكشف املالحظات التف

بشأهنا عن وقوع العديد من انتهاكات احلق يف احملاكمة العادلة، أثرت بال شك يف نتيجة احملاكمة وتسببت يف ضرر كبري، 
 ا التقرير. " وفقا للمنهجية املنصوص عليها يف مرفق هذDومن مث حتصل هذه احملاكمة على درجة " 

 
بداية، تتعارض القوانني املغربية املتعلقة ابإلجهاض وممارسة اجلنس خارج إطار الزواج اليت حوكمت مبوجبها السيدة الريسوين 

 مع معايري حقوق اإلنسان.
 

الريسوين   السيدة  اعتقلت  فالسلطات  األخرى.  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  من  للعديد  الريسوين  السيدة  تعرضت  كما 
زُّتا بشكل تعسفي بزعم أهنا كانت تبدو "شاحبة" بعد أن غادرت عيادة طبية كانت تراقبها على أساس معلومات  واحتج

عدم   انتهاك حلقها يف  موافقتها، يف  بدون  لفحص طيب  على اخلضوع  الريسوين  السيدة  السلطات  غامضة. مث أجربت 
لشرطة السيدة الريسوين حبقوقها حني اعتقاهلا، ورفضت متكينها التعرض للمعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة. كما مل تبلغ ا

 من االتصال مبحام. 
 

أثناء حماكمة السيدة الريسوين، تبني من خالل استجواب القاضي ومالحظاته حتيز ه ضد املدعى عليها، وهو انتهاك حلقها 
تعامل القاضي مع حمضر غرِي موقَّع قدمته النيابة العامة على أنه اعرتاف من السيدة  ،يف افرتاض براءُّتا. على سبيل املثال

السيدة الريسوين على بناء دفاعها برفض االستماع  دون قدرة  الريسوين، رغم أهنا نفت اإلدالء مبضمونه. كما حالت احملكمة  
احملاكمة غري العادلة، أ دينت السيدة الريسوين    إىل بعض الشهود أو رفض السماح هلا بتقدمي أدلة جديدة. ويف ختام هذه

 خطيبها والطبيب الذي عاجلها ومساعدان طبيان.وهم ن، و وأربعة آخر 
 

العديدة اليت لوحظت قبل حماكمتها وخالهلا، فضال عن مسعة السيدة  الريسوين، واملخالفات  ولغياب أدلة ضد السيدة 
عملها كصحفية. لالريسوين كصحفية تنتقد احلكومة املغربية، هناك ما يدعو لالعتقاد أبن متابعة السيدة ريسوين كانت  

 سع تشنها احلكومة ضد املنابر اإلعالمية املستقلة. وتؤكد هذا االستنتاَج تقارير أخرى بشأن محلة أو 
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كتبت السيدة الريسوين عدة مقاالت يف صحيفة    1  .2009وقد اختذت احلكومة العديد من اإلجراءات ضدها منذ إنشائها يف عام  
كما أن أفرادا آخرين من عائلتها منتقدون معروفون    2شعبية املناهضة للحكومة واليت ع رفت بـ"احلراك"، عن حركة االحتجاج ال  أخبار اليوم

للحكومة. أ دينت السيدة الريسوين مع املتهمني األربعة بعد جلسات استماع استمرت يومني. وتثري العديد من عناصر حماكمة السيدة 
 سية. الريسوين خماوف من أن القضية ذات دوافع سيا 

 
* * * 

 
، ألقت الشرطة يف العاصمة املغربية الرابط القبض على السيدة الريسوين والسيد األمني والدكتور بلقزيز  2019أغسطس/آب  31يف 

إن  الريسوين. قالت السلطات  أزملاض واستجوبتهم لالشتباه يف إجراء الدكتور بلقزيز عملية إجهاض للسيدة  والسيد اباب والسيدة 
السيدة الريسوين كانت غري متزوجة حينئذ، وابلتايل فقد ارتكبت جرمية اإلجهاض وجرمية ممارسة اجلنس خارج نطاق الزواج مع خطيبها 

من قانون العقوابت املغريب اليت جترّم "اإلجهاض عمدا" عندما    454السيد رفعت األمني. أدينت السيدة الريسوين مبوجب املادة  
اليت جترّم العالقات اجلنسية بني من "ال تربط بينهما  490ري حلماية صحة املرأة وبغري موافقة الزوج واملادة يكون اإلجهاض غري ضرو 

 عالقة زوجية". 

، تعكس األدلة واملعلومات والشهادات املتاحة مؤشرات على  2019أغسطس/آب  31منذ بداية التحقيق يف اإلجهاض املزعوم يف 
فع غري سليمة. ويشمل ذلك، يف مجلة أمور، ندرة مقاضاة األشخاص هلذه اجلرائم يف املغرب وأن استهداف وحماكمة انتقائية ودوا

وأفراد عائلتها ممن انتقدوا   أخبار اليومشرطة الرابط، لدى استجواهبا السيدة الريسوين، سألتها عن كتاابُّتا السياسية وموظفني آخرين يف  
وعالوة على ذلك، طوال التحقيق، خالفت الشرطة مرارا وتكرارا اإلجراءات اجلاري هبا العمل، وكثريا ما بدا أهنا خالفت   3  احلكومة.

شروط بشأن التحقيقات والتفتيش واملصادرة واالعتقال ومعاملة  عدة  بشكل صريح قانون املسطرة اجلنائية املغريب، الذي ينص على  

 
، على العنوان 2019سبتمرب/أيلول  9هيومن رايتس ووتش، املغرب: حماكمة بسبب مزاعم حول احلياة اخلاصة،  1

https://www.hrw.org/ar/news/2019/09/09/333667 . 
، على العنوان 2017يونيو/حزيران ، Morocco Protests: Four Things You Need to Know، 9يب يب سي،   2

40219452-africa-https://www.bbc.com/news/world .  انطلقت هذه االحتجاجات بعد موت ابئع أمساك سحقا بشاحنة لنقل النفاايت
 Morocco Protests: Death of Fish-Seller Triggers Rareبعدما حاول اسرتجاع شحنة مسك صادرُّتا السلطات. يب يب سي، 

Demonstrations، 30  37819308على العنوان  ،2016أكتوبر/تشرين األول-africa-https://www.bbc.com/news/world .  تطورت
على قضااي الفساد والبطالة واحتجاز النشطاء وسوء الظروف املعيشية وُّتميش سكان الريف.  هذه املظاهرات من احتجاجات ضد احلكومة إىل احتجاجات تركز 

 واعت قل املئات ملشاركتهم يف االحتجاجات. 
على العنوان  ،2019سبتمرب/أيلول  4، هاجر الريسوين يف أول رسالة من زنزانتها: سألوين عن عمي أمحد وسليمان وكتاابيت أكثر من التهم امللفقة يل، 24اليوم 3

https://www.alyaoum24.com/1295019.html ،عم السيدة الريسوين، أمحد عبد السالم الريسوين، هو رئيس االحتاد العاملي لعلماء املسلمني ،
رب منظمة مستقلة حلقوق  وعمها اآلخر سليمان الريسوين، صحفي ينتقد احلكومة، وابن عمها يوسف الريسوين، األمني العام للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان، وهي أك 

سبتمرب/أيلول   9هلا اتريخ طويل من االستهداف من طرف الدولة. هيومن رايتس ووتش، املغرب: حماكمة بسبب مزاعم حول احلياة اخلاصة، اإلنسان يف البالد، و 
 . https://www.hrw.org/ar/news/2019/09/09/333667، على العنوان 2019

 

https://www.hrw.org/ar/news/2019/09/09/333667
https://www.bbc.com/news/world-africa-40219452
https://www.bbc.com/news/world-africa-37819308
https://www.alyaoum24.com/1295019.html
https://www.hrw.org/ar/news/2019/09/09/333667
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غم من هذه املخالفات اإلجرائية، وفضال عن غياب أدلة تبني أن السيدة الريسوين كانت حامال، أيّد املتهمني واستجواهبم. وعلى الر 
 4وكيل امللك مع ذلك سلوك الشرطة، وقال للمحكمة إن الشرطة تصرفت بشكل صحيح.

فرتضة من جمهول، أبن عملية  وعالوة على ذلك، كان األساس املزعوم العتقال السيدة الريسوين ضعيفا للغاية. فبناء على معلومات م 
اخلضوع إجهاض ستجرى يف عيادة طبية، احتجزت الشرطة السيدة الريسوين ابتداء بناء على الشحوب واإلعياء الظاهرين عليها عقب  

ا جراء طيب، مث أجربُّتا على اخلضوع لفحص طيب اقتحامي حبثا عن أدلة على اإلجهاض املزعوم. ورغم رفضها اخلضوع للفحص، نقلتهإل
الشرطة إىل املستشفى حيث أجري هلا فحص بدين وفوق صويت، و ثّقت نتائجه يف تقرير مل يتضمن أي مالحظات تشري إىل وقوع  
إجهاض، لكن عنوانه كان رغم ذلك "فحص طيب إلجهاض". إذا نظران يف احملضر نظرة شاملة، يتبني أن املتابعة القضائية رمبا متت  

 لدوافع  غري سليمة. 

كمة املنعقدة يف الرابط مسحت لكل حمامي الدفاع ابلرتافع إال أن القاضي قاطع احملامني يف كثري من األحيان وحال دون  رغم أن احمل
ورمبا حاولت    اإليضاحيةلعروض  شبه ابتقدميهم حجَجهم كاملة )ومع ذلك، جيب مالحظة أن مرافعات عدد من حمامي الدفاع كانت أ

أس أوحى  التكرار(.  تفادي  أنه  احملكمة  املتهمني  استجواب  القاضي يف  عليهم  لوب  ملفاُّتم حكم  احملكمة يف  نظر  قبل  مسبقا، حىت 
مخستهم. كما رفض القاضي استقبال شهود إضافيني رغم وجود العديد من الوقائع املتنازع بشأهنا. وهذا يثري خماوف بشأن احلق يف 

 احملاكمة من قبل حمكمة حمايدة.

دين املتهمون اخلمسة مجيع هم، وحكم على كل من السيدة الريسوين وخطيبها بسنة واحدة حبسا انفذا ، أ  2019سبتمرب/أيلول  30يف 
وغرامة، وحكم على الدكتور بلقزيز بسنتني حبسا انفذا وغرامة، والسيد اباب بسنة واحدة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة والسيدة أزملاض  

عفوا عن املتهمني    2019أكتوبر/تشرين األول    16 هناية املطاف، أصدر ملك املغرب يف  بثمانية أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة. يف
ع،  و السيدة الريسوين واملتهمالذي تعرضت له كون تدخل أعلى مستوايت احلكومة املغربية صّحح الظلم رغم  اخلمسة.  ن معها أمر مشجِّ

ض وممارسة اجلنس خارج إطار الزواج ال زالت على ما هي عليه وميكن  من املهم فهم أخطاء احملاكمة، ألن قوانني املغرب بشأن اإلجها 
استخدامها ضد آخرين ألغراض سياسية. كما أن العفو ليس تربئة من حيث األ سس املوضوعية، حبيث يف نظر النظام القانوين املغريب،  

أهنا مل تثبت ضدهم ثبوات معقوال، وذلك بعد حتقيق    ال تزال السيدة الريسوين واملتهمون معها مذنبني ابرتكاب جرائم يرى هذا التقرير
 وحماكمة منقوصني يف جوهرمها.

 

 

  

 
 )التمس السيد وكيل امللك اإلدانة... حماضر الشرطة القضائية سليمة"(.  15نص احلكم، ص. انظر  4
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معلومـــات أســـــاسية    

 أ. السياق السياسي والقانوين 
  ، احلكومةيبدو أن القضية املرفوعة ضد السيدة الريسوين متثل منطا أوسع تتبعه السلطات املغربية الستهداف الصحفيني الذين ينتقدون  

والذين يكتبون عن احتجاجات احلراك، من خالل مالحقات انتقائية، وغالبا بسبب   أخبار اليومال سيما الصحفيني العاملني يف  
م توفيق بوعشرين، مدير   السابق، ابالعتداء    أخبار اليومجرائم ال عالقة هلا على اإلطالق بعملهم الصحفي. على سبيل املثال، اُّته

عاما يف قضية وجد فريق األمم املتحدة العامل املعين مبسألة االحتجاز التعسفي أهنا كانت مشوبة   12اجلنسي وح كم عليه ابلسجن 
 5ابالنتهاكات.

بلجنة برملانية   عبد احلق بلشكر، بتهمة نشر أخبار تتعلق  أخبار اليومهناك مثال آخر، وهو مالحقة أربعة صحفيني، من بينهم مراسل  
رغم أن التهم املتعلقة مبثل هذه "االنتهاكات" كان ينبغي اعتبارها خمالفات مدنية مبوجب قانون الصحافة والنشر   6لتقصي احلقائق.

ام  فإن الصحفيني الذين كانوا حيققون يف فساد مزعوم يتعلق بلجنة لتقصي احلقائق حول إفالس الصندوق املغريب للتقاعد لع  7املغريب،
 8مت اُّتامهم جنائيا. وح كم على الصحفيني ابلسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ. 2016

وجدت "هيومن رايتس ووتش" أمثلة أخرى على االستهداف الواضح لصحفيني وأفراد مستقلني آخرين مرتبطني حبركات املعارضة، 
هذه احملاكمات منطا مشاهبا ملا عاشته السيدة الريسوين،    وحبسب هيومن رايتس ووتش، تتبع   9مبا يف ذلك من قبل الشرطة يف الرابط. 

 10مبا يف ذلك االستناد إىل "معلومات" م ريبة وسوء تصرف الشرطة لدى مجع األدلة. 

 
، على العنوان 85/2018فريق األمم املتحدة العامل املعين مبسألة االحتجاز التعسفي، بوعشرين ضد املغرب، رقم  5

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session83/A_HRC_WGAD_2018_85.p
df ، ،على العنوان 2019أبريل/نيسان  12أنظر أيضا هيومن رايتس ووتش، املغرب: صحفي مسجون عالق يف نظام عزلة تعسفي ،

solitary-abusive-stuck-journalist-jailed-https://www.hrw.org/news/2019/04/12/morocco# . 
، Morocco Hands Local Journalists Suspended Prison Sentences, Expels Dutch Journalistجلنة محاية الصحفيني،  6
prison-suspended-journalists-local-hands-https://cpj.org/2019/04/morocco-، على العنوان 2019أبريل/نيسان  8

.phps . 
  Mission Journal: Morocco's New Press Law Undermined by Draft Penal Code ،29جلنة محاية الصحفيني،  راجع 7

law-press-new-moroccos-journal-issionhttps://cpj.org/blog/2016/07/m- على العنوان، 2016يوليو/متوز 
.php-undermined 

 ، على العنوان2019مارس/آذار  Suspended Prison Sentences for Four Moroccan Journalists ،27جلنة محاية الصحفيني،  8
journalists-moroccan-four-sentences-prison-https://rsf.org/en/news/suspended. 

 ن، على العنوا 2015يونيو/حزيران  Morocco: Prison Terms for Adultery  ،2هيومن رايتس ووتش،  9
https://www.refworld.org/docid/5575792e4.html. 

ُّتام  ورا لتستند إليها ال السابق )وصف ملا قال إنه إجبار الشرطة اثنني من معارفه، ومها رجل وامرأة، على التعري، حيث رتبت شرطة الرابط الغرفة والتقطت هلما ص 10
 الصديقني ابلزان(. 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session83/A_HRC_WGAD_2018_85.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session83/A_HRC_WGAD_2018_85.pdf
https://www.hrw.org/news/2019/04/12/morocco-jailed-journalist-stuck-abusive-solitary
https://www.hrw.org/news/2019/04/12/morocco-jailed-journalist-stuck-abusive-solitary
https://www.hrw.org/news/2019/04/12/morocco-jailed-journalist-stuck-abusive-solitary
https://cpj.org/2019/04/morocco-hands-local-journalists-suspended-prison-s.php
https://cpj.org/2019/04/morocco-hands-local-journalists-suspended-prison-s.php
https://cpj.org/blog/2016/07/mission-journal-moroccos-new-press-law-undermined-.php
https://cpj.org/blog/2016/07/mission-journal-moroccos-new-press-law-undermined-.php
https://rsf.org/en/news/suspended-prison-sentences-four-moroccan-journalists
https://www.refworld.org/docid/5575792e4.html
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على مؤشرها العاملي حلرية الصحافة الذي يقيم سنواي مستوى   135، صنفت "مراسلون بال حدود" املغرب يف املرتبة  2019يف عام  
وأبلغت عن تعرض الصحفيني ملضايقات قضائية يف املغرب، مبا يف ذلك عرقلة عمل منابر اإلعالم    11دولة،  180يف    حرية الصحافة

احمللية واألجنبية اليت تسعى إىل تغطية االحتجاجات، ومقاضاة الصحفيني املِهنيني والصحفيني املواِطنني الذين ح كم على العديد  
 12ني األجانب.منهم ابلسجن، وطرد العديد من الصحفي

ك فيما يتعلق ابلنظام القانوين املغريب بشكل أعّم، أ ثريت شواغل بشأن استقالل القضاء املغريب ونزاهة اإلجراءات القانونية، مبا يف ذل
مبا يف ذلك  للحكومة،  املتصوَّرين فقد ورد أن احملاكم است خدمت ملعاقبة املعارضني  13ما يتصل ابحلق يف اإلجراءات القانونية الواجبة. 

أبلغت منظمة "فريدوم هاوس" أبن احملاكم ال    15بل واحتج قضاة يف املغرب مطالبني ابالستقالل عن السلطة التنفيذية.   14منتقدوها. 
 16القانون، مبا يف ذلك االعرتافات القسرية. إنفاذتتمسك دائما ابإلجراءات القانونية الواجبة وتقبل أدلة معيبة ابنتهاكات 

 ب. تسلسل األحداث  

وهو   17، أ لقي القبض على السيدة الريسوين وخطيبها السيد األمني،2019أغسطس/آب  31يف حوايل الساعة العاشرة صباح يوم 
انشط حقوقي سوداين، يف الرابط أثناء مغادرُّتما عيادة طبية. وحبسب السيدة الريسوين، فقد ذهبت إىل العيادة يف حوايل الساعة 

 
-Morocco/Western Sahara: Growing Judicial Harassment ،https://rsf.org/en/moroccoمراسلون بال حدود،  11

western-sahara . 
 السابق.  12
 ، على العنوان2018يناير/كانون الثاين  18املغرب/الصحراء الغربية،  –هليومن رايتس ووتش  2018على سبيل املثال، التقرير العاملي  13

chapters/325359-report/2019/country-https://www.hrw.org/ar/worldمنظمة العفو الدولية،  ؛Amnesty 
International, Amnesty International Submission for the UN Universal Periodic Review 27th Session of 

the UPR Working Group على العنوان2017املغرب، مايو/أاير  – 2017، أبريل/نيسان ، 
https://www.refworld.org/docid/590c86804.htmlو الدولية، ؛ منظمة العفAmnesty International Report 2016/17 

Morocco/Western Sahara - ،22  على العنوان 2017فرباير/شباط ،https://www.refworld.org/docid/58b033d2a.html. 
https://freedomhouse.org/report/freedom-، على العنوان MoroccoFreedom in the World 2019 :فريدوم هاوس،  14

world/2019/morocco . 
 ، على العنوان2012أكتوبر/تشرين  Judges in Morocco Lead Sit-In Calling for Autonomous Judiciary ،6نيويورك اتميز،  15
-weak-of-protests-lead-morocco-in-https://www.nytimes.com/2012/10/07/world/africa/judges

judiciary.html-orruptiblecاحلقوقيني الدولية، راجع جلنة  ؛Reforming the Judiciary in Morocco (2013)  ،
https://www.refworld.org/pdfid/530f06dc4.pdf. 

https://freedomhouse.org/report/freedom-، على العنوان Freedom in the World 2019: Moroccoفريدوم هاوس،  16
world/2019/morocco . 

نه  قال السيد األمني إرغم كون السيد األمني والسيدة الريسوين خطيبني، قال السيد األمني يف شهادته إنه والسيدة الريسوين متزوجان شرعا. على وجه التحديد،  17
 نظر القانون. وذكر السيد والسيدة الريسوين مل يتمكنا من إجناز عقد زواجهما حىت يستلما الواثئق الالزمة من مسقط رأسه السودان، ولذلك فإهنما مازاال خطيبني يف

 مني أن شاهدين حضرا زواجهما ابلفاحتة كما يشرتط. األمني أنه والسيدة الريسوين متزوجان ابلفاحتة، أي زواجا صحيحا شرعا، رغم عدم إجناز العقد، وذكر السيد األ

https://www.hrw.org/ar/world-report/2019/country-chapters/325359؛
https://www.hrw.org/ar/world-report/2019/country-chapters/325359؛
https://www.hrw.org/ar/world-report/2019/country-chapters/325359؛
https://www.refworld.org/docid/590c86804.html
https://www.refworld.org/docid/58b033d2a.html
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/morocco
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/morocco
https://www.nytimes.com/2012/10/07/world/africa/judges-in-morocco-lead-protests-of-weak-corruptible-judiciary.html؛
https://www.nytimes.com/2012/10/07/world/africa/judges-in-morocco-lead-protests-of-weak-corruptible-judiciary.html؛
https://www.nytimes.com/2012/10/07/world/africa/judges-in-morocco-lead-protests-of-weak-corruptible-judiciary.html؛
https://www.nytimes.com/2012/10/07/world/africa/judges-in-morocco-lead-protests-of-weak-corruptible-judiciary.html؛
https://www.refworld.org/pdfid/530f06dc4.pdf
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/morocco
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/morocco
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قال الدكتور   18التاسعة صباحا لتلقي الرعاية الطبية عن آالم حادة يف البطن، تَبني أن سببها تكبد دموي يتطلب تدخال جراحيا. 
مة إن حالتها كانت تعّرض حياُّتا للخطر. مل يرافقها خطيبها إىل العيادة يف ذلك الصباح، لكنه جاء إىل العيادة بلقزيز أمام احملك

 الحقا لدفع مستحقاُّتا.

قال رجال الشرطة الذين ألقوا القبض على السيدة الريسوين والسيد األمني إهنم حتركوا استنادا إىل "معلومات" مفادها أنه من املقرر  
ورأوا السيدة الريسوين خترج من العيادة، والحظوا عليها شحواب وإعياء شديدا،    19ملية إجهاض يف العيادة يف ذلك الصباح،إجراء ع

قالت الشرطة إن شحوهبا والتعب الظاهر عليها عند مغادرُّتا العيادة كاان دليال كافيا العتبار      20فافرتضوا أهنا خضعت إلجهاض للتو. 
السيدة الريسوين ض بطت "متلبسة" يف مسرح اجلرمية، أي اإلجهاض املزعوم، فمارست الشرطة صالحياُّتا املفرتضة مبوجب املادتني 

عض إجراءات التحقيق، مبا يف ذلك، يف مجلة أمور، تفتيش العيادة ومصادرة من قانون املسطرة اجلنائية املغريب يف اختاذ ب  57و  56
الريسوين   السيدة  من  اعرتف كل  الشرطة،  واستجواهبم. وحبسب  اآلخرين  واملتهمني  الريسوين  السيدة  واحتجاز  أخرى  ومواد  واثئق 

رغم أن السيدة الريسوين والدكتور   21ويل،والدكتور بلقزيز أبن السيدة الريسوين خضعت لعملية إجهاض خالل هذا االستجواب األ
 22بلقزيز نَفيا اإلدالء بتلك األقوال فيما بعد.

القانونية الواجبة. فَلم ت بّلغ السيدة الريسوين حبقها يف شابت استجواَب السيدة الريسوين على وجه اخلصوص انتهاكاٌت لإلجراءات  
 23  حام، وكالمها حقان مكفوالن مبوجب القانون الدويل والقانون املغريب.التزام الصمت قبل االستجواب، ور فض طلبها االتصال مب

رفضت السيدة الريسوين التوقيع على حمضرين الستجواهبا، يتضمنان اعرتافات مفرتضة. كما م نعت أثناء احتجازها من تناول املضاد 
 ي قّدم هلا  مل  ة االستجوابعملي  أثناء  أبنهالريسوين  السيدة    كما أفادت  24احليوي الذي وصفه هلا الدكتور بلقزيز بعد العملية اجلراحية.

أكثر مما س ئلت عن التهم املوجهة  أخبار اليومكما ذكرت أهنا س ئلت خالل االستجواب عن عملها يف   25اء. املطعام و ال قليل من الإ
 26إليها. 

 
حجج أخرى   هناك شيء من عدم االتساق يف بعض حجج الدفاع، مبا يف ذلك اإلشارة كون تكبد دموي هو سبب زايرة السيدة الريسوين للعيادة، يف حني تشري  18

 إىل احتمال حدوث إجهاض. 
ة إجهاض إلحدى وصفت "املعلومات" اليت تلقتها الشرطة كالتايل: "بناء على معلومات توصلت هبا مصلحة الشرطة بكون الطبيب )...( وأبنه بصدد إجراء عملي 19

كيف حدث ذلك؟ هل   :()سأل أحد حمامي الدفاع )دون تلقي إجابة 2019سبتمرب/أيلول  16. أنظر أيضا مالحظات املراقب، 2زبوانته". انظر نص احلكم، ص. 
 است خدم تنصت هاتفي؟ أو جتسس؟ كيف عرفوا أن الطبيب جيري عمليات إجهاض؟(

)ذكر حمضر الشرطة أهنم الحظوا "شحواب وإعياء" ابديني على هاجر، مما جعلهم يعتقدون أن األمر يتعلق   2019سبتمرب/أيلول  16أنظر مالحظات املراقب،  20
 بعملة إجهاض"(. 

 (.3و 2م، )ص. أنظر نص احلك 21
 )"أجاب )الظنني( األول )...( أنه مل يقل لضابط الشرطة أبن الظنينة هاجر الريسوين كانت حامل وأبنه أجرى هلا عملية إجهاض"(.  12أنظر نص احلكم، ص.  22
ز حبقوقه، حقه يف استشارة حمام والتزام )أشار أيضا إىل وجوب إبالغ أي شخص يتعرض لالعتقال واالحتجا 2019سبتمرب/أيلول  16أنظر مالحظات املراقب،  23

 الصمت، لكن هذه األمور مل حتقق يف هذه القضية(. 
 .14أنظر نص احلكم، ص.  24
 السابق.  25
 .3أنظر أعاله، رقم  26
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"التلبس"، واليت تسمح للشرطة ابلتحقيق    حالة املغريب بشأنبعد عدة ساعات من االستجواب واالستناد املزعوم على أحكام القانون 
الفوري يف اجلرمية واحلفاظ على األدلة، نقلت الشرطة السيدة الريسوين إىل مستشفى آخر، حيث أمروا طبيبا أو أكثر إبجراء فحص  

 28فحص كان مؤملا للغاية.وقالت السيدة الريسوين يف شهادُّتا إن ال 27مهبلي اقتحامي للسيدة الريسوين دون موافقتها.

مل  ه. فعلى سبيل املثال، رغم استجواب مجيع املتهمني، قال عدد منهم إنشابت خمالفاٌت إجرائية معاملَة املتهمني مع السيدة الريسوين
 أنه "مل يكن  وأكد السيد رفعت األمني  29يتم إطالعهم على حماضر توّضح ابلتفصيل األسئلة اليت ط رحت عليهم وال إجاابُّتم املفرتضة.

ومل   30يعرف شيئا مما ذ كر يف احملضر رغم أنه ألقى نظرة سريعة عليه قبل التوقيع عليه"، مشريا إىل أنه مل يتناول طعاما يذكر ذلك اليوم. 
ومع    يوقع أي من املتهمني اآلخرين حماضر استجواهبم. كما أعرب الدفاع عن قلقه من كون السيد األمني ال يتقن اللهجة املغربية،

 ذلك، مل ت وّفر له مساعدة لغوية. 

ومكثوا رهن االعتقال   ،2019سبتمرب/أيلول    2بعد االعتقال واالستجواب، و جهت إىل السيدة الريسوين ومن معها ُّتم رمسية يف  
 .2019سبتمرب/أيلول  30السابق للمحاكمة، رغم حماوالت لإلفراج عنهم بكفالة، حىت إدانتهم يف  

العامة أبقوال املتهمني غري املوقّعة، واليت تضمنت اعرتافات مزعومة أنكر املتهمون اإلدالء هبا. كما أثناء احملاكمة، تق  النيابة  دمت 
 عرضت النيابة العامة تقرير الفحص الطيب الذي أ جري للسيدة الريسوين دون موافقتها، والذي كان بعنوان "فحص طيب إلجهاض". 

٪ مما تكون عليه عند  15اضا، على أن نسبة هرمون معني يف دم السيدة الريسوين كانت حوايل  قدم حمامي الدفاع دليال، مل يلق اعرت 
على وجه التحديد، ذكر التقرير الذي وثّق الفحص الطيب غري الطوعي للسيدة الريسوين    31امرأة يف األسبوع الثامن من محلها كما ز عم.

ولو كانت السيدة الريسوين حامال يف اسبوعها  (،  mIU/mlوحدة دولية /مل )  13585.90كان    BHCGأن مستوى هرمون  
كما عرض حمامي الدفاع تقدمي واثئق لتأكيد (.  mIU/mlوحدة دولية /مل )   90000الثامن لكان هذا اهلرمون قد وصل إىل نسبة  

والطبيب الذي   القران  دعق  ءأثنا وسعى الستدعاء شهود زواج السيدة الريسوين    32عقد الزواج بعد ألجلها،   ي نجزاألسباب اليت مل   
 34لكن القاضي رفض.  33ديل بشهادته،أجرى هلا الفحص الالزم للزواج لي  

 
 .7أنظر نص احلكم، ص.  27
 .14؛ أنظر نص احلكم، ص. 2019سبتمرب/أيلول  23أنظر مالحظات املراقب،  28
 قرأ عليه رغم حماولته ذلك(. لدكتور بلقزيز يؤكد أنه مل يطلع على حمضر الشرطة ومل ي  )ا  14أنظر نص احلكم، ص.   29
 .14أنظر نص احلكم، ص.  30
 .17أنظر نص احلكم، ص.  31
 )أضاف "أنه يتوفر على ما يفيد أنه تقدم بطلب الزواج للسفارة(.  33أنظر نص احلكم، ص.   32
 . 2019سبتمرب/أيلول  16أنظر مالحظات املراقب،  33
 . 2019سبتمرب/أيلول  16أنظر مالحظات املراقب،  34
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تلقتها كان القاضي يتعامل مع حجج الدفاع بع جالة. فتأكيدا لوقوع حالة "التلبس" مثال، بدا أنه اعتمد فقط على "املعلومات" اليت 
كما استخدم القاضي يف كثري من األحيان عبارات يف استجوابه تظهر حكما مسبقا بذنب املتهمني. على سبيل املثال،   35الشرطة. 

كثريا ما كان القاضي يوّجه أسئلة يبدو أهنا تستند إىل االعرتافات اليت زعمت الشرطة تسجيلها يف احملاضر، حىت بعد أن نفى املدعى  
على سبيل املثال، عند استجواب كاتبة العيادة، أكد القاضي أهنا   36بتلك التصرحيات أو أنكروا جوهرها يف شهاداُّتم.  عليهم اإلدالء

بعد أن أنكرت الكاتبة ذلك، أكد  37قالت إن "الطبيب أجرى إجهاضا... )الريسوين( كانت حامال، فجاءت وخضعت للتخدير".
   شرطة"، معتمدا بال قيود على حماضر الشرطة يف اعرتافات نفاها املتهمون مرارا وتكرارا.ْحِت به للالقاضي جمددا: "أان أنقل ما صرّ 

حجج النيابة العامة )على سبيل املثال، برفض حجج السيدة الريسوين والسيد األمني أبهنما متزوجان   مث اعتمد القرار النهائي للقاضي
إىل أن املتهمني مل يقّدما أي دليل خلص    38، عقد القران ة احلاضرين لدى  . ورغم رفض القاضي السماح بشهاد)إجناز العقدشرعا دون  

 على أهنا متزوجان.

، أصدر ملك املغرب عفوا ملكيا عن السيدة الريسوين واملتهمني  2019أكتوبر/تشرين  16يف 
  39معها. 

 
 .19. أنظر أيضا احلكم، ص. 2019سبتمرب/أيلول  23أنظر مالحظات املراقب،  35
 )سؤال موجه للدكتور بلقزيز "إذن كانت حامال وفقدت اجلنني؟"(. 2019سبتمرب/أيلول  23أنظر مالحظات املراقب،  36
 . 2019سبتمرب/أيلول  23أنظر مالحظات املراقب،  37
 .12أنظر نص احلكم، ص.  38
،  2019أكتوبر/تشرين األول  France24، Moroccan King Pardons Journalist Jailed for Having an Abortion،16انظر  39

-https://www.france24.com/en/20191016-moroccan-king-pardons-journalist-jailed-for-havingعلى العنوان 
an-abortion . 
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 املنــــــهجية 
 أ. مرحلة املراقبة 

 
مؤسسة كلوين للعدالة، أرسلت مؤسسة كلوين للعدالة مراقبني، مبساعدة مرتمجني للغة العربية،  يف إطار مبادرة ترايل ووتش اليت تضطلع هبا  
 حلضور حماكمة السيدة الريسوين يف املغرب.

النهاية من حضور اجللستني املوضوعيتني  قاعة    خول دمؤقتة لرغم أن أحد املراقبني واجه عقبات   احملكمة، إال أن املراقبني متكنوا يف 
، وعدد األشخاص يف قاعة احملكمة، وظروف أخرى، كانت هناك  املتدنية ور احلكم. ومع ذلك، نظرا جلودة نظام الصوتوكذلك صد

املتهمني وابلتايل مل يتمكنوا من التقاط حمتوى تصرحياُّتم. يف كثري من حجج  حاالت عديدة مل يتمكن فيها املراقب واملرتجم من مساع  
 حلكم. احلاالت، مت تلخيص الشهادات يف ا

استخدم املراقبون تطبيق ترايل ووتش لتسجيل وتتبع ما حدث يف احملكمة ومدى احرتام حق املدعى عليهم يف احملاكمة العادلة. متت  
مشاركة مالحظات املراقب من خالل تطبيق ترايل ووتش مع هيلينا كينيدي، مديرة معهد حقوق اإلنسان التابع للرابطة الدولية لنقاابت  

 احملامني، وعضوة جلنة خرباء ترايل وتش املسؤولة عن تقييم نزاهة احملاكمة. 
 

 ب. مرحلة التقييم 

فضال عن    دوحاملاإلجراءات والتوصل إىل عالمة تقييم، استعرضت البارونة كينيدي الردود على استبيان ترايل ووتش    إنصافلتقييم  
 املالحظات اليت مت تدوينها أثناء اإلجراءات. 

املتهمني.  تشري مالحظات املراقبني إىل عدم حيادية احملكمة وعدد من املخالفات اخلطرية اليت أتثبت جتاهل احملكمة ألبسط حقوق  
قامت الشرطة أوال ابعتقال السيدة الريسوين واحتجازها تعسفا استنادا إىل دليل ضعيف على ارتكاهبا جرمية، مستغلة تفسريا فضفاضا 

التلبس. قد يثري تواجد الشرطة خارج العيادة يف الوقت الذي كانت تغادر فيه السيدة الريسوين، بعد تلقي  حالة  وغري معقول ملفهوم  
، أسئلة بشأن استهداف الشرطة االنتقائي للسيدة حمتملةمن املرضى العيادة ابستمرار ولعدة أسباب  كثري    ةزاير رغم  ات" مزعومة،  "معلوم

الريسوين على وجه التحديد. وابلفعل، يبدو أن الشرطة استنتجت ارتكاب السيدة الريسوين جرمية اإلجهاض على أساس املعلومات 
 قدير. اليت تلقتها و"الشحوب واإلعياء" الباديني عليها لدى خروجها من العيادة، وهو تقييم اعتباطي على أفضل ت

مل ينظر القاضي يف هذا التقييم وال يف مصداقية املعلومات اليت تلقتها الشرطة، ووافق بذلك على انطباق حالة "التلبس". مث فتشت  
الشرطة العيادة بدون أمر قضائي، واستجوبت الطاقم الطيب واحتجزته، وأجرت فحصا طبيا مهبليا قسراي للسيدة الريسوين. من الواضح 



 

 11 

ملعاملة الإنسانية ومهينة، ألهنا اضطرت إىل اخلضوع لفحص طيب مؤمل ومهني مل توافق عليه وهو غري ضروري، حيث كانت   أهنا تعرضت
 هناك وسائل أخرى متاحة بوضوح للحصول على دليل على اإلجهاض املزعوم من األدلة اليت مت حجزها من العيادة. 

ن السيدة الريسوين من تناول املضاد احليوي الذي وصفه هلا طبيبها )املتهم متكجتدر اإلشارة أيضا إىل أن تدخل الشرطة حال دون  
َطر السيدة الريسوين وخطيبها حبقوقهما يف التزام الصمت واستشارة حمام، حيث بدأت الشرطة يف استجواهبما فور القبض  معها(. مل خت 

بشكل فعال هذه االنتهاكات حلقوق  ستعرض ن القاضي مل يعليهما ومل تسمح هلما ابالتصال مبحام يف الوقت املناسب. كان واضحا أ 
 املدعى عليهم من قبل الشرطة. 

عالوة على ذلك، ينتهك قانون اإلجهاض املغريب الذي جيرم اإلجهاض إال يف احلاالت الضرورية لصحة املرأة جمموعة من حقوق  
 اإلنسان.

النساء الاليت يعانني من مضاعفات احلمل وخيشني طلب الرعاية  يشكل جترمي اإلجهاض خطرا على حياة املرأة وصحتها. يشمل ذلك 
الصحية املناسبة خشية أن تتم مقاضاُّتن أو مقاضاة مقدم الرعاية الصحية هلن. وكما أوضحت منظمة الصحة العاملية، فإن "تقييد  

اليت يسعني إىل اخلضوع لإلجهاض غري  الوصول القانوين إىل اإلجهاض ال يقلل من احلاجة إىل اإلجهاض، بل قد يزيد عدد النساء ال
وقد أشارت جلنة األمم املتحدة املعنية ابلقضاء على التمييز   40القانوين وغري اآلمن، مما يؤدي إىل ارتفاع معدالت االعتالل والوفيات".

 41املرأة خلطر كبري".ضد املرأة إىل هذه الشواغل يف سياق املغرب، معربة عن قلقها من "حاالت اإلجهاض السري اليت تعرض صحة  
 42قوق اإلنسان إىل نتائج مماثلة.املعنية حبوخلصت جلنة األمم املتحدة 

قوق اإلنسان مؤخرا أنه نظرا للخطر الذي يشكله جترمي اإلجهاض على النساء، "ال جيوز للدول األطراف  املعنية حبلجنة  ال أوضحت  
املتمثل يف كفالة عدم اضطرار النساء والفتيات إلجراء عمليات إجهاض غري واجبها  تنظيم احلمل أو اإلجهاض )...( مبا يتعارض مع 

والفتيات الاليت خيضعن لإلجهاض".ها  آمنة )...( على سبيل املثال، ال ينبغي   النساء  وقد    43)...( تطبيق عقوابت جنائية ضد 

 
 ، على العنوانSafe Abortion: Technical and Policy Guidance for Health Systemsمنظمة الصحة العاملية،  40

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70914/9789241548434_eng.pdf;jsessionid=295747331E23
A710FA52EC2FFEC64BBF?sequence=1. 

، UN Doc. CEDAW/C/MAR/CO/4ة للجنة املعنية ابلقضاء على التمييز ضد املرأة، جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليقات اخلتامي 41
  .30ف.، 2008أبريل/نيسان  8
،  2016ول من ديسمرب /كانون األول ألا ،UN Doc. CCPR/C/MAR/CO/6املالحظات اخلتامية املتعلقة ابلتقرير الدوري السادس للمغرب،  42

حاالت اإلجهاض السري يف الدولة الطرف، الذي يهدد حياة النساء وصحتهن، وتظل تشعر ابلقلق إزاء القيود املفرطة اليت   )"تالحظ اللجنة العدد اهلائل من  21ف.
 .ري"( جيب على النساء التقيد هبا للحصول على ترخيص يف اإلجهاض يف الدولة الطرف والعقوابت اجلنائية الشديدة املفروضة يف حالة اإلجهاض الس

 .8ف.، 2018أكتوبر/تشرين األول  U.N. Doc CCPR/C/GC/36 ،30، 36تحدة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم جلنة األمم امل 43
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اثلة، وخلصت إىل أن جترمي اإلجهاض يرقى إىل العنف  املعنية ابلقضاء على التمييز ضد املرأة إىل نتائج مماألمم املتحدة  خلصت جلنة  
 44القائم على نوع اجلنس.

عالوة على ذلك، فإن القوانني اليت حتظر اإلجهاض يف مجيع الظروف تقريبا وتفرض عقوابت جنائية )كما هو احلال يف املغرب( تنتهك  
لتعرض للتعذيب أو غريه من ضروب املعاملة القاسية أو  جمموعة من احلقوق األخرى، مبا يف ذلك احلق يف الصحة، واحلق يف عدم ا

 47واحلق يف اخلصوصية. 46واحلق يف املساواة وعدم التمييز 45الالإنسانية أو املهينة

ينتهك جترمي العالقات اجلنسية اخلاصة ابلرتاضي بني البالغني أيضا احلق يف اخلصوصية. على سبيل املثال، دعت جلنة األمم املتحدة  
العهد الدويل اخلاص   ذاته ينتهك  معاقبة مثل هذا السلوك، وأوضحت أن جترمي الزان يف حد  املعنية حبقوق اإلنسان الدول إىل عدم 

عالوة على ذلك، أكد فريق األمم املتحدة العامل املعين مبسألة التمييز ضد املرأة يف القانون واملمارسة   48ابحلقوق املدنية والسياسية".
"جت أن  اخلاص  مؤخرا  الدويل  للعهد  انتهاكا  انتهاكا حلقهم يف اخلصوصية، ويشكل  يعد  املرتاضني  البالغني  اجلنسية بني  العالقات  رمي 

 ابحلقوق املدنية والسياسية، كما هو منصوص عليه منذ عقدين تقريبا يف التشريعات الدولية حلقوق اإلنسان". 

 السيدة الريسوين غري متسقة مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان. هلذه األسباب، كانت القوانني اليت ح وكمت مبوجبها 

مث أشار سلوك القاضي أثناء احملاكمة إىل أن رأيه استقر مسبقا على كون املتهمني مذنبني، مما يشكل انتهاكا حلق املتهمني يف افرتاض  
شهود معينني قّدمهم حمامي الدفاع، واعتماده اليقيين    براءُّتم. وابلفعل، أظهرت صياغات القاضي طوال احملاكمة، إىل جانب رفضه مساع

 حتيزا واضحا ضد املتهمني.  ،على حماضر الشرطة واالعرتافات غري املوقعة واملطعون يف صحتها 

  معاملة القاسيةعدم التعرض لليف  حقها  مل يقرر القاضي أن الفحص الطيب غري املربر وغري الطوعي الذي أجري للسيدة الريسوين انتهك  
غري مقبولة،  التعسفي   والالإنسانية واملهينة، رغم حجج حمامي الدفاع يف هذا الصدد، كما مل ير أن األدلة املستخلصة من هذا الفحص

 حىت عندما خالفت نتائج املخترب الواردة يف هذا التقرير ادعاء كون السيدة الريسوين حامال.

 
  UN Doc. CEDAW/C/GC/35 ،14بشأن العنف اجلنساين ضد املرأة،  35اللجنة املعنية ابلقضاء على التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم  44

 . 18ف.، 2017يوليو/متوز 
  43ف.، UN Doc. A/HRC/31/57تقرير املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،  45
اجلنني أو من أجل احلفاظ على حياة املرأة أو ( ، )قوانني اإلجهاض البالغة التقييد، اليت حتظر اإلجهاض حىت يف حاالت زان احملارم أو االغتصاب أو إعاقة 2016)

 صحتها، تشكل انتهاكا حلق املرأة يف عدم التعّرض للتعذيب وإساءة املعاملة(. 
)ترى اللجنة أن   15-8، ف.U.N. Doc. CEDAW/C/50/D/22/2009 ،2011اللجنة املعنية ابلقضاء على التمييز ضد املرأة، ل.ك. ضد بريو،  46

من االتفاقية، مبا أن  5من االتفاقية فيما يتعلق حبقوق املريضة ل. ك. وترى اللجنة أيضا أن الوقائع تشكل انتهاكا للمادة  12ا تشكل انتهاكا للمادة الوقائع املشار إليه
 قرار أتجيل اجلراحة بسبب احلمل كان بدافع الفكرة النمطية اليت تقول أبولوية محاية اجلنني على صحة األم(. 

ف.  ، 2016يونيو/حزيران  U.N. Doc. CCPR/C/116/D/2324/2013 ،9ضد آيرلندا،  أماندا ميليتتحدة املعنية حبقوق اإلنسان، جلنة األمم امل 47
اخلارج ا إىل )تالحظ اللجنة أن محل صاحبة البالغ الذي طاملا ابتغته كان محال فاشال، وأن اخليارات املتاحة هلا كانت مصدر معاانة شديدة، وأن سفره 8-7 و 7-

ح هلا إبهناء محلها يف آيرلندا   (. إلهناء محلها كانت له عواقب سلبية كبرية على النحو املبني أعاله، وأنه كان من املمكن تفاديها لو مس 
 . 36ف.، 2018أكتوبر/تشرين األول  U.N. Doc CCPR/C/GC/36 ،30، 36اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم  48
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خاصة للتحيز ضد املتهمني يف هذه احملاكمة. فقد رفض معظم احلجج الرئيسية حملامي يف الواقع، يبدو أن القاضي كانت لديه دوافع  

 الدفاع وانتهك ابستمرار قواعد القانون الدويل حلقوق اإلنسان وكذلك قوانني املغرب نفسها.
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التحـليـــــــل    
 أ. القوانني الواجبة التطبيق 

واتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب   49ابحلقوق املدنية والسياسية،يعتمد هذا التقرير على العهد الدويل اخلاص  
والسوابق القضائية للجنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان، املكلفة مبراقبة    50املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، 

اليت حتدد أفضل املمارسات يف   ،تنفيذ العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية، واملبادئ التوجيهية املقبولة على نطاق واسع
وعلى اتفاقية مناهضة   1979اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية يف عام  جمال أخالقيات االدعاء. وقد صدق املغرب على العهد الدويل  

 . 1993التعذيب يف عام 

 ب. التحقيق واالنتهاكات السابقة للمحاكمة 

 حق عدم التعرض لالعتقال التعسفي

أو املعتقل بتهمة جزائية،    قبوض عليهتقدمي امل( من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية على وجوب "3)9تنص املادة  
وظائف قضائية". وأوضحت جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان مباشرة  سريعا، إىل أحد القضاة أو أحد املوظفني املخولني قانوان  

 مدة   جاوز: أال تتوينص قانون املسطرة اجلنائية املغريب على نفس الشرط  51ساعة.   48أن عبارة "سريعا" تعين بشكل عام يف غضون  
 52الفرد.  القبض عليمن ساعة  املدة تبدأ قبض العرض علي احد القضاة، ساعة 48احلراسة النظرية 

، ومل 2019أغسطس/آب  31صباحا يف   10 هذه القضية، يظهر من تقرير الشرطة أن املدعى عليهم احت جزوا يف حوايل الساعة يف
. عالوة على ذلك، مل تتلق الشرطة تقرير الطبيب بشأن الفحص الطيب 2019ول سبتمرب/أيل 2ميثلوا أمام احملكمة حىت بعد ظهر يوم 

 53طبية.  أدلةمت توجيه التهم يف غياب أي  أي أنه، 2019سبتمرب/أيلول  4القسري إال يوم 

 
 S. Treaty Doc. No. 95-20, 6 I.L.M. 368 ،1966ديسمرب/كانون األول   16(، 1)14م.دويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية، العهد ال 49

(1967), 999 U.N.T.S. 171. 
 U.N. GAOR ،39، املرفق 39/46مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، اجلمعية العامة، القرار 50

Supp. No. 51،U.N. Doc. A/39/51 (1984). 
 . 33ف.، 2014، أكتوبر/تشرين األول U.N. Doc. CCPR/C/GC/35، 35اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم  51
 .66أنظر قانون املسطرة اجلنائية املغريب، م.  52
 .8-7أنظر نص احلكم، ص.  53
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لو ابتداء( على يف هذه احلالة، مت تربير احتجاز املتهمني )و   54وعالوة على ذلك، جيب أن يكون االعتقال االحتياطي قانونيا أيضا. 
قبض عليهم "يف حالة تلبس". مبوجب القانون املغريب، متنح أحكام التلبس الشرطة سلطة تقديرية واسعة للتحقيق مع املشتبهني الأساس  

وفقا للقانون، تتحقق حالة التلبس إذا ضبط الفاعل أثناء ارتكابه اجلرمية أو على إثر ارتكاهبا، أو إذا    55يف حالة التلبس واحتجازهم. 
أنه شارك يف الفعل اإلجرامي، أو وجد  معها  يستدل    وجد الفاعل بعد مرور وقت قصري على ارتكاب الفعل حامال أسلحة أو أشياء

امللك، أو الشرطة القضائية يف هذه  وكيل  يتم القبض على املشتبه فيه متلبسا، فإن    عندما   56عليه أثر أو عالمات تثبت هذه املشاركة. 
احلالة، مفوض الستجواب املشتبه فيه وحتديد ما إذا كان سيتم وضع املشتبه فيه يف السجن إذا كانت عقوبة اجلرمية السجن. إذا تعلق  

املشتبه فيه، وميكنه أن يصدر أمرا ابإليداع يف السجن،    ستجوابايها حق  لداألمر حبالة تلبس، فإن وكيل امللك )الشرطة يف هذه احلالة(  
 57إذا كانت اجلنحة يعاقب عليها ابحلبس. 

يف هذه احلالة، عند رؤية السيدة الريسوين والسيد األمني يغادران العيادة، مع زعم ظهور الشحوب واإلعياء على السيدة الريسوين، 
تف إجراء  ميكنها  أنه  الشرطة  يف قررت  الدفاع  شكك  أخرى،  انحية  من  مربر.  بدون  قسري  طيب  وفحص  واحتجاز  ومصادرة  تيش 

يات  "املعلومات" اليت ز عم أهنا دفعت الشرطة إىل التوجه إىل العيادة، مما يثري السؤال: إذا اعتقدت الشرطة أن العيادة مكان تتم فيه عمل
يف حالة تلبس؟ ملاذا هاجر   ى املتهمنيمل تدخل الشرطة العيادة وتقبض عل اإلجهاض بشكل روتيين، "ملاذا انتظرت مغادرة هاجر؟ ملاذا

شخصا كل ساعة فلماذا هاجر؟" كما أشار حمامي الدفاع إىل أنه "كان يتعني   12و  10ابلضبط؟ إذا كانت العيادة تستقبل ما بني  
العيادة".  التفتيش والضبط وابملثل، شكك حمام آخر م  58على الشرطة القضائية استجواب كل من غادر  ن فريق الدفاع يف أسباب 

  59واالحتجاز بدون مربر قائال: "هل يقتصر الشحوب واإلعياء على اإلجهاض دون غريه؟ طبعا ال". 

 استنادا إىل األدلة املوجودة يف امللف، يبدو أن اعتبار الشرطة أبن السيدة الريسوين كانت يف حالة تلبس كان اعتباطيا. 

األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان أن االحتجاز السابق للمحاكمة )االعتقال االحتياطي( جيب أن يكون    وختاما، أوضحت جلنة
  61ي توقع من النيابة العامة تقدمي أساس منطقي قائم على أدلة وجود حاجة لالحتجاز السابق للمحاكمة،كما    60االستثناء وليس القاعدة.

 
،  1994أغسطس/آب  U.N. Doc. CCPR/C/51/D/458/1991، 10مم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان، موكونغ ضد الكامريون جلنة األ 54

 . 9-8ف.
 .74، 73، 57، 56أنظر قانون املسطرة اجلنائية املغريب، م.  55
 .56أنظر قانون املسطرة اجلنائية املغريب، م.  56
 .47املغريب، م. أنظر قانون املسطرة اجلنائية  57
 . 2019سبتمرب/أيلول  16أنظر مالحظات املراقب،  58
 .أنظر مالحظات املراقب، 16 سبتمرب/أيلول  2019  59
 .8ف.، 2014، أكتوبر/تشرين األول U.N. Doc. CCPR/C/GC/35،35أنظر جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم  60

،  1994أغسطس/آب  U.N. Doc. CCPR/C/51/D/458/1991  ،10 عنية حبقوق اإلنسان، موكونغ ضد الكامريون جلنة األمم املتحدة امل 61
،  2012ديسمرب/كانون األول  U.N. Doc. CCPR/C/106/D/1940/2010  ،4؛ ايليهيو سيدينيو ضد مجهورية فنزويال البوليفيارية، 9-8ف.
 .10-7ف.
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ابحلقوق املدنية والسياسية قواعد االحتجاز السابق للمحاكمة ليقتصر على جمموعة حمدودة من األغراض:  وحيدد العهد الدويل اخلاص 
 62منع اهلروب، والتالعب ابألدلة، وتكرار اجلرائم اخلطرية. 

وخلص   63سراحهم بكفالة.يف هذه احلالة، مت احتجاز املتهمني منذ اعتقاهلم حىت اتريخ إدانتهم ابلرغم من الطلبات العديدة إبطالق  
وهذا يتعارض مع مبدأ وجوب استعراض    64.رة الستيفاء معايري حالة التلبسربَ القاضي إىل أن مواصلة إبقائهم يف االعتقال االحتياطي م  

ملدنية  عوامل كل حالة على حدة والقيود املفروضة على االحتجاز السابق للمحاكمة اليت ينص عليها العهد الدويل اخلاص ابحلقوق ا
 والسياسية.

 حق عدم التعرض للتعذيب وسوء املعاملة 

من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية على أنه "ال جيوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة    7تنص املادة  
اإلنسان إىل أن "هذه املادة تسعى إىل محاية كرامة   القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة ابلكرامة". أشارت جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق 

عالوة على ذلك، ينص العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية على وجوب "معاملة مجيع    65الفرد وسالمته اجلسدية والعقلية". 
تفرض هذه املادة على الدول األطراف مقتضيات    66". حترتم الكرامة األصيلة يف الشخص اإلنساين  احملرومني من حريتهم معاملة إنسانية،  

إجيابية جتاه األشخاص املعرضني بشكل خاص بسبب وضعهم كأشخاص حمرومني من حريتهم، وتكمل احلظر املفروض على التعذيب  
 67من العهد".  7املهينة الوارد يف املادة  أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو

ربة.   يف هذه القضية، تعرضت السيدة الريسوين ملعاملة الإنسانية ومهينة من خالل الفحص الطيب غري الطوعي الذي أ خضعت له جم 
واليت ليس هلا أي  سبق للجنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب أن حثت الدول على "حظر الفحوص الطبية املتدخلة يف شؤون الغري  

عالوة   68مربر طيب وال ميكن املوافقة عليها موافقة حرة ومستنرية من قبل الذين خيضعون هلا والذين سيتعرضون، تبعا لذلك، للمحاكمة". 
اخلاصة لألمم  على ذلك، يف سياق النساء واملثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية واحملتجزين، أوصت املقررة  

املتحدة املعنية ابلتعذيب أبنه ينبغي على الدول "حظر اختبارات احلمل القسرية واالجبارية، وضمان احلصول على موافقتهن على إجراء  

 
يوليو/متوز  U.N. Doc. CCPR/C/99/D/1502/2006 ،16ميخائيل مارينيتش ضد بيالروس،  اإلنسان،جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق  62

 . 4-10.، ف 2010
 . )لدينا هنا طبيب وصحفية. هل تعتقدون أنكم إذا أطلقتم سراحهم لن حيضروا اجللسة املقبلة؟( 2019سبتمرب/أيلول  16أنظر مالحظات املراقب،  63
 . 2019سبتمرب/أيلول  23املراقب، أنظر مالحظات  64
،  2008يوليو/متوز  UN Doc. CCPR/C/93/D/1482/2006 ،23جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان، السيدة م. غ. ضد أملانيا،  65

 . 2-9ف.
 (.1)10م.العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية،  66
 .UN Doc)معاملة مجيع احملرومني من حريتهم معاملة إنسانية(  10م.، 21ان، التعليق العام جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنس 67

HRI/GEN/1/Rev.1 ،10  3.، ف 1992أبريل/نيسان. 
يونيو/حزيران  UN Doc. CAT/C/TUN/CO/3 ،10جلنة مناهضة التعذيب، املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري الثالث لتونس،  68

 . 42ف.، 2016
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  الطبية  عالوة على ذلك، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها من أن الفحوصات 69هذه االختبارات موافقة كاملة حرة مستنرية". 
أن "اختبار العذرية )شكل  إىل  املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  وخلصت    70ئية يف بعض احلاالت قد تبلغ حد املعاملة املهينة،النسا

القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ألن   العقوبة  أو املعاملة أو  التعرض للتعذيب  النساء القسرية( ينتهك حق عدم  آخر من فحوص 
 71نا ويتم إجراؤه بطريقة يغلب عليها التخويف واملعاقبة". الفحص غالبا ما يكون مهي

يبدو أن   73كما قالت إن الفحص كان مؤملا للغاية.  72يف هذه القضية، قالت السيدة الريسوين يف شهادُّتا إهنا اعرتضت على الفحص. 
وسائل أخرى كانت متاحة للحصول على أدلة على اإلجهاض املزعوم، مبا يف ذلك األدلة اليت مت حجزها من العيادة، وتشمل عينات 
دم، وكذلك اختبارات الدم اليت أجريت للسيدة الريسوين واليت أظهرت أهنا مل تكن حامال. ابإلضافة إىل هذا االنتهاك حلقوقها، م نعت  

 ْر هلا طعاٌم أو ماء يذكر. ريسوين من تناول املضاد احليوي الذي وصفه هلا الدكتور بلقزيز، كما مل ي وفَـّ السيدة ال

 حق التزام الصمت واستشارة حمام 

واجهت الشرطة السيدة الريسوين والسيد األمني وبدأت يف استجواهبما على الفور بشأن اجلرمية املزعومة دون إبالغهما حبقهما يف التزام 
القانون الدويل  ن  مث  صمت أو استشارة حمام. مت اعتقاهلما، مع بقية املتهمني،  ال قال إىل مركز الشرطة ملزيد من االستجواب. مبوجب 

والقانون املغريب على حد سواء، جيب إبالغ أي شخص يتم القبض عليه أو احتجازه فورا وبطريقة يفهمها حبقه يف التزام الصمت وحقه  
    وليس هناك ما يثبت إبالغ أي من املتهمني هبذه احلقوق، حيث استجوبتهم الشرطة على الفور يف عني املكان. 74يف استشارة حمام.

 
  UN Doc. A/HRC/31/57 ،5تقرير املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،  69

 )م(.70ف.، 2016يناير/كانون الثاين 
،  2010مايو/أاير  UN Doc. CAT/C/AUT/CO/4-5 ،20جلنة مناهضة التعذيب، املالحظات اخلتامية للجنة مناهضة التعذيب )النمسا(  70

 .22ف.
، على العنوان Eliminating Virginity Testing: An Interagency Statement ،WHO/RHR/18.15أنظر  71

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275451/WHO-RHR-18.15-eng.pdf?ua=1. 
 UN Special Working Group on Women’s Autonomy, Equality and Reproductive Health inراجع أيضا  72

International Human Rights على العنوان 2017، أكتوبر/تشرين األول ،
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WG/WomensAutonomyEqualityReproductiveHealth.

pdf خيص املسائل احلميمية  )إن حق املرأة أو الفتاة يف اختاذ قرارات مستقلة بشأن جسدها ووظائفها اإلجنابية يف صميم حقها األساسي يف املساواة واخلصوصية، فيما
 املتمثلة يف السالمة اجلسدية والفسيولوجية(. 

 . 14؛ أنظر نص احلكم، ص.2019مرب/أيلول سبت 23أنظر مالحظات املراقب،  73
الفريق العامل املعين مبسألة االحتجاز  ؛( 2012) 52ف.، No. 15/2012الفريق العامل املعين مبسألة االحتجاز التعسفي، لينارد أوديلو ومن معه ضد ماالوي،  74

 .23م.؛ الدستور املغريب، 66م.( ؛ قانون املسطرة اجلنائية املغريب، 2016) 33ف.، No. 1/2006التعسفي، زينب جالليان ضد اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية، 
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كما مينح القانون املغريب الشخص املوضوع حتت احلراسة النظرية احلق يف أن يطلب من ضابط الشرطة القضائية االتصال مبحام يف  
 76ساعة،  48وألن فرتة االحتجاز األولية املطبقة يف هذه القضية كانت    75ملسموح هبا. موعد أقصاه منتصف فرتة االحتجاز األويل ا
ساعة األوىل من االحتجاز. ليس هناك ما يثبت أن الشرطة فعلت ذلك. يف الواقع،   24كان على الشرطة االتصال مبحام خالل الـ  

 78وهو انتهاك واضح حلقوقها. 77قالت السيدة الريسوين أثناء احملاكمة إهنا طلبت حماميا أثناء احتجازها، لكن مت جتاهل طلبها،

 احملاكمة أ. االنتهاكات خالل 

 احلق يف افرتاض الرباءة واحملاكمة أمام حمكمة خمتصة ومستقلة ونزيهة 

ينص العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية على أن "من حق كل متهم ابرتكاب جرمية أن يعترب بريئا إىل أن يثبت عليه اجلرم  
حدة املعنية حبقوق اإلنسان، وهو أساسي حلماية حقوق اإلنسان، "اإلدعاَء  وي لزم افرتاض الرباءة، كما وصفته جلنة األمم املت  79قانوان".

عبء إثبات االُّتام، ويكفل عدم افرتاض اإلدانة إىل أن يثبت االُّتام مبا ال يدع جماال للشك، ويقتضي معاملة املتهمني جبرائم جنائية 
والسياسية أبن "الناس مجيعا سواء أمام القضاء، و)أن( من حق    كما يقضي العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية  80وفقا هلذا املبدأ".

كل فرد، لدى الفصل يف أية ُّتمة جزائية توجه إليه أو يف حقوقه والتزاماته يف أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته حمل نظر منصف 
 81وعلين من قبل حمكمة خمتصة مستقلة حيادية، منشأة حبكم القانون". 

تحدة حلقوق اإلنسان أن "هناك جانبني لشرط احليادية. أوال، جيب أال يتأثر حكم القضاة بنزعاُّتم الشخصية أو توضح جلنة األمم امل
حتاملهم، أو أن تكون لديهم مفاهيم مسبقة عن قضية حمددة معروضة أمامهم، أو أن يتصرفوا بطريقة تؤدي على حنو غري الئق إىل تعزيز  

 82آلخر. واثنيا، جيب أيضا أن تبدو اهليئة القضائية حمايدة يف عني املراقب النزيه".مصاحل أحد الطرفني على حساب الطرف ا

وابلتايل قد يشكل سلوك احملكمة الذي يشري إىل أن أهنا قررت سلفا كون املدعى عليها ارتكبت اجلرمية انتهاكا لكل من احلق يف افرتاض  
 الرباءة واحلق يف احملاكمة من قبل حمكمة حمايدة. 

 
 .23؛ الدستور املغريب، م.66أنظر قانون املسطرة اجلنائية املغريب، م. 75
 .66أنظر قانون املسطرة اجلنائية املغريب، م. 76
 .23؛ الدستور املغريب، م.66أنظر قانون املسطرة اجلنائية املغريب، م. 77
 . 32ف.، 2007أغسطس/آب  CCPR/C/GC/32 ،23، 32جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم  78
 (.2)14م.العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية،  79
 . 30ف.، 2007أغسطس/آب  CCPR/C/GC/32 ،23، 32جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم  80
 (.1)14ف.العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية،  81
أنظر أيضا اللجنة املعنية  ؛21ف.، 2007أغسطس/آب  CCPR/C/GC/32 ،23، 32جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم  82

 .7-2.، ف 1992نوفمرب/تشرين الثاين  U.N. Doc. CCPR/C/46/D/387/1989 ،5حبقوق اإلنسان، كارتونن ضد فنلندا، 
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بيل املثال، يف قضية آشوروف ضد طاجيكستان، وجدت جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان انتهاكا للحق يف احملاكمة  على س
وابملثل،    83". هيأمن قبل حمكمة حمايدة حيث طرحت احملكمة أسئلة رئيسية و"حّلت فعليا حمل املدعي العام الذي كان فاترا وغري م

اإلنسان وقوع انتهاكات حلق احملاكمة من قبل حمكمة حمايدة عندما جتاهل حكم احملكمة حججا رئيسية من حقوق لجنة ال استنتجت 
 84الدفاع. 

يف هذه القضية، كانت الصياغات اليت استخدمها القاضي يف سؤال املدعى عليهم خالل احملاكمة، وقبوله حماضر الشرطة اليت زعمت 
توقيعات، وابلتايل مل تكن ذات مصداقية وال ميكن االعتماد عليها من الناحية القانونية، اشتماهلا على اعرتافات لكنها ال حتمل  

ورفضه االستماع إىل شهود إضافيني على رغم خالفات بشأن الوقائع الرئيسية، كلها عناصر تبنّي بوضوح أبن القاضي حكم مسبقا 
 بثبوت التهم على املتهمني حىت قبل مثوهلم يف قاعة احملكمة. 

ومما يؤكد هذا االستنتاج القرار الذي نشره القاضي لتعليل حكمه. بعد عرض حجج الدفاع وحجج النيابة العامة، تبىن حجج النيابة  
العامة ابجلملة، وبشكل حريف يف كثري من األحيان، دون أي تفاعل ذي مغزى مع حجج الدفاع. ومن األمثلة على ذلك الطريقة اليت 

الريسوين والسيد األمني أبهنما متزوجان  رفض هبا القاضي حجج الس كاان إهنما  . وكما قال السيد األمني، فوفقا لشريعة اإلسالميدة 
مل يتمكنا من إجناز عقد الزواج ألنه كان ينتظر وصول واثئق من بلده السودان. وبغض النظر عن عدم إجناز العقد، ذكر  خمطوبني لكن، 

 85. ورغم كون زواج الفاحتة ليس مقبوال كدليل على الزواج مبوجب القانون املغريب، الفاحتةعهما زواج  السيد األمني أنه والسيدة الريسوين جيم
قال السيد األمني يف    86.الحقا   د الزواجو عققد تكون ذات صلة، ابلنظر إىل ممارسة املغرب يف تسجيل    شرعا إال أن حقيقة زواجهما  

الريسوين ابلفاحتة، وعرض الدفاع استدعاء الشهود وتقدمي املزيد من األدلة املؤيدة لتصرحيات السيد السيدة    على شهادته أنه عقد قرانه
األمني بشأن أتخر تسجيل عقد الزواج. لكن القاضي نفى احلاجة إىل االستماع إىل شهادات أخرى أو تلقي مزيد من الواثئق، ويف قراره 

 87. "ظنينني مل يدليا حبجة تفيد أبنه حصلت بينهما خطوبة  ال"، وأن  ى التمويه والتضليل"ال يراد هبا سو  " املكتوب، ذكر أن هذه احلجة 

 
،  2007مارس/آذار  CCPR/C/89/D/1348/2005U.N. Doc.   ،20جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان، أشوروف ضد طاجيكستان،  83
 .6-6.ف 
أبريل/نيسان   U.N. Doc. CCPR/C/101/D/1499/2006  ،28أنظر جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان، إسكنرروف ضد طاجيكستان،  84

 .U.N. Doc. No؛ جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان، خوستيكويف ضد طاجيكستان، 6-6ف.، 2011
CCPR/C/97/D/1519/2006  ،3  3-7و 2-7ف.، 2009ديسمرب/كانون األول. 

  Hajar Raissouni’s Case Brings to Light Fatiha Marriage, Abortion،Morocco World News، 6صفاء القصراوي،  85
-https://www.moroccoworldnews.com/2019/09/282031/hajar-raissounis-case، على العنوان 2019سبتمرب/أيلول 

fatiha-marriage-abortion/ . 
 ، على العنوانLandinfo ،Morocco: Marriage and Divorce – Legal and Cultural Aspects 28-29 (2017)أنظر  86

https://landinfo.no/wp-content/uploads/2018/04/Morocco-Marriage-and-divorce-legal-and-cultural-
aspects-21042017-final.pdf. 

 .33أنظر نص احلكم، ص. 87

https://www.moroccoworldnews.com/2019/09/282031/hajar-raissounis-case-fatiha-marriage-abortion/
https://www.moroccoworldnews.com/2019/09/282031/hajar-raissounis-case-fatiha-marriage-abortion/
https://landinfo.no/wp-content/uploads/2018/04/Morocco-Marriage-and-divorce-legal-and-cultural-aspects-21042017-final.pdf
https://landinfo.no/wp-content/uploads/2018/04/Morocco-Marriage-and-divorce-legal-and-cultural-aspects-21042017-final.pdf
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بناء على األدلة املقدمة قد تنتهك افرتاض   88ترى جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان أن اإلجراءات "االعتباطية بشكل واضح"
عى عليه دليال على استحالة تورطه يف السطو املسلح حمل النظر )ألنه كان  الرباءة. ففي قضية أشوروف، على سبيل املثال، قدم املد

اللجنة أن فشل احملكمة احمللية يف أخذ ذلك يف االعتبار أاثر "شكوكا معقولة بشأن    اعتربتو مسجوان يف بلد آخر يف ذلك الوقت(.  
العامة والشهادات املستقاة خالل وابملثل يف هذه القضية، واستنادا إىل احملاض  89صحة إدانة ]املدعى عليه[".  النيابة  ر اليت قدمتها 

 احملاكمة، كان واضحا أن األدلة مل تكن كافية إلدانة أي من املتهمني. 

الريسوين، يف مجلة أمور ، أن مستوايت هرموانت احلمل يف دمها كانت أقل بكثري من كشف الفحص الطيب الذي أ جري للسيدة 
تقرير الطيب الذي قدمته النيابة العامة. عالوة على ذلك،  الاملستوايت املقابلة للحمل يف األسبوع الثامن، وهو ما يتعارض مع استنتاج  

وا هبا. وعلى الرغم من ذلك، اعتد القاضي كما نوقش أعاله وأدانه، نفى مجيع املتهمني اإلدالء بتصرحيات زعمت الشرطة أهنم أدل
املواد مبحاضر "اعرتافاُّتم" املزعومة، مشريا إىل أنه مل يكن حباجة إىل استبعادها رغم عدم توقيعهم عليها، مبا خيالف القانون املغريب، ألن 

 90 حال عدم توقيع احملضر. ابلضبط من قانون املسطرة اجلنائية املغريب ال تنص على أن االستبعاد هو احلل يف 67و 66و 24

د كما أشار الدفاع إىل أن النيابة العامة مل تقدم أي أتكيد فيما يتعلق مبصداقية "املعلومات" املزعومة، وإىل كون تلك املعلومات وتواج
مية ما واحلفاظ على  أحكام حالة التلبس، واليت تسمح للشرطة ابلتحقيق فورا يف جر   ناد إىلستالالسيدة الريسوين مها األساس الوحيد ل
. خبصوص هذه النقطة، وكما نوقش أعاله، أشار الدفاع إىل أنه يبدو أن النيابة اعتمدت على إذناألدلة دون احلاجة إىل احلصول على  

الريسوين كدليل على خضوعها إلجهاض، ومن الواضح أهنا مالحظة ذات قيمة إثباتية  الباديني على السيدة  "الشحوب واإلعياء" 
 ة للغاية. حمدود

وأخريا، يشري سجل التحقيق السابق للمحاكمة نفس ه إىل وجود حكم مسبق على املتهمة. على سبيل املثال، ذكر حمامي الدفاع أبن 
 أحد التقارير كان بعنوان "فحص طيب إلجهاض"، والذي يبدو أنه يفرتض نتيجة الفحص.

 حق استدعاء الشهود ومناقشتهم

حلقوق املدنية والسياسية، عند الدفاع يف التهم اجلنائية، "لكل متهم جبرمية أن يتمتع أثناء النظر يف قضيته، مبوجب العهد الدويل اخلاص اب
وعلى قدم املساواة التامة )...( )هـ( أن يناقش شهود االُّتام، بنفسه أو من قبل غريه، وأن حيصل على املوافقة على استدعاء شهود  

كما ذ كر أعاله، ح رم املتهمون من حق استدعاء الشهود واستجواهبم، مبن فيهم    91ة شهود االُّتام". النفي بذات الشروط املطبقة يف حال

 
 . 9-6ف.، 1995أبريل/نيسان  U.N. Doc. CCPR/C/53/D/493/1992 ،5جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان، غريفني ضد إسبانيا،  88
،  2007مارس/آذار  CCPR/C/89/D/1348/2005U.N. Doc.   ،20جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان، أشوروف ضد طاجيكستان،  89

 .7-6ف.
 .22أنظر نص احلكم، ص. 90
 ()ه(.3)14م.العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية،  91
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أفراد كان إبمكاهنم أتكيد زواج السيدة الريسوين والسيد األمني ابلفاحتة، والطبيب الذي فحص السيدة الريسوين. وهكذا ح رم املتهمون  
 من احلق يف استدعاء الشهود وعرض قضيتهم.

 استخدام أدلة مت احلصول عليها بشكل غري صحيح 

القاسية  املعاملة  من خالل  عليها  املتحصل  األدلة  احملاكمة  من  ت ستبعد  أن  أنه جيب  اإلنسان  املتحدة حلقوق  األمم  أوضحت جلنة 
تقاص أيضا، فإن أي أقوال أو أبكملها غري قابلة لالن  7يف الواقع، أوضحت اللجنة أنه "نظرا إىل أن املادة    92والالإنسانية واملهينة.

(، ال ميكن االحتجاج هبا 7اعرتافات أو، من حيث املبدأ، أي أدلة أخرى يتم احلصول عليها بصورة تشكل انتهاكا هلذا احلكم )املادة 
 93، مبا يف ذلك خالل حاالت الطوارئ".14كدليل إثبات يف أي إجراءات مبوجب املادة 

السوابق القضائية للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان بشأن قبول األدلة املستمدة من إجراء طيب قسري يف من املفيد أيضا الرجوع إىل 
احملاكمة. يف قضية أوري جالوه ضد أملانيا، رأت احملكمة أن اإلجراء الطيب القسري "جيب أن يكون مربرا بشكل مقنع ابلنظر إىل وقائع  

  94جراء الطيب استخالص أدلة حقيقية من داخل جسم الفرد على اجلرمية اليت يـ ّتهم هبا".قضية معينة"، خاصة "عندما ي قصد من اإل
لتحديد ما إذا كان مثل هذا اإلجراء القسري مناسبا، جيب على احملكمة انتهاج "تدقيق صارم يف مجيع الظروف احمليطة" ابلقضية، مبا 

، وما إذا كان اإلجراء الطيب ينطوي على أي خطر دائم على صحة املدعى  يف ذلك خطورة اجلرمية، والطرق البديلة للتحصل على األدلة
 95عليه.

أبي ضرورة مشروعة يف هذه احلالة. كما أن مربر اعتقال السيدة تربيرا موضوعيا كما هو موضح أعاله، ال يبدو أن الفحص كان مربرا 
جراء طيب، ال يربر الفحص االقتحامي. كون نتيجة الفحص  الريسوين ابتداء، وهو الشحوب واإلعياء الظاهران عليها بعد اخلضوع إل 

قفز إىل النتيجة من خالل عنوانه "فحص طيب إلجهاض"، رغم أن النتائج املختربية الواردة يف التقرير مل تؤكد تسرع ابلو ثّقت يف تقرير  
وجب املعايري الدولية السائدة، مل يكن محل السيدة الريسوين يف أسبوعها الثامن كما زعمت الشرطة، يقوض تربير الفحص أكثر. مب

 ينبغي قبول نتائج ذلك الفحص الطيب أو النظر فيها.
 

 أ. شواغل أخرى متصلة ابإلنصاف 

 
 . 41ف.، 2007أغسطس/آب  CCPR/C/GC/32 ،23، 32العام رقم  جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق  92
 .6ف.السابق،  93

 .71ف.، 2006يوليو/متوز  11، جملس أورواب، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، App. No. 54810/00أنظر جالوه ضد أملانيا،  94
 .أنظر السابق  95
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 إنصاف النيابة العامة 

العامة. فوفقا لتوجيهات  ال يرقى سلوك النيابة العامة يف اإلجراءات ضد السيدة الريسوين إىل املبادئ التوجيهية الدولية املتعلقة بدور النيابة  
وإبنصاف". للقانون  وفقا  واجباُّتم  "أن يؤدوا  العامة  النيابة  أعضاء  على  العامة،  النيابة  دور  بشأن  املتحدة  املبادئ   96األمم  توضح 
ء يشمل، يف مجلة  التوجيهية املوازية اليت أصدرُّتا اجلمعية الدولية للمدعني العامني وجملس أورواب أن "اإلنصاف" يف تنفيذ واجبات االدعا 

أمور، مساعدة احملكمة يف الوصول إىل احلقيقة، ابستخدام أدلة "ي عتقد بشكل معقول أهنا موثوقة"، واالمتناع عن مقاضاة طرف "أبعد  
 97مما تشري إليه األدلة". 

اليت يوفرها قانون املسطرة   ال يبدو أن النيابة العامة التزمت هبذه املبادئ. وبدال من ذلك، كانت هناك انتهاكات عديدة للحماايت
ا اجلنائية املغريب أثناء التحقيق، وابلرغم من تلك العيوب، اعتمدت النيابة العامة على املعلومات )املزعومة( اليت مت مجعها، وأخذت هب

 احملكمة. 

 أتذنهبا النيابة العامة فورا لكي  أوال، يطالب القانون املغريب ضابط الشرطة القضائية الذي أشعر حبالة تلبس جبنحة أو جناية أن خيرب  
يف هذه احلالة، ليس هناك دليل على أن هذا اإلشعار مت تقدميه إىل النيابة العامة فيما يتعلق بتفتيش عيادة الدكتور بلقزيز  98ابلتفتيش.

م به إال بعد أايم. قال املدعى  أو الفحص الطيب الذي أجري كْرها للسيدة الريسوين. أما الفحص الطيب، فيبدو أن النيابة العامة مل تعل
للحصول على نتائج الفحص الطيب القسري، قالت الشرطة إهنا حتدثت إىل   2019سبتمرب/أيلول  4عليهم إنه يف طلب الشرطة ليوم 

ير،  سبتمرب/أيلول، وإن الطبيب قد طلب احلصول على إذن خطي من النيابة العامة قبل تسليم التقر   3الطبيب يف اليوم السابق، أي  
سبتمرب/أيلول، جاءت الشرطة هبذا اإلذن اخلطي، فسّلمها الطبيب   4يف اليوم التايل، وهو    99طالبا من الشرطة استصدار هذا اإلذن. 

 التقرير يف اليوم نفسه. يبدو أن استصدار هذا اإلذن مسبقا كان ضروراي من أجل إجراء الفحص الطيب ابتداء. 

 
، على العنوان 12ف.، 1990أنظر مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، املبادئ التوجيهية بشأن دور املدعني العامني،  96

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfProsecutors.aspx. 
 International Association of Prosecutors, Standards of Professional Responsibility and Statement ofأنظر  97

the Essential Duties and Rights of Prosecutors ،1999 على العنوان 2-4و 6-3، املبدآن ،https://www.iap- 
association.org/getattachment/Resources-Documentation/IAP-Standards-(1)/IAP_Standards_Oktober- 

2018_FINAL_20180210.pdf.aspx.  أنظر أيضاCouncil of Europe, European Guidelines on Ethics and 
Conduct for Public Prosecutors ،2005 اجلزء الثالث، على العنوان ،https://rm.coe.int/conference-of- prosecutors-

general-of-europe-6th-session-organised-by-t/16807204b5. 
 .57املسطرة اجلنائية املغريب، م. أنظر قانون 98
 .8-7أنظر نص احلكم، ص. 99



 

 23 

مع األدلة مبوجب قانون املسطرة اجلنائية املغريب، ولدحض حجة املتهمني، قالت النيابة العامة، وأقرت احملكمة، أبن الشرطة مفوضة جل
التفتيش بدون أمر ابلتفتيش واألمر إبجراء الفحص الطيب القسري. ومع ذلك، ال يسمح تفويض عام    الشرطة  وكان ذلك كافيا لتنفذ

 للتحقيق يف جرمية لضابط شرطة ابنتهاك احلقوق. 

ويوقع املصرح إىل    100املصرِّح يقرأ تصرحياته أو تتلى عليه، ويشار إىل ذلك ابحملضر.   اثنيا، ينص قانون املسطرة اجلنائية املغريب على أن
جانب ضابط الشرطة القضائية على احملضر عقب التصرحيات ويدّون امسه خبط يده. و يتضمن احملضر كذلك اإلشارة إىل رفض التوقيع 

لتقارير اليت حيررها ضباط الشرطة القضائية إال إذا كانت صحيحة وال ي عتّد ابحملاضر وا  101أو عدم استطاعته، مع بيان أسباب ذلك. 
بدا أن القاضي جتاهل كليا  102يف الشكل وضّمن فيها حمررها وهو ميارس مهام وظيفته ما عاينه أو تلقاه شخصيا يف جمال اختصاصه.

ابلقول بشكل قاطع إن تلك األحكام احملددة املتعلقة ابحملاضر ال تنص على    289هذه احلجة اليت قدمها الدفاع واملستندة إىل املادة  
 أي حل بديل. 

وي زعم أن احملضرين اآلخرين،  .  مل توقع إال على أحدها يف هذه احلالة، هناك ثالثة حماضر خمتلفة للشرطة منسوبة إىل السيدة الريسوين  
وبلت بتصريح السيدة مرمي أزملاض املفرتض أبن السيدة الريسوين  اللذين ال حيمالن توقيعها، يتضمنان اعرتافات السيدة الريسوين بعد أن ق  

سيدة أزملاض مل  خضعت إلجهاض. نفت كل من السيدة الريسوين والسيدة أزملاض اإلدالء أبي أقوال من هذا القبيل، كما أن حمضر ال
يكن موقّعا هو اآلخر. وابلفعل، زعمت الشرطة أن مجيع املتهمني اعرتفوا بوقوع إجهاض، لكن مل يوقع أي منهم توقيعا مستنريا على  

على الرغم من هذه االنتهاكات املتعلقة بشكل احملاضر    103أي من هذه األقوال، ونفى كل منهم خالل احملاكمة إدالءهم بتلك األقوال. 
 لتضارب بني االعرتافات املزعومة غري املؤكدة وغري املوقعة وشهادات املتهمني خالل احملاكمة، فقد اعتمدت عليها النيابة العامة.وا

 وعند النظر يف هذه املخالفات جمتمعة، فإهنا تثري أسئلة مهمة بشأن سلوك النيابة العامة. 

 دوافع خفية  

خماوف حقيقية من كون املتابعة القضائية مبنية على دوافع سياسية. ويتطلب إثبات الدافع   تثري القضية املرفوعة ضد السيدة الريسوين
اخلفي ابلضرورة االعتماد على األدلة الظرفية. وقد أوضحت جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان أن املقاضاة للممارسة املشروعة  

 
 .  67 ،24أنظر قانون املسطرة اجلنائية املغريب، م. 100
 .69أنظر قانون املسطرة اجلنائية املغريب، م. 101
الشرطة القضائية )...( إال إذا كانت صحيحة يف الشكل وضمن )ال يعتد ابحملاضر والتقارير اليت حيررها ضباط وأعوان  289أنظر قانون املسطرة اجلنائية املغريب، م. 102

 فيها حمررها وهو ميارس مهام وظيفته ما عاينه أو تلقاه شخصيا يف جمال اختصاصه(. 
ضر رغم كونه ألقى  )حيث صرح أبنه مل يعلم أبي شيء ابحمل 14.رغم أن السيد األمني وقع حمضر الشرطة، قال إنه مل يعلم ما كان يتضمنه. أنظر نص احلكم، ص 103

 نظرة عليه ووقع عليه(. 
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التوجيهية اليت وضعتها احملكمة األوروبية حلقوق    ويف هذا الصدد، قد يكون من   104للحقوق غري  قانونية. املفيد الرجوع إىل املبادئ 
اإلنسان يف حتديد ما إذا كانت احملاكمة ذات دوافع سياسية. وتشمل هذه املبادئ التوجيهية املناخ السياسي، وتوقيت اإلجراءات، 

 ثالثة متوفرة يف حماكمة السيدة الريسوين.ومجيع هذه املعامل ال 105واألدلة على االستهداف االنتقائي لفرد معني. 

السياسي واملناخ  العدالة الستهداف التوقيت  نظام  فيه  يستخدم  الريسوين جزءا من منط  السيدة  تعد حماكمة  أعاله،  نوقش  . كما 
 والذين يكتبون عن احتجاجات "احلراك". أخبار اليومالصحفيني الذين ينتقدون احلكومة يف املغرب، ال سيما الصحفيني العاملني يف 

. يبدو أن التحقيق واملالحقة القضائية للسيدة الريسوين استهدفاها على وجه التحديد. كما هو موضح  استهداف السيدة الريسوين
مغا  مراقبة عيادة الدكتور بلقزيز يف حلظة  درة السيدة أعاله، ي زعم أن "معلومات" من مصدر غري معروف وغري جمّرب كانت أساس 

الريسوين للعيادة. لكن حمامي الدفاع قال إن السيدة الريسوين رمبا كانت حتت املراقبة بسبب مهنتها وعائلتها. ويدعم مضمون استجواب 
السيدة الريسوين هذا الطرح. فكما هو موضح أعاله، طرحت الشرطة لدى استجواب السيدة الريسوين العديد من األسئلة حول كتاابُّتا  

 وأفراد من عائلتها ينتقدون احلكومة.  أخبار اليوماليت تطرقت الحتجاجات احلراك وموظفني آخرين يف  أخبار اليوماسية يف السي

حالة إجهاض سري حتدث يف املغرب    800و  600يقول شفيق الشراييب، رئيس اجلمعية املغربية ملكافحة اإلجهاض السري، إن ما بني  
ري ثلثيها أطباء مرخص يف احلاالت املتعلقة ابإلجهاض. ورغم أن التقدير  ال يتم القبض على مراِجعات العيادات    كما   106ون. يوميا، جي 

رى بسببها قليلة جدا. ففي العام املاضي  200السنوي لعدد عمليات اإلجهاض السرية يتجاوز  ألف سنواي، إال أن احملاكمات اليت جت 
وابلتايل، فإن مقاضاة السيدة   107عمليات إجهاض غري قانونية أو اخلضوع هلا. شخصا بتهمة إجراء 73على سبيل املثال، مت اعتقال 

مما يعزز فكرة أن السيدة ،  نفسها   حماكمة اجملهضة يتم  الريسوين نفسها استثنائيٌة يف بلد اندرا ما يطّبق هذه القوانني، بل وأندر فيه أن  
 الريسوين رمبا است هدفت بشكل انتقائي. 

جيب أن تكون مقاضاة السيدة الريسوين حمل متحيص زائد نظرا الحتمال كون الدافع اخلفي هنا قمع   .دميقراطيةمتحيص أكرب: القيم ال
من آخر منابر اإلعالم املستقل يف املغرب، وهي تنشر مقاالت عن احلركات االحتجاجية  أخبار اليومالقيم الدميقراطية خبنق الصحافة. 

 
،  U.N. Doc. CCPR/C/122/D/2252/2013 ،2018جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان، خادجييف ومورادوفا ضد تركمانستان،  104
 .7-7ف.
 ،( 2؛ صالح الدين دميرياتس ضد تركيا، )رقم 17-312ف.، Eur. Ct. H.R., App. No. 72508/13 ،2017أنظر مريابيشفيلي ضد جورجيا،  105

Eur. Ct. H.R., App. No. 14305/17  ،2018 ،.؛ انفالنيي ضد روسيا، 67-263فEur. Ct. H.R., App. No. 29580/12  ،
 .  17-168ف.، 2018

، على العنوان 2019سبتمرب/أيلول  9هيومن رايتس ووتش، املغرب: حماكمة بسبب مزاعم حول احلياة اخلاصة،  106
https://www.hrw.org/ar/news/2019/09/09/333667 . 

، على  Moroccan Journalist Sentenced to Prison for Abortion and Premarital Sex, Sept. 30, 2019نيويورك اتميز،  107
 . https://www.nytimes.com/2019/09/30/world/africa/morocco-abortion-sex-hajar-raissouni.htmlالعنوان 

https://www.hrw.org/ar/news/2019/09/09/333667
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على مدى السنوات القليلة املاضية. ومن   أخبار اليوموأخرى تنتقد احلكومة. ونتيجة لذلك، استهدفت سلسلٌة من احملاكمات موظفي 
 م، فإن هذه احملاكمات تعمل على إسكات املعارضة.أبن مثن انتقاد احلكومة هو حريتهوإشعارهم خالل ُّتديد الصحفيني 

كما ذكر أعاله، أصدر ملك املغرب عفوا ملكيا عن املتهمني اخلمسة. يف حني أن إعفاء السيدة الريسوين واملتهمني معها من قضاء 
عفو االعتبار للمحكوم عليهم ال  ردّ أحكام السجن الصادرة يف حقهم أمر إجيايب، مل تـ ّتخذ أي إجراءات تصحيحية حقيقية. أوال، ال ي

على أساس براءُّتم. كما أن العفو عن املتهمني أوقف معظم النقاش العام الذي أاثرته حماكمة السيدة الريسوين، املتعلق إبنصاف نظام 
 108العدالة املغريب وسلوك الشرطة والنيابة العامة. 

  

 
  France Culture ، Au Maroc, la Libération d’Hajar Raissouni et l’Ambivalent Fait du Prince ،17أنظر 108

-https://www.franceculture.fr/emissions/revue-de-presse-internationale/la ، على العنوان 2019أكتوبر/تشرين األول 
revue-de-presse-internationale-emission-du-jeudi-17-octobre-2019 .Attempts to reform the law on 

abortion and premarital sex appear to continue .Morocco World News،Debate over Sexual Freedoms in 
Morocco Rages On ،23  على العنوان  2019أكتوبر/تشرين األول ،

https://www.moroccoworldnews.com/2019/10/285174/debate-over-sexual-freedoms-in-morocco-rages-
on/. 
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 اخلالصة وعالمة التقييم 
حتيز قضائي على أقل تقدير. على سبيل املثال، اعتّدت احملكمة أبدلة مت التحصل عليها يف  بدا أنه  الريسوين ما  حماكمة السيدة  شاب  

انتهاك للقانون املغريب، ومع ذلك، أدانت املتهمني دون أدلة كافية إلثبات التهم ضدهم. كما تدخلت احملكمة يف قدرة السيدة الريسوين 
 دعاء شهود وتقدمي أدلة أخرى ذات صلة حمتملة.على بناء دفاعها مبنعها من است

عالوة على ذلك، تشري خلفية القضية إىل أن حماكمة السيدة الريسوين رمبا كانت ذات دوافع سياسية. فطوال استجواهبا، سألتها الشرطة 
د احلكومة، مبا يف ذلك أفراد من  على وجه التحديد عن كتاابُّتا السياسية، والصحيفة اليت تعمل لصاحلها، وزمالئها، وغريهم ممن ينتق

عائلتها. فضال عن ذلك، رغم كون اإلجهاض حمظورا رمسيا يف املغرب، تشري التقارير إىل أن القانون ذا الصلة اندرا ما يتم تطبيقه، مما  
 جيعل قرار السلطات مبقاضاة السيدة الريسوين أكثر شبهة. 

ن السيدة الريسوين وخطيبها، وهي هنايٌة سعيدة للمتهَمني، فإن حماكمتها  ابلرغم من صدور عفو من امللك حممد السادس عن كل م
انطوت على عديد من االنتهاكات للمعايري الدولية اليت أثرت على النتيجة بدون أدىن شك. كما تعرضت السيدة الريسوين إليذاء بدين،  

سب، بل أيضا ألهنا م نعت من تناول املضاد احليوي الذي  ليس بسبب اإلجراءات الطبية االقتحامية اليت خضعت هلا أثناء التحقيق فح
 . " D"و صف هلا، ومل يقدَّم هلا ما يكفي من الطعام واملاء. هلذه األسباب، أ عطيت احملاكمة عالمة  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

:ةـــالمـــالع  D 
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املـــــــلـحـق    

 منهجية التقييم

مبا يعكس رأيهم يف مدى امتثاهلا للقانون الدويل حلقوق اإلنسان ذي الصلة،  Fأو  Dأو  Cأو  Bأو  Aمينح اخلرباء  احملاكمَة درجة 
 مع األخذ يف االعتبار، يف مجلة أمور، ما يلي:

 • خطورة االنتهاك )االنتهاكات( اليت حدثت؛
 حملاكمة؛ )االنتهاكات( أثّر على نتيجة االنتهاك  • ما إذا كان

• ما إذا مت توجيه االُّتامات كليا أو جزئيا لدوافع غري الئقة، مبا يف ذلك الدوافع السياسية والدوافع االقتصادية والتمييز، 
على سبيل املثال على أساس العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا كان أو غري سياسي أو  

أو االنتقام ممن يدافع عن حقوق اإلنسان )حىت   109أو الثروة أو النسب أو غري ذلك،األصل القومي أو االجتماعي 
 لو متت تربئة املدعى عليه يف هناية املطاف(؛

• مدى الضرر املرتبط ابلتهم )مبا يف ذلك، على سبيل املثال ال احلصر، ما إذا كان املدان قد أدين ظلما، وإذا كان 
األمر كذلك، إذا نـ ّفذت العقوبة، وما إذا كان املدعى عليه قد احت جز يف احلبس االحتياطي غري املربر، حىت لو متت  

اكمة، وما إذا أسيئت معاملة املدعى عليه فيما يتعلق ابلتهم أو احملاكمة،  تربئة املدعى عليه يف هناية املطاف يف احمل
 و/أو مدى تضرر مسعة املدعى عليه بسبب التهم املوجهة إليه(؛  

 • توافق القانون واإلجراءات اليت حوكم يف إطارها املدعى عليه مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان. 

 مستوايت التقييم

• A : أهنا تتوافق مع املعايري الدولية.حماكمة بدا 
• B :حقوق اإلنسان ذات الصلة ابستثناء انتهاكات بسيطة، وحيث مل  حماكمة بدا أهنا استوفت بشكل عام معايري

 يكن لتلك االنتهاكات أتثري على النتيجة ومل ينتج عنه ضرر كبري. 
• C  :اكات( أي أتثري على النتيجة ومل ينتج عنها  حماكمة مل تستوف املعايري الدولية، لكن مل يكن لالنتهاك )االنته

 ضرر كبري.
• D : .حماكمة تتميز ابنتهاك معيار من املعايري الدولية أو أكثر، مما أثر على النتيجة و/أو أسفر عن ضرر كبري 
• F :.حماكمة تنطوي على انتهاك صارخ للمعايري الدولية أثر على النتيجة و/أو أسفر عن ضرر كبري 
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