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  إقليميةبرملانية مستديرة مائدة 

 ؟باملنطقة املغاربيةعقوبة اإلعدام  إلغاءفي والبرملانيين برملانيات للدور أي  

 

 

                        البرملان- مجلس املستشارينب2019   أبريل 24يوم  

 

  السياق العام: 

 

عقوبة اإلعدام وال يزال الحكم ببحكم الواقع.  وتبنت دول املغرب العربي وقف تنفيذ عقوبة اإلعدامدولة في العالم عقوبة اإلعدام بحكم القانون أو بحكم الواقع.  146ألغت 

 1987عام  اعتبارا منوموريتانيا ، 1993عام وقف التنفيذ بحكم الواقع منذ الجزائر واملغرب  وهكذا، تبنتسنوات.  10من  منذ أزيدلكن لم يتم تنفيذ أي حكم  اساري

الجزائر وتونس بل إن اإلعدام.   تنفيذ عقوباتضد قرار األمم املتحدة األخير الذي يدعو إلى وقف عالمي ل هذه الدول ، لم تصوت ومن جهة أخرى . 1991وتونس منذ عام 

اإلعدام  عقوبات من املمكن أن ُيستأنف تنفيذ، وبالتاليفي القانون. ال يصبح دائما إال بعد إدراجه ألن اإللغاء  نظرامؤقًتا العقوبة  هذه. ومع ذلك، يظل تعليق بالتأييدصوتتا 

 2016الجزائر في عام  فيوهكذا، صدر األربع إصدار أحكام باإلعدام.  الدول القضاة في هذه  ، يواصلال يخص اإلدانات عقوبة اإلعدام تعليقوبما أن بين عشية وضحاها. 

في عام باإلعدام إدانات  6 صدرتفي املغرب، و. 2018في عام  وعقوبة واحدة باإلعدام على األقل 2017في عام عقوبة باإلعدام  27حكًما باإلعدام، مقارنة بـ  50ما ال يقل عن 

وفي موريتانيا، صدرت . 2018عام  12و 2017عام  25، مقارنة بـ 2016في عام دام حكما باإلع 44 فصدرفي تونس، أما . 2018في عام  10، و2017في عام  15 مقابل، 2016

 (. ولعلECPM، وجمعية "معا ضد عقوبة اإلعدام/منظمة العفو الدولية بياناتلوفًقا ) 2018عام أحكام في  3وما ال يقل عن  2017و 2016عدة أحكام باإلعدام في عامي 

، ومؤسسات وطنية ات وبرملانيين)برملانيتعبئة الفاعلين املحليين زال تال و نحو إلغاء عقوبة اإلعدام في املنطقة.  للمض ي رافعة من شأنه أن يشكل التقدم في هذه الدول 

 .من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام قويةن ...( يمحامو عقوبة اإلعدام،  ملناهضةلحقوق اإلنسان، وائتالفات وطنية 

 

:والبرملانيات نلدور املحوري للبرملانييا  

 

إلغاء عقوبة اإلعدام  للمض ي نحوفي العديد من البلدان  رئيس ي ور بدالتشريعية،  واملساراتشات العامة الب النقصفي يضطلع البرملانيون والبرملانيات، بحكم مكانتهم املركزية 

معظم أعضاء هذه الشبكة إال أن والية عضًوا.  250من  تتألف 2013في املغرب في عام وفي هذا اإلطار، تم تشكيل شبكة برملانية حقوق اإلنسان. في مجال تقدم الأو تعزيز 

لألعضاء من برملانيين سابقين وحاليين، مما سمح  عضوية الشبكة لشبكة، تتألفلومع ذلك، ووفًقا للميثاق التأسيس ي . االنتخابات التشريعية األخيرة خاللجدد تلم 

 .التشريعية الحالية الفترة خاللالشبكة  جهود إعادة إطالقفي  االنخراط لشبكة بمواصلةل نملؤسسيا

 

 و
 
في املغرب بدعم من املنظمة املغربية  "عقوبة اإلعدام برملانيات وبرملانيين ضدشبكة " بمبادرة من الرباطمدينة م مائدة مستديرة برملانية إقليمية في في هذا السياق، تنظ

 ضد عقوبة اإلعدامجمعية "لحقوق اإلنسان و 
ً
، نحو اإللغاء التدريجي لعقوبة اإلعدام" ينالسياسي والفاعليناملجتمع املدني  مرافقةشروع املشترك "في إطار امل (ECPM" )معا

 .معقوبة اإلعدا من أجل إلغاءبشراكة مع االئتالف املغربي 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
  



 
 
 
 
 
 

 

 مستديرة برملانية إقليمية مائدة 

 ؟باملنطقة املغاربيةعقوبة اإلعدام  في إلغاءوالبرملانيين برملانيات للدور أي  

 
 

            البرملان- مجلس املستشارينب2019 أبريل  24يوم  

    البرنامج      
 

 

 00: 10-30: 10               افتتاح االشغال 

 

 باملغرب عداماإل  عقوبة ضد برملانيينو  برملانيات شبكة منسقة ،السيدة نزهة الصقلي كلمة •

  النواب مجلس رئيس ،املالكي الحبيب السيد كلمة •

  املستشارين مجلس رئيس  ،بنشماش الحكيم عبد السيد كلمة •

  العدل وزير  ،أوجار محمد السيد كلمة •

 الدولي والتعاون  الخارجية الشؤون وزير  ،بوريطة ناصر السيد كلمة •

  نساناإل لحقوق  الوطني املجلس رئيسة ،بوعياش منةآ السيدة كلمة •

 اإلنسان بحقوق  املكلف الوزاري  املندوب، بنيوب شوقي أحمد السيد كلمة •

 نساناإل لحقوق  املغربية ملنظمةا رئيس ،لركو بوبكر السيد كلمة •

 عداماإل  عقوبة لغاءإ جلأ من املغربي االئتالف منسق ،الجامعي الرحيم عبد السيد كلمة •

   عداماإل  عقوبة ضد جميعا الفرنسية الجمعية ممثلة ،بوربون  جوليا السيدة كلمة •
 

اقع         أفق ،الكبيرباملغرب  عقوبة اإلعدامو  30 :10 - 00 :13        التعاون  و

 بكل باإلعدام املحكومين عدد هو ما باملنطقة؟ االعدام عقوبة تطبيق واقع ماهو ؟( الجنائية املسطرة ن قانو  الجنائي، ن القانو  الدستور،) الوطني املستوى  على القانونية النصوص هي ما املنطقة؟ لدول  اإلقليميةو  الدولية االلتزامات هي ما •

 ؟ باإلعدام الحكم لىإ تؤدي التي الجنائية املسطرة خصوصيات هي ؟ما مباإلعدا املحكومين صفات ؟ماهي االعتقال ظروف هي ما بلد؟

 بوعلي يتأ  سعيدة املحترمة، النائبة السيدة :املسيرة •

  تونس-شفيق العيادي   املحترم البرملاني النائب السيدة -

  موريتانيا - الدد خليلو املحترم  البرملاني النائب السيد -

 املغرب -عداماإل  عقوبة لغاءإ جلأ من املغربي االئتالف منسق الجامعي الرحيم عبد السيد -

 املغرب - اإلنسان لحقوق  الوطني باملجلس واألبحاث الدراسات مدير مصطفى الناوي  السيد -

   مناقشة  ▪

 غذاء  :           00: 00-14: 13   ▪

 00: 14 - 00: 16     عداماإل  عقوبة لغاءإ أجل من للبرملانيين املتاحة الوسائلو  األدوار

اعتقال  ظروف تتبع لبرملانيينللبرملانيات وا يمكن هل بالنقاش؟ تنهض أن الشفوية لألسئلة يمكن كيف التشريعية؟ الصالحيات هي ما اإلعدام؟ عقوبة إلغاء نحو للمض ي استعمالها لبرملانيينللبرملانيات وا يمكن التي الصالحيات هي ما •

  الدولية؟ اآلليات على التصديق في والبرملانيات  البرملانيين يلعبه أن يمكن الذي الدور  هو ما باإلعدام؟ املحكومين

 نبوفراش حياة املحترمة النائبة السيدة :املسيرة •

 تونس -نزار عمامي   املحترم البرملاني النائب السيد -

 تونس- سامية حمودة  املحترمة البرملانية السيدة النائبة -

 الراض ي الواحد عبد املحترم البرملاني النائب السيد -

 عمو أو اللطيف عبد املحترم البرملاني املستشار السيد  -

 املحترمة فتيحة السداس  البرملانية السيدة النائبة -

 مناقشة            15: 12 ▪

    حاتيمي غيثة املحترمة النائبة السيدة :املقررة •

 تبادل التجارب و املبادرات التي اتخذت من أجل السير نحو إلغاء عقوبة اإلعدام    00: 15- 00: 16

  باملغرب اإلعدام عقوبة ضد برملانيين و برملانيات شبكة منسقة ،الصقلي نزهة السيدة -

 تونس -بلعانس املؤمن عبد املحترم البرملاني النائب السيد -

  باملغرب اإلعدام عقوبة ضد وبرملانيين برملانيات شبكة عضوة ،مازي  فاطمة السيدة  -

: 30 16  17h00-    األشغالاختتام 
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