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 مجاهاتهات فئاتهم وكلبمختلف  والمغاربة ككل المغربياتنحن الهيئات والشخصيات الموقعة، و

راء بشاعة الجريمة التي ارتكبت جشعرنا بالصدمة القوية من  ،المختلفة السياسية والاجتماعية والمهينة

 .البالغ من العمر احدى عشر سنة دنانعفل طفي حق ال

نؤكد بأن عقوبة الإعدام ليست هي  ننافإع متحضر، تمغير الجديرة بمج القذرةين هذه الجريمة دوإذ ن

 .الحل

كل  نسيانمن ربع قرن، معناه  أكثرإن المطالبة بتطبيق عقوبة الاعدام في بلد لم يعرف تنفيذها منذ 

الحق في الحياة وحقوق الانسان بصفة عامة  الدستور على فيالتضحيات التي سمحت بمكسب النص 

 .كحقوق دستورية

 رتكبونهاي التي مشابهة لتلكنطالب الدولة بارتكاب جرائم  نفي مستوى المجرمين، ول أنفسنانضع  نل

م فعقوبة الإعدام ل ،معناتزيا لبلدنا ومجـخو، فذاك سيعتبر تراجعا موالانتقا الثأرقانون القتل او  بيقطبت

 .خطورتهااو حجمها الجريمة او نقص  تفادي وقوعتسمح ابدا وفي كل الدول من 

ة يولن تضمن لنا حما من الدول، من غيره أحسنامنا او  أكثروعقوبة الإعدام لن تجعل من المغرب 

 .لأطفالنافضل أ

سلطات المعنية عقوبة الإعدام، ونتوجه بنداء قوي لل لغاءلطلب انعبر عن مساندتنا المطلقة  فإننا لهذا

 .نينوالغائها من كل القإب

 

APPEL POUR LE DROIT A LA VIE 
Le 24 septembre 2020 

 

Nous instances et personnalités signataires, à l’instar de tous les marocains et marocaines, 

toutes tendances et catégories politiques, sociales, ou professionnelles confondues, nous avons 

été profondément choqués par l’horreur du crime commis contre le petit Adnane âgé de 11 

ans. 

Tout en condamnant ce crime odieux, indigne d’une nation civilisée, nous affirmons que la 

peine de mort n’est pas la solution. 

  

Réclamer l’application de la peine de mort dans un pays qui n’a pas connu d’exécutions 

depuis plus d’un quart de siècle, c’est oublier tous les sacrifices qui ont permis cette avancée 

de hisser le droit à la vie et les droits de l’Homme en général à des droits constitutionnels. 

  

Ne nous mettons pas au même niveau que les criminels, ne demandons pas à l’Etat de 

commettre des crimes comparables à ceux des criminels en appliquant la loi du sang, de la 

vindicte et de la vengeance. Ce serait une régression et un immense déshonneur pour notre 

pays et notre société. La peine de mort n’a jamais permis, nulle part dans le monde de 

prévenir les crimes ou d’en réduire le nombre ou la gravité, loin de là.  

La peine de mort ne fera pas du Maroc un pays plus sûr ou meilleur, ni n’assurera une 

meilleure protection pour nos enfants. 

 C’est pourquoi nous exprimons notre soutien inconditionnel à l’abolition de la peine de mort 

et lançons un vibrant appel aux autorités compétentes pour la bannir de l'ensemble de notre 

législation ! 



 

 Les signataires :  وقعونالم

ي ضد  Abderrahim Jamai–عبد الرحيم الجامعي  .1  س جمعية هيئات المحامي   سابقارئينقيب و  – اإلعدام عمنسق االئتالف المغربر

لمانيي   ضد عقوبة اإلعدام  - Nouzha Skali -نزهة الصقلي  .4 لمانيات والبر  ، و وزيرة سابقاوصيدلية منسقة شبكة البر

 و نقيب سابق اإلعدام عمنسق شبكة المحاميات والمحامي   ضد  ائبن  - Allali Abderrahmane -لي عبد الرحمان عال .3

ي  .2
 
 لصحفيات والصحفيي   ضد عقوبة اإلعدامامنسق شبكة  - Mustapha Laaraki -مصطف  العراف

ي  .5  شاعر وكاتب   - Laabi Abdelatif -عبد اللطيف اللعبر

ي  .6
 نقيب سابق و ورئيس جمعية هيئات المحامي   سابقا– Med Mustapha Raissouniالنقيب دمحم مصطف  الريسوب 

 محام   - Abderrahim Berrada  –عبد الرحيم برادة  .7

 رئيس مؤسسة االورومتوسطية لحماية المدافعي   عن حقوق االنسان  - Driss El Yazami  –زمي ــــادريس اليـ .8

 برلمانيةGhita El Hatima   -غيته الحاتمي  .9

 برلمانية -اويابتسام العز   .12

ي   - Abdellatif Ouamou-اوعمو عبد اللطيف .11
 
 بمجلس المستشارين برلماب

 أستاذ بجامعة برينستون  - Abdellah Hamoudi –عبد هللا حمودي  .14

 غانكور حائز عل جائزة  كاتب   - Tahar Benjeloune  –الطاهر بنجلون  .13

 ورئيس جمعية هيئات المحامي   بالمغرب سابق نقيبمحام،  – Abderrahmane Benameur –عبد الرحمان بنعمرو  .12

 أستاذ وكاتب  - Abdessamad Dialmi  -عبد الصماد الديالمي  .15

 رلمانيةب -  Fatiha Seddas  –فتيحة سداس  .16

 برلمانية -  Hayat Boufrachen  – نشبوفر احياة  .17

ي  .18  برلمانية - Mina Talbi  –مينة الطالبر

 بة وسينمائيةكات   - Narjiss Najjar  –نرجس النجار  .19

ي سعد  .42 ايبر
 رجخم   - Saad Chraibi  – الشر

 مصمم الرقص – مخرج - Lahcen Zinoune –ن و لحسن زين .41

ي  .44  و كاتبةصحفية   - Sanaa El Aji  -سناء العاجر

 ممثل – مخرج مشجي     - Nabil Lahlou –نبيل لحلو  .43

 كاتب، مخرج وممثل -  Younes Megri   –يونس ميكري  .42

ي ،    - Nabil Ayouch   -نبيل عيوش  .45
 سينماب 

  وناشطة جمعوية طبيبة  - Hakima Himmich  –حكيمة حميش  .46

ي لحقوق االنسانو  محام  - Mohamed Sabbar –دمحم الصبار  .47
 سابقا األمي   العام للمجلس الوطب 

ي  .48  برلمانية   - Zhor Elwahabi   –زهور الوهابر

اكيةبرلمانية ورئيسة مج -   Aicha Lablak –عائشة لبلق  .49  موعة التقدم واالشب 

 برلمانية بمجلس المستشارين - Amal El Amri –أمال العمري  .32

ي  - Jamal Krimi Benchekroun  – بشقرونمال كريمي ج .31
 برلماب 

ة حدمحم ال .34 ي  -     Mohamed Elhejira–جب 
 برلماب 

ي لهيئات حقوق االنسان  - Abdellilah Benabdeslam -عبد االله بنعبد السالم .33  منسق االئتالف المغربر

 و كاتب أستاذ  -   Mohamed Assid –دمحم عصيد  .32

 وكاتبةأستاذة جامعية   -  Soumaya Naaane Guessous   -كسوس سمية نعمان   .35

ي سابقا، فاعلة جمعوية     - Latifa Jbabdi  –ة جبابدي ــيفطل .36
 رئيسة اتحاد العمل النساب 

ي  طبيب و  Chakib Guessous  –شكيب كسوس  .37 وبولوجر  أنبر

 برلمانية سابقة   -   Rachida Tahiri –رشيدة الطاهري  .38

ي ـــوف .39
 برلمانية بمجلس المستشارين - Wafaa El Kadi   –اء القاض 

 صيدلي ورئيس الجمعية المغربية لحقوق االنسان  - Aziz El Ghali  –عزيـــز غالي  .22

ـــكر الركـــبوب .21 ــ ـــ  رئيس المنظمة المغربية لحقوق االنسان  -  Boubker Largou –و ــ

 رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء - Latifa Bouchoua   –لطيفة بوشوا  .24

ي  .23
 لحقوق االنسان المتحدةاألمم ئزة اج – Khadija Ryadi –خديجة الرياض 

 لجمعية المغربية لحقوق االنسانلرئيس سابق   - Amine Abdelhamid  -الحميد د امي   عب .22



 

ي للسجون ومحامارئيس   - Abdelatif Fefouh  –وع ــعبد اللطيف رف .25  لمرصد المغربر

 ومحام معية المغربية لألمم المتحدة جرئيس ال   - Mohamed Ahdaf – فدمحم احدا .26

 وطبيبة ا برلمانية سابق Fatima Gouaima Mazzi –ة جوعيمة مازي طيمف .27

 يةبرلمان  - Ibtissam Azzaoui  –ابتسام العزاوي  .28

ي ـــحم .29
 اإلعدامي   ضد عقوبة اشبكة المحاميات والمحمكتب وعضو  محام   - Hammadi Manni -ادي ماب 

ي  – Hicham Rouzzak  –ام روزاق ـــهش .52
 صحف 

 محامية ووزيرة سابقا – Yasmina Badou –ياسمينة بادو  .51

 تشكيلي فنان  -  Abdelhay EL Malakh –عبد الحي المالخ  .54

ي   -Abdelkader Alami –عبد القادر العلمي  .53
 
 فاعل جمعوي وحقوف

 رئيس مركز دراسات الديمقراطية وحقوق االنسان  - Lhabib Belkouch -  وش الحبيبــــبلك  .52

ي   -Omar Zghari  – الزغاري عمر  .55
 
ي وناشط حقوف

 صحف 

 مواطنة -- Salka Abidar ابدار السالكة .56

ي   -Nouredine Lakhmari –نور الدين لخماري  .57
 
 سينماب

 تشكيلي فنان  - Ahmed Jarid - ريد احمد ج .58

ي     - Kamal Lhabib –ال الحبيب ـــكم .59
 
 فاعل جمعوي وحقوف

 ضد عقوبة االعدام والمحامي     شبكة المحامياتمكتب محامية  و عضوة  – Naima El Ghalafالف ــنعيمة الك .62

 سابقا المغرب فاعل جمعوي ورئيس جمعية ترانسبارانسي  - - Sion Assidon ون اسيدونــسي .61

 ممثلة  Nadia Niazi  -  –ازي ــنادية الني .64

 فاعلة تربوية و حقوقية  - Malika Ghabbar –مليكة غبار  .63

ي  محام -   Mohamed - Messoudi –دمحم المسعودي  .62
 
 عضو شبكة المحاميات والمحامي   ضد ع االعدام وفاعل حقوف

 لمغربية للفناني   التشكيليي   المهنيي   ارئيس النقابة  - Mohamed Mansouri Idrissi Sidi –سيدي دمحم المنصوري  االدريسي  .65

 أستاذة جامعية   - Khadija Merouazi   -روازيــخديجة م .66

 Institut Prometheus  -  وسهـيتـــمو مؤسسة بر  .67

 نرئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق اإلنسا Adil Tchekitou  –ل تشيكيطو ــيعد .68

 رئيس الجمعية الطبية إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب - Amar Benamer –ر بنعمار ــعما .69

ي ـــر بنــبش .72
 فاعل جمعوي  - Bechr Benani  -اب 

 رجل اعمال – Adnane Jamai –عدنان الجامعي  .71

ي   - Mbarek Afkouh  –افكوح   امبارك .74
 
 ناشط حقوف

ي من اجل منتدىالرئيس   Hassan Kemoune –ون ــحسن كم .73  الحقيقة واالنصاف المغربر

 رئيس منتدى الحقيقة واالنصاف بفرنسا -   Abdelhaq Kass –عبد الحق كاس  .72

 Association des Marocains de France – جمعية المغاربة بفرنسا .75

ي ن  -Khalid Madloum  –خالد مضلوم  .76
 
 اشط حقوف

 فاعلة حقوقية - Naima Benouakrim  -مة بنواريكمـنعي .77

ي  -  Zniber Abdellah  –بر ـــعبد هللا زني .78
 
 ناشط حقوف

 أستاذ جامعي   - Driss Bensaid –ادريس بتسعيد  .79

ي  .82
 فاعل جمعوي  – Fouad Abdelmoumni –فؤاد عبد المومب 

 فاعلة جمعوية – Nadia Benhida –نادية بنحيدة  .81

 ورئيس فرع شبكة المحاميات والمحامي   بطنجة  محام  - Mohamed Benslimane –دمحم بنسليمان  .84

 أستاذ جامعي   -  Mohamed Sassi – دمحم الساسي  .83

 أستاذ جامعي  – Abdellah Labdaoui -بداوي ل  هللاعبد  .82

قاوي  .85 ي للسالم والقانون – Hicham Charkaoui –هشام الشر  رئيس المركز المغربر

ي   عبد .86
ي ضد عقوبة االعدام – Abdeslam Chefchaouni –السالم الشفشاوب  اق باالئتالف المغربر  لحنة االشر

ي حنال رزاقال عبد .87
ي  Abderrazak ElHannouchi وسر

 
 فاعل جمعوي وحقوف

 

 


