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 وككل المغربيات والمغاربة بمختلف فئاتهم وكل اتجاهاتهم،نحن الهيئات والشخصيات الموقعة
 شعرنا بالصدمة القوية من جراء بشاعة الجريمة التي ارتكبت،السياسية والاجتماعية والمهينة المختلفة
.في حق الطفل عدنان البالغ من العمر احدى عشر سنة
 فإننا نؤكد بأن عقوبة الإعدام ليست هي،وإذ ندين هذه الجريمة القذرة غير الجديرة بمجتمع متحضر
.الحل
 معناه نسيان كل،إن المطالبة بتطبيق عقوبة الاعدام في بلد لم يعرف تنفيذها منذ أكثر من ربع قرن
التضحيات التي سمحت بمكسب النص في الدستور على الحق في الحياة وحقوق الانسان بصفة عامة
.كحقوق دستورية
 ولن نطالب الدولة بارتكاب جرائم مشابهة لتلك التي يرتكبونها،لن نضع أنفسنا في مستوى المجرمين
 فعقوبة الإعدام لم، فذاك سيعتبر تراجعا وخـزيا لبلدنا ومجتمعنا،بتطبيق قانون القتل او الثأر والانتقام
.تسمح ابدا وفي كل الدول من تفادي وقوع الجريمة او نقص حجمها او خطورتها
 ولن تضمن لنا حماية،وعقوبة الإعدام لن تجعل من المغرب أكثر امنا او أحسن من غيره من الدول
.أفضل لأطفالنا
 ونتوجه بنداء قوي للسلطات المعنية،لهذا فإننا نعبر عن مساندتنا المطلقة لطلب الغاء عقوبة الإعدام
.بإلغائها من كل القوانين

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 !

الموقعون Les signataires :
المغرب ضد ع اإلعدام – نقيب ورئيس جمعية هيئات المحامي سابقا
الجامع – Abderrahim Jamaiمنسق االئتالف
 .1عبد الرحيم
ري
ي
والبلمانيي ضد عقوبة اإلعدام وصيدلية ،و وزيرة سابقا
 .4نزهة
البلمانيات ر
الصقل - Nouzha Skali -منسقة شبكة ر
ي
 .3عبد الرحمان عال يل - Allali Abderrahmane -نائب منسق شبكة المحاميات والمحامي ضد ع اإلعدام و نقيب سابق
اف - Mustapha Laaraki -منسق شبكة الصحفيات والصحفيي ضد عقوبة اإلعدام
 .2مصطف العر ي
اللعب - Laabi Abdelatif -شاعر وكاتب
 .5عبد اللطيف ر ي
الريسوب – Med Mustapha Raissouniنقيب سابق و ورئيس جمعية هيئات المحامي سابقا
 .6النقيب دمحم مصطف
ي
 .7عبد الرحيم برادة –  - Abderrahim Berradaمحام
زم –  - Driss El Yazamiرئيس مؤسسة االورومتوسطية لحماية المدافعي عن حقوق االنسان
 .8ادريس اليـ ـ ـ ي
الحاتم Ghita El Hatima -برلمانية
 .9غيته
ي
 .12ابتسام العزاوي -برلمانية
برلماب بمجلس المستشارين
 .11عبد اللطيف اوعمو- Abdellatif Ouamou-
ي
 .14عبد هللا حمودي – - Abdellah Hamoudiأستاذ بجامعة برينستون
 .13الطاهر بنجلون –  - Tahar Benjelouneكاتب حائز عل جائزة غانكور
 .12عبد الرحمان بنعمرو –  – Abderrahmane Benameurمحام ،نقيب ورئيس جمعية هيئات المحامي بالمغرب سابق
الديالم - Abdessamad Dialmi -أستاذ وكاتب
 .15عبد الصماد
ي
 .16فتيحة سداس –  - Fatiha Seddasبرلمانية
 .17حياة بوفر اشن –  - Hayat Boufrachenبرلمانية
الطالب –  - Mina Talbiبرلمانية
 .18مينة
ري
 .19نرجس النجار –  - Narjiss Najjarكاتبة وسينمائية

ر
ايب –  - Saad Chraibiمخرج
 .42سعد الش ر ي
 .41لحسن زينون –  - Lahcen Zinouneمخرج – مصمم الرقص
العاج  - Sanaa El Aji -صحفية و كاتبة
 .44سناء
ر ي
مشج – ممثل
 .43نبيل لحلو –  - Nabil Lahlouمخرج
ي
 .42يونس ميكري –  - Younes Megriكاتب ،مخرج وممثل
سينماب
 .45نبيل عيوش ، Nabil Ayouch - -
ي
 .46حكيمة حميش –  - Hakima Himmichطبيبة وناشطة جمعوية
الوطب لحقوق االنسان سابقا
 .47دمحم الصبار –  - Mohamed Sabbarمحام و األمي العام للمجلس
ي
الوهاب – - Zhor Elwahabiبرلمانية
 .48زهور
ري
 .49عائشة لبلق –  - Aicha Lablakبرلمانية ورئيسة مجموعة التقدم واالشباكية
 .32أمال العمري –  - Amal El Amriبرلمانية بمجلس المستشارين
برلماب
كريم بشقرون – - Jamal Krimi Benchekroun
 .31جمال
ي
ي
برلماب
 .34دمحم الحجبة – - Mohamed Elhejira
ي
المغرب لهيئات حقوق االنسان
 .33عبد االله بنعبد السالم- Abdellilah Benabdeslam-منسق االئتالف
ري
 .32دمحم عصيد –  - Mohamed Assidأستاذ و كاتب
 .35سمية نعمان كسوس  - Soumaya Naaane Guessous -أستاذة جامعية وكاتبة
النساب سابقا
 .36لطيف ـة جبابدي –  - Latifa Jbabdiفاعلة جمعوية  ،رئيسة اتحاد العمل
ي
 .37شكيب كسوس –  Chakib Guessousطبيب و ر
وبولوج
أنب
ر ي
 .38رشيدة الطاهري – - Rachida Tahiriبرلمانية سابقة
القاض –  - Wafaa El Kadiبرلمانية بمجلس المستشارين
 .39وفـ ـاء
ي
صيدل ورئيس الجمعية المغربية لحقوق االنسان
غال – - Aziz El Ghali
ي
 .22عزي ــز ي
 .21بوبـ ـكر الركـ ـ ـ ـو –  - Boubker Largouرئيس المنظمة المغربية لحقوق االنسان
 .24لطيفة بوشوا –  - Latifa Bouchouaرئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء
الرياض –  – Khadija Ryadiجائزة األمم المتحدة لحقوق االنسان
 .23خديجة
ي
 .22امي عبد الحميد - Amine Abdelhamid -رئيس سابق للجمعية المغربية لحقوق االنسان

المغرب للسجون ومحام
 .25عبد اللطيف رف ـوع –  - Abdelatif Fefouhرئيس المرصد
ري
 .26دمحم احداف –  - Mohamed Ahdafرئيس الجمعية المغربية لألمم المتحدة ومحام
 .27فطيمة جوعيمة مازي –  Fatima Gouaima Mazziبرلمانية سابقا وطبيبة
 .28ابتسام العزاوي –  - Ibtissam Azzaouiبرلمانية
ماب - Hammadi Manni -محام وعضو مكتب شبكة المحاميات والمحامي ضد عقوبة اإلعدا
 .29حمـ ـادي ي
صحف
 .52هش ـام روزاق – – Hicham Rouzzak
ي
 .51ياسمينة بادو –  – Yasmina Badouمحامية ووزيرة سابقا
تشكيل
الح المالخ –  - Abdelhay EL Malakhفنان
ي
 .54عبد ي
وحقوف
العلم –  -Abdelkader Alamiفاعل جمعوي
 .53عبد القادر
ي
ي
 .52بلك ـ ـوش الحبيب  - Lhabib Belkouch -رئيس مركز دراسات الديمقراطية وحقوق االنسان
حقوف
صحف وناشط
 .55عمر الزغاري – - Omar Zghari
ي
ي
 .56ابدار السالكة  -Salka Abidar -مواطنة
سينماب
 .57نور الدين لخماري – -Nouredine Lakhmari
ي
تشكيل
 .58احمد جريد  - Ahmed Jarid -فنان
ي
وحقوف
 .59كمـ ـال الحبيب –  - Kamal Lhabibفاعل جمعوي
ي
 .62نعيمة الك ـالف  –Naima El Ghalafمحامية و عضوة مكتب شبكة المحاميات والمحامي ضد عقوبة االعدام
انس المغرب سابقا
 .61سي ـون اسيدون  - Sion Assidon -فاعل جمعوي ورئيس جمعية ترانسبار ي
 .64نادية الني ـازي –  - Nadia Niaziممثلة
 .63مليكة غبار –  - Malika Ghabbarفاعلة تربوية و حقوقية
حقوف عضو شبكة المحاميات والمحامي ضد ع االعدام
 .62دمحم المسعودي –  - Mohamed - Messoudiمحام وفاعل
ي
االدريس –  -Sidi Mohamed Mansouri Idrissiرئيس النقابة المغربية للفناني التشكيليي المهنيي
 .65سيدي دمحم المنصوري
ي
 .66خديجة م ـروازي - Khadija Merouazi -أستاذة جامعية
 .67مؤسسة بروم ـيتهـوس Institut Prometheus -
 .68عدي ـل تشيكيطو –  Adil Tchekitouرئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق اإلنسان
 .69عما ـر بنعمار –  - Amar Benamerرئيس الجمعية الطبية إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب
اب - Bechr Benani -فاعل جمعوي
 .72بش ـر بن ـ ي
الجامع –  – Adnane Jamaiرجل اعمال
 .71عدنان
ي
حقوف
 .74امبارك افكوح –  - Mbarek Afkouhناشط
ي
المغرب من اجل الحقيقة واالنصاف
 .73حسن كم ـون –  Hassan Kemouneرئيس المنتدى
ري
 .72عبد الحق كاس –  - Abdelhaq Kassرئيس منتدى الحقيقة واالنصاف بفرنسا
 .75جمعية المغاربة بفرنسا – Association des Marocains de France
حقوف
 .76خالد مضلوم –  -Khalid Madloumناشط
ي
 .77نعيـمة بنواريكم - Naima Benouakrim -فاعلة حقوقية
حقوف
 .78عبد هللا زنيـ ـ رب –  - Zniber Abdellahناشط
ي
جامع
 .79ادريس بتسعيد –  - Driss Bensaidأستاذ
ي
المومب –  – Fouad Abdelmoumniفاعل جمعوي
 .82فؤاد عبد
ي
 .81نادية بنحيدة –  – Nadia Benhidaفاعلة جمعوية
 .84دمحم بنسليمان –  - Mohamed Benslimaneمحام ورئيس فرع شبكة المحاميات والمحامي بطنجة
جامع
الساس –  - Mohamed Sassiأستاذ
 .83دمحم
ي
ي
جامع
 .82عبد هللا لبداوي  – Abdellah Labdaoui -أستاذ
ي

 .85هشام ر
المغرب للسالم والقانون
الشقاوي –  – Hicham Charkaouiرئيس المركز
ري
 .86عبد السالم الشفشاوب –  – Abdeslam Chefchaouniلحنة ر
المغرب ضد عقوبة االعدام
االشاق باالئتالف
ري
ي
ر
وحقوف
وس Abderrazak ElHannouchiفاعل جمعوي
ي
 .87عبد الرزاق الحن ي

