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ملكة املغربیة �ملشاركة يف هذا احلوار التفا�يل مع املقرر اخلاص �مل حلقوق إال�سان الوطينیترشف ا�لس 

 املعين بتعز�ز وحامیة احلق يف حریة الرٔأي والتعبري، الس�ید دیفيد اكي.

 حریة شهدت، 28 الفصل املتضمنة يف  يف املغربیالحظ ا�لس الوطين ٔأنه رمغ املكتس�بات ا�س�توریةو

 القانون اجلنايئ ملتابعة بعض الصحفيني وٕاصدار املس هبا متثلت يف اللجوء ٕاىلمن  الص�افة والتعبري ٔأشاكال

تغطیة التظاهرات ل للعنف ٔأثناء تأٔدیة �ا�م �نتعرض، ٔأحيا�، بعض الصحفيما غرامات.كعقو�ت �بس�یة و

 من ٔأو�ه كثري، عن �ٔ�ساسلس ٔأن هذه الوضعیة يه نتاج، ملجااملغرب. ویعترب  خمتلف مناطق املنظمة يف

 .يف ٕاطار القوانني املرتقبةيف القانون اجلاري به العمل، واليت ینبغي جتاوزها املس��  والقصور �ختالل

�لس الوطين جيري �الیا اع�د ثالثة قوانني من قبل الربملان يه القانون املتعلق �يف هذا الس�یاق، و

 هذه وا�ب ا�لس الوطين معلیة صیا�ة وقانون الص�افة املهنیة وقانون الص�افة والنرش. وقد للص�افة

) ومذ�رة 2012ذ�رة حول مرشوع قانون ا�لس الوطين للص�افة (مر�� ٔأوىل مبقوانني، حيث سامه يف ال

، وذ� يف ٕاطار تفا�� إالجيايب مع احلكومة والربملان خبصوص مالءمة )2014حول قانون الص�افة والنرش (

 القوانني الوطنیة مع الصكوك ا�ولیة حلقوق إال�سان اليت صادقت �لهيا بالد�.

 للنصوصحلریة الرٔأي والتعبري یتطلب مراجعة �ا�� وشام� موسعة �رى ا�لس الوطين ٔأن ضامن ممارسة و

،  والنرش (و�اصة الص�افة املكتوبة) وأ�حاكم اجلنائیة املتعلقة حبریة التعبرية املنظمة لقطاع إال�المالقانوين

وال س�� ٕالغاء أ�حاكم السالبة للحریة من �س�تور ومبادئ القانون ا�ويل حلقوق إال�سان،  ٔ�حاكم اوفقا

 .قانون الص�افة

تعز�ز احلقوق املكفو� للصحفيني  احلكومة بترسیع اع�د القوانني املتعلقة �لص�افة ویويص ا�لس الوطينو

نقل أ�حاكم املتعلقة حبریة التعبري للمواطنني والص�افة ٕاىل قانون  �ىلا حيثه كام وحامیة املصادر الصحفية.

السالبة للحریة ف� یتعلق جبنح الص�افة واستبدالها بعقو�ت بدی�، وٕاعطاء  مو�د، والت�يل عن العقو�ت

وإالعامل الفعال حلق املواطن يف اللجوء املبارش للقضاء يف �ا�  أ�ولویة للتعویض املدين والرمزي،

كام یويص ا�لس بتقنني الص�افة إاللكرتونیة �شلك یضمن ممارسة �ا�ا يف ٔأحسن الظروف و�ىل التشهري.

 ٔأساس معایري تضمن اس�تقاللیهتا وتطورها يف نفس ا�ٓن.

 وشكرا

 

 


