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أرسم اإللغاء
من أجل مغرب بدون إعدام



رسم أمنية،
التعبير عن فكرة، بلورة 

أمل... من أجل مغرب
بدون إعدام

يــة. كمــا أنــه  غالبــا مــا ينجــح الفــن ـفـي محــاكاة الخيــال والحر
يشــكل وســيلة مذهلــة للتعبيــر والتعبئــة؛

فهــو ليــس أداة لإلدمــاج فقــط، بــل هــو كذلك وســيلة للتواصل 
مــن خــال لغــة قــادرة عـلـى ربــط األفــراد ببعضهــم البعــض 
وهــو  االجتماعــي.  انتمائهــم  أو  ثقافتهــم  عــن  النظــر  بغــض 
أيضــا أداة تعليميــة مذهلــة تتيــح لألطفــال والشــباب إمكانيــة 

التعبيــر عــن مشــاعرهم وآرائهــم؛

يقــدم هــذا الكتيــب تجربــة غنيــة ومفعمــة باألمــل تتمثــل فــي 
ورشــات للتعبيــر الفنــي حــول قضيــة الحــق ـفـي الحيــاة مــن 

إبــداع أطفــال وشــباب؛

لقــد كانــت الفكــرة متواضعــة وطموحــة ـفـي آن واحــد، قائمــة 
يــن البيداغوجييــن  عـلـى إشــراك األطفــال والشــباب والمؤطر
والفنانيــن فــي مشــروع يحمــل حســا مدنيــا، يســائل مخيالهــم 
وروحهــم النقديــة ويدعوهــم للتســاؤل مــن خــال تزويدهــم 
بالمعلومــات والمعــارف وســبل التفكيــر لتوســيع آفــاق فهــم 

قضيــة مجتمعيــة مثــل قضيــة عقوبــة اإلعــدام؛

هــذه األعمــال هــي تعبيــر عــن هــذه التجربــة الغنيــة والحبلــى 
مــن  تنهــل  لكنهــا  البــراءة،  مــن  ُمشــكَّلة  حقيقــة  بالحقائــق. 
اإلخــاص والتســامح ومــن رســالة موجهــة بصفــة خاصــة إلــى 
البســيط ال يســتبعد قناعــة  لــو كان مظهرهــا  قلوبنــا، حتــى 

شــخصية قويــة.

يقــول باولــو كويلــو »الفــن هــو دائمــا تعبيــر عــن جيــل، عــن 
الفكــرة  تكــن  لــم  يــه«.  معاصر تجــاه  الجيــل  هــذا  مشــاعر 
تقتصــر علــى إنجــاز عمــل شــخصي، بتأطيــر مــن فنــان، ولكــن 
أيضــا لصياغــة فكــرة وطمــوح حــول قضيــة عقوبــة اإلعــدام 
والتعبيــر عنهــا كمواطــن مــن خــال وضــع بصمــة شــخصية 

عـلـى العمــل.

عمــل.  أي  جوهــر  تشــكل  والمشــاعر  األفــكار  أن  صحيــح 
وبنــاء علــى ذلــك، ينبغــي تقديــر هــذه األعمــال لذاتهــا، بمــا لهــا 
مــن خصوصيــات وعيــوب وتعثــرات كتعابيــر شــخصية عــن 
مخيــال، عــن تجربــة حيــة للحظــة، عــن تســاؤالت وعــن تفكُّــر 

قيــد التشــكل.

وهكــذا تتــم تعبئــة الرســم كشــكل مــن أشــكال التعبيــر عــن 
هــذه  وتشــكل  والموســيقى.  المســرح  غــرار  عـلـى  الحقــوق، 
ـفـي مجــال حقــوق  للتثقيــف  الفنيــة وســيلة قويــة  التعابيــر 
اإلنســان وداعمــا قويــا للتماســك االجتماعــي ولدولــة الحــق 

والقانــون.

لقــد مكنتنــا هــذه التجربــة مــن إقامــة تبــادل ســلمي ونقــاش 
هــادئ وكــذا التوصــل إـلـى توافــق كــي نتخيــل الغد...القريــب 

جدا...مغــرب بــدون إعــدام.

آمنة بوعياش
رئيسة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان
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باحسين أسية
40x40 سم • االكريليك على قماش



Dessiner un vœu, exprimer 
une idée, formuler un 
espoir… rendre possible un 
Maroc sans peine de mort 

L’art évoque souvent l’imaginaire, la liberté. Il peut être 
aussi un formidable moyen d’expression, de mobilisation 
et de générosité ;

Un outil non seulement d’intégration, mais de 
communication, un langage capable de relier les individus 
les uns aux autres indépendamment de leur culture, de 
leur appartenance sociale. Il est aussi un merveilleux 
outil d’éducation qui permet aux enfants et aux jeunes 
d’exprimer leurs sentiments, leurs opinions ;

Ce catalogue rend compte d’une expérience riche  
et porteuse d’espoir autour d’ateliers d’expressions 
artistiques que des enfants et des jeunes ont élaboré 
sur la question du droit à la vie ;

L’idée était à la fois modeste et ambitieuse, impliquer 
des enfants, des jeunes, des équipes pédagogiques, 
des artistes,  dans un projet ayant un sens civique, 
qui interpelle leur imaginaire, leur esprit critique et 
qui les appelle à se questionner, en leur apportant des 
informations, des connaissances et des pistes de réflexion 
pour élargir les perspectives de compréhension d’une 
question sociétale comme la question de la peine de mort ;

Ces œuvres sont l’expression de cette riche expérience, 
elles portent leurs vérités en elles même. Une vérité 
faite d’innocence, mais surtout emprunte de sincérité, 
de tolérance et d’un message qui s’adresse avant tout 
à notre cœur, même si son apparence naïve n’exclut pas 
une forte conviction personnelle.

Paulo Coelho disait que » l’art est toujours la 
traduction d’une génération, des sentiments de cette 
génération envers ses contemporains «. L’idée était non 
seulement de réaliser une œuvre personnelle, avec l’aide 
pédagogique d’un artiste, mais aussi de formuler une 
idée, une aspiration sur la question de la peine de mort 
et de se projeter en tant que citoyen en y apposant une 
signature personnelle.

Il est vrai que les idées, les sentiments constituent le 
fond d’une œuvre. Ces œuvres sont a considérer pour 
elles mêmes, avec leurs spécificités, imperfections, 
tâtonnements comme des expressions personnelles d’un 
imaginaire, d’un vécu de l’instant, de questionnements, 
d’une réflexion en cours d’élaboration.

Le dessin est mobilisé ainsi comme une forme 
d’expression des droits, comme peuvent l’être le théâtre, 
la musique. Ces formes artistiques constituent un 
puissant vecteur d’éducation aux droits humains et un 
ciment solide pour la cohésion sociale et l’État de droit.

Cette expérience nous a aussi conforté dans la possibilité 
d’un échange paisible, d’un débat serein et d’arriver à 
construire un consensus pour imaginer demain, très 
vite…un Maroc sans peine de mort.

Amina Bouayach
Présidente du Conseil national des droits de l’Homme

أصيل يسرى
40x40 سم • االكريليك على قماش



أتاحــت الورشــة المنظمــة مــع طــاب المدرســة العليــا للفنــون 
الجميلــة بالــدار البيضــاء الفرصــة للشــباب للتعبيــر عــن آرائهــم 
عــن  للتعبيــر  لمخيلتهــم  العنــان  وإطــاق  تســاؤالتهم  وطــرح 
مواقفهــم مــن قضيــة عقوبــة اإلعــدام، كانــت هــذه الورشــة تحــت 

الجبــاري. نرجــس  الفنانــة  إشــراف 

مــن  للتذكيــر،  الفرصــة  أدنــاه  المقترحــة  األعمــال  هــذه  تمنحنــا 
خــال بعــض االقتباســات، بالمكانــة الراجحــة الممنوحــة لحمايــة 
الحــق فــي الحيــاة فــي الدســتور، واتســاق موقــف المجلــس الوطنــي 
لحقــوق اإلنســان الداعــي إللغــاء عقوبــة اإلعــدام ومكانــة مســألة 

إلغــاء عقوبــة اإلعــدام فــي القانــون الدولــي.



أرسم اإللغاء

17من أجل مغرب بدون إعدام

الحق فـي الحياة 
هو أول الحقوق 
لكل إنسان. ويحمي 
القانون هذا الحق

الفصل 20 من دستور المملكة 
المغربية، 2011؛

كغاط محمود
40x40 سم

االكريليك على قماش



أرسم اإللغاء

19من أجل مغرب بدون إعدام

ال يجوز المس 
بالسامة الجسدية 
أو المعنوية ألي 
شخص، في أي ظرف، 
ومن قبل أي جهة 
كانت، خاصة أو عامة

الفصل 22 من دستور المملكة 
المغربية، 2011؛

عبة صفاء
40x40 سم

االكريليك على قماش



أرسم اإللغاء

21من أجل مغرب بدون إعدام

»يواصل المغرب، بشكل تدريجي، 
تطوير وتوسيع مجال اإلصاحات 
الديمقراطية وماءمة مجموع أنظمة 
حماية حقوق اإلنسان القانونية 
والمؤسساتية مع معايير القانون 
الدولـي لحقوق اإلنسان ... نرجوا أن يتم 
االنتهاء من هذا المشروع وطرحه علـى 
البرلمان ليصادق عليه قبل نهاية الوالية 
التشريعية الحالية وأن نتمكن، بدعم من 
جالة الملك، من الذهاب أبعد من ذلك 
بإدراج حظر عقوبة اإلعدام فـي الوثيقة 
الدستورية«

كلمة الراحل إدريس بنزكري بمناسبة المؤتمر العالمي الثالث ضد 
عقوبة اإلعدام المنعقد في فبراير 2007 بباريس.

سخسوخ سفيان
40x40 سم

االكريليك على قماش



أرسم اإللغاء

23من أجل مغرب بدون إعدام

إن المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
والمدافعين عن إلغاء عقوبة اإلعدام، 
مقتنعون بأن عقوبة اإلعدام غير فعالة في 
الحد من الجرائم؛ حتى أبشعها. على العكس 
من ذلك، فإن تطبيقها يؤجج الشعور العميق 
بالظلم ويرفع درجة التعطش للوحشية 
والعنف. وباعتبار أن عقوبة اإلعدام، كما نؤكد، 
غير رادعة وغير فعالة وضارة بالمجتمع، فإنها 
لن تحل اإلشكاليات المرتبطة بالجريمة بأي 
حال من األحوال ... يعتبر المجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان أن القضاء على الشخص 
لن ينصف عائات ضحايا القتل ولن يدعم 
المجتمع في معركته ضد العنف

كلمة السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس
في الدورة 47 لمجلس حقوق اإلنسان. 21 يونيو- 13 يوليوز 2021.

عمراني جمالي آية
40x40 سم

االكريليك على قماش



أرسم اإللغاء

25من أجل مغرب بدون إعدام

لكلِّ فرد الحقُّ 
فـي الحياة 
ية وفـي  والحرِّ
األمان علـى 
شخصه

المادة 3 من اإلعالن العالمي 
لحقوق اإلنسان. دجنبر 1948.

فاضلي شيماء
40x40 سم

االكريليك على قماش



أرسم اإللغاء

27من أجل مغرب بدون إعدام

الحق فـي الحياة حق 
مازم لكل إنسان. 
وعلـى القانون أن 
يحمي هذا الحق. وال 
يجوز حرمان أحد من 
حياته تعسفا

المادة 6 من العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية، 
دجنبر 1966.

الزهري هاجر
40x40 سم

االكريليك على قماش



أرسم اإللغاء

29من أجل مغرب بدون إعدام

إذ تؤمن بأن إلغاء عقوبة اإلعدام 
يسهم فـي تعزيز الكرامة 
اإلنسانية والتطوير التدريجي 
لحقوق اإلنسان، واقتناعا 
منها بأنه ينبغي اعتبار جميع 
التدابير الرامية إلـي الغاء عقوبة 
اإلعدام تقدما فـي التمتع بالحق 
في الحياة، ورغبة منها في أن 
تأخذ علي عاتقها بموجب هذا 
البرتوكول التزاما دوليا بإلغاء 
عقوبة اإلعدام

ديباجة البروتوكول االختياري الثاني للعهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى 
إلغاء عقوبة اإلعدام، دجنبر 1989.

األمين أنور
40x40 سم

االكريليك على قماش



أرسم اإللغاء

31من أجل مغرب بدون إعدام

ال يجوز انتهاك حرمة 
اإلنسان. ومن حقه 
احترام حياته وسامة 
شخصه البدنية 
والمعنوية. وال يجوز 
حرمانه من هذا الحق 
تعسفا

االتحاد اإلفريقي، الميثاق اإلفريقي لحقوق 
اإلنسان والشعوب، يونيو 1981. 

كمو سارة
40x40 سم

االكريليك على قماش



أرسم اإللغاء

33من أجل مغرب بدون إعدام

كل شخص له الحق 
في الحياة. ال يحكم 
علـى أي شخص 
بعقوبة اإلعدام أو يتم 
إعدامه

االتحاد األوروبي، ميثاق الحقوق 
األساسية، دجنبر 2000.

امجيريح أميمة
40x40 سم

االكريليك على قماش





أرسم اإللغاء

37من أجل مغرب بدون إعدام

تم تنظيم ورشــة فنية بالدار البيضاء بمشــاركة عشــر مؤسســات 
الجهويتيــن  لألكادميتيــن  تابعــة  وثانــوي(  )ابتداـئـي  تعليميــة 
للتربيــة والتكويــن بالداراليضــاء ســطات وبالربــاط ســا القنيطــرة. 

وقــد أشــرف عـلـى هــذه الورشــات الفنــان يوســف ســعدون.

األعمــال التــي صــدرت بهــذه المناســبة والتــي يتــم عرضهــا أدنــاه 
تتيــح لنــا الفرصــة لتقديــم الحجــج الرئيســية التــي يقــوم عليهــا 
مــن   والمســتخلصة  اإلعــدام  عقوبــة  إلغــاء  أجــل  مــن  الترافــع 

التجربــة الدوليــة بهــذا الشــأن.



أرسم اإللغاء

39من أجل مغرب بدون إعدام

لم يثبت مطلقا أن لعقوبة 
اإلعدام تأثير رادع، حيث 
كدت العديد من الدراسات  أ
أن العنف ال يولد إال العنف: 
فالدول التي تستخدم عقوبة 
اإلعدام بشكل عام لديها 
معدالت جريمة أعلـى من 
الدول التي ألغت عقوبة 
اإلعدام.

نور وعزيز
65x50 سم

مسحوق الجوز على الورق
تقنيات مختلطة



أرسم اإللغاء

41من أجل مغرب بدون إعدام

تؤدي عقوبة اإلعدام إلـى 
استمرار دائرة العنف 
والمعاناة، بينما تهدف 
العدالة فـي جوهرها، علـى 
خاف ذلك، إلى إصاح 
الوضع. إن استخدام عقوبة 
اإلعدام يضعف مفهوم 
العدالة فـي جوهرها.

سلمى بلحسين
65x50 سم

مسحوق الجوز على الورق
تقنيات مختلطة



زينب أمشوف
65x50 سم

مسحوق الجوز على الورق
تقنيات مختلطة

ريم أبو القاسم
65x50 سم

مسحوق الجوز على الورق
تقنيات مختلطة



أرسم اإللغاء

45من أجل مغرب بدون إعدام

الخطأ القضائـي وارد، 
وعقوبة اإلعدام يمكن أن 
تقتل األبرياء. وبمجرد 
تطبيق عقوبة اإلعدام، 
ال يمكن التراجع ورفع 
الظلم، حتى لو تبين أن 
الشخص الذي أعدم 
بريء من الجريمة.

سندس رخيص
65x50 سم

مسحوق الجوز على الورق
تقنيات مختلطة



أرسم اإللغاء

47من أجل مغرب بدون إعدام

عقوبة اإلعدام عقوبة 
قاسية وال إنسانية 
ومهينة بالنسبة 
للمحكوم عليهم. 
فهي عقوبة تجهض 
كل اآلمال وهي فـي 
جوهرها تعذيب.

زياد بونقلت
65x50 سم

مسحوق الجوز على الورق
تقنيات مختلطة



آية فاضل
65x50 سم

مسحوق الجوز على الورق
تقنيات مختلطة

رودينة بن زينة
65x50 سم

مسحوق الجوز على الورق
تقنيات مختلطة



أرسم اإللغاء

51من أجل مغرب بدون إعدام

ال تدعم جميع عائات 
الضحايا عقوبة اإلعدام 
وهي ال تضمن التعويض. 
فما يرجوه العديد من 
الضحايا و/أو أسرهم، 
قبل كل شيء، هو أن 
يفهموا ويروا بأن العدالة 
تتحقق.

طه عزوزي
65x50 سم

مسحوق الجوز على الورق
تقنيات مختلطة



أرسم اإللغاء

53من أجل مغرب بدون إعدام

عقوبة اإلعدام 
تجهض قدرة كل 
فرد علـى إعادة 
اإلدماج.

إحسان الخطابي
65x50 سم

مسحوق الجوز على الورق
تقنيات مختلطة



عائشة مفيد
65x50 سم

مسحوق الجوز على الورق
تقنيات مختلطة

هبة السالمي
65x50 سم

مسحوق الجوز على الورق
تقنيات مختلطة



أرسم اإللغاء

57من أجل مغرب بدون إعدام

ال توجد عوامل 
اجتماعية وثقافية 
محددة خاصة 
بالمجتمع المغربـي 
من شأنها أن تبرر 
مراعاة أي خصوصية 
تتعلق بمسألة عقوبة 
اإلعدام.

سلمى عرب
65x50 سم

مسحوق الجوز على الورق
تقنيات مختلطة



أرسم اإللغاء

59من أجل مغرب بدون إعدام

سنة 2020، ُسجل 
دوليا أن: 160 دولة 
ألغت عقوبة اإلعدام 
بالنسبة لكافة الجرائم، 
9 دول ألغت عقوبة 
اإلعدام بالنسبة لجرائم 
الحق العام،
 34 دولة أوقفت تنفيذ 
أحكام اإلعدام
و49 دولة ما زالت 
تطبق أحكام اإلعدام.  

مريم الزيتوني
65x50 سم

مسحوق الجوز على الورق
تقنيات مختلطة



أرسم اإللغاء

61من أجل مغرب بدون إعدام

سنة 2019، من 
بين 57 دولة عضوا 
أو مراقبا فـي منظمة 
التعاون اإلسامي، قامت 
غالبية الدول إما بإلغاء 
عقوبة اإلعدام )19(
أو فرض حظر فعلـي 
علـى تطبيقها )14(.

فاطمة الزهراء بن عمي
65x50 سم

مسحوق الجوز على الورق
تقنيات مختلطة



ثورية زريدة
65x50 سم

مسحوق الجوز على الورق
تقنيات مختلطة

لينة راضي
65x50 سم

مسحوق الجوز على الورق
تقنيات مختلطة







المديرية اإلقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم األولي 
والرياضة بسيدي البرنوصي الدار البيضاء

الثانوية التأهيلية ابن المعتز
الثانوية التأهيلية خديجة أم المؤمنين

الثانوية التأهيلية ابن منظور
الثانوية التأهيلية حسان بن ثابت

مؤسسة  الحلو الخصوصية
الثانوية التأهيلية الشهيد ادريس الحريزي

الثانوية التأهيلية ابن شهيد
الثانوية التأهيلية المختار السوسي

مؤسسة الشريف االدريسي الخصوصية
الثانوية التأهيلية والدة

المديرية اإلقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم األولي 
والرياضة  بالرباط

مؤسسة السوسن الخصوصية

مؤسسات التعليم العالي

المدرسة العليا للفنون التشكيلية الدار البيضاء

المٔوسسات المشاركة 
في الورشات التشكيلية 

»الحق في الحياة«



الئحة طلبة المدرسة العليا للفنون التشكيلية الدار البيضاء 
فايــز حســن • األميــن أنــور • سخســوخ ســفيان • مشــيش يســرى • فاضلــي شــيماء 
• عبــة صفــاء • عمرانــي جمالــي آيــة • شــرعي إينــاس • كمــو ســارة • أجــدي عبــد هللا • 
دروبــي محمــد • كغــاط محمــود • الزهــري هاجــر • امجيريــح أميمــة • باحســين أســية 

• أصيــل يســرى • عيــدان المهــدي •

الئحة تلميذات وتالميذ المديرية اإلقليمية سيدي البرنوصي الدار البيضاء 
مريــم الزيتونــي • فاطمــة الزهــراء بــن عمــي • هبــة الســالمي • ســلمى عــرب • رودينــة 
بــن زينــة • إحســان الخطابــي • ســندس رخيــص • آيــة فاضــل • زينــب أمشــوف • طــه 
يــم أبــو القاســم • مــروى كبيــر • مصطفــى  يــاد بونقلــت • عائشــة مفيــد • ر عــزوزي • ز

محمــود • مريــم بحــراوي • 

الئحة تلميذات وتالميذ المديرية اإلقليمية بالرباط 
يــان بوســتى • هبــة الســباعي • شــيماء العبــار  محمــد أميــن كينــي • نــزار الكاملــي • ر
يــم بــن  يــر • ســلمى إلهامــي • غيثــة الشــكرادي • مر • لينــة المغــراوي • جنــات عز
ســليمان • لينــة راضــي • محمــد رزق صبــوح • إليــاس حلمــي • محمــد المهــدي 
بنيــس • ســلمى العيــاض • ياســمين مذنيــب • زينــب عــازم • إشــراق بنيعقــوب • 
شــهد مخضــار • ســلمى بلحســين • شــهد العــزوزي • غيثــة لحريشــي • آيــة راضــي • 
يــدة • خديجــة تســنيم إقبــال •  يــة زر ســمية ياســمين بنعيســى • دعــاء الزيتونــي • ثور

يــز • بامــو أشــرف يونــس • آدم بلبــرد •  آالء قمــار • نــور وعز

المشاركات والمشاركون



ترافع المجلس
بخصوص عقوبة اإلعدام 

ـفـي  للحــق  الخطيــرة  االنتهــاكات  مــن  اإلعــدام  عقوبــة  تعتبــر 
ال  الــذي  والمطلــق  واألســمى  األصيــل  الحــق  هــذا  الحيــاة، 

عدالــة؛  أو  يــة  حر أو  حــق  أي  بدونــه  يكــون 

المــادة 20 مــن دســتور المملكــة ال تنــص عـلـى أي اســتثناء 
عـلـى الحــق ـفـي الحيــاة، بــل تلــزم المشــرع دســتوريا بحمايتــه 

مــن أي انتهــاك أو جريمــة.

تبنــى المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان باســتمرار موقفــا 
واضحــا وحازمــا إزاء إلغــاء عقوبــة اإلعــدام، مــن قبيــل توصيتــه، 
عنــد تقديــم ماحظاتــه بخصــوص مشــروع القانــون الجناـئـي 
كتوبــر 2019، ـفـي حيــن تخطــط الحكومــة  إـلـى البرلمــان ـفـي أ

لخفــض الجرائــم المعاقبــة عليهــا باإلعــدام؛

إـلـى التصويــت عـلـى  ـفـي دجنبــر 2020،  كمــا دعــا الحكومــة، 
قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بوقــف تنفيــذ عقوبــة 

اإلعــدام؛

وحمايــة  تتبــع  عـلـى  الختصاصاتــه،  وفقــا  المجلــس،  يعمــل 
حقــوق المحكوميــن بعقوبــة اإلعــدام، بمــا فــي ذلــك المتابعــة 
ومرافقــة  منتظمــة  يــارات  بز القيــام  لملفاتهــم،  القضائيــة 
مــن اســتفادوا مــن مســطرة العفــو الملكــي فــي مســار إعــادة 

االجتماعــي؛ إدماجهــم 

بالنســبة للمجلــس، ال توجــد عوامــل سوســيو-ثقافية خاصــة 
بالمجتمــع المغربــي تبــرر األخــذ بــأي خصوصيــة تتعلــق بإلغــاء 

عقوبــة اإلعــدام؛

عـلـى  اإلنســان  لحقــوق  الوطنــي  المجلــس  يعتــرض  لذلــك، 
المســؤولين  بعــض  يســتخدمها  مــا  غالبــا  التــي  الحجــة 
السياســيين بخصــوص إلغــاء عقوبــة اإلعــدام والقائمــة علــى 

اإلجــراء. هــذا  لمثــل  العــام  للــرأي  القاطــع  الرفــض 

بخصــوص  الوطنــي  الحــوار  إغنــاء  عـلـى  المجلــس  يعمــل 
غيــر  للمنظمــات  المســتمر  الدعــم  وتقديــم  الموضــوع  هــذا 
واألســاتذة  والصحفييــن  المحاميــن  وشــبكات  الحكوميــة 

اإلعــدام؛ عقوبــة  ضــد  والبرلمانييــن 

يــادي داخــل شــبكات المؤسســات  يضطلــع المجلــس بــدور ر
دعــم  بهــدف  الدوليــة  والهيئــات  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة 

ديناميــة اإللغــاء العالمــي لعقوبــة اإلعــدام؛

المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان علــى قناعــة بــأن عقوبــة 
كثرهــا  اإلعــدام ليســت فعالــة ـفـي الحــد مــن الجرائــم؛ حتــى أ
تطبيقهــا  أن  يــرى  ذلــك،  مــن  العكــس  عـلـى  بــل  بشــاعة. 
يؤجــج الشــعور العميــق بالظلــم ويرفــع التعطــش للوحشــية 

والعنــف.

يعتبــر المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان أن القضــاء عـلـى 
يدعــم  ولــن  القتــل  ضحايــا  عائــات  ينصــف  لــن  الشــخص 

ـفـي معركتــه ضــد العنــف. المجتمــع 

شــأن  مــن  أنــه  اإلنســان  لحقــوق  الوطنــي  المجلــس  يعتبــر 
إلغــاء عقوبــة اإلعــدام حمايــة أول حــق مــن الحقــوق اإلنســانية.



نتقدم بالشكر الخاص لكل السيدات والسادة الذين ساهموا في 
نجاح هذا المشروع: 

السعدية وضاح، صابرينا المعلم حاتيمي، أنس أبو عبد هللا،
بلعيد بودريس، عبد الرحيم الجامعي، عبد السام الشفشاوني،

عبد هللا مسداد، حسن اسماعيلي، محمد أبو القاسم، سعيد كيحيا،
قدميري صبيحة، جعيدي سعيد، عبد القادر حاديني،

حمزة  الحافض، معاد السقاط، لورونس جيلييت دايان،
دومينيك وميلود نويكا، ماتيلد ميير، خوليا بوربون فرنانديث،

نيكوال بيرون.

باإلضافة إلى شركاءنا:

االئتاف المغربي ضد عقوبة اإلعدام،
المرصد المغربي للسجون،
جميعا ضد عقوبة اإلعدام،

رواق نويكة،
المدرسة العليا للفنون الجميلة بالدار البيضاء،

المديرية اإلقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة 
بكل من الرباط والدار البيضاء )سيدي البرنوصي(.

أجدي عبد هللا
40x40 سم • االكريليك على قماش



أرسم اإللغاء
من أجل مغرب بدون إعدام 

منشورات المجلس الوطني لحقوق اإلنسان - 2021

منسق المشروع: مصطفى نجمي

فريق المشروع: فدوى فرحات، أمينة أمعيز

التأطير الفني للورشات: يوسف سعدون، نرجس الجباري

التصميم الفني: سمير قبلي، مديرية التواصل 

اإلنتاج الفوتوغرافي للوحات: ميلود نويكا



فايــز حســن • األميــن أنــور • سخســوخ ســفيان • مشــيش يســرى • فاضلــي شــيماء • عبــة صفــاء • عمرانــي جمالــي آيــة • شــرعي 
إينــاس • كمــو ســارة • أجــدي عبــد اللــه • دروبــي محمــد • كغــاط محمــود • الزهــري هاجــر • امجيريــح أميمــة • باحســين أســية • أصيــل 
ــان  ــة • إحس ــن زين ــة ب ــرب • رودين ــلمى ع ــالمي • س ــة الس ــي • هب ــن عم ــراء ب ــة الزه ــي • فاطم ــم الزيتون ــدي • مري ــدان المه ــرى • عي يس
ــاد بونقلــت • عائشــة مفيــد • ريــم أبــو القاســم • مــروى  الخطابــي • ســندس رخيــص • آيــة فاضــل • زينــب أمشــوف • طــه عــزوزي • زي
ــة  ــار • لين ــة الســباعي • شــيماء العب ــان بوســتى • هب ــي • ري ــزار الكامل ــي • ن ــر • مصطفــى محمــود • مريــم بحــراوي • محمــد أميــن كين كبي
ــر • ســلمى إلهامــي • غيثــة الشــكرادي • مريــم بــن ســليمان • لينــة راضــي • محمــد رزق صبــوح • إليــاس حلمــي  المغــراوي • جنــات عزي
• محمــد المهــدي بنيــس • ســلمى العيــاض • ياســمين مذنيــب • زينــب عــازم • إشــراق بنيعقــوب • شــهد مخضــار • ســلمى بلحســين 
ــال  ــدة • خديجــة تســنيم إقب ــة زري ــي • ثوري ــة راضــي • ســمية ياســمين بنعيســى • دعــاء الزيتون ــة لحريشــي • آي • شــهد العــزوزي • غيث
• آالء قمــار • نــور وعزيــز • بامــو أشــرف يونــس • آدم بلبــرد • فايــز حســن • األميــن أنــور • سخســوخ ســفيان • مشــيش يســرى • 
فاضلــي شــيماء • عبــة صفــاء • عمرانــي جمالــي آيــة • شــرعي إينــاس • كمــو ســارة • أجــدي عبــد اللــه • دروبــي محمــد • كغــاط محمــود 
• الزهــري هاجــر • امجيريــح أميمــة • باحســين أســية • أصيــل يســرى • عيــدان المهــدي • مريــم الزيتونــي • فاطمــة الزهــراء بــن عمــي • 
هبــة الســالمي • ســلمى عــرب • رودينــة بــن زينــة • إحســان الخطابــي • ســندس رخيــص • آيــة فاضــل • زينــب أمشــوف • طــه عــزوزي 
• زيــاد بونقلــت • عائشــة مفيــد • ريــم أبــو القاســم • مــروى كبيــر • مصطفــى محمــود • مريــم بحــراوي • محمــد أميــن كينــي • نــزار 
ــم  ــكرادي • مري ــة الش ــي • غيث ــلمى إلهام ــر • س ــات عزي ــراوي • جن ــة المغ ــار • لين ــيماء العب ــباعي • ش ــة الس ــتى • هب ــان بوس ــي • ري الكامل
بــن ســليمان • لينــة راضــي • محمــد رزق صبــوح • إليــاس حلمــي • محمــد المهــدي بنيــس • ســلمى العيــاض • ياســمين مذنيــب • زينــب 
عــازم • إشــراق بنيعقــوب • شــهد مخضــار • ســلمى بلحســين • شــهد العــزوزي • غيثــة لحريشــي • آيــة راضــي • ســمية ياســمين 
• بلبــرد  آدم   • يونــس  أشــرف  بامــو   • نــور وعزيــز   • قمــار  آالء   • إقبــال  • خديجــة تســنيم  زريــدة  ثوريــة   • الزيتونــي  • دعــاء  بنعيســى 
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من أجل مغرب بدون إعدام

مسار متواصل لفعلية الحقوق
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