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 السید عزیز أخنوش 

 رئیس الحكومة المغربیة 

 مكتب رئیس الحكومة 

 القصر الملكي 

 تواركة ، الرباط 

 نسخة إلى: وزارة الشؤون الخارجیة والتعاون اإلفریقي والمغاربة المقیمین بالخارج، وزارة العدل، المجلس الوطني لحقوق اإلنسان.  

 الموضوع: تسلیم حسن آل ربیع یشكل انتھاكاً جسیماً اللتزامات المغرب الدولیة 

  

 إلى رئیس الحكومة المغربیة السید عزیز أخنوش: 

لحقوقیة الموقعة أدناه، نكتب للتعبیر عن قلقنا البالغ على مصیر المواطن السعودي حسن آل ربیع ونلتمس توضیحاً  نحن، المنظمات ا 
 حول سبب موافقة حكومتكم على تسلیمھ إلى المملكة العربیة السعودیة 

ار مجلس وزراء الداخلیة  ، تم اعتقالھ في مطار مراكش، بعد إصد2023ینایر    14. في  2022وصل آل ربیع إلى المغرب في یونیو  
العرب طلب توقیف احتیاطي ضد آل ربیع بناء على طلب السعودیة. كان مطلوباً بتھمة "التعاون مع اإلرھابیین من خالل جعلھم یوافقون  

بمكافحة    الخاص  2017من قانون    38ویتعاونون معھ إلخراجھ خارج المملكة العربیة السعودیة بطریقة غیر نظامیة" ، بناًء على المادة  
 سنة.  20و  10جرائم اإلرھاب وتمویلھ، والذي یتضمن عقوبة بالسجن تتراوح بین 

، تم ترحیل آل ربیع من المغرب إلى المملكة العربیة السعودیة على الرغم من دعوات المجتمع المدني المتكررة  2023فبرایر    6في  
یواجھ آل ربیع مخاطر ذات مصداقیة باالضطھاد وغیره من األضرار  لإلفراج عنھ وعدم تسلیمھ إلى المملكة العربیة السعودیة، حیث  

 الجسیمة، بما في ذلك خطر التعرض إلى التعذیب، ألسباب تتعلق بمعتقداتھ الدینیة وتاریخ عائلتھ في االحتجاجات السیاسیة. 

ن الدولیة وقوانین الالجئین الذي المغرب طرفاً  نشعر بقلق بالغ إزاء انتھاك المغرب لمبدأ عدم اإلعادة القسریة بموجب قوانین حقوق اإلنسا
مدنیة  فیھا، بما في ذلك اتفاقیات األمم المتحدة واتفاقیات الالجئین األفریقیة، واتفاقیة مناھضة التعذیب، والعھد الدولي الخاص بالحقوق ال

 والسیاسیة. 

في المملكة العربیة السعودیة مثیر للقلق بشكل خاص، مع انتھاكات لإلجراءات القانونیة الواجبة، واالحتجاز التعسفي   اإلنسان حقوق  سجل
 یة. والسري، واالختفاء القسري، والتعذیب، وعقوبة اإلعدام التي تعتبر ممارسات متفش

) التي تنص  3(الفقرة    721باإلضافة إلى ذلك، یمثل تسلیم آل ربیع انتھاكاً لقانون المسطرة الجنائیة المغربي، وال سیما المادة   
على ما یلي:" تطبق ھذه القاعدة الخاصة أیضاً إذا أعتقدت السلطات المغربیة، ألسباب جدیة، أن طلب التسلیم المستند إلى جریمة 

ادیة لم یقدم إلیھا إال بقصد متابعة أو معاقبة شخص من أجل إعتبارات عنصریة أو دینیة أو تتعلق بالجنسیة أو من الجرائم الع
 بآراء سیاسیة، أو أن وضعیة ھذا الشخص قد تتعرض من جراء إحدى ھذه اإلعتبارات لخطر التشدید علیھ". 

فترة طویلة، وشقیقھ منیر مطلوب من قبل السلطات  تعرضت عائلة حسن آل ربیع لالضطھاد من قبل السلطات السعودیة منذ  
العوامیة عام   نوفمبر    2011بحجة احتجاجھ في  قید االحتجاز ویواجھ عقوبة   2022، وُحكم على شقیقھ علي محمد في  وھو 
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اثنین من أبناء عم آل ربیع، وھما    إعدام، تم  2019أبریل    23. في  2022اإلعدام. وابني عمھ حسین وأحمد تم إعدامھما في مارس  
ینتمون إلى المذھب الشیعي، أدینوا بعد محاكمات    33رجالً ، من بینھم    37لـ    جماعي  إعدامحسین وأحمد آل ربیع،  وذلك في  

 حتجاج والتجسس واإلرھاب. جائرة بجرائم مختلفة مزعومة ، بما في ذلك الجرائم المتعلقة باال

ینتمي آل ربیع إلى األقلیة الشیعیة، التي میزت ضدھا السلطات السعودیة تاریخیاً وتعرضت لالضطھاد. في الواقع، ُحكم على  
العدید من المواطنین الشیعة السعودیین بالسجن لسنوات طویلة، أو أُعدموا أو یواجھون عقوبة اإلعدام نتیجة محاكمات جائرة.  

یُزعم أنھا مشوبة بممارسات    اعترافات،  2011ة على ذلك، قدم الشیعة السعودیون، المدانین بجرائم تتعلق باالحتجاج في عام  عالو
 وء المعاملة، مثل الضرب والحبس االنفرادي المطول.التعذیب وس

نعتقد أن اعتقال حسن وتسلیمھ ھو جزء من أعمال انتقامیة من جانب السلطات السعودیة ضد عائلة آل ربیع، وأنھ من المحتمل 
 أن یواجھ انتھاكات خطیرة لحقوق اإلنسان عند وصولھ إلى المملكة العربیة السعودیة.

، یكون المغرب قد انتھك التزامھ في مبدأ عدم 2023فبرایر    1م تسلیمھ بعد رأي مؤید من محكمة النقض في  بالموافقة على مرسو
اإلعادة القسریة. صدر قرار المحكمة بعد جلسة استماع واحدة لم تسمح آلل ربیع بشكل معقول بعرض قضیتھ للحمایة. وقد أدت 

من الحق في تقدیم طلب الطعن في قرار المحكمة على النحو المنصوص   سرعة المصادقة على قرار المحكمة إلى حرمان آل ربیع
 من قانون المسطرة الجنائیة المغربي. 564و  563علیھ في المادتین 

. وصدر قرار المحكمة بعد جلسة استماع واحدة 2023فبرایر    1سلم المغرب آل ربیع بعد رأي مؤید من محكمة النقض صدر في  
 بیع بوقت معقول لعرض قضیتھ للحمایة.یبدو أنھا لم تسمح آلل ر

، سلم المغرب في ظروف مماثلة مواطناً سعودیاً آخر 2021تسلیم حسن آل ربیع یمثل استمراراً التجاه مثیر للقلق. حیث في عام 
اتخاذ التعذیب طلبت  لمناھضة  المتحدة  الرغم من أن لجنة األمم  الحسني. على  بانتظار    مؤقتة  تدابیر   ھو أسامة  بتعلیق تسلیمھ 

، ورد أن المحكمة 2021سبتمبر    3یة. وفي  مراجعة قضیتھ، تم تسلیم الحسني بسرعة على متن طائرة خاصة مستأجرة من السعود 
الجزائیة المتخصصة، وھي محكمة معروفة بمحاكمتھا المسیسة وغیر العادلة، قد حكمت على الحسني بالسجن أربع سنوات، 

 . 2018وذلك على الرغم من تبرئتھ من ارتكاب أي مخالفات في القضیة مرة أخرى في عام 

عاییر الدولیة لحقوق اإلنسان من خالل تعلیق تسلیم المواطن السوري الذي یواجھ الترحیل  ، تصرف المغرب وفقاً للم2016في عام  
التابعة لألمم المتحدة بواعث قلق. وقد اتخذ المغرب خطوات إضافیة مثل    التعذیب  مناھضة  لجنة  أثارتإلى السعودیة بعد أن  

عن  امتنعتم   ، األخیرة  اآلونة  في  وطنیة.  وقائیة  آلیة  وإنشاء  التعذیب  مناھضة  التفاقیة  االختیاري  البروتوكول  على  التصدیق 
، بعد عدة جلسات  2021دیسمبر    15حكمة النقض بتسلیمھ إلى الصین في  المصادقة على تسلیم یدیریسي إیشان بعد أن حكمت م

 استماع. 

 في ضوء ما تقدم ، نسعى نحن الموقعین أدناه إلى إیضاح قرار تسلیم حسن آل ربیع للسعودیة. 

  

  الموقعون: 

 ) CIVICUSالتحالف العالمي لمشاركة المواطنین (

 التجمع المغربي لمناھضة عقوبة اإلعدام

 التجمع المغربي لمؤسسات حقوق اإلنسان
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 ) AMDHالجمعیة المغربیة لحقوق اإلنسان ( 

 القسط لحقوق اإلنسان

 Freedom Forwardالحریة إلى األمام 

 )ISHRالخدمة الدولیة لحقوق اإلنسان (

 المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان

 ) ESOHRالمنظمة األوروبیة السعودیة لحقوق اإلنسان (

 ) OMCTلعالمیة لمناھضة التعذیب (المنظمة ا

 ) Human Rights Firstحقوق اإلنسان أوال (

 ) Salam DHRسالم للدیمقراطیة وحقوق اإلنسان ( 

 ) ACAT-Franceعمل المسیحیین من أجل إلغاء التعذیب (

 ) CFJكومیتي فور جستس (

 ) HRWمراقبة حقوق اإلنسان ھیومن رایتس ووتش (

 )GCHRمركز الخلیج لحقوق اإلنسان ( 

 ) CIHRSمركز القاھرة لدراسات حقوق اإلنسان (

 ) POMEDمشروع الدیمقراطیة في الشرق األوسط (

 ) DAWNمنظمة الدیمقراطیة اآلن للعالم العربي (

 ) HRFمؤسسة حقوق اإلنسان (

 مبادرة الحریة 

 ) MRGمنّا لحقوق اإلنسان (

 منظمة العفو الدولیة 

 المدنیةھیومینا لحقوق اإلنسان والمشاركة 


