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  كلمة رئيس الفريق االشتراكي
  السادة المحترمون، 

  السيد وزير الدولة المكلف بحقوق اإلنسان،
  األخ الكاتب االول لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية،

  بالرباط،األستاذ النقيب محمد بركو، نقيب هيئة المحامين 
  السيد محمد الصبار، األمين العام للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان، 

  األستاذ هشام مالطي، مدير الشؤون الجنائية و العفو بوزارة العدل،
  األستاذ النقيب عبد الرحيم الجامعي، المحامي بهيئة القنيطرة،

  األستاذ عبد الكبير طبيح، المحامي بهيئة الدار البيضاء،
  الطيب لزرق، المحامي بهيئة الرباط،األستاذ 

  السيدات و السادة النواب، والنقباء والمحامون،
  .الحضور الكريم، كل بصفته و اسمه

أرحب بكم، باسم الفريق االشرتاكي مبجلس النواب، يف هذه الندوة، املنظمة بشراكة مع هيئة احملامني 

  ." ؟ئية أية إصالحاتبالرباط، حول موضوع " القانون اجلنائي و املسطرة اجلنا

هو لقاء، ضمن سلسلة من األيام الدراسية، اليت دأب الفريق االشرتاكي مبجلس النواب على تنظيمها، 

منذ بداية الوالية التشريعية احلالية،  حول مواضيع وقضايا خمتلفة، يف انفتاح مبدئي على عدد من الفعاليات 

  . اتمعاجلمعوية، واحلقوقية، والنقابية، وغريها داخل 

إن موضوع الندوة، اليت حنن بصدد تدارسها، يف هذه األمسية الرمضانية، املتميزة بطبيعة احلضور 

سيساهم، مما ال شك فيه، يف تبادل وجهات النظر، خبصوص املنظومة اجلنائية ببالدنا؛  وهذا اللقاء،  املتعطش،

قايب و التشريعي، عرب االنفتاح على الفاعلني يأيت يف إطار وعي الفريق االشرتاكي، بضرورة جتويد عمله الر 

  . املتخصصني واملمارسني، لإلحاطة بعدد من القضايا يف جوانبها الواقعية، والقانونية

و كما تعلمون، فإن جلنة العدل و التشريع، مبجلس النواب، بصدد مناقشة مشروع القانون اجلنائي يف 

ع قانون املسطرة اجلنائية، ومشروع القانون اجلنائي يف جزء آخر، مادة) ، يف انتظار إحالة مشرو  80جزء منه، ( 

وعدد من مشاريع القوانني األخرى، املرتبطة بالسياسة اجلنائية ببالدنا، وهذا ما حناول، من خالل هذه الندوة، 

دنا، من تناوله بالدرس و التحليل، عرب عدد من املداخالت، اليت ستحاول مالمسة موضوع السياسة اجلنائية ببال

زوايا متعددة وخمتلفة، انطالقا من سؤال القانون يف عالقته باحلرية، خاصة وحنن أمام قانونني أساسيني يف هذا 

  . الباب : املسطرة اجلنائية والقانون اجلنائي

مدخال لعدد من اللقاءات  - وهو ما نتوخاه -أرحب بكم مرة أخرى، مع أملنا يف أن تكون هذه الندوة

  . عدد من مشاريع القوانني اهلامة واملؤسسة، اليت تتطلب كثريا من النقاش والتحليل قانونا، وواقعااملواكبة، ل

شكرا لحسن انتباهكم
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  كلمة األستاذ النقيب محمد بركو

 

باسم اهللا الرمحان الرحيم وصل اهللا على نبينا حممد 

 .أمجعنيله وصحبه آأشرف املرسلني وعلى 

 .اإلنسانالسيد وزير الدولة املكلف حبقوق 

السيد الكاتب األول حلزب االحتاد االشرتاكي للقوات 

 الشعبية.

 زمياليت زمالئي.

 السادة احلضور الكرمي كل بامسه وصفته.

واحد  آنوجملس اهليئة وكافة زميالت وزمالء هيئة احملامني بالرباط بالغ االعتزاز واالبتهاج يف  أنا يغمرين  

مثل  أنواألكيد  .مببادرة من الفريق االشرتاكي ذا الس املوقر ،شاركة هيئتنا يف هذا اللقاء غري املسبوق بنوعهوم

تصورات ورؤى  أمامسيتيح لنا فتح الباب  ،ي رصنينقاش مهين، أكادميي وحقوق أماماللقاءات تفتح اال ذه ه

 خاصة تلك اليت تؤطر جمال احلقوق واحلريات.  ،ومقرتحات القوانني ،جديدة من اجل املسامهة يف عملية التشريع

يف ما يستجد على مستوى  الرأي وإبداءلمناقشة لاللقاءات بشراكة مع هيئتنا ذه وطيد يف تنظيم مثل ه وأملنا

 حات القوانني وخاصة تلك اليت تؤطر جمال احلقوق واحلريات.مشاريع ومقرت 

 ،ن املنظومة اجلنائية سواء يف شقها املوضوعيأب ،تأكيد إىلا ال حيتاج مب ،أؤكد أنامسحوا يل سياديت   

غة يف املتمثل يف قانون املسطرة اجلنائية، تكتسي أمهية بال اإلجرائيشقها  أو يف ،املتمثل أساسا يف القانون اجلنائي

وتوفري شروط حماكمة عادلة  ،وتوطيد شروط االستقرار ،القانوين حلماية احلقوق واحلريات األمنحتقيق أسباب 

 فيها مراكز األطراف. أتتكاف

قبل وبعد   منها ستهدفي إمنا ،العالقة اجلدلية اليت تطبع القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات الشكلية إن  

 أمسىمن  تعتربوتلك األهداف  .سالمة األشخاص واملمتلكاتو  العام األمنمكافحة اجلرمية، محاية  شيءكل 

ال ف لذا اليت يعرفها اتمع املغريب،  واملتسرعةلتحوالت املتالحقة إىل بالنظر  اوقد بات مؤكد .وظائف الدولة

م مع القوانني واملواثيق الدولية اليت م وتنسج، مناص من تطوير املنظومة اجلنائية، حىت تواكب تلك التحوالت

اليت طالت تلك املنظومة اجلنائية على  ،عطاب واالختالالتالعلل واأل زالعدالة اجلنائية، فضال عن وجوب جتاو 

 ،تلك أواملادة  ذهالتعديالت اجلزئية اليت تطال ه أن إىلاإلشارة يف هذا املقام و جتب  .مدى عقود من السنوات

انطالقا من مرجعيات  ،كتسي صبغة مشوليةلتحيتم تغيري تلك املنظومة  وهذاتلك املنظومة،  أحكامتزيد يف تنافر 

 ورؤى وفلسفة متكاملة.

، 2011هل يستجيب مشروع القانون اجلنائي واملسطرة اجلنائية ملستلزمات املالءمة ودستور فاتح يوليوز   

مكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات وخمتلف و ز ضد املرأة، التميي أشكالوال سيما خبصوص مكافحة كل 
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االتفاقية و االتفاقية الدولية لقمع اإلرهاب، و اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة ، و املؤثرات العقلية، 

 جلرائم املعلوميات. األوربية

اكمه العمل القضائي على مدى حول مدى جتاوب هذين املشروعني مع ما ر  وجيدر بنا أن نتساءل  

وجمتمع احلرية  ،كرس دولة احلق واملؤسساتيو  ،حقق النجاعة القضائيةليمن اجل تطوير بنية النص اجلنائي  ،عقود

 والكرامة واملواطنة.

وضوابط الوضع حتت  ،بدءا من اإليقاف ،حول مدى تعزيز ضمانات احملاكمة العادلة وميكن أن نتساءل  

 ،وترشيد التحقيق ،عمل الشرطة القضائية مراقبةوتعزيز  ،وترشيد االعتقال االحتياطي ،نظريةتدابري احلراسة ال

 ومراجعة صالحيات واختصاصات قاضي تطبيق العقوبات.

 وجديرة مبغرب اليوم والغد. ،رسم معامل سياسة جنائية جديدةمشروعة من أجل هذه التساؤالت وغريها   

 احلضور الكرمي.

يطرح من  أنعما ميكن  وأجوبة ،طرح مقرتحات وبدائل لىستسفر ع ءاللقاهذا  أشغال أ،ال شك   

مستوى العدالة اجلنائية  إىلواالرتقاء ما  ،ا وذيبهااملزيد من جتويدمه أفقيف  ،إشكاالت بشأن املشروعني

 املتوخاة.

 ،بني مؤسسة التشريع ،صبح سنة وموعدا منتظماي أنالذي نرجو  ،أمتىن كل النجاح والتوفيق هلذا اللقاء  

 وخمتلف الفاعلني يف اال القانوين واحلقوقي واألكادميي. 

 .إصغائكمشكرا على حسن 

والسالم عليكم ورحمة اهللا تعالى وبركاته.
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  دريس لشكرإ األستاذكلمة 
 االشتراكيالكاتب األول لالتحاد 

  ,السيد وزير الدولة المحترم

السيد األمين العام للمجلس الوطني لحقوق 

  .المحترم اإلنسان

البرلمانين و السيدات والسادة الرؤساء 

 ,المحترمين

السيدات والسادة اطر وزارة العدل وكذا اطر 

 .البرلمان

 .السيدات والسادة الزمالء المحامين المحترمين

  .أعضاء الفريق االشتراكيالسيدات والسادة 
 

 ،ارتبط تأسيسه ،الذي كما تعلمونو  ،الشعبية ة باسم االحتاد االشرتاكي للقواتالكلم أتناولباعتزاز كبري   

كل   ومبسامهة ،يا يف نضال حزبنار حتقيق العدالة مطلبا حمو  مبدأ شكلو  ،وتارخيه مبقاومة الظلم واالستبداد ،وهويته

بدا أمل ينفصل  .و بعد املشاركة يف التدبريأاملعارضة  ، وحنن منارسالقوى الدميقراطية واحلقوقية الوطنية مند عقود

اعتبارا ملا  ،النضال من اجل إقرار عدالة مستقلة نزيهة وناجعة عن  ،ةيقيمن اجل بناء دميقراطية حق نانضال

 بالدنا.  إلصالح القضاء من تأثري على وثرية التنمية يف 

الختيارهم العمل  ،لفريق االشرتاكيواومن هذا املنطلق أتقدم بالتهنئة لكل من هيئة احملامني بالرباط،   

باعتبارهم  - إن احملامني .ملؤسسة التشريعية على حميطهااانفتاح  الذي جيسد ،سويا على عقد هذا اليوم الدراسي

، ومن خالل عملهم اليومي قادرون -وباعتبارهم مساعدين للقضاء ،واملدافعني عنها ،احلاملني لقيم العدالة واحلرية

 ؛خمتلف لقاءام من خالل الندوات واملؤمترات يف عليه واما دأب ذاوه .البدائل يطرحوااالختالالت و  يربزوا على أن

 امون.يعقدها احمل كان  امللتقيات اليت أشغالتوصيات ونتائج  ،عدد من التشريعات إن مصدر لنقو  أنبل ميكن 

 السيدات والسادة:

عرض ين الربملان مل أرغم بال ؛واملسطرة اجلنائية ،ن انوه كذلك باالرتباط بني القانون اجلنائيأال يفوتين   

 ،جترمي االختفاء القسريو مبجال التجرمي والعقاب،  األمر تعلقسواء  من القوانني، وتتميم جمموعة ،عليه تغيري

واستغالل  ،املتعلقة باالختالس والغدر والرشوة ،سوء نية من اجلرائم املاليةبو استفادة الغري  ،وريب املهاجرين

 أركانمراجعة  ومتت أيضا .جرائم اإلبادة واحلرب واجلرائم ضد اإلنسانية وإدراج ،غري املشروع اإلثراءوجترمي  ،النفوذ

مراجعة مفهوم و  ،واستغالل النفوذ ،لغدر والرشوةوا ،وإعادة تنظيم جرائم االختالس ،اجلرمية بالنسبة للتعذيب
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واالستغالل اجلنسي ضد  ،وتوصيف جرائم االعتداء واإلجهاض،إعادة تنظيم جرمية التمييز ، و اإلجراميةالعصابات 

 األطفال.

 إىلمن قبيل تغيري العقوبات  ،مستجدات ها وردت فييتال ،بالنسبة ال العقوبات يذكر ونفس الشيء

 وإقرار عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية. ،و إضافيةأو بديلة أصلية أ

 مفهوم املال العام الذي تضاربت بشأنهمنها  ن هذا املشروع مل حيسم بعض اإلشكاالت أال شك 

 , اليوم إىلعلى مستوىل حمكمة النقض  ومل حيسم القرارات،

اليت هي بطبيعة احلال جرائم  ،املالية ماجلرائيهم  ،ن ما هو معروض علينا يف هذا املشروعأال شك 

واالستناد  ،للحد من هذه اجلرائم ،مما يوجب شجاعة وجرأة ومقاربات جديدة ،ين يف السلطة واالقتصادذاملتنف

كما يتعني تفعيل املصادرة طبقا   ،األموال املنهوبة إرجاعدف بدل املقاربة الزجرية فقط،  ،كافحة اإلجرائيةاملعلى 

 التفاقية مكافحة الفساد. 

كأن ،بعقوبة اجلنحة الضبطية  واملعاقبة ،ن مادة يتيمةو نعتقد أغري املشروع،  اإلثراءننوه بتجرمي  إذ إننا

ب جرائم املال العام فيها جنايات إدارة أموال الكس إنيف حني ؛ ، ليس كافيامر يتعلق جبنحة من جنح السرياأل

للمقاربة املالية بدل  إعماال ،األموال املنهوبة خلزينة الدولة بإرجاع إالتصاحل ين أميكن ال الذي و غري املشروع 

 ن العقوبات بشأن جرمية غسل األموال مل يكن املشرع صارما بشأا.أ ؛ ويالحظ الزجرية

 السيدات والسادة:

املالحظات القيمة اليت ستعرفها هذه  قع أنمن املتو  ،ن املقام ال يسع لعرض كل املالحظاتأال شك 

خاصة و  ،التجاوب الذي ننتظره من احلكومةو  ،تقدمي التعديالت يفستسهم مع املبادرة الربملانية الشجاعة  ،اجللسة

اليت تتطلب شجاعة وجرأة لالستجابة لنبض الشعب ومواجهة املنفذين عدميي  ،يف هذه الظروف السياسية

 اإلحساس الوطين.

وفقكم اهللا والسالم عليكم.
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المصطفى األستاذ كلمة 
  دالرمي

وزير الدولة المكلف بحقوق 
  اإلنسان

  

أشكر فريق االشرتاكي 

 الندوةالستحضاري للمشاركة يف هذه 

العلمية، وسأساهم مسامهة متواضعة يف 

أن  ،امسحوا يل حضرات السادة والسيدات احملرتمني .ألنه نقاش جمتمعي هام و هام جدا ،نقاش ينبغي أن يستمر

 ،بعد إحالتهوالنص األخر الذي مل تتم  ؛قانون اجلنائيالبكم قليال إىل اخللف، ألن هذا النص هو مشروع  عودأ

مشروع إصالحي كبري  ضمن ياولكن يبق،وهذا صحيح  ؛مهمان آنجز  ماإ .وهو مشروع القانون املسطرة اجلنائية

فإن إصالح منظومة العدالة ظل هاجسا لكافة  القوى احلية،  ،وكما تذكرون ؛وكبري جدا ملنظومة العدالة برمتها

 هذا الورش ملو اجلميع يطالب بإصالح منظومة العدالة،  .قضاةوالامني واحملالنقابات و األحزاب السياسة املتمثلة يف 

د الراضي كان قد فتح هذا النقاش، حسيد الوزير السابق عبد الواالأذكر أن  .ولكن فتح منذ مدة ،اليوم يباشر

وقد مت  ؛كما قدم الكثريون جمموعة من الوثائق اإلصالحية،وقدمنا  ه،األمني العام ونائبو  حضرت أناوكنت قد 

سيد الوزير حممد ويف عهد ال .لحكومةإجناز جمموعة من املشاريع اليت متت إحالتها على األمانة العامة لآنذاك 

أرجو أن  .ن كافيةو تك نمخس سنوات ل أنلكم  وميكن أن أؤكد ،سنتنيلالناصري، اشتغل على موضوع اإلصالح 

واليت  ،هذه املهمة، فكرت يف املقاربة اليت سأعتمدها أسندت إيلملا  .يتم هذا اإلصالح يف هذه املدة املتبقية

نظمت يف  قد ،منظومة العدالة إصالححول  ،أن ندوة مثل هذه وأذكر .دة لإلصالحينبغي أن تكون مقاربة جدي

يكرس  ارمسي اأصبح هذا االقرتاح موقفو ميثاق،  هااقرتح بأن يصدر عنو نقاش،  ختللها ؛القاعة املغربية ذا الس

ينبثق عنه  ،فكرت يف أن تكون املقاربة اإلصالحية على قاعدة حوار وطين .2009يف اخلطاب امللكي سنة 

شخصية  سامهت أربعون .كان هناك اقرتاح على جاللة امللك، وقد رحب باألمرو ، التزمنا بهميثاق، وهذا الذي 

يف  .النقدو ال ميكن الجتهاد معني أن يكون يف منأى عن النقاش و ، االستطاعةاجتهدنا قدر و من مكونات خمتلفة، 

موضوع العدالة اجلنائية، وعلى خالف  أما .شهرا أربعة عشرالنهاية كان هناك ميثاق إصالح منظومة العدالة، بعد 

والثانية مبراكش، يف حني باقي املواضيع، خصص له  ،وىل كانت بفاساأل :باقي املواضيع، خصصت له ندوتان

العدالة اجلنائية نظرا لدقتها و  .ة املعطيات املتعلقة باملوضوعباستجالء كاف من خالهلا ندوة واحدة يف يومني، نقوم

 اسرتاتيجيةنص على ستة أهداف  الذيامليثاق،  مت إصدارنهاية اليف و  .ندوتان أقيمتوحلساسيتها وألمهيتها، 

املعايري نظومة القانونية وفق مت استكمال امليف هذا الباب و  ،لإلصالح: أوهلا توطيد استقالل السلطة القضائية

ولكن ممارسة الس على السلطة القضائية هي اليت  ل،وبالطبع ميكن أن تكون هناك نقائص يف أي عم ؛الدولية

 وأؤكد اليوماملتعلقة بالس األعلى للسلطة القضائية.  ،رتسانة التشريعيةالسوف تكشف عن مكامن النقص يف 
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لس طبعا هدفا أمسى .لضروري للقاضي، وإن كان التخليق ستقالل ااالعلى  البأن العدالة ال ميكن أن تتأسس إ

خاصة تلك اليت ميكن أن أقول ،شخصيا فوجئت ببعض القرارات  ؛لسلطة القضائية زمن يسري وحمدود ملنتوجهل

ما خيص عدم جواز نقل القاضي إال ألسباب  يف ،بأا مست بشكل من أشكال  باالستقرار الوظيفي للقضاة

ن الس الدستوري يقول بأن الربملان هو الذي يصنع إ .لتنظيمي املتعلق بالنظام األساسي للقضاةحددها القانون ا

 .واجب التحفظ منعين من احلديثو الشأن، هذا السياسة اجلنائية، وأنا ال أتفق مطلقا مع الس الدستوري يف 

 إا بل ،السياسة اجلنائية هي فقط نصوصمن قال بأن و  .نعم السياسة اجلنائية خيلقها الربملان من خالل التشريع

على كل حال هذا  .بالطبع هي سياسة عمومية ينبغي للحكومة أن تقوم ا، وتبلغها ملن جيب ؛أيضا أشياء أخرى

اهلدف إن  .ما نصت عليه القرينة إطاريف  قانونياكل ما يعتربه على  الربملان أن يشتغل  واجبمن  .موضوع ثان

أعتقد بأنه ليس من حق القاضي اليوم أن يشتكي عموما من موضوع و الثاين هو ختليق منظومة العدالة، 

على اجلميع و  ،أريد أن أكون صرحيا ويف هذا الصدد،  .من ختليق القضاءال زال يعاين االستقالل. لكن املواطن 

ما إن  .القضاء ختليق همسؤوليت ونتحملي لنقباءوالسادة ا الس األعلى للسلطة القضائية ته،أن يتحمل مسؤولي

القرارات القضائية، هذه األشياء ينبغي أن نقول أا  والقوانني الراسخة و نعاينه من جتاوزات يف حق القيم املهنية 

 .نرفض اإلهانة واإلساءة ملهنة احملاماة ذا الشكل الفظيع الذي نالحظه يف هذه األيام .مستنكرة ومرفوضة

 يق ليس مهمة جهة معينة ، لكن هي مهمة اجلميع وينبغي أن حيرص عل ذلك اجلميع.التخل

 الفرس. ضاهلدف الثالث: هو تعزيز محاية القضاء للحقوق واحلريات وهذا مرب

  ا.القضاء وهذا قطع أشواط وجناعاهلدف الرابع: االرتقاء بفعالية 

 يف ذلك. قطع أشواطوقد مت القدرات املؤسسية ملنظومة العدالة،  إمناءاهلدف اخلامس: 

 .أشواط ذلك قطعت يفوقد اهلدف السادس: حتديث اإلدارة القضائية وتعزيز حكامتها 

يف أشري أنه و تعزيز محاية القضاء للحقوق واحلريات،  من أجل امستثمر  وعمال ،مازلنا حمتاجني جمهودا كبري

 وقتنا ال يسمح. ألنها ودون أن أقف على اجلميع ضعة من التوصيات سأقف عند بعجممو  الباب مت إصدارهذا 

تفاقيات الدولية االومبادئ  ،مالءمة القوانني الزجرية الوطنية مع أحكام الدستور ،أول شيء أشار إليها النقيب

سواء تعلق ،أن كال النصيني  أفيد حضراتكم.نشورة املاملتعلقة مبكافحة اجلرمية، وحبقوق اإلنسان املصادقة عليها أو 

وهو ،أو مشروع قانون املسطرة اجلنائية الذي طال انتظاره  ،األمر مبشروع القانون اجلنائي املعروض على الربملان

كال هذين   .ينبغي أن حيال يف أقرب األوقات على السالذي و  ،انتظار بكل صراحة غري مربر وغري معقول

وميكن أن تكون هناك نقائص ألن  ؛الدولية واالتفاقيات ،دود مقتضيات الدستوراملشروعني جيسدان إىل أبعد احل

واجبكم أن تقوموا بالتدقيق وتصحيح كل من ن و الربملاني -سيدات والسادةالحضرات - هذا العمل بشري . أنتم 

ميكن أن يتم تصحيحه اتمع احلقوقي بكافة مكوناته ينبغي أن يكون فاعال ومنبها ومثريا لالنتباه ملا و  ؛النقائص

هذا و ج سياسة جنائية محائية نستحضر مقاربة النوع االجتماعي،  تتمثل يف بالطبع لدينا توصية ثانية، .وتدقيقه

جتسد بشكل أكرب يف القانون الذي صدر، وقد كان فيه تعاون كبري بني وزارة العدل ووزارة و موجود يف القانون، 

تعزيز احلماية  م علىلدينا توصية تقو  .ر بقانون حماربة العنف ضد النساءالتضامن واألسرة، طبعا يتعلق األم

أفيدكم بأن أول  ؛االحتياجات اخلاصة ووذو  ،السيما الفئات اتمعية اهلشة واألطفال ،القانونية لضحايا اجلرمية
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دون إليها و شياء ستعخاصة منها املوضوعية واملسطرية وهذه األ ،دور داخل املنظومة القانونية للضحية مرة سيصبح

 وتراجعوا وستالحظوا.

توصية أخرى تتعلق بتعزيز محاية األحداث املوجودين يف نزاع مع القانون، أو ضحية جرمية وتوسيع 

احلماية القانونية لألحداث املوجودين يف وضعية صعبة، مما حيقق املصلحة الفضلى، هذا موجود يف القانون، الذي 

علق بالنظام العام املطبق على مراكز محاية الطفولة ، املت 11.75شروع القانون رقم جيسد فيه كل ذلك هو م

باقي و هناك تصور جديد ينزع خصاص اإليواء هلذا النوع من املواطنني عن إدارة السجون و  ،وإعادة اإلدماج

 أحكام هذا القانونإن  .ولألسف مل يطبق بعد ،شروع موجود منذ مدةاملوهذا   .أخرىات وزار ل التابعةاإلدارات 

أو يف وضعية صعبة وفق أحكام قانون  ،أو ضحية جناية أو جنحة ،على كل طفل يف نزاع مع القانون تطبق

مبركز  كل طفل مهمل  بإيداع ،أو مقرر من قبل السلطات القضائية املختصة ،تخذ يف حقه تدبريي ،املسطرة اجلنائية

ختص املتخذ وكيل امللك وي ،التشريع املتعلق بكفالة األطفال املهملني يسري عليهو  ،محاية الطفولة وإعادة اإلدماج

 ةسند القاضي املكلف بشؤون القاصرين كفاليأو  ،بأحد مراكز محاية الطفولة وإعادة اإلدماج مؤقتا إيداعهأمر 

لة يف هذا وجه العدا لنغريهذا النص مهم ضمن منظومة اإلصالح اليت نعول عليها  .بصفة تلقائية هلذا املركز

والبحث عن حلول خارج  ،فعالاألنزع التجرمي عن بعض  منها ،لدينا توصيات تتعلق بتطوير سياسة التجرمي .البلد

 عدم القدرة على أداء مثن وجبة الغداء، إىل غري  ذلك.و التسول، و  ،نظومة الزجريةامل

وهيئة  ،مع تعميم إمكانية اللجوء إىل الصلح أمام قاضي التحقيق ،توسيع قاعدة اجلرائم القابلة للصلح -

 وبعد صدور احلكم. ،احملكمة

 .نظام القضائيالبالنسبة للجرائم البسيطة خارج  ،إقرار نظام الغرامات التصاحلية -

 .خذ بالعقوبات اإلدارية يف ميدان األعمال بدل العقوبات الزجريةاألتوسيع جمال  -

 هذا املوضوع أخذ كثلة مهمة داخل املشروع.فالسالبة للحرية، لعقوبات ابدائل أما 

والتناسب  ،األمثل للعقاب التفردمبا يضمن  ،وضع آليات قانونية لتجنيح اجلنايات ذات التأثري البسيط -

 بني اجلرمية املقرتفة والعقوبات املقرر ة هلا.

طة هلا إثر سليب، لكنها أحيطت يف املسطرة اجلنائية، ميكن للوكيل العام أن يالحظ أن سرقة بسيو 

 بأوصاف ترفع إىل اجلناية ميكن أن حييلها على وكيل امللك املختص.

مراجعة النصوص القانونية اليت تضمنت فوارق شاسعة بني احلدين األدىن واألقصى للعقوبة يف اجتاه  -

 التقليص.

لتقدير العقوبة  ،ليها القضاةتوفر عياليت  ،السلطة التقديرية أعمالاعتماد ضوابط ومعايري حمددة يف  -

 وإلزامهم بتعيني قرارام بشأن العقوبة واحملكوم ا.

لن حيث السيما اإلفراج املقيد بشروط،  ،ملراجعة العقوبة ،الوطنية املتوفرة اآللياتتبسيط شروط تطبيق  -

تبسيط لجلنة متعددة األطراف خارج وزارة العدل،  وكل إىلبل ست ،يصبح من اختصاص وزارة العدل

 واملدد املتعلقة برد االعتبار إىل غري ذلك. ،اإلجراءات

 اإلجرام.عودة إىل الوضع نظام يساهم يف احلد من  -
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 .توسيع صالحية قدرة تطبيق العقوبة -

 .وضع نظام لتخفيف  التلقائي للعقوبة -

الشؤون  خلية داخل مديرية إطارهذه التوصيات، اليت صادق عليها جاللة امللك، اشتغلنا يف من خالل 

 ،ورؤساء حماكم ،بعد ذلك استدعينا قضاة من مستوى وكالء عامني ؛وأجنزنا مسودة مشروع ،اجلنائية والعفو

ومنحناهم  ،ذة جامعنيتوأسا ،وحمامني ،واستدعينا رؤساء كتابة الضبط ،وقضاة التحقيق من مستويات خمتلفة

 اليت قدمت سودةاملرية ، وأجنزنا ذه املسودة قراءة جإلعادة قراءة هذ ،ومجيع اإلمكانيات والوسائل ،الوقت الكايف

تمعي مع األحزاب السياسية، هذا احلوار اشخصية بني نساء ورجال،  500حوايل  حضرهاندوة وطنية  يف

صياغة  وإعداد ،للجميع وقد مت االستماع فيه ؛اتمع املدينو الصحافة وممثلي احملامني، و القضاة، و النقابات، و 

بعد ذلك  .اليت استمعنا إليها ،وكل التدقيقات والتصحيحات  ،على ضوء كل  املالحظات ،نصية جديدة

يف هذا الباب  هاجتهادات الذي كانتوعلى رأسها الس الوطين حلقوق اإلنسان  ،كل اهليئات املهمةمع   اجتمعنا

 للحكومة. التقدميه عليها نسخة اليت اعتمدناالبلوة لا واستعنا لنا، 

 مناقشتهفبعد أن متت  .منذ أكثر من سنتني وهو يف جلنة العدل والتشريع ،لألسف ،هذا املشروع

حسيب  .، كانت هناك عرقلة معينة ال أريد أن أعود إليها لضيق الوقت، وليس اال جماهلااملصاحبة له التعديالتو 

انون اجلنائي، مل يكن هو الذي سنعتمده يف أن أقول هنا بأن هذا النص الذي نناقشه اليوم هو مشروع الق

ملا أدركنا الزمن و  ؛وهو النص الذي كنا تشغل عليه يف البداية ،األصل، بل كنا سنعتمد تعديال شامال للنص

ببعض  ال زالت .وتوصيات هيئة احلوار الوطين ،واالتفاقيات الدولية ،السياسي، اعتمدنا كل ما له عالقة بالدستور

 و ،يف مشروع القانون اجلنائي التعديل سيطال فصال 82أن ميكن أن أذكر اإلصالحات األساسية اليت أثبتناها، 

 . يف املسطرة اجلنائية سيطال التعديل فصال 130

ال أقول بأا و جديرة باالحرتام، و مثرية لالنتباه، و هي اجتهادات رائعة  ،لكي أختم ،هذه النصوص

ويف األخري  .الذي الشك سيطور هذا النص ،والتصحيح والتدقيق ،تستحق الفحص الالزملت بل ال زامعصومة 

به يف هذه  جديرا اإصالحي ايدققوا هذا النص أكثر ويعطوه نفسل ،بكافة مواقعهم ،كثريا على الربملانني  لأعو 

  .يصبح يف املستوى الذي نتوخاه مجيعا لاملرحلة بشكل أكرب، 

.والسالم عليكم ،لحضرتكمشكرا 
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  محمد الصبار كلمة السيد  
األمين العام للمجلس الوطني لحقوق 

 اإلنسان
  

الكلمة يف  أتناول أنيسعدين 

اليت ينظمها الفريق  ،افتتاح هذه الندوة

بشراكة مع  ،االشرتاكي مبجلس النواب

اشكر  أنهيئة احملامني بالرباط. وال يفوتين 

املنظمني على دعوة الس الوطين حلقوق 

وعلى  ،للمشاركة يف هذا اللقاء اإلنسان

 تنظيمه. إىلاملبادرة 

يويل اهتماما خاصا للتشريع اجلنائي، بوجه عام، وللقانون اجلنائي على  اإلنسانإن الس الوطين حلقوق 

والنهوض ا  اإلنسانيف نطاق محاية حقوق  إليه،املهام املوكولة  إىل. ويعود هذا االهتمام بالطبع وجه اخلصوص

واتصاله الوثيق باحلقوق واحلريات، من  ،ضمن املنظومة القانونية ،ىل املكانة اليت حيتلها القانون اجلنائيإمن جهة، و 

 جهة أخرى. 

من كونه يقع مفصل احلقوق واحلريات وحيدد، من  ،عليكمخيفى  فهذا القانون يستمد أمهيته، كما ال

 للسلوك االجتماعي. انه يعترب، لألسباب املذكورة، موجهأخالل فصله الصارم بني املباح واحملظور، زد على ذلك 

 ،كون الدستور يتضمن جزءا أساسيا من مبادئه وقواعده األساسية  ،ومما يربز أمهية هذا القانون ومكانته

هاته العامة، من جهة، واحليز اهلام الذي حيظى به، من جهة ثانية، ضمن النقاش العمومي حول محاية ويرسم توج

 .باهمنظومة العدالة واالرتقاء  إصالحاحلقوق واحلريات والنهوض ا، وحول 

فاق املراجعة الشاملة للتشريع اجلنائي (املادي واملسطري) ينبغي آن أ على ويشري الس ذا اخلصوص،

 اعتبارها على ضوء املتطلبات والفرص التالية:

 . وكذا الباب التاسع منه املتعلق بالسلطة القضائية.23.22.20* الدستور والسيما التصدير والفصول 

وغريه  ،الربتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب إىلارسة االتفاقية للمغرب (االنضمام مم* توسيع 

 و املهينة).أو الالإنسانية ،أقوبة القاسية و الع،أمن ضروب املعاملة 

وخاصة منها تلك املتعلقة باهلدف  ،منظومة العدالة إصالح* التوافق الواسع حول توصيات ميثاق 

 االسرتاتيجي الثالث املعنون " تعزيز محاية القضاء للحقوق واحلريات".

 إعالن* التطورات الدولية األخرية لصاحل أنظمة وطنية ناجعة، منصفة، إنسانية، ومسؤولة، وخاصة 

(مؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة  حول االسرتاتيجيات الشاملة للتحديات العاملية "يالفادور"

األمم  أعمالرمية والعدالة اجلنائية يف جدول منع اجل إدماجحول "  ،الدوحة إعالن) وكذا مشروع 2010اجلنائية،
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وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين  ،جل التصدي للتحديات االجتماعية واالقتصاديةأمن  األوسع،املتحدة 

 ).2015(مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، ،الوطين والدويل

بارتباط مع السياسة  ،ويتتبع مسار تطبيقاته املختلفة ،مسار هذا القانونوتبعا لذلك، فإن الس يواكب 

اليت يعرفها اتمع املغريب. فتطبيق هذا القانون هو الذي يربز مدى  ،اجلنائية، ومع التحوالت القوية واملتسارعة

توتر عالقاته مع هذا  ويكشف بالتايل عن درجة ؛والعالقات املتجددة باستمرار ،ولقيمه ،مسايرته لتطور اتمع

 .أفرادهاتمع ككل، ومع 

 برأيهوان الس يواكب، لالعتبارات املذكورة، مجيع مبادرات تعديل هذا القانون وتتميمه، ويديل 

 اإلنصاف، وتوصيات هيئة 2011خبصوصها. وينطلق الس بالطبع يف هذا اال من مقتضيات دستور 

واالجتهاد  ،والتوصيات املوجهة لبالدنا من لدن أجهزة األمم املتحدة اإلنسان،ق واملصاحلة، والقانون الدويل حلقو 

 القضائي الدويل ، واملمارسات الفضلى عرب العامل.

كما ينطلق، فيما يتعلق بالتجرمي من التحوالت العميقة اليت يعرفها جمتمعنا على مستوى ثقافة حقوق 

 واحلريات الفردية، وتصور املواطنة واملواطن للحرية. ،األفراد، وتطور أمناط العالقات بني اإلنسان

وترشيدها  وأنواعها،وفيما يتعلق بالعقاب، فإن الس يأخذ بعني االعتبار التطور الدويل اهلام يف جمال العقوبة 

على ، وتقييدها حبدود فعاليتها. كما يستحضر أثر العقوبات السالبة للحرية اإلجراميةوضبط تناسبها مع األفعال 

  ).cas de récidiveالفرد واتمع، ودرجة انتشار حالة العود (

للتذكري مبا يعتربه أولويات  ،فرصة انعقاد هذا اليوم الدراسي اهلام اإلنسانويستثمر الس الوطين حلقوق 

 :10.16يف مناقشة مشروع القانون

 عقوبة اإلعدام. إلغاء

ومطابقته مع التعريف  ،من القانون اجلنائي 231.1 مراجعة تعريف التعذيب املنصوص عليه يف الفصل

و أ ،و العقوبة القاسيةأ ،وغريه من ضروب املعاملة ،من اتفاقية مناهضة التعذيب ،املنصوص عليه يف املادة األوىل

 مفهوم " أي شخص يتصرف بصفته الرمسية". وإدراج ،احملاولة واملشاركة إدراججل أو املهينة، من أ ،الالإنسانية

و أوامر أ ،و تعليماتأ ،ظرف استثنائي بأييتمثل يف عدم االعتداد  ،افة مقتضى جديد يف مشروع القانونإض

 جل تربير ارتكاب جرمية التعذيب.أمن  ،و عسكريةأمدنية  ،ية سلطة عموميةأصادرة عن 

و أأسباب جديدة للتمييز املعاقب عليه يف القانون اجلنائي، خاصة: الوضعية الصحية احلالية  إدراج

و معروفة، أاملستقبلية، املعتقد، الثقافة، احلمل، الشكل الفيزيائي، اهلشاشة الناجتة عن وضعية اقتصادية ظاهرة 

 و هوية النوع.أاخلصائص اجلينية، االسم العائلي، مكان اإلقامة، السن، امليل اجلنسي 

 ،املعقولةالتيسريية و الرتتيبات أ ،و خدماتأ ،توسيع نطاق جترمي التمييز ليشمل رفض تقدمي سلع

 لألشخاص يف وضعية إعاقة.

 التمييز.و الكراهية و عقوبات من اجل التحريض العلين على العنصرية،  إدراج

يوجد مبوقعه  ،تفصيليا رأيا فقد بلور الس ،16.10وعلى العموم، فبخصوص مشروع القانون رقم

 االلكرتوين.
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 ،ولغة ،وبنية ،يف منظومة التجرمي والعقاب، فلسفة ،إعادة النظر بكيفية شاملة إىل ،بوجه عام ،الس يدعو إن

ويوصي بتدقيق التناسب بني  ؛ومراعاة حتوالت اتمع املغريب ،ومقتضيات، يف اجتاه استحضار روح الدستور

 إقرار بدائل االعتقال والعقوبة.بوبإلغاء عقوبة اإلعدام،  اجلرمية والعقوبة،

 16.10، يعترب مناقشة مشروع القانون اإلنسانالس الوطين حلقوق  إنوجتدر اإلشارة يف األخري، 

مبكافحة العنف ضد النساء، واليت مل  ،املتعلقة مبقتضيات القانون اجلنائي اخلاصة ،فرصة للتذكري ببعض مقرتحاته

 من التذكري ببعضها.  وال بد، 103.13ا يف القانون  األخذيتم 

 إدراججل أمن  ،من القانون اجلنائي 486* إعادة تعريف جرمية االغتصاب املنصوص عليها يف الفصل 

 إبقائهاعوض  ،االغتصاب الزوجي ضمنها، وإعادة تصنيف جرمية االغتصاب ضمن اجلنايات ضد األشخاص

 األشخاص.ضمن اجلنايات واجلنح ضد 

لكون الفصل  ،490الفصل و  ،488املنصوص عليها كظرف تشديد يف الفصل  ،* حذف االفتضاض

 جل وضع شكايات االغتصاب.أالضحايا من  أماماملذكور يشكل عائقا موضوعيا 

نه " يتوفر عذر خمفض للعقوبة يف جرائم أالذي ينص على  ،من القانون اجلنائي ،418* حذف الفصل 

عند مفاجأما متلبسني جبرمية  ،وشريكه األخرو الضرب، إذا ارتكبها أحد الزوجني ضد الزوج أ ،رحو اجلأ ،القتل

 اخليانة الزوجية".

عدم التحرش، يف حال  إثباتتضع عبء  ،يف قانون املسطرة اجلنائية 296.1مادة جديدة  إدراج* 

هم عندما تكون له سلطة على الضحية من القانون اجلنائي، على املت 503.1التحرش املنصوص عليه يف الفصل 

 و املدرسي.أ ،يف االني املهين

خمتلف اإلشكاالت اليت  إثارةستساهم يف  ،املناقشات اليت ستعرفها هذه الندوة أنالس لعلى يقني  إن

 ويف اقرتاح سبل معاجلتها وجتاوزها. ،املطبق حاليا ،يطرحها القانون اجلنائي

وفي الختام، أتمنى ألشغالكم كامل التوفيق.
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  يالسيد هشام المالط مداخلة



�6زارة�?Lوا�

ا�'Mون
ا���������73

 ا�7Lل

  

يف ظل وثيقة دستورية  ،املغرب متكن

جمموعة من املبادئ  من تطبيق ،جد متقدمة

كما أن   ؛املرتبطة مبجال العدالة اجلنائية

حول  اعميق اوطني ااملغرب يعيش حوار 

منذ  الذي انطلق منظومة العدالة، إصالح

ومن خالل املعطيات  واإلجرائي.توصيات هامة على مستوى العدالة اجلنائية يف شقيها، املوضوعي بخرج و  ،سنتني

سواء من  ،التشخيص حيثالقصور حول العدالة اجلنائية من  نمل يكن تشخيص حقيقي ملكام ،لدينا املتوفرة

ما خلص إليه  وأ ،و املصاحلة اإلنصافوثائق احلقوقية كهيئة الو من خالل بعض أ ،2004خالل ندوة مكناس 

التشخيص الذي قامت به وزارة العدل يف  وأاحلوار الوطين العميق والشامل حول إصالح منظومة العدالة، 

شخيص ينم عن وجود جمموعة من مكامن التو  .لعفومن خالل مديرية الشؤون اجلنائية وا ،مناسبات متعددة

تضخم الو من خالل أمن خالل قدم منظومة القانونية املرتبطة مبجال العدالة اجلنائية،  سواء تعلق األمر ،القصور

ن احملاكم املغربية تسجل إحبيث  ،من خالل تضخم عدد القضايا املعروضة عن احملاكم ،التشريعي يف املادة اجلنائية

 ،قضايا مدنية أسرية ،خراآلنصف وال ،ألف قضية زجرية 500ومنها مليون  ،ثالثة ماليني قضية منقارب ما ي

ال على مستوى الشق املوضوعي أو ،جمموعة من املشاكل اليت أفرزا املمارسة  تضافإدارية ... و  ،اجتماعية

وما أفرزه من  ،حول احلقوق واحلريات ،أمهية هذه املرحلة تكمن يف تقدم وتطور النقاش العموميو  اإلجرائي.

بل يشمل  ،قانون اجلنائي واملسطرة اجلنائيةال عندهذا الورش ال يقف  ؛وجود ورش تشريعي هامبالتوصيات اهلامة، 

السياسة اجلنائية املغربية اختيارات الرأي العام  ليست .صلة مبجال العدالة اجلنائيةال ذات ،العديد من املشاريع

وبعض اآلليات القانونية  ،واهليئات الدولية ،تقوم ا اآلليات األممية مامن خالل  ،اختبارات دولية هي إمنا ،الوطين

املوجودة على مستوى املنتظم الدويل، وعلى رأسها االستعراض الدوري الشامل، الذي يكون حمطة أساسية من 

يت شهدا منظومة العدالة يف بالدنا يف اآلونة ال ،معطى التحوالتإىل أيضا  أشري .حمطات اختيار العدالة اجلنائية

وحدث استقالل رئاسة النيابة العامة، وما له  ،توطيد معامل استقالل السلطة القضائيةبما يسمى  إطاريف  ،األخرية

من تأثري على ضوابط الناظمة للسياسة اجلنائية ال من حيث الوضع وال من حيث التنفيذ، وال من حيث تقييم 

ليست له فلسفة  ،ورش متقطع ،أن هذا الورش التشريعي يف جمال العدالة اجلنائية أؤكدأريد أن  .جلنائيةالسياسة ا

اليت تقوم ا وزارة  ،ما أود التأكيد عليه بالنسبة هلذه اإلصالحاتو  ؛قائمة بذاا، ورش غري مبين على أسس

 .ه فلسفة ومرجعياتلو  ،مرسوم بدقة ،حمدد األهداف ،مبنية على مشروع متكامل ،العدل يف جمال العدالة اجلنائية
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فلسفة تقوم على  ،ولكن هناك فلسفة ناظمة هلاته اإلصالحات ،ه نقصبقد يشو  إنساين،بطبيعة احلال هو عمل 

 مشروع متكامل للعدالة اجلنائية.هو  ؛جمموعة من املرجعيات

مشروع و مادة،  80حوايل  يضم وابمعروض على جملس الن ،الذي هو جزء منه ،مشروع القانون اجلنائي

النظر داخل جمموعة القانون  يعادمث  ؛مادة 600حوايل  ويشمل ،للقانون اجلنائي ،مشروع اجلزئيلمكمل ل

سواء تعلق بالضوابط الناظمة للنظرية العامة للقانون اجلنائي، أو النظرية اخلاصة املتعلقة بكل جرمية على  ،اجلنائي

إىل جانب  ،مكونة ،يتم متحيصه من طرف جلنة داخل مديرية الشؤون اجلنائية والعفوو هذا املشروع جاهز،  ة.حد

اليت تقتضيها  ،و إضافة بعض املستجداتأ ،عادة التمحيص بشكل ائيإلمسؤولني قضائيني  من ،أطر  املديرية

 مادة. 360مشروع قانون املسطرة اجلنائية يقارب و  ؛املرحلة الراهنة

توافق على  حيث هناك ؛ض على األمانة العامة للحكومةو وهو معر  ،جمهود كبري ل فيهذهذا املشروع ب

 .على مسطرة املصادقة ،شاء اهللا إن ،على أساس إحالته يف اية شهر يوليوز املقبل ،صياغة ائية هلذا املشروع

 هلقانون يف مراحلهذا ا .مشروع قانون يتعلق بالطب الشرعيو هناك مشاريع أخرى هلا صلة بالعدالة اجلنائية، 

 ،مشروع ينظم هذه املهنة هو .سيحال قريبا على مسطرة املصادقةو  ،األخرية على مستوى األمانة العامة للحكومة

أما  .طباء املتخصصني يف جمال الطب الشرعياألوال يضع ا ضوابط ناظمة لعمل  ،إلطار القانوينإىل اليت تفتقد 

التدقيق يف  ويتم اآلنأجنز منذ مدة،  ،للمراكز محاية الطفولة وإعادة اإلدماج تعلق باملندوبية العامةاملمشروع قانون 

قوانني ذات و راجعة قانون املصاريف القضائية يف ميدانني اجلنائي واملدين، م مشاريع منهاهناك و  .صياغة النهائيةال

إجنازه الذي يتم  عملال .ئيةعالقة بالبصمة اجلنينية، وبعض النصوص األخرى اليت ميكن أن تساعد العدالة اجلنا

تفاقيات مكافحة امع  املالءمة إطاريف  ،متعلق بإحداث وكالة وطنية لتدبري األشياء احملجوزة واملصادرة ،حاليا

جناز بعض النصوص إجمهود كبري على مستوى  يبذل .ملكافحة الفساد )مرييدا(واتفاقية  )بالريمو(اجلرمية املنظمة 

قانون املتعلق وال ،قانون الصحافة والنشرو ، 2014نون القضاء العسكري اجلديد قا منها مع قطاعات أخرى،

اليت ستأيت يف إطار  ،إىل بعض املشاريع أشريملتعلق باالجتار باألعضاء البشرية. االقانون و بالعنف ضد النساء، 

الذي نتوخى أن يكون قيمة  ،وعلى رأسها املرصد الوطين لإلجرام ،اهليكلة اجلديدة ملديرية الشؤون اجلنائية والعفو

املرصد الوطين  ،من طبيعة احلال ؛ضع مؤشرات توجيه معامل السياسة اجلنائيةألنه سي ،مضافة للعدالة اجلنائية

التخطيط و ، اإلجراميةدراسة حتليل الظواهر و رصد ظاهرة اجلرمية وجتميع اإلحصاء اجلنائي، إىل لإلجرام يسعى 

 ومكافحتها. ،لوقاية من اجلرميةلة من اخلطط واالسرتاتيجيات من خالل اقرتاح جمموع ،اجلنائي

ألنه سيشكل  ،هناك مشروع متكامل، بطبيعة احلال نتمىن أن خيرج إىل خري الوجود يف القريب العاجل

 ابل عرفت نقاش ،قيمة مضافة للعدالة اجلنائية ببالدنا، والسيما وأن هذه املشاريع مل تكن معتمدة بشكل داخلي

 السياسية...و احلقوقية و ، من طرف كافة اهليئات القضائية اواسع اعمومي

 .لمسطرة اجلنائيةلقانون اجلنائي الملشروع  ،رصد بعض التوجهات الكربىلسأحاول أن أختصر مداخليت 

 نفسها أسباب ودواعي مراجعة القانونني معا. وهيمرجعيات حتكمها،  ان لديهااملشروع نهذا ،من طبيعة احلال

أو تعلقت حبماية حقوق  ،ذه املرجعيات، املالءمة مع االتفاقيات الدولية، سواء تعلقت مبكافحة اجلرميةمن بني ه

خمرجات احلوار الوطين العميق الشامل حول و  ،رتبطة باحلقوق واحلرياتم امواد يضمالدستور الذي و اإلنسان، 
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من بني و  .عالقة بالعدالة اجلنائيةتوصية فقط اليت هلا  39لدينا ما يقارب حيث منظومة العدالة،  إصالح

وعلى  ،العقابو على مستوى التجرمي  ،األنظمة اجلنائية املقارنة لبعض النظريات احلديثة مسايرة ،املرجعيات

وما أفرزته املمارسة اليومية لبعض اإلشكاالت على  ،هناك أيضا املرجعية األساسية .مستوى القواعد اإلجرائية

توصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة، و واملسطرة اجلنائية،  ،ملقتضيات القانون اجلنائيمستوى التطبيق والتنزيل 

قد مت االعتماد عليها و  ؛ناجلنة مناهضة التعذيب وغريها من بعض اللجمنها توصيات بعض اللجان األممية، و 

 لسن مشروعي القانون اجلنائي واملسطرة اجلنائية فهي فرصة للنقاش اخلاص باملستجدات.

 :اأساسي احمور  11اول أن أبدأ مبشروع املسطرة اجلنائية وقد اختصرته يف سأح

 .تعزيز تقوية ضمانات احملاكمة العادلة �1

 .تعزيز املراقبة القضائية على عمل الشرطة القضائية �2

 .مراجعة ضوابط الوضع حتت احلراسة النظرية �3

 .ترشيد االعتقال االحتياطي �4

 .تعذيبية من الئوضع جمموعة من اآلليات الوقا �5

 .تعزيز حقوق الدفاع �6

يه قرار الس لوما خلص إ ،اليت عرفها مشهد العدالة ،وضع ضوابط ناظمة للسياسة اجلنائية للمتغريات �7

 .الدستوري

عادة النظر يف و  ،من خالل جمموعة من املساطر املبسطة ،آليات العدالة اجلنائية وحتديثهاضمان جناعة  �8

 .القانون املسطرة اجلنائيةجمموعة من املساطر املوجودة داخل 

 .مراجعة بعض ضوابط االختصاص   �9

 .يما يتعلق بتقنيات البحث اجلنائيوالسيما ف ،تطوير وتقوية آليات مكافحة اجلرمية �10

ليات التنفيذ الزجري، ومقاربة جديدة آل ،وضع مقاربة جديدة لعدالة األحداثو تعزيز محاية الضحايا ،  �11

جمموعة من التدابري التحفيزية، من أجل إعادة احملكوم عليهم إضافة إىل مراجعة بعض  حتتوي على

 ملتعلقة بطرق الطعن.ااألحكام 

على مستوى تعزيز ضمانات احملاكمة العادلة، كما تعلمون ضمن مقتضيات املادة األوىل من قانون و 

يف و  .اءة، وضمانة تفسري الشك لصاحل املتهمن مها: ضمانة قرينة الرب ان أساسيتارة اجلنائية، هناك ضمانتطاملس

ضوابط الناظمة للمحاكمة العادلة ، المت سن جمموعة من  ،تصدير القانون املسطرة اجلنائية ضمن أحكام املشروع

ضمان حقوق الضحايا و احملاكمة داخل اآلجال املعقول، و تأكيد على ضرورة املساواة أمام القانون، ال منها

مراقبة مبادئ احلياد وسالمة والنزاهة، و وخضوعها ملراقبة السلطة القضائية،  ،جراءاتاإلاحرتام قانونية و واملتهمني، 

اليت  ،الضمانات مناحلرص على حقوق األطراف من خالل ممارسة الدعوة العمومية، و و اإلجراءات املسطرية، و 

نة العامة للحكومة، التعويض عن االعتقال غري األمااحملال على شروع قانون املسطرة اجلنائية مب تضمينهاعمل على ن
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وفق ما تنص عليه  ،وهي أساس للمحاكمة العادلة ،دستور اململكة أقرهاوهو من بني الضمانات اليت  ؛املربر

 .اإلطاراملواثيق الدولية يف هذا 

كان هناك حوار   ؛خالل احلوار الوطين مت التطرق إليها  تعزيز املراقبة القضائية على عمل الشرطة القضائية

حول إشكال وحدة الشرطة القضائية وازدواجيتها، هل ينبغي أن تكون الشرطة القضائية تابعة  ،عميق وشامل

وترك اإلشراف  ،لضابطة القضائيةا على أم حنتفظ باالزدواجية من خالل إشراف النيابة العامة ،لوزارة العدل

نظرا موعة من   ،ص احلوار على أن تبقى االزدواجيةلقد خلو  ؛لسلطات اإلدارية املشرفة عليهالاإلداري 

مت التفكري لذا منها عدم قدرة وزارة العدل على تدبري الشرطة القضائية من كافة مكوناته،  ،كراهاتاملعطيات واإل 

 باإلشرافيتعلق  فيماخضوعها  هامع ضرورة بعض الضوابط الناظمة للعمل القضائية من ،باالحتفاظ باالزدواجية

إعادة النظر يف معايري تنقيط ضباط الشرطة  ومت .على األحباث القضائية وتعليمات النيابة العامة، وقضاء التحقيق

ضرورة إلزام اجلهات اإلدارية و د معايري هذا التنقيط، يدوحت ،من خالل اإلحالة على النص التنظيمي ،القضائية

 .أو التأديب  ،أو التنقيل ،الرتقيةأو نقيط النيابة العامة، بت سواء تعلق األمر ،التابعة لضباط الشرطة القضائية

مشروع  هجاء ب ومما ؛به مستجدات جد متقدمةو  رية،حتت احلراسة النظ بالوضعتعلق ياملوضوع الثالث 

 ،ضرورة وضع ضوابط حمددة للوضع حتت احلراسة النظرية ،نائية على مستوى احلراسة النظريةقانون املسطرة اجل

االت احلمت حتديد بعض  حيث من خالل التنصيص على معايري عامة وفضفاضة، ،هو معمول به حالياخبالف ما 

 ،هذه احلاالتفطبيعة احلال ب .اليت ينبغي اللجوء إليها لتدبري الوضع حتت احلراسة النظريةو  ،اليت هي حمددة حصرا

حاالت فضفاضة  باعتبارها عرفت بعض االنتقاد ،من خالل النقاش الذي عرفه مشروع القانون املسطرة اجلنائية

مت التفكري يف  لذا ؛للوضع حتت احلراسة النظرية ،من الناحية العملية حتديد حاالت مدققة بعينها يصعبو  ؛وعامة

يسمى بتقنية التسجيل السمعي البصري الستجوابات األشخاص املشتبه فيهم،  على مامقاربة مزدوجة، تعتمد 

 باجلنايات واجلنح، شريطة أن يكون هؤالء األشخاص مودعني حتت احلراسة النظرية. سواء تعلق األمر

احلالة هذه يف و  ،الشرطة القضائية من طرفاملشتبه م  استجواب خالل املقاربة الثانية حضور احملامي

عاهات وذوي ال ،حيضر احملامي إىل جانب األحداثو ،  ؛اليت يكون األشخاص موضعني حتت احلراسة النظرية

التنصيص  ومت ؛ولو كانوا مودعني رهن احلراسة النظرية ،من قانون املسطرة اجلنائية 316املنصوص عليهم يف املادة 

 مرتبطةعض التعديالت وب .دولة تتحمل تكاليف تغذية األشخاص املودعني رهن احلراسة النظريةالأن   أيضا

 ،يف قانون املسطرة اجلنائية 2011سنة  أدرجلتعديل الذي هو او  ،تدبري املتعلق باتصال احملامي باملشتبه بهالب

ربط االتصال مبدة حمددة. كانت هناك جمموعة و ضرورة ترخيص النيابة العامة،  منها بقيود، ارغم أنه كان مقيدبال

التأكيد صراحة على أن االتصال يكون منذ و تم حذف ترخيص النيابة العامة، ف ،من االنتقادات على هذا التدبري

متديد احلراسة النظرية، يكون بإذن كتايب ومعلل، و اإلشارة يف احملضر لصفة و  به.إيقاف املشتبه من وىل الساعة األ

النتقادات لنظرا  لالتصال.التوقيت املدقق و االتصال، يف والوسيلة اليت اعتمدت  ،الشخص الذي مت االتصال به

نقل حمتويات سجالت احلراسة مت تعلق باالتصال، بري املبشأن التد ،اليت كانت تعرفها حماضر الشرطة القضائية

مراقبة السلطات املخولة  يسريالغاية منها تو ، اووطني الكرتونية جهوياإىل سجالت  ،النظرية من السجالت الورقية

 هلا قانونيا تدبري احلراسة النظرية .
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تشكل ثورة حقيقية يف هذا  ،مستوى ترشيد االعتقال االحتياطي، هناك جمموعة من املستجدات ىعلأما 

هي نسبة ظلت مستقرة منذ و  ،نيينسبة املعتقلني االحتياط حول يعرف انتقادات كبرية الذي ،ستثنائياالالتدبري 

هم معتقلون و % من األشخاص املعتقلني داخل املؤسسات السجنية، 42 وصلت إىل سنوات عديدة، 

 ،فيهم أحكام من طرف احملكمة االبتدائية أو االستئنافية مل تتخذو  ،% اعتقلوا احتياطيا 14هم من ،احتياطيون

ضع و  وأاحلراسة النظرية برتبط م هو مازالوا خاضعني لدرجة من درجات التقاضي. هذه املستجدات منها ما

 ،إمكانية الطعن يف شرعية قرار االعتقال االحتياطي على التنصيص ومت  .حاالت حمددة رهن االعتقال االحتياطي

فيحق لذلك الشخص أن يطعن يف  ،قرار اعتقال شخص خالل اختاذ ،أو قاضي التحقيق ،ن النيابة العامةمبعىن أ

إما من طرف اهليئة اليت سيحال عليها  ،ساعة 24الطعن يبث فيه داخل  ،بطبيعة احلال ؛شرعية ذلك االعتقال

 أو من طرف هيئة   تبث يف امللف. ،امللف إحالة فورية أمام احملاكم

وضع ضوابط ناظمة للسياسة  فقد مت تعلقة برتشيد االعتقال االحتياطي،املستجدات بامل يتعلقوفيما 

تنفيذ السياسة  –سياسة اجلنائية الوضع  - مراحل أساسية:  ةالسياسة اجلنائية متر بثالث ،كما تعلمون  .اجلنائية

على مستوى  أما .رئيس النيابة العامةل موكلألنه  ،التنفيذ ليس فيه خالف .وتقييم السياسة اجلنائية -اجلنائية  

سيعرض على  االوزارة وضعت تصور ف ؛لكل وجهة نظرهو  ،الوضع والتقييم، فهناك نقاش كبري من طبيعة احلال

 له الصالحية لوضع صيغة هلذه املقتضيات الناظمة للسياسة اجلنائية.و  ،الربملان

خالل مرحلة  ،مراملعين باأل ىفحص طيب علمن أمهها أن يتم إجراء و وقاية من التعذيب، اللية آوضع 

الوارد يف حمضر  ه، أي اعرتافاعرتاف املعين باألمر يعد باطالألن أمام النيابة العامة، أو احلراسة النظرية،  أمام هوضع

 ،تعزيز حقوق الدفاع  إطاريف  ،نيلسادة احملاملالشرطة القضائية. هناك جمموعة من الضمانات اليت أعطيت 

من أمهها مراجعة أحكام املادة و يف مرحلة التحقيق وال خالل مرحلة احملاكمة.  ،خالل مرحلة البحث التمهيدي

 ؛ضمن مشروع قانون املسطرة اجلنائية ،املتعلقة باحلق بأخذ نسخ من احملاضر وفق ضوابط وإجراءات ناظمة 139

على أن الوكيل  ،التجنيح مث التنصيص صراحةو  هناك أيضا إعادة النظر يف جمموعة من املساطر، مسطرة الصلح،و 

أيضا إعادة النظر يف الضوابط الناظمة  وهناك، 49العام للملك يقوم بالتجنيح القضائي وفق مقتضيات املادة

هناك ما  إذ بعض املساطر املبسطة، املتمثلة يفللشكايات املباشرة وفق اإلشكاالت اليت أفرزا املمارسة العملية، 

ميكن للشرطة القضائية أن تعطي للمعين باألمر  حيث ستدعاء املباشر من طرف الشرطة القضائية،يسمى باال

استدعاء اجللسة ، تفاديا لنقل األشخاص املدعني للحراسة النظرية أمام النيابة العامة، السيما يف القضايا 

عض اإلدارات كاملياه والغابات، الذي ميكن أن يكون مع ب ،إنشاء ما يسمى بالتنفيذ اإلداري لقد مت .البسيطة

ترشيد التحقيق من و مراجعة املسطرة الغيابية،  .وسيلة بديلة لتحريك الدعوة العموميةباعتباره البيئة، واجلمارك و 

ينص  ما، ما مل يكن هناك االبتدائيةيف اجلنايات، وحذف التحقيق أمام احملاكم  اخالل جعل التحقيق اختياري

يف عدالة و إعادة النظر يف قواعد االختصاص االستثنائية، و الوسائل العلمية أو التقنية، اعتماد بعض و على ذلك، 

 15إىل  12لألحداث من  االحتياطيوجب لالعتقال املمستجدات كثرية أمهها ، رفع السن هناك   .األحداث

حتقيق تلقائي للعقوبة، أي ميكن  ةتنفيذ الزجري من خالل خلق مؤسسالضوابط املتعلقة بالسنة، مراجعة بعض 

هة اليت ستقوم اجللسلوك أو لوفق معايري حمددة  ،مخسة أيام أو ستة أيام ،للمحكوم عليه أن حيفظ له عن كل شهر
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 وتأهيال اتلقوا تكوين الذين ن بالسجنو األشخاص املوجودفهناك مسألة مراجعة ضوابط رد االعتبار،  اإلجراء.ذا 

 .داخل اتمع إدماجهمتسهيال لعملية  ،يل بدون سوابق قضائيةدن حيصلوا على سجل عأهلم ميكن  ا،وتدريب

 هناك جمموعة من املستجدات داخل مشروع قانون املسطرة اجلنائيةو 

وما  ،وما يتعلق بالعقاب ،مشلت ما يتعلق بالتجرمي ،ملستجدات اليت جاء ا مشروع القانون اجلنائياو 

هذه املستجدات مرتبطة بإضافة جرائم جديدة، أو ما يتعلق جبرائم القانون الدويل  .رائميتعلق بالنظرية العامة للج

جترمي و جترمي االختفاء القسري، و جترمي االرتزاق، و جرائم ضد اإلنسانية، و جرائم احلرب، و جرائم اإلبادة،  :اإلنساين

رة واملرأة، اليت مل يشملها قانون العنف ضد  له عالقة حبماية األسيترمي جمموعة من األفعال الوجتريب املهاجرين، 

هناك جمموعة من املستجدات اليت هلا صلة حبماية املال العام والشفافية، إىل جانب الثراء غري املشروع و  .النساء

وظف األجنيب ضمن املإدراج و هناك إعادة النظر يف مفهوم املواطن العمومي، و  .جترمي الرشوة يف القطاع اخلاصو 

جترمي إعادة النظر يف األركان موعة من اجلرائم املتعلقة و األشخاص الذين ميكن أن يسألوا يف الفساد املايل،  

جمال متعلق بوضع  أيضا هناكو  .إعادة توظيف هذه اجلرائم من جنح إىل جناياتو االختالس والغدر، و  ،بالرشوة

ص املعنوي، مل تكن موجودة داخل أحكام جمموعة القانون اجلنائي، مت ضوابط ناظمة للمسؤولية اجلنائية للشخ

مت إدراج جمموعة من اجلرائم  إذها بشكل مفصل، يف عالقتها مع املسري القانوين هلذا األشخاص االعتباريني، متنظي

 ناك ه .مرسوم السكر العلينو اخلاص باملخدرات،  1975قانون اجلنائي كالظهري الداخل جمموعة  ،اخلاصة

كانت   .إعادة النظر يف العقوبة املقررة األصلي واملشاركو يف جمموعة القانون اجلنائي،  إدراجهانصوص خاصة مت 

النظر يف اجلرمية  أعيد .إعادة النظر وفق ضوابط حمددة تعقوبة املشارك عي عقوبة الفاعل األصلي، فتم

 55مراجعة مقتضيات الفصل  .نة مع اجلرمية التامةاملخصصة للمحاولة، فتم ختفيض عقوبة اجلرمية احملاولة مقار 

ا  مبعد ،ت بالنسبة للجناياتاسنو  10املتعلق بإيقاف التنفيذ، حبيث مت رفع إمكانية إيقاف التنفيذ إىل حدود 

 ىمستو  ىألنه عل مت إقرارهاإقرار ما يسمى بالبدائل العقوبات السالبة للحرية، وقد  .كانت معتمدة فقط يف اجلنح

شخاص احملكومني بأقل من سنتني داخل املؤسسة األ% من  50حوايل فة العقابية هناك أزمة كبرية، السياس

املؤسسات  اتعيشه يتال،من أزمة االكتظاظ  خفيفكبري يف الت  دورسيصبح هلذه العقوبات البديلة إذ السجنية، 

إعادة النظر يف السلطة التقديرية للقاضي من خالل إعادة النظر يف احلد األدىن واألقصى للعقوبة، حبيث  .السجنية

جند داخل نص جنائي، عقوبة مخس سنوات إىل ثالثني سنة، فتم تقليص اهلامش املوجود بني احلد األدىن 

إعادة النظر يف املعايري  .ة والتدبري الوقائياألخذ بنظرية اجلمع ما بني العقوبو واألقصى للعقوبة واحلد األقصى هلا، 

معايري  اعتبار .خطورة اجلرمية 141وبة، ألنه كان لدينا فقط يف الفصل قاليت يعتمدها القاضي يف تقدير الع

حذف عقوبة و أخرى، مثل جرب الضرر الذي ميكن أن يكون من املعايري اليت ميكن أن تعتمد يف تقدير العقوبة، 

التنصيص على الغرامة يف و درهم،  2000إىل  1200رفع الغرامات يف املخالفات من و خالفات، االعتقال عن امل

اعتماد تقنية  .إعادة النظر يف قانون قضاء القرب، وإدماج خمالفاته داخل جمموعة القانون اجلنائي .جمال اجلنايات

إعادة النظر يف جتنيح العديد و  التجنيح التشريعي، من خالل توصيف العديد من اجلرائم من جنايات إىل جنح،

  .من األفعال

_______________________
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األستاذ عبد الرحيم  مداخلة 

  الجامعي

ا��N�OP
�ة�93م��� 

  

 ،السادة األفاضل ،مساء اخلري

أنا  .الزمالء والزميالت ، السادة النقباء

الذي  ،يف هذا اللقاء سعيد أن أساهم

وهيئة  ،دعانا إليه فريق االحتاد االشرتاكي

ميكن  ال .احملامني برئاسة السيد النقيب

وتعزيز  ،وتقدمي االقرتاحات من أجل رفع حكامتها ،وحتليل مضامينها ،املتعلقة بالسياسة اجلنائية املوضوعر اأن يث

وهم صوت املتقاضني  ،قاعات احملاكمم عج يوميا ت نيلو مل يكن هناك دفاع حماميات وحمام ،ضمانات احملاكمة

أو عدم الرضا يف احلاالت اليت تعرض أمام اهليئات  ،يعربون عن مشاعر الرضا ،وعيوم على سري العدالة اجلنائية

واليت كنا نأمل أن يكون احلضور فيها للمحامي  ،مبا يف ذلك مرحلة البحث التمهيدي ،القضائية مبختلف درجاا

 وأكثر فعالية. ،أكثر إجيابية جودةو  ،أكثر نضجا ،احملامية يف صورة أخرىو 

 ؛أزمة آلية العدالة اجلنائية أزمة متجددة أنأن أقول لكم  ،ساديت احملرتمني سيدايت احملرتمات ،دعوين ،لكن

كثري من املقتضيات اليت   متت اإلشارة فيهما إىل مراكش، و   فاسكانت هناك حمطتا   .ار جذوجزء منها الزال مت

املؤطرات  ،كما يعلم اجلميع،ومها  ؛أي القانون اجلنائي واملسطرة اجلنائية ،متس يف العمق املدونة بشموليتها

 .عدم استعمال الشطط  وغريه من ضروب التحكم ل والضامنة ،واملهيكلة حلريته ،واملهيكلة تمعنا ،األساسية

إشارة  يف الدستور .من الضمانات وأن ينزع عنها الغطاء التشريعي ليعزز مكانة عدد 2011جاء دستور 

 والسجن ،العقوبةو ضمانات املتقاضني، ,دور القضاء، و ودور النيابة العامة،  ،االعتقالو احملاكمة العادلة،  إىل 

دالة فكيف تصورت اهليئة العليا إلصالح منظومة الع .وعدد من املقتضيات األساسية جاء الدستور ليؤسسها،

 األزمة اليت كانت ختيم على منظومة العدالة؟ آنذاك

سوء التوزيع، و القضايا املدرجة أمام احملاكم، و  ،هناك أوال املظاهر الكربى : التدخل يف االعتقال �1

وعدم عمقها أي انعدام اجلودة أحيانا أو قلة اجلودة يف  ،هشاشة األحكام القضائيةو سوء تعميق األحباث، و 

الطعون مبا فيها الطعون اليت باإلضافة إىل إهدار الزمن أي احملاكمة بدون آجال معقولة، و األحكام القضائية، 

تتقدم ا النيابة العامة، خصوصا إذا راجعتم قرارات حمكمة النقض جتدون أن جل الطعون تنتهي بالسقوط أو 

بسبب  إمامن خالل الطعن  ،طعون ميارسها املتقاضونالأزمة  أن ،يف غالب األحيان ،تعرفون إنكم .ض الطلببرف

سبب عدم كفاية التدخالت اليت يقوم ا األطراف للتأثري على بأو  ،أو بسبب عدم اجلودة ،األحكام قسوة

 السلطة القضائية و على احملكمة القضائية.
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كانت فعال سياسة تنقذ   ،سياسة التجرمي : سياسة التجرمي يف املغربأزمة السياسة اجلنائية أي  �2

يف املغرب بتطور البيئة التجرمي والعقاب وتبعا لذلك تضخم العقاب . مل يتطور  ،اتمع من تضخم اجلرائم

هلا باع  ،طيةبتطور العالقات مع أنظمة جنائية يف بلدان دميقرا ،االجتماعية والبيئة القانونية واحلقوقية يف العامل

و  1802لسنة  Le code d’instruction criminelطويل يف جمال السياسة اجلنائية، لسنا كفرنسا 

Le code pénal 1810 ال اجلنائينيأي أن قرنوثقافة يف  ،بنت ثقافة قضائية ، من العمل القضائي يف ا

 ويف ضمان احملاكمة يف قضايا اجلرائم. ،وثقافة يف حماربة اجلرمية ،الدفاع

اهود و ومع االتفاقية الدولية،  ،2011املالءمة مع الدساتري وآخرها دستور  تنعدمالتجرمي والعقاب  مسألة يف

وأمتىن أن يبقى بعيدا عن الدخول يف اتفاقيات مع أطراف رمسية يف  ؛الذي قام به الس الوطين حلقوق اإلنسان

  .ضمانات حقوق الدفاع يف السياسة اجلنائيةو   ،ز مكانة حقوق اإلنسان يف السياسة اجلنائيةتعزيلاحلكومة، 

مادة  81لن أتناول مشروع  .إىل اليوم الزالت جامثة ،ومن أزمة التجرمي عدم نزع صفة اجلرمية عن عدد من األفعال

  .مراجعة كاملة ال نستحق كأن املسودة  ،وزارة العدل هاليت تربعت ب

اليت متس فلسفة  ،واإلبقاء على العقوبات ،أزمة التجرمي هي عدم املالءمة تربزطة الثالثة اليت النق �3

املنسحب من  –يف املسودة اليت طرحها السيد وزير العدل  وردما  ةمن مجلو  ؛متس أنسنة العقوبةبل العقاب، 

االقتصاد  كوإا ،جيب املواطنني كتشديد العقاب املادي، معىن ذلك إا ،2013سنة  –القاعة قبل قليل 

ال  ،اإلبقاء على عقوبة اإلعدام .درهم 2000أول عقوبة وأقل عقوبة مالية هي  أن حيث املتواضع للمواطنني،

غلبت إذ بالتشريع اجلنائي يف الشريعة اإلسالمية،  ،ال عالقة للتشريع املغريب اجلنائيو  ؛عالقة هلا بالتشريع الوضعي

 ية والسياسية على التعامل مع هذا املوضوع.النظرة اإليديولوج

باستثناء  ،وتوسيعها ،تعميق العقوبات اجلنائيةو لدينا يف السياسة العقابية تقوية الغرامات االقتصادية أو املالية، 

 جانب إجيايب يف املنظومة. وهذاى ببدائل العقوبات السالبة للحرية، موضع ما يس

ومت وضع اليد على بعض املظاهر اخلطرية اليت شغلت القضاء،  ،ندوة فاسلقد مت تصوير األزمة وظاهرها يف 

   .احلسيمة تشهد على ذلكو حماكمة الدار البيضاء و  ،والشرطة ،النيابة العامةو احملامني، و 

  نونرب األصبع على: 24و23وضعت ندوة مراكش اليت انعقدت يومي

يف  ،واجلهاز القضائي ،اهليئات القضائية آراء وتضاربت  ،مشكل احملاضر يف السياسة اجلنائية عويص ودقيق

 ،البحث التمهيديب املتعلقة ،بداية احملاكمة يف اال اجلنائي مسألةاهليئة  أثارت كما .البحث عن تعريفه وقيمته

 وتتضارب فيها ،يشوا الغموض والسرية ،يف السياسة اجلنائية ،وهي مرحلة ،واحلراسة النظرية ،والتحريات

 من رغمبال ،ومصداقية البحث التمهيدي ،من أجل حماولة إعطاء مصداقية احملاضر ،اجتهادات النيابة العامة

من أدىن حمكمة إىل حمكمة  ،تضاربت فيها األحكام القضائيةكما سجل لدى النيابة العامة، و ي ذيال اإلخالل

واستدل ذا القرار،  ،حمكمة النقض املغربية"احملضر وثيقة قائمة بذاا"... هذه نظرة  اليت ترى أنالنقض 

وطلبت نسخة منه ألن القرار غري منشور، وكثري من القرارات احلامسة  ،احلكم معتمدة هذا القرار اهليئة أصدرتو 

كون حمكمة النقض قد   ،طلبت هذه النسخة ألنين متأكد أنه علل ا يف الطعن يف احملاضر .يف هذا اال ال تنشر

وتوقيع  املتهم  ،سبق هذا احلسم حسم آخر أنه جتاوز به حىت احلراسة النظرية ال يؤدي إىل البطالن وقد .حسمت



 23 

معضلة و على البحث والتحري، و وضعت اليد على احملضر،  ،يف مراكش ،اهليئة العليا نإ .ال يؤدي إىل البطالن

 -مناظرة مكناس خالل االنتقاداتيعا مجتتبعنا  ؟االعتقال االحتياطي، وكلنا نعرف ما هو االعتقال االحتياطي

تصرحيات السيد رئيس النيابة و  ،تصرحيات السيد مدير إدارة السجون السيد مداحو  -اليت ترأسها املرحوم بوزوبع

إشكال بنيوي  اهذ .جلامعيني يف جمال االعتقال االحتياطيا األساتذة وآراء ،تصرحيات عدد من القضاةو  ،العامة

 البدائل وإشكاالت متعددة يف هذا املوضوع.و  ،يف املراقبة

تقدم  ماومن مجلتها  ،عترب أن هذه إشكالية حقيقيةيالكل و  ،ال ميكن عرض كل ما جاء باملسطرة اجلنائية

وأال نعود إىل يف حاجة إىل األجوبة احلقيقية، اليوم حنن  .به الوكيل العام السابق حملكمة النقض األستاذ مداح

تجاوز هذه ب - مؤسساتو حماميني و قضاة - حنن وهذا إمياننا  ،دولة القانون نساهم يف بناءجيب أن  بل ،خللفا

 أو دولة القضاة،أو دولة النيابة العامة، أو حنن لسنا مستعدين لبناء دولة األمن،  .احلدود من بني أشياء أخرى

قانون، فلنبدأ اليوم ونقول ما حنن على استعداد للتضحية من أجل دولة القانون مبقومات دولة ال ؛دولة السجون

هو دور ضابطة الشرطة القضائية؟ ما هي ضمانات الشخص املعين باحملضر؟ كيف يتم التعامل معه؟ ما هي 

 الضمانات؟

وكلنا أصبحنا نرى أن كل ديباجة  ،أو اجلنحية ،أو اجلنائية ،من القضايا يف املادة اجلزائية اكلنا نعاجل كثري 

ينتقد املعتقلون كوم ذكروا ذا  ،، يشهد أنه يف غالبية امللفات66احملضر وما تعززت به مقتضيات املادة 

هي  –وحىت ال نقول أن مجيع هذه احملاضر كاذبة فهناك حماضر ذات مصداقية  –اإلجراء، وما يعزز هذا الطرح 

من احلراسة النظرية إىل احملكمة، قلتها يف احملضر ولكن مل تقلها يف االستنطاق تنتقل  ،حكام القضائيةأن األ

يعترب  ،قاضي التحقيقأن حيث  ،االبتدائي أو التفصيلي ليتم جتاوز مرحلة اسرتاتيجية، مرحلة البحث والتحقيق

 ،أو احملقق معه ولكن ال يبحث فقط عما يدين الشخص املعتقل ،يقوم بالبحث عن األدلة ،سلطة مستقلة نظريا

 أو تزكي حفظ املسطرة. ،اليت تزكي متابعته ،بل يبحث عن مجيع الوسائل

أو  ،اإلرهابتعلق األمر ب ،خيدم فكر وتوجه السياسة اجلنائيةال و  مصداقيته، لمحضرنريد أن يكون ل

ضمانات حق  ،أثناء البحث التمهيدي ،هو أن تعزز ،وما يعزز مكانة احملضر ومصداقيته .رائم املال أو الدمجب

 ،و التوقيعأ ،و مراقبة النيابة العامةأ ،و للفيديوأوال ميكن للكامريات  ؛أو املوضوع حتت احلراسة النظرية ،املشتبه فيه

كي نقول بأن   ،واجلرأة القانونية ،جيب أن نتحلى بالشجاعة السياسية .أن حيلوا حمل حضور الدفاع ،و الرتمجةأ

ضابط الشرطة القضائية يف  وقوع من اليت ختيفنا ،والعقد املسطرية ، ختطت هذا احلاجز النفسيهناك دوال

 أن يتم جيب هاتوقيعو  ،أن تكون احملاضر معززة وحامسةنسعى و  ،ال خيطئ ضباط الشرطة القضائيةأنريد  .األخطاء

صورة سجلت يف ملف الزفزايف ،  وأذكر أن عالمات استفهام كربى، يطرحالتسجيل بالصور إن  .ضور احملاميحب

بأن  ،ملاذا مل يتم إخبار الزفزايف وتلك الفتاة ؛متابعتها تومت ،يف ملف فتاة من فتيات حماكمة الدار البيضاء وأخرى

كل و  ه،وزمن هدد إطار حيذا جيب استعمال التسجيل بشفافية ل ؟داخل حمالت البحث التمهيدي يتم التصوير

   .لزمن يعد باطالو حتقيق خارج هذا اأتسجيل 

 ،أحدمها لدى الضابطة:جيب أن يكون التسجيل مزدوجا كما  ته،مدو ل، يسجبالتتصريح لذا جيب ال

 لتفادي اخلالف. ،واآلخر لرئيس النيابة العامة
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 الوأ ،ومسطرة البحث التمهيدي ،يعطي مكانة يف املسطرة اجلنائيةو  ،حضور احملامي جيب أن يطور ،"66"املادة  •

 ،مصداقية اكون جهازا ذلي ،نزع اخلوف من الضابطة القضائيةيجيب أن  ؛دقيقة دون تقدمي أي مذكرة 30حيضر 

 .قويةتصبح آلية اشتغاله لمده بكل العناصر  إذ يتطلب

على أم جيب أن  ،ه قضاة النيابة العامةيكان هناك خالف بتوج  إذ ا،اختياري،أصبح يف اجلنايات  ،مسألة التحقيق •

طالبنا أن يصبح و  ،واملمارسة اليومية هي اليت جعلتنا نتشبث بضرورة التحقيق احتياطيا ؛ا مع قضاة التحقيقينهو 

 .83إاء مع مؤسسة التحقيق يف املادة  جيب واليوم ؛للمتهم الئحة التحقيق، وهذا كله مل يتم

 الالت.تختراجع قضية البطالن واجلزاءات عن كل اال •

جيب حذف هذا  نيعد كأنه مل يكن؛ إذ ،ل إجراء مل يتم إجنازه على الوجه املطلوبك  لى أنع تنص 751املادة  •

 وجب فيه إجراء ما. ،وإقرار اجلزاءات بكل نص ،النص

اإلجراءات اليت هلا عالقة باحلق و  ؛حضور احملاميو فيها حقوق الدفاع،  امب ،املادة فيها بطالن إذا وقع اإلخالل او  •

ال  ،حينما ال يكون هناك جزاءو  .نصوص خاصة تؤدي إىل اجلزاء ،على عدم احرتامها التنصيصجيب  ،يف الدفاع

السلطة القضائية مساطر و حملاكم و لقضاء لهو من أن ال نرجع  وما يثري املخاوفال بطالن وال إلغاء،  عنه يرتتب

 عن اخلطأ القضائي. ،واملسؤولية املدنية ،التعويض

أي وضع اجلزاءات يف األمور اليت جيب أن  ،تحقيق هذه املادةالالصدد أطلب من األستاذ هشام مالطي ويف هذا 

 يوضع هلا جزاء، من أجل تقليص السلطة التقديرية للسلطة القضائية يف حدود. 
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األستاذ عبد الكبير مداخلة  

  طبيح

ا�7ار�N�OP
 ا�+��Rء
�93م

شكرا  ،السيد الرئيسشكرا 

 ،سأتناول نقطة وحيدة .احلضور الكرمي

جوابا عن سؤال : كيف تعامل مشروع 

مع استقالل النيابة ، املسطرة اجلنائية

العامة؟ هل الزال مشروع املسطرة 

يف  ،اجلنائية حيتفظ بسلطات معينة

الدعوى العمومية إىل جانب وضع 

 طول املوضوع وتعقده. من رغمبال ،سأحاول أن أركز ؟استقالل النيابة العامة

 :ب استحضار ثالث أشياء يف تقديري جي هلذا

الذي و حنن نناقش يف قبة الربملان وليس يف كلية، أي أن السياسي حيكم القانوين وليس العكس،  �1

 ة تنفذ عن طريق قوانني.يوليس القانوين، وكل سياسة حكوم ،يصنع القانون هو السياسي

كان موضوع عدة   ،املشروع األول يف احلكومة السابقةو  للمسطرة اجلنائية، حنن أمام املشروع الثاين �2

عن املشروع أعتربه متقدما ويف هذا املشروع الذي  .وعدد كبري من املالحظات ،نقاشات واعرتاضات

 التصنت–) 409احتفظ بأشياء جيب مراجعتها مثال : استئناف املتهم قد يضره (كما  ،األول

 ال  وهكذا ،قضائيةالسلطة ال وطالبنا مبراقبة ،وكان موقع اعرتاض ،ش صعبالذي كان موضوع نقا

بدون أمر من  ،مر بزرع وسائل التنصت يف أي مكان كاناألوكيل امللك و  ،قاضي التحقيقميكن ل

وضع  عليها مينع - احملامون واألطباء - اهليئات املطلوب منها مسك السر املهين–السلطة القضائية 

 ،التحقيق يف اجلنايات أصبح اختياريا –بالسر املهين التزاما كل التصرحيات يف أخذ   ،وسائل التقاط

ميكن أن حيال بناء على حمضر للشرطة  ،اإلعدامأو املؤيد احملكوم ب ،يف اجلنايات ،أن الشخص أي

 القضائية.

الع على بعد االط ،من طرف السادة النواب الربملانيني ،هذه األشياء يتعني أن تكون موضوع نقاش

 تدخالت مجيع املسامهني يف النقاش العمومي.

أم مشروع مع ما كان منتظرا؟  هل مشروع املسطرة اجلنائية تعامل مع استقالل النيابة العامة وسلطاا

 ،منه اختصاصات الدعوى العمومية، قبل ذا التنازل حذفتالذي  ،املسطرة اجلنائية املقدم من طرف وزير العدل

رئيس النيابة العامة  –أم أنه بقي حاضرا يف الدعوى العمومية، املسطرة اجلنائية  ،لدعوى العموميةوفض يده من ا

ترسم لنا حضورا قويا لوزير العدل يف تدبري الدعوى العمومية،  ،، لكن املسطرة اجلنائية ؟وسلطات وزير العدل –

 أين يتجلى ذلك؟
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بل وهو قانون غري عاد مل تقرتحه احلكومة،  ،بةالذي نظم استقالل النيا 17.33،انطالقا من قانون 

نقل اختصاصات وزير و من أجل استقالل النيابة العامة، إىل البحث  دعا فيه ،اقرتحه جاللة امللك يف جملس وزاري

 يصعب أن جنازف ،ونتمىن له النجاح ،هذا التحول الكبري .إىل رئيس النيابة العامة ،يف الدعوى العمومية ،العدل

مؤهالن  ،وال رئيس النيابة العامة ،وأعتقد أن ال رئيس السلطة القضائية ؛لنيابة العامةوالسلطة القضائية اتقييم  يف

 وينتظر كيف ستتطور األمور يف املستقبل. ،مسؤولية كبرية إلجناح هذا االستقالل اوتقع عليهم ،لتدبري هذه املرحلة

فالشكل االلكرتوين  ،احملضر عن نتحدث مثال عندمافعوى، هذا املشروع سنرى آثار وزير العدل يف الديف  

جيب على ضابط  ،عندما يرفض املتهم التوقيعف ،يف اعتقادي ،قضية التصويرأما  للمحضر سينجزه وزير العدل

 وسيحل املشكل. ،يتم سؤاله عن عدم التوقيعل ،الشرطة أخذه عند وكيل امللك حبضور احملامي

وزير العدل هو من يضع و  ،وهي آلية النيابة العامة –الشرطة القضائية ف ،ومن آثار وزير العدل كذلك

 علىعتمد ت - ويف اإلدارة العامة  ،ويف الشرطة ،ها يف الداخليةيموظف يف تنقيط ،معايري تنقيط الشرطة القضائية

 الرتقية وغريها. ب و التأدي يفيكون ملزما  ،نص تنظيمي

حول من يضع السياسة اجلنائية،  دار يف شأا خالف ،اجلنائية اليتالسياسة ويتعلق األمر ب 51املادة 

 تضعها رئاسة النيابة العامة. ،أم سياسة قضائية صرفة قانونية ،هل هي سياسة حكومية قطاعية

تستعمل بعض الصيغ  اإلشكاالت،املشروع أبقى على آلية الغموض، وعادة عندما يصعب جتاوز بعض 

يضع السياسة اجلنائية، ففي املادة  حيدد منال يوجد أي نص  مثال في املسطرة احلاليةفاليت قد تفيد وقد ال تفيد، 

 : يشرف الوزير على تنفيذ السياسة اجلنائية دون ذكر من وضعها. 51

 :ويف التعديل ؛بة العامةاملشروع وسكت عن من يضع السياسة اجلنائية، واستبد وزير العدل برئيس النيا

وزير العدل يبلغها لرئيس  :ويف املشروع ،السياسة اجلنائية ينفذها وزير العدل ويبلغها لوكالء امللك من أجل تطبيقها

احتفظت و  ،أو تغيريها ،أو تعديلها ،ال سلطة له يف النظر فيهاو  ؛يبلغها للوكالء العامني بدوره الذي ،النيابة العامة

باعتبارها مثل  ،يساءل عليها أما نواب األمةو  ،سياسة قطاعية هاباعتبار  ،بأمهية تنفيذ السياسة اجلنائيةوزارة العدل 

  .مجيع السياسات العمومية

عندما كان يبث يف مطابقة النظامني األساسيني للقضاة  ،الس الدستوري الذي قال يف قراراتهو  

وأبدى فيها فتوى  ،وهي السياسة اجلنائية ،تكن مفروضة عليه وتدخل يف نقطة مل ،وللسلطة القضائية مع الدستور

السلطة التشريعية يف أي نظام دميقراطي هي انعكاس للسلطة  ،يف اية املطاف ،دون أن يطلب منه، ألن

فهي تتحكم يف السياسة اجلنائية اليت تعرضها يف محلتها االنتخابية  ،األغلبيةعن التنفيذية؛ احلكومة منبثقة 

 هلذا فالسياسة اجلنائية هي من صميم اختصاصات السلطة التنفيذية. ؛ب عليهاحتاسو 

 ،من حق وزير العدل أن يبلغ إذمعينة،  ،وزير العدل بنفس االختصاصات القائمةلتفظ حت 51املادة 

ولكن املسطرة  ،وهذه اإلمكانية انتقلت إىل رئيس النيابة العامة يف قضية ما؛ أن يتابعبويطلب من الوكيل العام 

 ،ألن هذه التعليمات سنجدها يف ملف احملكمة ،وعلنية ،وقانونية ،حبيث ألزمته بأن تكون تعليماته كتابية ه،قيدت

 .مما يعين أننا سنخرج من التعليمات العامة إىل التعليمات الكتابية وهذا حتول صعب
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ونية ومراقبة بعدية وهي جيب أن تكون يف النيابة العامة املستقلة اليت حتكمها مراقبة قبلية كتابية وقان

 امللف.

ووكيل  ،الدعوى العمومية يتحكم فيها الوكيل العامو مل تعط لرئيس النيابة العامة حق املتابعة،  51املادة 

باقرتاح من الرئيس األول حملكمة  ،هو أن قاضي التحقيق كان يعني من طرف وزير العدل ،والتطور احلاصل  ؛امللك

لكن حذف من الفصل  ،وأصبح يعني من طرف الرئيس املنتدب بدون اقرتاح ،اليوم تغري الوضعو  االستئناف،

 إعفاؤه كما هو احلال يف فرنسا، هل هذا هو التحول املراد؟

الذي هو يف العمق نوع من  ،وسلطات النيابة العامة ،هذه احلاالت ترتجم متاس سلطات وزير العدل

 نهذا التحول الذي جنده يف املسطرة اجلنائية ليس حتوال معزوال عو  ؛تجتاذب السلطات وجتاذب االختصاصا

 النظام الداخلي. نالدستور وع

تقول :  22رئيس النيابة العامة : يف القانون التنظيمي للسلطة القضائية والقانون األساسي للقضاة واملادة 

سنوات وال يتكلم من بني القضاة، بينما  " امللك يعني الوكيل العام للملك، ووكيل عام حمكمة النقض ملدة مخس

 األمني العام للسلطة القضائية واملفتش العام من بني القضاة"

تقول بالنسبة لرئيس النيابة العامة : التعويضات والوضعية القانونية واملالية مثلها مثل وضعية  23املادة 

د أن الوضعية املادية واملالية والتعويضات هي جن 13الوزراء، لكن عندما نعود لرئيس السلطة القضائية يف املادة 

 ،مثل وضعية رئيس جملس النواب، فكأمنا القانون التنظيمي وزع اختصاصات مؤسسة يف صف السلطة التشريعية

هو متاس قائم ،ورئيس النيابة العامة  ،وأخرى يف صف السلطة التنفيذية، هذا التماس بني اختصاصات وزير العدل

وال ميكن  ،ختصاصات الدعوى العمومية من وزارة العدلانزع  منوهذا ال مينع  ؛بكثري من احلكمةيتعني تدبريه 

 قد الفصل بأن تتبع وزارة العدل ملسار السياسة العمومية، ونعتقد جانبهذا فبأي حال أن تبقى حمتفظة ا، 

 ما سيقع تنفيذه فيما بعد. منه ينتظر 17.33وقانون  ،حسم

شكرا.
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  لزرقالطيب األستاذ  مداخلة 

 محام بهيئة الرباط
  

وسبق ، اخرتت عن قصد

 ،يف هذه املداخلة أتناول أن ،إصرار

موضوع بدائل العقوبات السالبة 

يف مشروع القانون املتعلق  ،للحرية

 ،بتغيري وتتميم جمموعة القانون اجلنائي

هذا املوضوع هو من  أن إىلبالنظر 

 يف اجتاه االستجابة ملتطلبات اإلصالح والتحديث. ،املستجدات الطارئة على هذا القانون أهم

يتمثل  ،على املستوى الدويل ،والعدالة اجلنائية املعاصرة ،من أبرز التحديات اليت تواجه األنظمة اجلزائية

تعم جممل األنظمة اجلناية. تأكد من خالل عدة أحباث ميدانية  أزمةفيما أصبح نعته بأزمة العقاب، وهي 

على الذي يرتكب اجلرمية  أو اإلجرام،احلبس على ارم املتخصص يف  أوتطبيق عقوبة السجن  أن ،متخصصة

 أو ،وحتول ارم بالصدفة اإلجرام،هي تفشي عدوى  ،نتيجة واحدة إىلألول مرة على حد سواء، مل يؤد سوى 

 حمرتف. أو ،جمرم متخصص إىل ،العرضيارم 

خلصت فيه  1990من طرف احلكومة الربيطانية سنة  ،بيضأويف هذا املوضوع بالذات مت نشر كتاب 

 : إىل

La prison est une solution couteuse 

pour rendre les mauvais individus encore pire. 

 شرا. أكثر أشخاص إىلجل حتويل األشرار أمن  ،وسيلة باهظة التكاليف إالالسجن ما هو  إن

 إىليعود باألساس  وإمنا ؛ومقاصد ،وجدوى ومفهوما، ،مبدأكوا نظرية العقاب   إىل األمرال يعود 

 مع هذه املنظومة. ،م خمتلف األنظمة اجلزائيةؤ منظومة القيم احلقوقية احلديثة املكرسة دوليا، ومدى تال

 ذه الدعوى.ناط املما اين عليه هو  نإمل يعد هو قطب الدعوى العمومية، و 

 اإلصالح والتأهيل. إىلحتولت من الردع  ،الغاية من العقاب

 الضرر الالحق بالضحية. وإصالح ،الوقاية إىلحتولت من الزجر  ،الغاية من اإلدانةو 

 ،تبلور مبحث جديد يف الفقه والتشريع اجلنائي إىلوأدى  ،تكرس هذا املنحى على مستوى نظرية العقاب

قانون العقوبات. وقد تبنت األمم  أو ،حتت اسم بدائل الدعوى اجلنائية، سواء على مستوى قانون اإلجراءات

 ويطلق عليها" قواعد طوكيو". ،خللق تدابري عقابية غري سالبة للحرية ،القواعد الدنيا 1990املتحدة سنة 

 فيما يلي:   ،ببدائل العقوبات السالبة للحرية األخذي وميكن استعراض دواع

 انعدام أثر الردع للعقوبة السالبة للحرية.- 1

 وضع السجني على هامش اتمع، منبوذا من طرف أعضائه.- 2
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 ،ونفوره من مواجهة أعباء احلياة جتاه نفسه ،انتفاء هبة السجن، وموت الشعور باملسؤولية لدى السجني- 3

 ، بقصد تأمني احتياجاته.إليهجل العودة أحىت يعمل من  ،يكاد يغادر السجن، فال وأسرته

 والسقوط يف براثني الرذيلة.،االحنراف والضياع و  ،احلاجة والفاقة إىل ،السجني خارج السجن أسرةتعرض - 4

تتحقق معه خزينة الدولة بإنفاق ال  وإرهاق ،البسيطة األحكامالكلفة املالية اليت تصرف على السجناء ذوي - 5

 الغاية املبتغاة.

ما ينطوي عليه و عكس التدين املهول للمستوى األخالقي والصحي، مما ي ، بسبب االكتظاظ،انتشار لألمراض - 6

 ذلك من كلفة مالية إضافية.

 والكسب واإلنتاج. ،من مهارات وخربات يف العمل ،يتوفر عليه السجني أنتعطيل ما ميكن - 7

منذ مثانينات القرن املاضي، وخاصة يف  ،تكتسح جممل التشريعات اجلزائية ،بدائل العقوبات السالبة للحرية إن

للوقاية من السلبيات املرتتبة عن عقوبة  ،وسيلة ناجعةباعتبارها  ،، وأثبتت هذه البدائل جدواهااألوربيةالدول 

دا يووسائل إصالحية بع ،من خالل برامج تأهيلية ،وتقومي وذيب سلوك اجلناة إصالح،تستهدف  واليت ،السجن

 اإلدماجمن اجل إعادة  ،وشخصية اجلاين، وكل ذلك ’طبيعة اجلرميةو تتناسب  إنشريطة  ،السجن أسوارعن 

 االجتماعي للمذنبني.

وظائف  ثالث تنطوي على ،غدت بدائل العقوبات السالبة للحرية ،ومن خالل التشريعات اجلزائية املقارنة

اجلاين من الضياع  أسرة أفرادووظيفة تأهيلية، فضال عن محاية  ،ووظيفة إصالحية ،ية: وظيفة وقائيةأساس

 جراء سلب حرية معيلها. ،وحفظ متاسكها ،واالحنراف

جل أمن  ،بدائل العقوبات السالبة للحرية يف التشريع اجلنائي املقارن أوجالوقوف على جممل  ،جدراألمن 

 يف مشروع القانون موضوع هذه الندوة. ،وبني أوجه تلك البدائل ،املضاهاة   بينها

 وتتمثل تلك البدائل، بإجياز شديد يف عشرة أوجه:

وشخصية  ،مبا متليه أنواع اجلرمية ،يصطلح عليه بإيقاف التنفيذ أو ما ،تعليق تنفيذ العقوبة السالبة للحرية- 1

 ومدة العقوبة احملكوم ا. ،اجلاين

ورقابة  إشراف،شريطة وضعه حتت  ،عقوبة بأيةالوضع حتت االختبار القضائي، وذلك بعدم احلكم على اجلاين - 2

يف  أمابااللتزامات املفروضة عليه، يصبح يف حل من أي حكم باإلدانة،  ،وىف احملكوم عليه فإذاجهات معينة، 

 معاقبة املتهم. إىلتؤول  اليت ،بتلك االلتزامات، تستأنف إجراءات احملاكمة إخاللهحالة 

من قانون اإلجراءات  747اىل  738املواد من ( .والوضع حتت االختبار ،نظام اجلمع بني إيقاف التنفيذ- 3

 .)اجلنائية الفرنسي

 إىلمث العودة ليال  ،جمال القيام بأعماله ونشاطاته ارا ،نظام السجن شبه املفتوح، وهو نظام يفتح للجاين- 4

 النهائي.  اإلفراجحىت بعد  ،والتتبع ،واملالحظة ،الفحص آلياتبعض  لإعمامع  ،السجن

توقف االضطراب الذي  –تعويض الضرر الناتج عن اجلرمية - ق تأهيل املتهميحتق-من العقوبة بشروط:  اإلعفاء- 5

 .59- 132الشأن يف قانون العقوبات الفرنسي اجلديد: املادة  هو هذه اجلرمية، كما أحدثته
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وقد يقرتن هذا التأجيل بنظام  ،التحقق إىلإذا كانت الشروط املذكورة يف طريقها  ،النطق بالعقوبةتأجيل - 6

 ملدة ال تزيد عن سنة واحدة. ،الوضع حتت االختبار

ويشمل هذا العمل  ؛مع حتديد ساعات العمل احملكوم ا ،ملدة حمددة ،لنفع العام دون مقابللفائدة االعمل - 7

 مساعدة املرضى واملعاقني.و  ،نظافة الشواطئ ،الطرق إنارة ،التارخيية اآلثاروترميم  إصالح ،غرس الغابات

 ،ويطبق بديال للعقوبة السالبة للحرية قصرية املدة ،ما يسمى بتقسيط العقوبة أو ،نظام السجن املتقطع- 8

 عائلية صعبة. أوالذين يعانون من ظروف صحية  ،والسيما بالنسبة للمساجني

كما الشأن يف   ،غاية تنفيذ املدة احملكوم ا إىل ،االثنني صباحا إىلية األسبوع، من السبت ظهرا السجن ا- 9

اجلرح  أوالقتل  ،السكر األسرة،هجر  ،جرائم الغش  ،ولكن يف حدود جرائم حمددة: جرائم التزوير ،بلجيكا

 ،وللنيابة العامة تطبيق هذا النظام بشأن جرائم أخرى ؛الناتج عن حادثة سري قيادة السيارات بدون تامني ،اخلطأ

 مع النظام العام البلجيكي.،تعارض هذا النظام ب ال ماعند

الشأن يف قانون هو كما   ،الوضع حتت املراقبة اإللكرتونية، يف العقوبات السالبة للحرية قصرية املدة -10

 يف قانون اإلجراءات اجلنائية. 723/12ىل إ 723/7مبقتضى املواد املستحدثة من  ،بفرنسا 19/12/1997

 ، وكندا.وهولنداوقد ثبت جناح هذا النظام يف بلدان أخرى، كالواليات املتحدة، و السويد، وبريطانيا، 

هو ترك احملكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية قصرية املدة، طليقا يف الوسط االجتماعي  ،وفحوى هذا النظام

لكن إذا جلأ اجلاين إىل تعطيل  ؛لتزامات، ويف نفس الوقت مراقبته إلكرتونيا عن بعداحلر، مع إخضاعه لعدد من اال

فإن هذا الفعل يعترب يف حد ذاته جرمية عارضة، تستوجب احملاكمة و العقاب، مع إلغاء  ،جهاز املراقبة اإللكرتونية

 قرار الوضع حتت هذا النظام.

يف أربعة عشر  ،على بدائل العقوبات السالبة للحرية القانون، الذي حنن بصدده، مت التنصيص وضوعيف م

 فصال ضمن أربعة فروع من الباب األول مكرر.

 يف ثالثة أصناف: 35- 2وقد حددت تلك البدائل يف الفصل 

 العمل ألجل املنفعة العامة. �1

 الغرامة اليومية. �2

 أو تأهيلية. ،أو عالجية ،أو فرض تدابري رقابية ،تقييد بعض احلقوق �3

من فعالية على مستوى  ،ولنا أن نتساءل : ما هو جمال تطبيق هذه البدائل و ما عسى أن تنطوي عليه   

و املتمثلة يف وظائفها  ،ترشيد العدالة اجلنائية بوجه عام، وعلى مستوى حتقيق الغايات املتوخاة من هذه البدائل

 الثالث: الوقائية و اإلصالحية و التأهيلية؟

وهل من ضمانات لتفعيل تلك البدائل ، سواء على مستوى آليات التشريع، أو على مستوى تأهيل املوارد    

 نائية يف هذا اال؟اجلسياسة الال ميكن أن نتوقع إال فشل  ،إذ بدون هذا التأهيل ،البشرية



 33 

إذ  ،العقوبات وصف العقوبةأضفت على بدائل  ،من هذا املشروع 14أول ما يسرتعي االنتباه، هو أن املادة    

-1وتأكد هذا الوصف يف الفصل  .وبديلة ،إضافيةو  ،إىل أصلية ،من هذا املشروع العقوبات 14قسم الفصل 

 ،من اضطراب يف الصياغة ،بتسمية بدائل العقوبات بالعقوبات البديلة، مع ما ينطوي عليه هذا الفصل ،35

يف اجلنح  ،ات اليت حيكم ا بديال للعقوبات السالبة للحريةهي العقوب ،العقوبات البديلة –حينما أورد أن 

 اليت.............، مع أن بديل الشيء، حتما، ليس هو نفسه، وإمنا هو غريه.

أو  ،أو التأهيلية كاحلكم مبزاولة نشاط مهين حمدد ،يف هذا السياق، ال يسوغ اعتبار التدابري العالجية

من حيث إمكانية احلكم بتلك التدابري بديال  ،بتتبع الدراسة مبثابة عقوبات أو احلكم ،احلكم بتأهيل مهين حمدد

 من هذا املشروع. 35- 13و  35-12وفق ما ينص عليه الفصالن  ،للعقوبات السالبة للحرية

ببدائل العقوبات السالبة للحرية، أوهلما عدم جواز  ،مت التنصيص على شرطني للحكم ،يف نفس هذا الفصل

 ،على مرتكبها ،اليت ال تتجاوز العقوبة احملكومة ا ،حالة العود، وثانيهما احلكم ا يف حدود اجلنح احلكم ا يف

 سنتني اثنتني حبسا.

ال يرتبط مبدة العقوبة املقررة حبكم القانون، وإمنا باملدة اليت حتدد احملكمة  ،شرط املدة احملددة يف سنتني إن

أو إىل حىت عشر سنوات  ،إىل مخس سنوات ،مدة العقوبة احملددة قانونا حىت إذا كانت تصل ،عقوبتها يف سنتني

 سجنا.

بتطبيق بدائل العقوبات املقررة هلا  ،والناتج، أن هذا التنصيص سيؤدي إىل توسيع دائرة اجلنح املشمولة

من اخلضوع للحكم ببدائل العقوبات السالبة  ،قانونا، وهذا اختيار حممود ولكن مع االنتباه إىل اجلنح املستثناة

 ،من هذا املشروع و تتمثل يف: االختالس 35-3للحرية، وهي واردة، على وجه التحديد و احلصر، يف الفصل 

 ،و املؤثرات العقلية ،غري املشروع يف املخدرات واالجتار ،اإلثراء غري املشروعو  ،استغالل النفوذو  ،الرشوةو  ،الغدرو 

 االستغالل اجلنسي للقاصرين.و  ،ريب املهاجرين و ، األعضاء البشريةيف واالجتار

من حيث نفاذ بدائل العقوبات ، 35- 4هو ما ينص عليه الفصل  ،و مثريا للنقاش ،ومما ميكن أن يعترب حمل نظر

 السالبة للحرية يف حق احملكوم عليه.

أصلية، وميكن أن تستبدهلا بأحد البدائل، سواء عقوبة باعتبارها  ،فاحملكمة حتكم بالعقوبة احلبسية املناسبة

 أو بناء على طلب احملكوم عليه. ،أو بناء على ملتمسات النيابة العامة ،بصفة تلقائية

فال جيوز نفاذ بديل العقوبة األصلية إال  ،بطلب من احملكوم عليه ،لكن إذا كان االستبدال مت احلكم به

مبقتضى بديل العقوبة  ،ه يف حالة عدم تنفيذه االلتزامات املفروضة عليهإشعار احملكوم عليه بأن ،بشروط، أوهلا

إال حبضوره و  ،عدم جواز احلكم ببديل العقوبة ،وثانيها ؛احملكوم به، فإنه سيتم تنفيذ العقوبة احلبسية يف حقه

 فإنه حيرم من حق الطعن يف احلكم. ،إشعاره حبقه يف الرفض، لكن إذا متت املوافقة من طرفهو  ،موافقته
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بناء على طلب من املكوم عليه، وإذا سلمنا  ،إذا سلمنا جبواز االستبدال ،هو ما ميكن أن يكون حمل نظر ،هذا

تبعا لبديل العقوبة احملكوم  ،يف حالة عدم تنفيذه االلتزامات املفروضة عليه ،جبواز تنفيذ العقوبة األصلية يف حقه

ال حمل لتسجيل رفضه أو موافقته، من جهة، و ال حمل حلرمانه من حق الطعن فه ذا املقتضى، به، وجواز إشعار 

إىل أن  ،من مساس بقرينة الرباءة يف مجيع مراحل التقاضي ،يف حالة املوافقة، بالنظر ملا ينطوي عليه هذا املقتضى

 يكتسب احلكم قوة الشيء املقتضى به.

وفق تنصيص  ،من بدائل العقوبات السالبة للحرية بديالوا ك  ،ةوخبصوص العمل ألجل املنفعة العام

 600ساعة و  40وينجز ملدة ترتاوح بني  ،من هذا املشروع، فإن هذا العمل غري مؤدى عنه 35- 5الفصل 

أو غريها من املؤسسات العاملة  ،أو دور العبادة ،أو مجعية ذات منفعة عامة ،لفائدة شخص اعتباري عام ،ساعة

إذا  ،وتدبري قاضي تنفيذ العقوبات إشرافو  ،يتم حتت رقابة ،الصاحل العام، على أن تنفيذ هذا املقتضى لفائدة

 ،أو قاضي األحداث حسب احلالة، على أن يتأكد هذا األخري من مدى مالءمة العمل اشدين،تعلق األمر بر 

 وإعادة إدماجه. ،و حلاجيات تكوينه ،ألجل املنفعة العامة ملصلحة احلدث

تنفيذ العمل  ،عن كثب ،هذه املقتضيات تطرح العديد من التساؤالت : ما هي اجلهة اليت سرتاقب أنإال 

شكليات وآليات التتبع؟ وكيف ستتم مراقبة الوضعية الصحية للمحكوم و  ،من أجل املنفعة العامة؟ ما هي ضوابط

اليت تتعلق بإجراءات  ،ومهاراته يف القيام بالعمل احملدد له، إىل غري ذلك من التفاصيل ،ومؤهالته ،وقدراته ،عليه

 االنتقال من مكان العمل إىل آخر، وإجراءات التأمني عن العمل، وتوفري بنيات االستقبال.

لق فيما يتع ،غموض تلك املقتضياتل ،تلك التدابري التطبيقية بقاضي تطبيق العقوبات أن تناطال يكفي 

 التتبع.و  ،إلشرافوا ،املراقبةو  ،بشأن التنفيذ ،باملهام الدقيقة واملضنية

مع  ،وخبصوص البديل الثاين من بدائل العقوبات السالبة للحرية، يتمثل فيما أمساه املشروع بالغرامة اليومية

عن كل يوم  ،درهم 2000درهم و  100دون األحداث، وحيدد مبلغها ما بني  اشدينحصر احلكم ا على الر 

اإلمكانيات املادية للمحكوم  ،35-10وفق الفصل  ،على أن تراعي احملكمة ،من العقوبة احلبسية احملكوم ا

 عليه، من جهة، وخطورة اجلرمية من جهة أخرى.

 ميكن أن نسجل يف هذا الشأن ثالث مالحظات:

سيؤول إىل  ،حبسا واحدة نةموازاة لس ،تطبيق احلد األقصى للغرامة اليومية إن:  المالحظة األولى -

الفئات من املتقاضني، و  ،أوسع الشرائح ةوهو مبلغ يفوق قدر  ،درهم 730.000,00وجوب أداء مبلغ 

 لإلفالت من العقوبة. ،على أدائه إال األثرياء يقدربل و لن 
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سيؤول إىل وجوب  ،حبسا واحدة موازاة لسنة ،تطبيق احلد األدىن للغرامة اليومية إن:  المالحظة الثانية -

ا يشكل مم ،املعوزينو وهو مبلغ ال تقوى على أدائه فئات املعدمني  ،درهم 36.500,00أداء مبلغ 

 قاعدة واسعة من املتقاضني.

وخطورة اجلرمية  ،املالحظة الثالثة : إن التنصيص على أن تراعي احملكمة اإلمكانيات املادية للمحكوم عليه -

و معايري حتديد درجة خطورة  ،سائل حتديد تلك اإلمكانيات املاديةيطرح التساؤل حول و  ،املرتكبة

بني  ،متس بانسجام األحكام القضائية ،مما يضفي على تلك الصياغة صبغة عامة وفضفاضة ،اجلرمية

 أو بني هيئة وأخرى. ،حمكمة وأخرى

 طاق.هذه املالحظات جمتمعة تعكس حمدودية فاعلية هذا البديل إىل أضيق ن إن، الصةو اخل

أو  ،فهي تتعلق بتقييد بعض احلقوق ،وخبصوص باقي بدائل العقوبات السالبة للحرية يف هذا املشروع

مزاولة احملكوم عليه  نذكر منها ،منها أو أكثر ةأو تأهيلية، وميكن احلكم بواحد ،أو عالجية ،فرض تدابري رقابية

والتزامه بعدم مغادرته، أو  ،إقامته مبكان حمدد أو تأهيل مهين حمدد، أو ،لنشاط مهين حمدد، أو متابعة دراسة

مغادرته يف أوقات معينة، أو منعه من ارتياد أماكن معينة، أو من ارتيادها يف أوقات معينة، أو خضوعه لعالج 

 أو إصالح األضرار الناجتة عن اجلرمية. ،نفسي أو عالج ضد اإلدمان، أو احلكم عليه بتعويض

 ة سيتمأية آليوبو ال مناص من التساؤل، مرة أخرى، عن اجلهة اليت سرتاقب عن كثب هذه التدابري، 

الشيء الذي يصعب تصوره،  ؟كل تلك املهام بقاضي تنفيذ العقوبات  أن تناطإلشراف و التتبع، و هل يكفي ا

 البدائل. ذهمما يطرح جمددا مسؤولية فاعلية ه

 ة مؤشران أساسيان :حمدودية تلك الفاعلي وما يؤكد

يتضمن التنصيص على العديد من بدائل العقوبات  ،القانون اجلنائي النافذ حاليا إن:  المؤشر األول -

اإلجبار على   ،السالبة للحرية قصرية املدة تتمثل بكل اختصار يف التدابري الوقائية الشخصية : اإلقصاء

الوضع القضائي داخل  ،ضائي يف مؤسسة فالحيةاإليداع الق ،املنع من اإلقامة ،اإلقامة مبكان معني

سقوط احلق يف الوالية الشرعية على األبناء، فضال  ،املنع من مزاولة مهنة أو نشاط ،مؤسسات العالج

 .من ق.ج 104إىل  61كل تلك التدابري منصوص عليها يف الفصول من و  ؛عن التدابري الوقائية العينية



 36 

فتبقى حبيسة  ،م إعماهلا يف كثري من األحيانتعلى أن تلك التدابري ال ي د،امللفت للنظر هو أن الواقع يشهو 

سوء تفعيل ل ،تعطى األسبقية للعقوبات السالبة للحرية، مما حيد من جناعة العدالة اجلنائيةو النصوص، 

 النصوص القانونية.

دومنا اللجوء إىل تدابري  ،واعتباره هو األصل ،: ضعف تفعيل بدائل االعتقال االحتياطيالمؤشر الثاني -

 الوضع حتت املراقبة القضائية.

وقابلة  ،إال يف إطار سياسة تشريعية متماسكة ،واخلالصة، أنه ال ميكن أن تكون لتلك البدائل أية فاعلية

دون تأهيل املوارد البشرية سيؤدي، حتما، إىل فشل  ،والتطبيق السليم، كما أن األخذ بتلك البدائل ،لالستيعاب

 أي سياسة جنائية يف هذا اال.


