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أشغال يوم دراسي

»من أجل قانون للمسطرة الجنائية متالئم مع المقتضيات الدستورية، ومعايير حقوق اإلنسان«

تقديم

عقــدت املنظمــة املغربيــة لحقــوق اإلنســان، برشاكــة مــع مؤسســة فريديريــش ايــرت باملغــرب، 

ــة  ــون املســطرة الجنائي ــا دراســيا حــول مــرشوع، قان ــاط يوم ــة الرب ــر 2020 مبدين ــخ 30 يناي بتاري

تحــت شــعار: » مــن أجــل قانــون للمســطرة الجنائيــة متالئــم مــع املقتضيــات الدســتورية ومعايــر 

حقــوق اإلنســان« 

وكان نــرش أشــغال هــذا اليــوم الــدرايس، مــن بــن أهــم التوصيــات التــي تقــدم بهــا املشــاركات 

واملشــاركون يف هــذا اليــوم، فارتأينــا إهــداء هــذا املنتــوج لــروح الفقيــه القانــوين والحقوقــي األســتاذ 

النقيــب محمــد مصطفــى الريســوين، الــذي ســاهم يف هــذه النــدوة مبداخليــة غنيــة ومتميــزة تحــت 

عنــوان: » املبــادئ األساســية لصياغــة قانــون املســطرة الجنائيــة«، كــا أوىص بــرورة عقــد نــدوة 

دوليــة حــول املوضــوع.

ــان مبوضــوع قانــون املســطرة الجنائيــة  ويرجــع اهتــام املنظمــة املغربيــة لحقــوق اإلنس

والقانــون الجنــايئ، إىل كونهــا الركيــزة األساســيا لســيادة القانــون وبنــاء دولــة الحــق، وهــو نفــس 

ــت تســاهم يف دعــم  ــا فتئ ــي م ــرت، الت ــش اي ــا مؤسســة فريديري ــذي تتقاســمه معه ــام ال االهت

ــة. ــادئ الدميقراطي ــة، وترســيخ مب ــق هــذه الغاي ــن أجــل تحقي ــا يف املغــرب م رشكائه

فباإلضافــة إىل هــذا اليــوم الــدرايس، ســاهمت املؤسســة أيضــا يف دعــم العديــد مــن التقاريــر 

واألنشــطة والنــدوات والدراســات، التــي نظمتهــا املنظمــة املغربيــة لحقــوق اإلنســان منــذ بدايــة 

التســعينات مــن القــرن املــايض.

ــون  ــرشوع قان ــبة مل ــواء بالنس ــرى، س ــدوات أخ ــتليه ن ــذي س ــدرايس ال ــوم ال ــذا الي ــأيت ه وي

ــار  ــذا اإلط ــى ه ــوء ع ــليط الض ــار تس ــايئ، يف إط ــون الجن ــرشوع القان ــة أو مل ــطرة الجنائي املس

ــق  ــة، وتحقي ــة الجرمي ــات، ومكافح ــوق والحري ــة الحق ــاس لحاي ــب األس ــه العص ــوين لكون القان

ــكات. ــراد واملمتل ــن األف أم

ــاركات  ــات املش ــه مداخ ــذي تداولت ــة، ال ــطرة الجنائي ــون املس ــرشوع قان ــار أن م ــى اعتب وع

ــة  ــن رضورة مكافح ــوازن ب ــن الت ــوع م ــق ن ــي إىل خل ــدرايس، يرم ــوم ال ــذا الي ــاركن يف ه واملش

الجرميــة، ورضورة احــرتام حقــوق وحريــات األفــراد، فإنــه مــن الــروري اســتحضار الرتاكــم الحاصــل 

ــث:  ــك مــن حي ــايئ إىل حــدود الســاعة، وذل يف املجــال الجن



6

قانون المسطرة الجنائية، الدستور وحقوق االنسان

»من أجل قانون للمسطرة الجنائية متالئم مع المقتضيات الدستورية، ومعايير حقوق اإلنسان«

ــوق 	  ــة لحق ــات الدولي ــى االتفاقي ــا ع ــد م ــح إىل ح ــح ينفت ــذي أصب ــايئ: ال ــاد القض االجته

ــا  ــو م ــمية، وه ــدة الرس ــرشت يف الجري ــرب، ون ــرف املغ ــن ط ــا م ــادق عليه ــان املص اإلنس

ــه. ــجيع علي ــى التش ــان ع ــوق اإلنس ــة لحق ــة املغربي ــت املنظم دأب

استقال النيابة العامة: وما أصبحت تصدره رئاستها من مذكرات ودوريات.	 

ــة 	  ــة لحاي ــة الدولي ــنة 2011: كاالتفاقي ــد س ــرب بع ــا املغ ــادق عليه ــي ص ــات الت االتفاقي

جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القــري، والروتوكــول االختيــاري التفاقيــة مناهضــة 

التعذيــب وغــره مــن رضوب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو املهينــة.

مضامــن خطــة العمــل الوطنيــة يف مجــال الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان، خاصــة املحــور 	 

ــة  ــاص بالحكام ــس الخ ــرع الخام ــال الف ــن خ ــة، م ــة والحكام ــق بالدميقراطي األول املتعل

األمنيــة، واملتمثلــة أساســا يف مراجعــة املقتضيــات القانونيــة اإلجرائيــة، مبــا يســمح مبرافقــة 

الدفــاع للشــخص املعتقــل مبجــرد وضعــه تحــت تدابــر الحراســة النظريــة لــدى الضابطــة 

ــة  ــدي، والحراس ــث التمهي ــم للبح ــي املنظ ــار الترشيع ــة اإلط ــة ماءم ــة، ومواصل القضائي

ــة  ــة، كإلزامي ــة ذات الصل ــر الدولي ــش وغرهــا مــن اإلجــراءات مــع املعاي ــة والتفتي النظري

إجــراء الخــرة الطبيــة يف حالــة ادعــاء التعــرض للتعذيــب، واعتبــار املحــارض املنجــزة يف هــذا 

اإلطــار باطلــة، يف حالــة رفــض إجرائهــا بعــد طلبهــا مــن طــرف املتهــم أو دفاعــه.

ــن  ــا يضم ــة، مب ــق الدولي ــع املواثي ــة م ــطرة الجنائي ــون املس ــط بقان ــرشوع املرتب ــة امل وماءم

املحاكمــة العادلــة واملســاواة بــن املتقاضــن، وإعــال التوصيــات الصــادرة عــن اآلليــات األمميــة 

لحقــوق اإلنســان، وبعــض اآلليــات الدوليــة يف مجــال مكافحــة الجرميــة، مــن قبيــل توصيــات لجنــة 

االختفــاء القــري، ولجنــة مناهضــة التعذيــب، ولجنــة حقــوق الطفــل، ولجنــة االعتقــال التعســفي 

ومجموعــة العمــل املــايل...

ما نص عليه دستور 2011 بخصوص املحاكمة العادلة.	 

ــائية 	  ــة والنس ــات الحقوقي ــاع واملنظ ــات الدف ــن هيئ ــادرة ع ــرات الص ــات واملذك التوصي

ــة. ــة والدولي الوطني

وإذا كانــت التعديــات التــي همــت املســطرة الجنائيــة منــذ ســنة 2011، قــد حاولــت ماءمــة 

هــذا القانــون مــع املقتضيــات الدســتورية والصكــوك الدوليــة يف شــموليتها، إال أن ذلــك كان 

ــة املرتبطــة  ــارات االســرتاتيجية واملرجعي محــدودا نتيجــة عــدم وضــوح السياســة الجنائيــة واالختب

ــة الازمــة. ــات املادي ــا، ونتيجــة ضعــف اإلمكاني به

ولتجــاوز هــذه املحدوديــة فإنــه مــن الــروري اســتحضار مجموعــة مــن املبــادئ التوجيهيــة، يف 

أي مــرشوع إلصــاح قانــون املســطرة الجنائيــة، تتمثــل أساســا يف: 
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مبدأ الرشعية. √

مبدأ الضانة القانونية. √

مبدأ التناسبية بن القواعد اإلجرائية والصالح العام. √

مبدأ قرينة الراءة. √

مبدأ املساواة بن املتقاضن. √

مبدأ احرتام الكرامة اإلنسانية.  √

باإلضافة إىل املبدأ املتعلق بحقوق الدفاع. √

وعليــه نضــع بــن أيــدي نســاء ورجــال القانــون، واملهتــات واملهتمــن باملجــال الحقوقــي هــذه 

ــع  ــة الرتاف ــات، اســتعدادا لحمل ــق املقرتحــات والتوصي ــق النقــاش وتدقي ــا يف تعمي األشــغال، وأملن

التــي ســنقوم بهــا فــرادى وجاعــات، مــن أجــل مســطرة جنائيــة تلبــي جميــع مطالبنــا، مســطرة 

ــق  ــة الح ــبة ودول ــطرة متناس ــان، مس ــوق اإلنس ــر حق ــتورية، ومعاي ــادئ الدس ــع املب ــة م متامئ

ــون. والقان

مؤسسة فريدريش إيربت

السيدة سيا شتوريس

املمثلة املقيمة

املنظمة املغربية لحقوق اإلنسان

األستاذ بوبكر لركو

الرئيس
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الورقة الخلفية

ــا يف  ــل ببادن ــم الحاص ــدت الرتاك ــي جس ــبات الت ــم املكتس ــن أه ــن ب ــتور 2011 م ــر دس يعت

ــاط  ــة ذات االرتب ــات الحقوقي ــن املقتضي ــة م ــى مجموع ــص ع ــث ن ــان، حي ــوق اإلنس ــال حق مج

ــال  ــري واالعتق ــاء الق ــب، واالختف ــم التعذي ــل تجري ــة، مث ــة  الجنائي ــانة القانوني ــق بالرتس الوثي

التعســفي، وكــذا حايــة الحــق يف الحيــاة،  وتجريــم اإلبــادة الجاعيــة، وجرائــم الحــرب، كــا نــص 

ــراءة، وضــان الحــق يف التقــايض، واملحاكمــة  ــة ال ــاة الخاصــة، وقرين ــة الحي عــى الحــق يف حاي

العادلــة، وكذلــك الحــق يف التعويــض عــن األخطــاء القضائيــة، إىل جانــب املســاواة بــن الجنســن 

ــة  ــات الفردي ــة، واحــرتام الحري ــة والثقافي ــة واالجتاعي يف الحقــوق املدنيــة والسياســية واالقتصادي

ــة بحقــوق  ــة ذات الصل ــات التعاقدي ــات املغــرب باحــرتام االتفاقي ــة إىل التزام ــة، باإلضاف والجاعي

اإلنســان - التــي يعتــر طرفــا أساســيا فيهــا - بعــد املصادقــة عليهــا ونرشهــا بالجريــدة الرســمية، 

ــة  ــزام الحكوم ــة إىل الت ــع املحــي، هــذا وباإلضاف ــة عــى الترشي ــات الدولي ــة االتفاقي ــدا ألولي تأكي

ــة الخاصــة بهــذه  والحكومــات الســابقة بالعديــد مــن التوصيــات الصــادرة عــن اللجــان التعاهدي

ــدوري الشــامل. ــك الصــادرة عــن االســتعراض ال ــات، أو تل االتفاقي

ومــع ذلــك، فــإن مجــال الحريــات والحقــوق يف القوانــن واملارســات، ظــل يعــاين مــن الكثــر 

مــن االختــاالت والنواقــص التــي ســعت الخطــة الوطنيــة يف مجــال الدميقراطية وحقوق اإلنســان إىل 

اإلجابــة عنهــا: ففــي مجــال الحكامــة األمنيــة مثــا، اقرتحــت الخطــة مراجعــة املقتضيــات القانونيــة 

ــة  ــر الحراســة النظري ــه تحــت تداب ــل، مبجــرد وضع ــاع للشــخص املعتق ــة الدف ــا يســمح مبرافق مب

لــدى الرشطــة القضائيــة، ومواصلــة ماءمــة اإلطــار الترشيعــي املنظــم للبحــث التمهيــدي والحراســة 

النظريــة، والتفتيــش وغرهــا مــن اإلجــراءات الضبطيــة، مــع املعايــر الدوليــة ذات الصلــة، كذلــك 

دعــت الخطــة إىل مراجعــة القواعــد القانونيــة مبــا يضمــن إلزاميــة إجــراء الخــرة الطبيــة يف حالــة 

ــة رفــض طلــب إجــراء هــذه  ــة يف حال ــار املحــارض املنجــزة باطل ادعــاء التعــرض للتعذيــب، واعتب

الخــرة مــن طــرف املتهــم أو دفاعــه، باإلضافــة إىل املطالبــة بإصــدار قانــون يتعلــق بالتحقــق مــن 

هويــة األشــخاص بواســطة البصــات الجينيــة.

كــا تطرقــت الخطــة أيضــا، إىل قضيــة مكافحــة اإلفــات مــن العقــاب، حيــث أوصــت بتكريــس 

ــة  ــة، وبحاي ــر العمومي ــة ويف ســائر التداب ــدأ عــدم اإلفــات مــن العقــاب يف السياســة الجنائي مب
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ــة، ومــن أي  املشــتكن واملبلغــن والشــهود واملدافعــن عــن حقــوق اإلنســان مــن أي ســوء معامل

ــى  ــدت ع ــة. وأك ــة والقضائي ــلطات العمومي ــام الس ــهاداتهم أم ــكاواهم أو ش ــبب ش ــب بس ترهي

رضورة إحالــة نتائــج البحــث املتوصــل إليهــا، بعــد إجــراء الخــرة يف إطــار الطــب الرشعــي يف حــاالت 

ادعــاء التعذيــب عــى النيابــة العامــة للتقريــر فيهــا.

و قــد أعــدت وزارة العــدل يف الواليــة الترشيعيــة الســابقة مســودة ملــرشوع القانــون الجنــايئ، 

ــح نقــاش عمومــي، ورفــع  ــة، مــا أدى إىل فت ــق باملســطرة الجنائي ــون يتعل ومســودة مــرشوع قان

مذكــرات وتوصيــات ومقرتحــات إىل الــوزارة املعنيــة، وكــذا إىل الرملــان واألحــزاب السياســية. كــا 

ــي  ــاح الترشيع ــى باالص ــة تعن ــات هام ــة إىل توصي ــاح العدال ــول إص ــي ح ــوار الوطن ــى الح أف

ــة. ــة الجنائي للمدون

فبالرغــم مــن التعديــات الجزئيــة التــي طالــت القانــون الجنــايئ وقانــون املســطرة الجنائيــة يف 

مناســبات عديــدة، فــإن اإلصــاح الشــامل واملطلــوب ظــل مطروحــا، إىل أن أعــدت وزارة العــدل مــع 

ــا،  نهايــة الواليــة الترشيعيــة الســابقة، مــرشوع القانــون رقــم 10.16 املعــروض عــى الرملــان حالي

الــذي يقــي بتغيــر وتتميــم مجموعــة القانــون الجنــايئ، والــذي يتضمــن مجموعــة مــن التعديــات 

شــملت عــرشات املــواد.

وأمــام الوقائــع املتتاليــة والنــوازل التــي شــغلت الــرأي العــام خــال الســنتن األخرتــن، فتــح 

مــن جديــد نقــاش عمومــي حــول الكثــر مــن املقتضيــات والتعديــات التــي اقرتحــت مــن طــرف 

الحكومــة. وقــد أعــدت يف هــذا املجــال مجموعــة مــن املذكــرات مــن طــرف منظــات املجتمــع 

ــة إىل اقرتاحــات ومواقــف لبعــض األحــزاب  ــوق اإلنســان، باإلضاف ــي لحق ــس الوطن املــدين، واملجل

ــه. السياســية ملســاندة هــذا املقــرتح أو ذاك، أو مناهضت

ــودة  ــوص مس ــرة بخص ــداد مذك ــان بإع ــوق اإلنس ــة لحق ــة املغربي ــت املنظم ــا، قام وبدوره

ــذ ســنتن مــع أعضــاء الشــبكة األورومتوســطية لحقــوق  ــايئ، واشــتغلت من ــون الجن مــرشوع القان

اإلنســان، التــي تضــم جمعيــة عدالــة، الجمعيــة املغربيــة لحقــوق اإلنســان، الجمعيــة الدميقراطيــة 

لنســاء املغــرب والفضــاء الجمعــوي، يف إعــداد مقرتحــات وتوصيــات يف هــذا املجــال، كــا اشــتغلت 

مــع ائتــاف الكرامــة، واالئتــاف املغــريب مــن أجــل إلغــاء عقوبــة اإلعــدام، وأصــدرت بيانــا مشــرتكا 

مــع كل مــن املنتــدى املغــريب للحقيقــة واإلنصــاف والجمعيــة املغربيــة لحقــوق اإلنســان، للتأكيــد 

عــى موقفهــا مــن مذكــرة املجلــس الوطنــي، واقــرتاح تعديــل مقتضيــات مل تــرش لهــا هــذه األخــرة، 

أو بإضافــة مقتضيــات اســتدعتها الــرورة.

ــدرايس »  ــوم ال ــذا الي ــة ه ــم املنظم ــا، تنظ ــوة إىل تبنيه ــات والدع ــذه االقرتاح ــزا له وتعزي

ــوق  ــر حق ــتورية ومعاي ــات الدس ــع املقتضي ــم م ــة متالئ ــطرة الجنائي ــون للمس ــل قان ــن أج م

ــال،  ــذا املج ــن مارســات ومارســن يف ه ــه ذوي االختصــاص م ــتدعت ل ــذي اس اإلنســان«، وال
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ــاش العمومــي حــول  ــة النق ــة، مــن أجــل  مواصل ــة املعني ــة واملهني ــات املدني ــة إىل الهيئ باإلضاف

املســطرة الجنائيــة، للوقــوف عنــد بعــض النواقــص لتــدارك مــا ميكــن إغفالــه  مــن األطــراف التــي 

ــع التقاطعــات بــن هــذه املذكــرات  أعــدت مذكــرات يف املجــال، وهــي وترمــي بذلــك إىل تجمي

ــطرة  ــة للمس ــس قانوني ــع أس ــى وض ــرشع ع ــث امل ــة لح ــاق املرافع ــل إط ــن أج ــا، م وتعزيزه

الجنائيــة، متامئــة مــع معايــر ومبــادئ حقــوق اإلنســان، واملقتضيــات الدســتورية، وتجيــب عــى 

ــرب. ــات حــارض ومســتقبل املغ متطلب

إن قانــون املســطرة الجنائيــة يعتــر مــن القوانــن األساســية املؤثــرة يف مجــال الحريــات، ويلعــب 

ــة،  ــن جه ــات م ــوق والحري ــن الحق ــوازن ب ــق الت ــروم تحقي ــة، ت ــة جنائي ــن سياس ــارزا ضم دورا ب

وبــن املصلحــة العامــة للمجتمــع مــن جهــة أخــرى، بــن حــق الدولــة يف العقــاب مــن جهــة، وبــن 

ضــان محاكمــة عادلــة للمتهــم، مــع اســتحضار رضورة حايــة الضحايــا وتقديــم الدعــم واملســاعدة 

لهــم، منــذ وقــوع الجرميــة وإىل غايــة نهايــة املحاكمــة مــن جهــة أخــرى. وكل ذلــك يف ظــل احــرتام 

الرشعيــة املســطرية والدســتورية.

يهــدف هــذا اليــوم الــدرايس إىل تعزيــز النقــاش العمومــي املفتــوح منــذ ســنوات، بهــدف 	 

بنــاء سياســة جنائيــة جديــدة متامئــة مــع املســتجدات الحقوقيــة والدســتورية واملجتمعيــة، 

وإقــرار إصــاح للمدونــة الجنائيــة بشــقيها املســطري واملوضوعــي، يســر يف االتجــاه 

ــوب. املطل

فــا هــي إذن ســبل إرســاء مقومــات سياســة جنائيــة تــروم تحقيــق األمــن واالســتقرار، يف 	 

إطــار املكتســبات الحقوقيــة؟

وماهي املبادئ الناظمة لهذه السياسة؟ 	 

ــتجدات 	  ــتحر املس ــة يس ــطرة جنائي ــون مس ــرة لقان ــية املؤط ــادئ األساس ــي املب ــم ماه ث

ــة؟ ــتورية والحقوقي الدس

ــل 	  ــة؟ وه ــطرة الجنائي ــايل للمس ــون الح ــوب القان ــي تش ــص الت ــرات والنقائ ــي الثغ وماه

ــا ؟ ــمح مبعالجته ــاش تس ــوع النق ــون موض ــودة القان مس

كيــف ميكــن معالجــة القضايــا األساســية ذات الصلــة باملســطرة الجنائيــة، من قبيــل االعتقال 	 

االحتياطــي والعقوبــات البديلــة، ودور كل مــن النيابــة العامــة والدفــاع يف تكريــس ضانــات 

املحاكمــة العادلــة، وحايــة حقــوق الضحايــا وخاصــة األحداث؟

ــة عــن هــذه األســئلة وغرهــا،  وعــى ضــوء مــا ســبق، يهــدف هــذا اليــوم الــدرايس إىل اإلجاب

وبلــورة اقرتاحــات وتوصيــات تــروم تعديــل وإصــاح قانــون املســطرة الجنائيــة، تحقيقــا للهــدف 

املنشــود.
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الجلسة االفتتاحية

كلمة المنظمة

رئيس المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان

ذ بوبكر لركو
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افتتــح األســتاذ بوبكــر لركــو، رئيــس املنظمــة املغربيــة لحقــوق اإلنســان، أشــغال اليــوم الــرايس 

ــا مؤسســة  ــوا دعــوة املنظمــة ورشيكه ــن لب ــع املشــاركن واملشــاركات، الذي ــه الشــكر لجمي بتوجي

ــاء  ــادة النقب ــدل، والس ــن وزارة الع ــر م ــادة األط ــدل والس ــر الع ــيد وزي ــرت، الس ــش إي فريدري

واملحامــون وممثــل املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، والجامعيــون مــن مــدن مختلفــة، مــن أجــل 

املســاهمة يف أشــغال هــذا اليــوم الــدرايس تحــت شــعار: »مــن أجــل قانــون للمســطرة الجنائيــة 

متالئــم مــع املقتضيــات الدســتورية ومعايــر حقــوق اإلنســان«.

وأضــاف بــأن تنظيــم هــذا اليــوم الــدرايس، ينــدرج يف ســياق رغبــة املنظمــة يف مواصلــة 

مســاهمتها يف النقــاش الجــاري، بخصــوص إصــاح القانــون الجنــايئ وقانــون املســطرة الجنائيــة يف 

ظــل املســتجدات الطارئــة، وخصوصــا مــا أىت بــه الدســتور الــذي نــص عــى الكثــر مــن املقتضيــات 

ــة، أو  ــون املســطرة الجنائي ــة بقان ــه عاق ــا ل ــة، ســواء في ــة الجنائي ــق باملدون ــاط الوثي ذات االرتب

بالقانــون الجنــايئ، مثــل تجريــم التعذيــب، واالختفــاء القــري واالعتقــال التعســفي، وكــذا حايــة 

الحــق يف الحيــاة،  وتجريــم اإلبــادة الجاعيــة، وجرائــم الحــرب، كــا نــص عــى الحــق يف حايــة 

الحيــاة الخاصــة، وقرينــة الــراءة، وضــان الحــق يف التقــايض، واملحاكمــة العادلــة، وكذلــك الحــق 

ــة  ــوق املدني ــن يف الحق ــن الجنس ــاواة ب ــب املس ــة، إىل جان ــاء القضائي ــن االخط ــض ع يف التعوي

ــة. ــة والجاعي ــات الفردي ــة، واحــرتام الحري ــة والثقافي ــة واالجتاعي ــية واالقتصادي والسياس

ــى  ــة ع ــدة أجوب ــوق اإلنســان، بع ــة وحق ــال الدميقراطي ــة يف مج ــاءت الخطــة الوطني ــا ج ك

االختــاالت والنقائــص التــي تشــوب مجــال الحريــات والحقــوق يف القانــون واملارســة، واقرتحــت 

ــة والبحــث التمهيــدي والتفتيــش، بهــدف ماءمــة  ــة باإلعتقــال والحراســة النظري ــر ذات صل تداب

املقتضيــات القانونيــة مــع املعايــر الدوليــة ذات الصلــة. كــا دعــت الخطــة إىل مراجعــة املقتضيــات 

القانونيــة مبــا يضمــن إلزاميــة إجــراء الخــرة الطبيــة يف حالــة ادعــاء التعــرض للتعذيــب، واعتبــار 

املحــارض املنجــزة باطلــة يف حالــة رفــض طلــب إجــراء هــذه الخــرة مــن طــرف املتهــم أو دفاعــه.

ــا  ــي أعدته ــن الت ــودات القوان ــاريع ومس ــارة إىل مش ــه باإلش ــة مداخلت ــس املنظم ــل رئي وواص

وزارة العــدل بخصــوص القانــون الجنــايئ، وقانــون املســطرة الجنائيــة، والتــي أدت إىل فتــح نقــاش 

عمومــي واســع ال يــزال مســتمرا يف ظــل الوقائــع والنــوازل التــي تشــغل الــرأي العــام منــذ أكــر مــن 

ســنتن، لكونهــا موضــوع العديــد مــن املذكــرات الرتافعيــة للمنظــات الحقوقيــة واملهنيــة واملجلــس 

ــبكة األورو  ــار الش ــاش يف إط ــذا النق ــة يف ه ــاهمت املنظم ــث س ــان، حي ــوق اإلنس ــي لحق الوطن

متوســطية لحقــوق اإلنســان، والتــي تنســق أعالهــا جمعيــة عدالــة.

وأكــد رئيــس املنظمــة عــى أن الهــدف مــن خــال هــذا اليــوم الــدرايس، الــذي يتميــز بتنــوع 

وتعــدد املداخــات التــي تغطــي جوانــب أساســية مــن قانــون املســطرة الجنائيــة؛ يتمثــل يف تعميــق 

ــات واقرتاحــات ستشــكل  ــاج وتقاســم توصي ــذ ســنوات، وإنت ــوح من ــاش العمومــي املفت هــذا النق
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مــادة للرتافــع الجاعــي املتواصــل، مــن أجــل بنــاء سياســة جنائيــة جديــدة متامئــة مع املســتجدات 

الحقوقيــة والدســتورية واملجتمعيــة.

ويف األخــر، توجــه بجزيــل الشــكر واالمتنــان ملؤسســة فريدريــش إيــرت عــى دعمهــا املتواصــل 

منــذ ســنة 1991، وبالشــكر األســتاذة آمنــة بوغالبــي منســقة الرامــج باملؤسســة عــى مجهوداتهــا 

وحرصهــا املســتمر عــى تعزيــز وتطويــر الرشاكــة بــن الطرفــن. ودعــا الســيدة بوغالبــي إىل تنــاول 

الكلمــة يف هــذه الجلســة االفتتاحيــة بالنيابــة عــن الســيدة املمثلــة املقيمــة للمؤسســة باملغــرب، 

التــي تعــذر عليهــا الحضــور يف آخــر لحظــة.
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الجلسة االفتتاحية

كلمة مؤسسة فريدريش إيبرت

منسقة البرامج

ذة آمنة بوغالبي
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باســم مؤسســة فريدريــش ايــرت األملانيــة، تقدمــت ذة آمنــة بوغالبــي بالشــكر للحضــور عــى 

اســتجابتهم لدعــوة املشــاركة يف أشــغال هــذا اليــوم الــدرايس حــول موضــوع: »مــن أجــل قانــون 

للمســطرة الجنائيــة متالئــم مــع املقتضيــات الدســتورية ومعايــر حقــوق اإلنســان«.

ــة املقيمــة للمؤسســة باملغــرب، عــن  ــذار الســيدة ســيا شــتوري املمثل ــغ اعت كــا قامــت بتبلي

عــدم متكنهــا مــن الحضــور لظــروف طارئــة.

ــة التــي جــاء بهــا الدســتور املغــريب لســنة 2011، مــن  لتتطــرق بعدهــا إىل املضامــن الحقوقي

الحــق يف محاكمــة عادلــة، ضــان قرينــة الــراءة، حــق الولــوج إىل العدالــة، و غرهــا مــن املضامــن 

املكرســة للحقــوق والحريــات، باإلضافــة إىل مــا نــص عليــه الدســتور مــن ســمو املواثيــق الدوليــة 

لحقــوق اإلنســان عــى الترشيعــات الوطنيــة، وهــو مــا يعنــي االلتــزام بالتوصيــات الصــادرة عــن 

ــات  ــة التــي صــادق عليهــا املغــرب، وكــذا التوصي ــات الدولي ــة املكلفــة باالتفاقي ــات التعاقدي الهيئ

التــي أقرتهــا اآلليــات غــر التعاقديــة، وعــى رأســها االســتعراض الــدوري الشــامل، مبجــرد قبولهــا.

ــرب  ــى املغ ــي: »تبن ــف ذة بوغالب ــي، تضي ــاء الدميقراط ــا يف البن ــي قدم ــه إىل امل ــعيا من وس

عــددا مــن االســرتاتيجيات والرامــج، التــي ترمــي إىل تنزيــل املقتضيــات الدســتورية، وحايــة حقــوق 

ــة  ــال الدميقراطي ــة يف مج ــة الوطني ــن الخط ــدد ع ــذا الص ــث يف ه ــن الحدي ــث ميك ــان، حي اإلنس

وحقــوق اإلنســان، واســرتاتيجيات قطاعيــة أخــرى تهــم فئــات معينــة، كــا رشع يف تنزيــل القوانــن 

التنظيميــة التــي نــص عليهــا دســتور 2011.

أمــا عــى املســتوى الترشيعــي، فقــد تــم تفعيــل املقتضيــات الدســتورية، عــر تغيــر وتتميــم 

مجموعــة مــن القوانــن وتنظيــم مجموعــة مــن املقتضيــات الدســتورية بقوانــن جديــدة، كــا هــو 

الحــال بالنســبة لقانــون الصحافــة والنــرش، والقانــون املتعلــق بالحــق يف الحصــول عــى املعلومــة، 

وكــذا مــرشوع القانــون الجنــايئ املعــروض عــى الرملــان حاليــا، ومــرشوع قانــون املســطرة الجنائيــة.

إن التعديــات الترشيعيــة التــي يقــوم بهــا املــرشع املغــريب، دامئــا مــا تعــرف مواكبــة 

ــات  ــم رفــع عــدد مــن املذكــرات والتوصي ــل منظــات املجتمــع املــدين، حيــث ت مهمــة مــن قب

واملقرتحــات إىل الجهــات املعنيــة لتجويــد تلــك املقتضيــات، كمذكــرة املجلــس الوطنــي لحقــوق 

اإلنســان األخــرة حــول مــرشوع القانــون الجنــايئ، ناهيــك عــن مجموعــة مــن املذكــرات الصــادرة 

عــن الجمعيــات الحقوقيــة األخــرى، كاملنظمــة املغربيــة لحقــوق اإلنســان، وجمعيــة عدالــة التــي 

ــع. تشــتغل يف مجــال الرتاف

ــح نقــاش عمومــي عــى مســتوى وســائل التواصــل االجتاعــي، ووســائل اإلعــام  ــم فت كــا ت

ــة يف هــذا الصــدد«. ــر اإلعامي واملناب
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وقــد أكــدت املتحدثــة مســاهمة مؤسســة فريدريــش ايــرت يف هــذا النقــاش وهــذه الديناميــة، 

مــن خــال مواكبــة ومســاندة رشكائهــا، إىل جانــب منظــات املجتمــع املــدين، مــن خــال االنخــراط 

يف مسلســل الحــوار والتشــاور والرتافــع، مــن أجــل تنزيــل املقتضيــات الدســتورية، ومواكبة مسلســل 

اإلصــاح الشــامل ملنظومــة العدالــة.

ــز  ــدف إىل تعزي ــذي يه ــدرايس ال ــوم ال ــذا الي ــم ه ــأيت تنظي ــياق، ي ــذا الس ــه يف ه ــت أن وأردف

ــر مــن  ــذي يعت ــة ال ــون املســطرة الجنائي ــن، وخاصــة قان ــاش العمومــي حــول إصــاح القوان النق

القوانــن األساســية املتدخلــة يف مجــال الحقــوق والحريــات، فهــو الضامــن األســايس لحايــة 

األطــراف خــال جميــع مراحــل ســر الدعــوى، وبالتــايل فهــذا اإلصــاح ســيكون لــه دور ايجــايب يف 

ــرب. ــي للمغ ــاء الدميقراط ــز البن تعزي

ولهــذا الغــرض، تــم اســتدعاء عــدد مــن الخــراء األكادمييــن واملتخصصــن يف املجــال القانــوين 

والقضــايئ لتقديــم قراءتهــم النقديــة ملــرشوع إصــاح قانــون املســطرة الجنائيــة، مــن خــال الرتكيــز 

عــى االختــاالت التــي تعرفهــا هــذه املنظومــة القانونيــة، وســبل تطويرهــا.

لتختــم بعدهــا املتحدثــة الكلمــة بتقديــم الشــكر مجــددا لألســاتذة وللســيد الوزيــر الســتجابتهم 

للدعــوة مــن أجــل املســاهمة يف أشــغال هــذا اللقــاء، وللمنظمــة املغربيــة لحقــوق اإلنســان عــى 

ــة،  ــة والقضائي ــة القانوني ــن أجــل إصــاح املنظوم ــع املــدين م ــة يف مجــال الرتاف جهودهــا املتواصل

وانخراطهــا يف مجموعــة مــن القضايــا الحقوقيــة األخــرى.
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اعتــر الســيد وزيــر العــدل يف بدايــة عرضــه االفتتاحــي، أن مشــاركته يف هــذا اليــوم الــدرايس، 

ــذي أحــاط بالنقــاش العمومــي  ــوع مــن اللبــس والغمــوض ال ــه لرفــع ن ــاح ل تعتــر أول فرصــة تت

حــول املنظومــة الجنائيــة، وباألخــص القانــون الجنــايئ، وأضــاف بــأن هنــاك آراء تــم التعبــر عنهــا 

عــر العديــد مــن املنابــر، والكثــر مــن الفاعلــن، وهنــاك تســاؤالت ومطالــب ومتوقعــات غارقــة يف 

االلتبــاس، وهنــاك قوانــن ليســت كالقوانــن، قوانــن ليســت تقنيــة أو قطاعيــة، وإمنــا تهــم األمــة 

ــون  ــة األرسة، والقان ــل مدون ــال، مث ــي فع ــاش وطن ــاج إىل نق ــرة، وتحت ــخ والذاك ــع والتاري واملجتم

اإلطــار حــول الرتبيــة والتكويــن، والقانــون الجنــايئ. هــذا األخــر، يعتــر أهــم قانــون بعــد الدســتور، 

ألنــه ميــس األفــراد والحريــات والحقــوق واملجتمــع والدولــة والعقيــدة والتاريــخ، كــا أنــه ميــس 

مفهــوم النظــام العــام، وكــذا متثــل املجتمــع للجرميــة والعقــاب.

فهــذا القانــون كــا أشــار الســيد الوزيــر، كان يســتحق - وخصوصــا مبناســبة الحــوار الوطنــي 

حــول إصــاح منظومــة العدالــة - نقاشــا مفتوحــا سياســيا وفكريــا، فعــى اعتبــار أنــه يعــود لفــرتة 

بدايــة الســتينيات مــن القــرن املــايض، فــإن أقــل مــا يقــال عنــه، هــو أنــه قانــون غــر متناغــم مــع 

دســتور اململكــة لســنة 2011. »إال أن النقــاش الــذي ســاد آنــذاك، مبناســبة الحــوار الوطنــي، كان 

ــا  ــة، أدرج بعضه ــت مطروح ــي كان ــب الت ــض املطال ــات أو بع ــض التعدي ــمل بع ــا ش ــا تقني نقاش

ضمــن توصيــات الحــوار الوطنــي، وبعضهــا وجــد طريقــه يف مــرشوع التعديــل الــذي طــرح منــذ 

ــواب.  ــس الن ــع مبجل ــة العــدل والترشي ــدي لجن ــن ي ــا ب ــة الســابقة، واملوجــود حالي ــد الحكوم عه

ــم 10.16«. ــون رق ــل يف مــرشوع القان واملتمث

كــا أشــار الســيد الوزيــر إىل أن هــذا املــرشوع،  ينــص عــى تعديــل 83 مــادة مــن مجموعــة 

القانــون الجنــايئ، وأنــه قــد تــم اختــزال النقــاش حولــه يف اإلجهــاض والعاقــات الرضائيــة، واإلثــراء 

غــر املــرشوع، واإلفطــار يف رمضــان. األمــر الــذي جعــل هــذا النقــاش يدخــل يف ثنائيــات عقيمــة 

وغــر منتجــة، ترتــب  عنهــا الســقوط يف فــخ تقســيم املجتمــع إىل محافظــن وإباحيــن، مؤيديــن 

ــرشوع، وإىل  ــر امل ــراء غ ــم اإلث ــاض، و تجري ــاق اإلجه ــيع نط ــون بتوس ــة يطالب ــات الفردي للحري

ــن  ــرشوع م ــر امل ــراء غ ــوع اإلث ــش موض ــن يناق ــك كل م ــح بذل ــة، فأصب ــك بالجمل ــن لذل معارض

منطلــق دولــة الحــق والقانــون وقرينــة الــراءة، يتــم تصنيفــه يف خانــة الفاســدين واإلباحيــن. يف 

ــذي كان ينبغــي للنقــاش أن يســر اتجــاه مداخــل أخــرى. الوقــت ال

واســتطرد املتحــدث بأنــه كان حريصــا عــى عــدم الخــوض يف هــذا النقــاش لعــدم مشــاركته يف 

إعــداد املــرشوع، عــى اعتبــار أن األمــر قــد تــم يف الواليــة الســابقة عندمــا كان يف املعارضــة، إال أنــه 

وألهميــة املوضــوع وراهنيتــه، فقــد بــادر إىل تقديــم عــرض أمــام املجلــس الحكومــي قبــل أربعــة 

أســابيع حــول السياســة الجنائيــة، حــاول مــن خالــه طــرح الســؤال حــول مفهــوم السياســة الجنائية 

وتوجهاتهــا ومبادئهــا؟ ومــدى توفرنــا عــى سياســة جنائيــة ؟ ومــا هــي  تجليــات هــذه السياســة 
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ــام، إذ أن السياســات  ــة والنظــام الع ــوم الفلســفة العقابي ــة إىل مفه ــا؟ باإلضاف ــا هــي مرتكزاته وم

ــم ســلوكيات،  ــم تجري ــة تحمــي النظــام العــام، وباســم النظــام العــام والنســق القيمــي يت الجنائي

وترتيــب العقوبــات.

وعــى أنــه كان مــن الــروري أن تتفــق الحكومــة حــول هــذه القضايــا، خاصــة وأنهــا ائتــاف 

يضــم خمســة أحــزاب سياســية مبرجعيــات مختلفــة. انطاقــا مــن االتفــاق عــى ماهيــة السياســة 

الجنائيــة، لنحــدد بعدهــا ماهيــة السياســة العقابيــة، والنظــام العــام. 

ــة  ــة عمومي ــة هــي سياس ــة الجنائي ــى أن السياس ــار ع ــذا اإلط ــر يف ه ــد الســيد الوزي ــا أك ك

يتدخــل فيهــا فاعلــون كــر، مــن حكومــة وبرملــان ومجتمــع مــدين ..، وعــى أنــه ال ميكــن فهمهــا 

إال ضمــن عاقــة ثاثيــة، تضــم كا مــن النظــام العــام والحريــات والسياســة الجنائيــة. »فالتصــور 

الســائد لدينــا يتمثــل يف كــون الــدور األســايس للسياســة الجنائيــة يكمــن يف حايــة النظــام العــام، 

ــات«.  ــة ضــد األفــراد وضــد الحري ــة لهــا طبيعــة قمعي وكأن السياســة الجنائي

وعــى أنــه مــن الــازم تفكيــك مفهــوم النظــام العــام الــذي ليــس لــه تعريــف أكادميــي، بــل هــو 

مفهــوم مطاطــي، ينــدرج فيــه النظــام االجتاعــي، والنظــام االقتصــادي، والحيــاء العــام، والقيم...

ــوب أم غــر  ــام، هــل هــو نظــام مكت ــن األســئلة حــول النظــام الع ــة م ــر بعدهــا مجموع ليث

ــه  ــارة عــن نظــام افــرتايض، متثــي، وفانطازمــي )وهمــي(، كل واحــد يتمثل مكتــوب؟ هــل هــو عب

ــة؟ ــة والفكري ــه العقائدي ــب مرجعيت حس

ثــم هــل يجــب االحتــكام إىل نظــام عــام مكتــوب، أم فقــط للقانــون الجنــايئ وقانــون املســطرة 

ــم  ــذي نتكل ــات؟ إذ يجــب الحســم بخصــوص هــذا النظــام ال ــب العقوب ــم وترتي ــة للتجري الجنائي

باســمه جميعــا. 

ــه، ال  ــابهة ل ــات املش ــى يف املجتمع ــرب وحت ــه »يف املغ ــه بأن ــن قناعت ــر ع ــيد الوزي ــر الس وع

يجــب أن نتكلــم عــن مفهــوم النظــام العــام، دون اســتحضار مفهــوم أســايس جــدا، معــروف يف علــم 

 .» Emile Durkheim  االجتــاع، أبدعــه ونحثــه يف نهايــة القــرن التاســع عــرش »إميــل دوركايــم

،»Anomie« وهــذا املفهــوم هــو األنوميــا

Anomie : contradiction ou absence ou confusion des normes - Dérèglement 

social, Incapacité des règles sociales à limiter les désirs des individus - désordre 

des valeurs

ــب أو  ــي تغي ــة الت ــي الحال ــاع، ويعن ــاء االجت ــن عل ــة م ــوم مجموع ــذا املفه ــور ه ــد ط وق

تضطــرب أو تتناقــض فيهــا املعايــر يف املجتمــع، ويعنــي كذلــك الحالــة التــي يضــع فيهــا املجتمــع 
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مثــا عليــا بــدون تحديــد وســائل الوصــول إليهــا، أو عــدم قــدرة القواعــد االجتاعيــة عــى الحــد 

مــن رغبــات األفــراد، فهنــاك مجتمعــات متــر مــن مرحلــة انتقاليــة، مثــل املجتمــع املغــريب، وتعيــش 

ــا، يتجــى يف انهيــار واختــال بعــض القيــم، دون أن تعــوض بقيــم جديــدة. ــا قيمي اضطراب

فالــذي يريــد وضــع سياســة جنائيــة لحايــة النظــام العــام، هــل يقصــد النظــام الــذي يعيــش 

ــات  ــارات واضطراب ــا انهي ــة( فيه ــة )مرضي ــة باثولوجي ــنحمي حال ــل س ــم...؟ وه ــا يف القي اضطراب

لبعــض القيــم، ولكــن مل تعــوض بقيــم جديــدة؟ كــا يجــب النظــر يف كيفيــة متثــل املجتمــع للمجــرم 

والجرميــة والعقــاب، وعليــه فإنــه ال ميكننــا وضــع سياســة جنائيــة تحمــي شــيئا ال نعرفــه«.

ــة  ــة عقابي ــز بنزع ــي تتمي ــة الت ــن الجنائي ــد القانون ــض القواع ــن بع ــا حــذر املتحــدث م ك

ــاح،  ــاج واإلص ــة اإلدم ــتحر غاي ــة، وال تس ــورة اإلجرامي ــوم الخط ــى مفه ــز ع ــددة، وترتك متش

والتــي مــن شــأنها أن تحــول الدولــة مــن حاميــة تحــارب الهشاشــة والفقــر وتعمــل عــى التنميــة 

ــة  ــد« الخطــورة اإلجرامي ــة ترغــب يف »تحيي ــة، إىل دول ــة وقائي ــة، يف إطــار سياســة جنائي البرشي

الجنائيــة   القوانــن  Contrôle des masses، وإن كانــت هنــاك بعــض  الشــامل..  والتحكــم 

ــة. ــاح والوقاي ــاج واإلص ــة إىل اإلدم الرتامي

كــا حــث املتحــدث عــى رضورة اســتحضار بعــض املقرتحــات التــي قدمتهــا الحكومــة الســابقة 

ــه  ــه كــا ســبقت اإلشــارة ل مــن خــال مــرشوع القانــون رقــم 16.10، الــذي اختــزل النقــاش حول

ــا املــرأة وحايــة القارصيــن، واإلثــراء غــر املــرشوع.. مشــرا إىل أنــه بالرغــم مــن أهميــة  يف قضاي

النقــاش حــول تلــك القضايــا إال أن األمــر مل يكــن كافيــا.

 Denis ــي ــايض الفرن ــه الق ــذي كتب ــف ال ــر يف هــذا اإلطــار إىل املؤل ــد أشــار الســيد الوزي وق

 La volonté de punir.« ،»ــة ــوان »إرادة العقــاب. مقــاالت يف الشــعبوية الجنائي Salas تحــت عن

Essai sur le populisme pénal، الــذي حلــل التيــارات املوجــودة داخــل املجتمعــات الدميقراطيــة، 

واملســاة ب »الشــعبوية الجنائيــة«، وهــي التيــارات التــي تحــاول أن تســتثمر يف الخــوف وحاجــة 

املواطنــن إىل األمــن، كالخــوف مــن انتشــار اإلرهــاب والهجــرة الريــة، والجرميــة املنظمــة، لدفــع 

املجتمــع إىل املطالبــة باألمــن أكــر مــن الحريــة، ليتجــاوب الفاعلــون السياســيون مــع هــذا املطلــب 

بالعمــل عــى تشــديد العقوبــات. ولعــل أفضــل تجســيد لهــذه العمليــة حســب املتحــدث: حالــة 

الواليــات املتحــدة األمريكيــة التــي تضاعفــت فيهــا الســاكنة الســجنية مثــاين مــرات خــال الســنوات 

األربعــن األخــرة.

ــن  ــة، م ــة االنتخابي ــا يف العملي ــد فاعليته ــة تج ــعبوية الجنائي ــذه الش ــا إىل أن ه ــر بعده ليش

خــال تقديــم برنامــج انتخــايب يســتثمر يف الخــوف، تتصــدره إجــراءات متشــددة ملحاربــة الجرميــة، 

لينــال هــذا الرنامــج تأييــد الناخبــن والناخبــات -مثــل مــا تقــوم بــه الجبهــة الوطنيــة يف فرنســا- 
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ــاج الشــباب وإنعــاش  ــة إلدم ــة واقتصادي ــاد سياســات اجتاعي ــه اعت ــذي يجــب في يف الوقــت ال

الشــغل والصحــة والتعليــم، بــدل الخــوض يف نقــاش تشــديد العقوبــات ومتديــد  مــدد الســجن، وكل 

ذلــك يف إطــار سياســة جنائيــة وقائيــة.

وقــد ركــز بعدهــا الســيد الوزيــر عــى القانــون الجنــايئ املغــريب، الــذي أثــار بشــأنه مجموعــة 

مــن األســئلة حــول: “ طبيعــة هــذا القانــون، هــل هــو قانــون وضعــي أم أن لــه مرجعيــة معينــة؟ 

ــر يف  ــب أن نس ــا، يج ــا وضعي ــإذا كان قانون ــور؟ ف ــى املحظ ــاح، أم ع ــى املب ــي ع ــو مبن ــل ه وه

االتجــاه الوضعــي، بــدل أن نســر يف ثنائيــة تجمــع بــن املحظــور واملبــاح يف نفــس الوقــت، وهــو مــا 

يكرســه القانــون الجنــايئ املغــريب حاليــا، إذ يضــم مقتضيــات ترتكــز عــى املفهــوم الوضعــي، وتهــدف 

إىل تجريــم بعــض الســلوكيات التــي تشــوه وتــؤذي النظــام العــام، مثــل »الســكر العلنــي البــن« 

و»اإلفطــار العلنــي« و»املارســة الجنســية خــارج إطــار الــزواج« بالرغــم مــن أنــه يف هــذه الحالــة 

األخــرة نجــد اختــاال للحــدود بــن الفضــاء العــام والفضــاء الخــاص، فالتجريــم مقــرون باالعــرتاف 

أو بتحريــر محــر تلبــي مــن طــرف ضابــط الرشطــة القضائيــة، وبحضــور شــهود، بينــا ال يشــر 

إىل العلنيــة كــا يف حالتــي اإلفطــار والســكر.

ــو أن الصــاة ركــن مــن  ــرك الصــاة، ول ــا يجــرم ت ــايئ م ــون الجن ــل، ال يوجــد يف القان ويف املقاب

ــن  ــدث ع ــاس، وتتح ــة للن ــاة الخاص ــن الحي ــدث ع ــات تتح ــد مقتضي ــاذا توج ــام. فل أركان اإلس

ــن؟ ” ــن أشــخاص بالغ ــة ب ــات رضائي محــارض تلبســية تجــرم عاق

ليســتنتج أن هــم املــرشع هــو عــدم إيــذاء املشــاعر والحيــاء العــام من منطلــق املفهــوم املطاطي 

للنظــام العــام، عكــس هــدف النظــام العــام يف الــدول اإلســكندنافية املتمثل يف تحقيق الســكينة.

وأنــه عــى اعتبــار أن القانــون الجنــايئ يتضمــن مقتضيــات مل يتعامــل معهــا املــرشع باملفهــوم 

الوضعــي للقانــون فإنــه كان مــن الــازم خلــق نــوع مــن االنســجام بــن مقتضياتــه، وفتــح نقــاش 

ــة لخدمــة  ــات بديل ــك التفكــر يف ســن عقوب ــة، ومفهــوم العقــاب..، وكذل حــول الفلســفة الجنائي

ــريب،  ــع املغ ــر يف املجتم ــج كب ــول نض ــل حص ــاش يف ظ ــذا النق ــح ه ــه آن األوان لفت ــع، وأن املجتم

ــات. ــة الحري ــا يف حاي ــة دورا محوري ــر أن للسياســة الجنائي ــد يعت ــاد دســتور جدي واعت

ــار، وأن  ــذا اإلط ــازم يف ه ــاش ال ــه النق ــاب عن ــد غ ــد ق ــتور الجدي ــار إىل أن الدس ــا أش ك

هــذا الدســتور الــذي يجــرم التعذيــب واالختفــاء القــري، واالعتقــال التعســفي، واالعتــداء عــى 

ــا  ــو م ــا. ه ــيئا مقدس ــر ش ــي تعت ــة الت ــه الخاص ــة حيات ــخص يف حاي ــق كل ش ــات، و ح الحري

ــش  ــتور، وال نناق ــش الدس ــر: “نناق ــيد الوزي ــار الس ــا أش ــن إذن ك ــه، فنح ــز علي ــب الرتكي يج

ــور’’. ــرام واملحظ ــال والح الح
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ليختــم املتحــدث مداخلتــه بكــون الدســتور يعتمــد يف فصلــه األول عــى أربعــة عنــارص ميكن أن 

تجنبنــا متاهــة البحــث عــن مفهــوم للنظــام العــام، حيــث ينــص يف فصلــه األول عــى أنــه:» تعتمــد 

ــدة  ــمح، والوح ــامي الس ــن اإلس ــل يف الدي ــة، تتمث ــت جامع ــى ثواب ــة، ع ــا العام ــة يف حياته األم

ــار  ــات واالختي ــار الدميقراطــي«. فالحري ــة الدســتورية، واالختي ــد، وامللكي ــددة الرواف ــة متع الوطني

ــس  ــوض أس ــات، يق ــوق والحري ــس بالحق ــن مي ــام. وم ــام الع ــم النظ ــن صمي ــي إذن م الدميقراط

ــة  ــع يف بداي ــذي وض ــايئ ال ــون الجن ــذا القان ــم ه ــن تقيي ــا م ــتور يعفين ــام. وأن الدس ــام الع النظ

ــنة 2020.  ــن اآلن يف س ــتينات، ونح الس
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العرض االفتتاحي

التعقيب األول

محامية ورئيسة جمعية عدالة

ذة جميلة سيوري
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أشــارت األســتاذة جميلــة الســيوري يف مقدمــة تعقيبهــا عــى العــرض االفتتاحــي للســيد وزيــر 

ــة بنظــرة  ــن السياســة الجنائي ــة يتحــدث ع ــا لرجــل دول ــرة، يســتمع فيه ــه ألول م ــدل، إىل أن الع

نقديــة مميــزة يف بعــض مامحهــا، مــرزة أنهــا تــود وضــع السياســة الجنائيــة يف إطارهــا العــام.

ــة هــي رشط عضــوي الســتكال مسلســل مأسســة  ــون السياســة الجنائي ــن ك ــم انطلقــت م ث

الدولــة ودمقرطــة املجتمــع، ومــن كــون السياســة الجنائيــة تلعــب دورا أساســيا يف ضبــط التطــورات 

ــي،  ــطي، والعامل ــه األورو-متوس ــار محيط ــا، أو يف إط ــواء وطني ــرب، س ــا املغ ــي يعرفه ــة الت الحالي

وكــذا رصــد التحــوالت الوظيفيــة مليكانيزمــات العاقــة بــن مؤسســات الدولــة واملجتمــع )مارســة 

ــوين واألمــن  ــة الحقــوق، وضــان األمــن القان ــة، دمقرطــة املجتمــع، حاي العنــف املــرشوع للدول

القضــايئ... (، وبالتــايل، فــإن السياســة الجنائيــة هــي مكــون أســايس.

ــر يف نقطــة واحــدة، وهــي أن النقــاش مل  ــا اختلــف مــع الســيد الوزي ــة: “أن وأضافــت املتدخل

يكــن مغلوطــا، بــل كان نقاشــا مميــزا وحــارضا مببــادرة مــن املجتمــع املــدين واملؤسســات الوطنيــة. 

ــا  ــاش غني ــث كان النق ــذا الخصــوص إىل محطــة 2004، حي ــدة محطــات، وأشــر به ــرف ع ــا ع ك

وخرجنــا فيــه بعــدة خاصــات قويــة.

ــول  ــاع ح ــا باإلج ــا فيه ــي توصلن ــة، والت ــة العدال ــاح منظوم ــة إص ــا محط ــت أيض ــم كان ث

ســت موجهــات مليثــاق إصــاح منظومــة العدالــة، حيــث كان هنــاك نقــاش قــوي ووازن، وكانــت 

مســاهمة املجتمــع املــدين والجمعيــات الحقوقيــة قويــة جــدا. ومــا طرحتمــوه الســيد الوزيــر، كان 

يف قلــب اهتامــات املجتمــع املــدين. وقــد كانــت رهاناتنــا وتطلعاتنــا كبــرة نحــو التعديــل الشــامل 

ــة. للمنظومــة الجنائي

ــة  ــة جنائي ــن، ويف منظوم ــة يف القوان ــة وانتقائي ــات جزئي ــش تعدي ــا نناق ــوم، مازلن ــا الي لكنن

ــرى. ــة األخ ــات العمومي ــل السياس ــة بكام ــا عاق ــرة له خط

فــإذن، عندمــا نعتــر بــأن السياســة الجنائيــة مكــون أســايس مــن السياســات العموميــة، تطــرح 

رضورة لهــا عاقــة مبوضــوع اليــوم، أال وهــي رضورة االلتــزام باملعايــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان يف 

شــموليتها. وهــي معايــر مصــادق عليهــا مــن طــرف املغــرب، كــا ال يجــب الســر يف اتجــاه تجــزيء 

املنظومــة الجنائيــة. ونحــن نتفــق عــى هــذه املنطلقــات املرجعيــة.

أكيــد أن اإلصاحــات املنجــزة منــذ 2004 كانــت تجديديــة، ولكننــا اعترناهــا آنــذاك تقدمــات 

ــة  ــر عــى ترســانة قانوني ــة التوف ــل يف عــدم كفاي Des avancées. غــر أن املشــكل الواقعــي يتمث

فقــط، بــل يجــب تحقيــق نتائــج ملموســة عــى مســتوى تفاعــل منفــذي السياســة الجنائيــة.

ــك  ــة، وال ش ــج ملموس ــن نتائ ــفر ع ــا مل تس ــول به ــة املعم ــة الجنائي ــأن السياس ــا ب ــد أيقن فق

ــع  ــك يرج ــبب يف ذل ــج؟ إن الس ــق أي نتائ ــاذا مل تحق ــك. فل ــى ذل ــوم ع ــق الي ــع متف أن الجمي
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لعــدم توفــر القــدرة لــدى الفاعــل األمنــي، واملؤسســة القضائيــة، واملؤسســة الســجينة عــى مواكبــة 

ــه أيضــا. ــاه إلي ــون، وهــذا معطــى يجــب االنتب ــي طــرأت عــى القان ــات الت التعدي

فــإذا وقفنــا عــى مجمــل اإلشــكاليات املرتبطــة باملنظومــة الجنائيــة، نجــد بــأن الهــوة مازالــت 

شاســعة بــن السياســة الجنائيــة والواقــع، وذلــك ألن فعاليــة السياســة الجنائيــة يجــب أن ترتبــط 

بإحــداث تغيــرات جذريــة عــى املســتوى االقتصــادي، واالجتاعــي، والثقــايف.

فالسياســة الجنائيــة مرتبطــة بالسياســات العموميــة، لذلــك ال بــد مــن الســر يف اتجــاه سياســات 

ــق  ــرى لتحقي ــات أخ ــه إصاح ــب أن تواكب ــاح، يج ــق اإلص ــرد أن ينطل ــة. فبمج ــة مندمج عمومي

ــى  ــات ع ــا إصاح ــب أن تواكبه ــي يج ــة الت ــة الجنائي ــة للسياس ــاء فعالي ــاة، وإعط ــج املتوخ النتائ

ــايف. املســتوى االقتصــادي واالجتاعــي والثق

ــها  ــى رأس ــة وع ــندات املرجعي ــض الس ــزة، وبع ــات املنج ــتغل الرتاك ــن ال نس ــف، نح ولألس

الدســتور، التــي تفتــح آفــاق املراجعــة الشــاملة ملنظومتنــا وسياســتنا الجنائيــة. فلدينــا البــاب الثــاين 

مــن الدســتور املتعلــق بالحريــات والحقــوق األساســية وخاصــة املــواد 20، 21 و22 منــه، والبــاب 

ــة  ــن املارس ــتمدة م ــات مس ــا ضان ــا أيض ــة. ولدين ــلطة القضائي ــتقال الس ــق باس ــابع املتعل الس

ــة،  االتفاقيــة للمغــرب التــي هــي قيــد التطــور. وكذلــك توصيــات ميثــاق إصــاح منظومــة العدال

ــات. ــة للحقــوق والحري ــة القضائي ــز الحاي ــق بتعزي ــث املتعل خاصــة الهــدف االســرتاتيجي الثال

وقــد ورد ذلــك يف مذكــرة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان بهــذا الخصــوص. وهنــاك أيضــا 

ــل إعــان ســالفادور،  ــة مث ــا التطــورات الدولي ــة الناجعــة التــي جــاءت به ــة الدولي النظــم الجنائي

ومــرشوع الدوحــة... لقــد كان النقــاش حيــا وغنيــا، ولكننــا مل ننتبــه إىل تركيبــه مــن أجــل التقــدم 

نحــو الهــدف، أال وهــو إصــاح السياســة الجنائيــة.

ــد  ــاة واحــرتام قواع ــدى مراع ــن يف نظــري يف م ــة، تكم ــم السياســة الجنائي ــات تقيي إن منطلق

ــة.  ــة العادل املحاكم

طبعــا النقــاش الفلســفي مهــم، ولكننــا اليــوم يجــب أن نربــط السياســة الجنائيــة مبــدى احرتامها 

ومراعاتهــا لقواعــد املحاكمــة العادلــة، ومــدى اســتحضارها للجــدوى مــن العقوبــة، وكذلــك جعــل 

ــا  ــدى مراعاته ــن، وم ــات واملواطن ــايئ للمواطن ــن القض ــة األم ــة يف خدم ــة الجنائي ــد العدال قواع

ــة  ــز، الحري ــدم التميي ــة، املســاواة، وع ــة يف الكرام ــة، املتمثل ــادئ املرجعي لألســس الفلســفية، واملب

وحريــة املعتقــد، حايــة الخصوصيــة والحميميــة. ويف نظــري، هنــاك مدخــان للقــول بأننــا نتوفــر 

عــى سياســة جنائيــة فعالــة وضامنــة لحقــوق اإلنســان: 

املدخــل أول يتعلــق باملاءمــة مــع الدســتور واملواثيــق الدوليــة، واالنطــاق مــن ماحظــات 	 

آليــات املعاهــدات. 
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ــة 	  ــا ســأركز أساســا عــى مقارب ــة.  وهن ــات عرضاني ــق بإعــال مقارب ــاين يتعل واملدخــل الث

ــايئ. ــون الجن ــادة صياغــة شــاملة للقان ــوع االجتاعــي بشــكل أفقــي، إلع الن

ثم يف العاقة باملسطرة الجنائية يجب:

مراجعة نظام املساعدة القضائية، ألنه يساعد عى الولوج إىل العدالة.	 

توسيع وتنويع نطاق العقوبات قدر اإلمكان.	 

اعتبار مختلف قواعد املسطرة الجنائية من النظام العام.	 

القضاء عى التمييز يف املتابعات، وإعال مبدأ املساواة...’’.	 

ــرا  ــن أط ــن اللذي ــول املرشوع ــية ح ــات األساس ــرض املاحظ ــتاذة لع ــت األس ــك، انتقل ــد ذل بع

ــة: ــة الجنائي املنظوم

“فــأوال، ليــس لدينــا ديباجــة مرجعيــة توضــح املرجعيــة الحقوقيــة والســقف يف املاءمــة مــع 

الدســتور، ويف املارســة االتفاقيــة. كــا توضــح نيــة املــرشع اليــوم، ألن القانــون ليــس قاعــدة ثابتــة، 

بــل يتطــور مــع املجتمــع، ويجــب معرفــة الســقف، حتــى نعمــل عــى رفــع هــذا الســقف مســتقبا.

كــا أن هنــاك التباســا بــن املرجعيــة الدينيــة، واملرجعيــة الحقوقيــة، واملرجعيــة »األخاقيــة«، 

إىل جانــب احتفــاظ مــرشوع القانــون الجنــايئ بنفــس البنيــة التــي تكــرس نفــس الفلســفة الجنائيــة 

ــق  ــا يتعل ــا في ــة، خصوص ــات الدولي ــع االلتزام ــة م ــة، واملتعارض ــز والذكوري ــى التميي ــة ع القامئ

ــقه  ــي يف ش ــار املرجع ــس اإلط ــك بنف ــان كذل ــظ املرشوع ــا احتف ــاء. ك ــانية للنس ــوق اإلنس بالحق

ــايف. اإليديولوجــي والثق

ويظهــر مــن خــال املرشوعــن، االســتمرار يف اعتــاد مقاربــة تقــول بالحيــاء واألخــاق العامــة، 

ــي،  ــب اســتمرار تحكــم الهاجــس األمن ــة. هــذا إىل جان ــة الحقوقي ــاد الفلســفة واملقارب ــدل اعت ب

ــة  ــاس خلفي ــى أس ــة، وع ــة والجاعي ــم الفردي ــن وحرياته ــوق املواطن ــاب حق ــى حس ــك ع وذل

تقليديــة وأخاقيــة، مــع هيمنــة االنتقائيــة يف التعاطــي مــع اإلصاحــات، عــوض اإلصــاح الجــذري 

ــة شــمولية وتشــاركية’’. وفــق مقارب
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العرض االفتتاحي

التعقيب الثاني

محامي بهيئة القنيطرة

ذ محمد خطاب
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ــر كفيلســوف  ــع الســيد الوزي ــيتفاعل م ــه س ــة، إىل أن ــد خطــاب يف البداي ــتاذ محم ــار األس أش

ورجــل سياســة، وكحقوقــي وإنســان لــه خلفيــة تنويريــة. ثــم اسرتســل يف الحديــث: “أعتقــد بــأن 

ــس  ــن واضحــة، ال لب ــا قوان ــي تنعكــس مــن خــال كونه ــد، هــي الت ــة ألي بل الترشيعــات الجنائي

فيهــا، بســيطة وغــر معقــدة، ومنســجمة يف مقتضياتهــا مــع احــرتام هــذا البلــد لحقــوق اإلنســان، 

ــه األساســية. وضــان حريات

فالدولــة كــا هــو معــروف، يف ســعيها إىل خلــق االســتقرار لفائدتهــا داخــل املجتمــع، تلجــأ إىل 

اتخــاذ اجــراءات مــن شــأنها أن متــس بحريــة الفــرد، وأن تحــد منهــا. لذلــك يتدخــل القانــون لحايــة 

حــق الفــرد يف الدفــاع عــن نفســه، أثنــاء رسيــان مراحــل الخصومــة الجنائيــة، والتــي يكــون فيهــا 

الفــرد محــط البحــث أو التحقيــق أو املحاكمــة أو تنفيــذ العقوبــة.

إن الترشيــع مهــا بلــغ مــن ســمو ومــن ضــان للحقــوق األساســية للفــرد، ال ميكــن أن يعمــل 

عــى تحقيــق الغايــة التــي ســن مــن أجلهــا إذا مل يطبــق تطبيقــا ســليا، أو إذا مل يكــن املســؤولون 

عــن مارســة تنفيــذ القانــون خــال كافــة املراحــل يف املســتوى الائــق؛ مــن ســمو األخــاق، ونقــاء 

الضمــر واالســتقال التــام.

ولهــذا، أصبحــت العاقــة بــن النــص الترشيعــي، والطريقــة التــي يتــم بهــا تطبيــق هــذا النــص، 

ســواء مــن حيــث التفســر، أو مــن حيــث التجــاوز، أو حتــى الخــرق، مــن املياديــن الهامــة الجديــرة 

بالدراســة، وســر أغوارهــا. وفعــا نحــن يف حاجــة إىل ذلــك.

إذن أقــول بــأن العنــارص الثاثــة التــي حددهــا مــرشوع القانــون الجنــايئ يف فصلــه األول، هــي 

ــة  ــم، وسياس ــة التجري ــي سياس ــة، وه ــة الجنائي ــة للسياس ــة الثاث ــع القانوني ــدد املواضي ــي تح الت

ــر الوقــايئ. العقــاب، وسياســة التدب

ــل وكــا أوضــح  ــا، ب ــة يف عمقه ــة الظاهــرة اإلجرامي ــة ال تكفــي ملحارب هــذه السياســة الجنائي

ذلــك املؤمتــر الســادس لهيئــة األمــم املتحــدة بشــأن مكافحــة الجرميــة املنعقــد ســنة 1980، الــذي 

نــص عــى أن اســرتاتيجية منــع الجرميــة ال ميكــن أن يقتــر عــى نظــام القضــاء الجنــايئ لوحــده. 

إذ أن أكــر السياســات تأثــرا، تتمثــل يف توفــر حلــول للمشــاكل االجتاعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة 

التــي تؤثــر عــى قطاعــات كبــرة مــن الســكان.

ــة  ــل الدول ــن قب ــتعملة م ــة، املس ــائل الزجري ــوع الوس ــي مجم ــي ه ــة الت ــة الجنائي والسياس

ملواجهــة الجرميــة حســب وجهــة النظــر التقليديــة، لكــن عــى ضــوء العلــوم الحديثــة، مــن علــم 

ــة، إىل  ــة والرتبوي ــا تتســع لتشــمل الوســائل الوقائي ــم اإلجــرام، فإنه ــاع، وعل ــم االجت النفــس وعل

ــة. ــراءات الزجري ــب اإلج جان
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تعتــر سياســة التجريــم مــن أهــم جوانــب السياســة الجنائيــة، بتمييزهــا الواضــح بــن مــا هــو 

ــا هــو إجــرايئ. فاملــرشع مــن أجــل رصــد أســباب االضطــراب االجتاعــي،  ــوين موضوعــي، وم قان

ومتكــن القــايض الزجــري مــن تحديــد الفعــل والعقوبــة املامئــة، يقــوم بعمليــة تجريــم معتمــدة 

عــى ثاثــة عنــارص، وهــي الوجــود املســبق للنــص القانــوين، والنشــاط الخارجــي، والنشــاط الداخي.

وهنــاك أســئلة كثــرة تطــرح حــول واقــع سياســة التجريــم وآفاقهــا يف القانــون املغــريب. إنهــا 

أســئلة الفعاليــة واملرشوعيــة، ليــس فقــط املرشوعيــة الدســتورية، وإمنــا املرشوعيــة املســتمدة مــن 

مــدى احرتامنــا اللتزاماتنــا عــى مســتوى املواثيــق الدوليــة، وطبعــا عــى املســتوى الداخــي.

وبخصــوص القانــون الجنــايئ، أود أن أقــول بــأن هــذا القانــون، يعــود إىل مــا قبــل تاريــخ وضعــه. 

ــامية يف  ــة اإلس ــايس، والرشيع ــدر أس ــي كمص ــون الفرن ــي القان ــا ه ــتقي منه ــي اس ــادر الت فاملص

بعــض الجوانــب.

وإذا نظرنــا فقــط مــن زاويــة القانــون الفرنــي، فــإن عمــر هــذا القانــون يعــود إىل القرن التاســع 

ــة  ــة واالقتصادي ــروف التاريخي ــل الظ ــد. ولع ــا بع ــا في ــي عرفه ــادة الت ــح والزي ــع التنقي ــرش، م ع

واالجتاعيــة، التــي دعــت املــرشع الفرنــي، خــال ذلــك العهــد إىل وضــع تصــور معــن لعمليــة 

التجريــم، ليســت هــي التــي ميكــن أن توحــي للمــرشع املغــريب يف القــرن الواحــد العرشيــن.

فاملقاربــة األوىل هــي مقاربــة زمنيــة، تتعلــق باملعــارصة واالســتجابة لــكل املشــاكل املطروحــة 

يف زمــن معــن، ومجتمــع معن.أمــا تطعيــم املجموعــة الجنائيــة ببعــض املبــادئ املســتوحاة بصــورة 

مــن الصــور مــن الرشيعــة، فإنهــا مل تعمــل إال عــى زيــادة التأكيــد عــى التناقــض بــن واقــع الترشيع 

ــون،  ــق القان ــل وتطبي ــة املــرشع واإلرادة السياســية للقامئــن عــى تنزي ــن ني وواقــع املارســة، وب

ونشــر هنــا إىل املثــال املتعلــق ببيــع الخمــر الــذي يثــر يف بعــض األحيــان إحساســا بعــدم الجديــة 

وعبثيــة مأســاوية، تجعــل الكثريــن يشــككون يف النوايــا لبنــاء دولــة القانــون.

وعليــه، فــإن االعتــاد عــى الرشيعــة كمبــادئ ســامية تهــدف إىل بنــاء مجتمــع عــادل، مل تتــم 

ــون  ــي، إىل قان ــون الفرن ــل نســخة القان ــع املغــريب إال بشــكل مشــوه، ومل تنجــح يف تحوي يف الواق

مغــريب أصيــل.

فــإذا كانــت مرشوعيــة القوانــن تقتــي مطابقتهــا لــروح الدســتور ومقتضياتــه، فــإن املرشوعيــة 

ــن  ــتمدة م ــة املس ــا للمرشوعي ــة فع ــن محرتم ــة إن مل تك ــتبقى ناقص ــتور، س ــة إىل الدس باإلضاف

التزامــات املغــرب عــى املســتوى الــدويل.

ــات  ــن الروري ــة م ــم ملجموع ــة التجري ــة سياس ــة مراجع ــرض مواكب ــع اآلن يف ــا أن الواق ك

ــا يف: ــل أساس تتمث

رضورة املراجعــة الشــاملة للقوانــن املدنيــة والتجاريــة، وخاصــة املنظمــة لــألوراق التجاريــة 	 
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والــرشكات واملؤسســات البنكيــة، لتدعيــم وتنظيــم تلــك املؤسســات، وتطويــر الجــزاء املــدين.

رضورة التصــدي للمشــاكل الجديــدة التــي تطرحهــا املرحلــة االجتاعيــة الحاليــة، بتعزيــز 	 

مراقبــة حركيــة األمــوال، واإلثــراء غــر املــرشوع، ومراقبــة مداخيــل موظفــي الدولــة.

ــايئ، 	  ــع الجن ــز الترشي ــم تعزي ــات، ث ــال الحري ــيع مج ــة وتوس ــن السياس ــل ب رضورة الفص

ــراد. ــوق األف ــات وبحق ــر بالحري ــق األم ــا يتعل ــة عندم خاص

إن غايــة الترشيــع هــي إدخــال الســعادة عــى املواطنــن، وكل ترشيــع ال يصــل هــذا املبتغــى، 

يعتــر بعيــدا عــن الواقــع.

ــن  ــن االقتصادي ــر م ــميث« يعت ــأن »آدم س ــم ب ــا نعل ــا جميع ــول بأنن ــر، أود أن أق ويف األخ

الكبــار، ولكنــه كان أيضــا فيلســوفا وألــف كتبــا يف هــذا البــاب، وقــد أعطــت الفلســفة لهــذا الهــرم 

ــرا. االقتصــادي بعــدا إنســانيا كب

وأمتنــى مــن الســيد الوزيــر الفيلســوف، أن يســاهم يف هــذه النقلــة لنعيــش يف مجتمــع حريــات 

جديــر بــأن نعيــش فيــه، وجديــر بنــا أن ندافــع عنــه وندعمــه’’.
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العرض االفتتاحي

تفاعل السيد وزير العدل مع المعقبين
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ــة الســيوري،  ــه مــع التعقيــب األول لألســتاذة جميل ــر العــدل، يف إطــار تفاعل أكــد الســيد وزي

والتعقيــب الثــاين لألســتاذ محمــد خطــاب، أن املجتمــع املــدين ســاهم يف مختلــف الحــوارات التــي 

عرفتهــا بادنــا بخصــوص إصــاح العدالــة، بتقديــم اقرتاحــات لتطويــر املنظومــة الجنائيــة، ولتجويــد 

نــص مــرشوع القانــون الجنــايئ، ونــص مــرشوع قانــون املســطرة الجنائيــة.

وبخصــوص الحــوار الوطنــي حــول ميثــاق إصــاح العدالــة، أشــار إىل أنــه كان مــن املفــرتض عــى 

مــن يؤطــر ويقــود النقــاش أن يكشــف عــن أوراقــه، مــرزا بــأن مــا تــم الوصــول إليــه، عقــب هــذا 

الحــوار، هــو فقــط مــا تضمنــه الدســتور فيــا يتعلــق بفصــل الســلط، حيــث تــم إنشــاء مجلــس 

أعــى للســلطة القضائيــة، وكــذا نقــل اختصاصــات وزارة العــدل إىل رئاســة النيابــة العامــة. أمــا عــن 

القانــون الجنــايئ الــذي يضــم أزيــد مــن 600 مــادة، فقــد تــم تقديــم مــرشوع بخصوصــه يحتــوي 

عــى 83 مــادة فقــط )مــرشوع القانــون رقــم 10.16(، يف نهايــة الواليــة الترشيعيــة الســابقة، دون 

ــب  ــر برتتي ــق األم ــك، وهــل يتعل ــم ذل ــب ت ــق أي ترتي ــك، متســائا عــن » وف ــح أســباب ذل توضي

كرونولوجــي حســب املــواد، أم حســب أولويــات وأجنــدة معينــة ؟

واســتطرد املتحــدث بالقــول: “إن هنــاك مــن يعتقــد بــأن هــذا املــرشوع املعــروض حاليــا عــى 

ــه  ــة ل ــات، والحــال أن ال عاق ــة بالحري ــه عاق ــواب، ل ــس الن ــع مبجل ــة العــدل والترشي أنظــار لجن

ــات  ــة املرجعي ــا معرف ــه: “كان بودن ــا بأن ــوص’’، مضيف ــذا الخص ــاري به ــاش الج ــات وبالنق بالحري

والخلفيــات التــي تحكــم هــذا التعديــل، أمــا بالنســبة يل، فقــد كنــت يف املعارضــة حينــا تــم تقديــم 

ــاد  ــر - اإلتح ــيد الوزي ــزب الس ــارة إىل أن ح ــداده’’. )يف إش ــة يل يف إع ــة وال فاصل ــرشوع، ال نقط امل

ــة الســابقة(. ــة الترشيعي االشــرتايك للقــوات الشــعبية - كان ينتمــي إىل املعارضــة خــال الوالي

وأضــاف املتحــدث بــأن املطــروح حاليــا، ليــس التصويــت التفصيــي عــى مــواد املــرشوع، كــا 

ــا  ــة، ويجــب تناوله ــة الجدي ــة، وإمنــا هــي يف غاي يعتقــد البعــض، فاألمــور ال تطــرح بهــذه الكيفي

بالكيفيــة التــي تــم التطــرق إليهــا يف عرضــه االفتتاحــي.

ثــم شــدد املتحــدث عــى أنــه: »إذا كان القانــون الجنــايئ يجــب أن يحمــي النظــام العــام، وأن 

مــا يجمــع األمــة هــو الدســتور، فيجــب االحتــكام إىل هاتــه الوثيقــة التــي صوتــت عليهــا األمــة، 

والتــي تنــص عــى أربــع ثوابــت جامعــة وهــي » اإلســام الســمح، واالختيــار الدميقراطــي، وامللكيــة 

ــة، وال  ــة الجنائي ــرتة السياس ــب دس ــك« يج ــا«، ولذل ــكل روافده ــة ب ــدة الوطني ــتورية والوح الدس

يجــب اعتــاد مرجعيــة أخــرى، عــدا الدســتور الــذي أفــرد بابــا خاصــا للحقــوق والحريــات.«

ــن  ــة، لك ــطرة الجنائي ــات يف املس ــوق والحري ــاج الحق ــب إدم ــه يج ــى أن ــدث على ــد املتح وأك

عــى أســاس أن نتفاهــم حــول ماهيــة الحريــات؟ فهــل الحريــة هــي اإلســاءة إىل الغــر مــن خــال 

حريــة التعبــر، وتشــويه ســمعته وذمتــه، وبالحــق يف الصــورة والــرشف والحميميــة؟، مضيفــا بــأن: 

ــا أن  ــة.«. ك ــة وانتقائي ــت تجزيئي ــان ليس ــوق اإلنس ــة، وحق ــون متكامل ــب أن تك ــة يج »املنظوم
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»النظــام العــام ليــس ســكونيا، بــل يتغــر عر الزمــن، ويجب أخــذه يف حركيتــه وتطــوره وديناميكيته. 

فــا كان مباحــا يف زمــن معــن كالنخاســة والعبوديــة مثــا، أصبــح اليــوم محرمــا ومجرمــا بقوانــن«.

ــور، ألن  ــب التط ــب أن تواك ــة، يج ــة الجنائي ــر إىل أن املنظوم ــت الوزي ــرى، لف ــة أخ ــن جه م

ــرش،  ــار بالب ــة، واالتج ــرة الري ــاب والهج ــة اإلره ــة ملحارب ــة الدولي ــرط يف املنظوم ــرب منخ املغ

ــم  ــاج جرائ ــب إدم ــا يج ــه حالي ــا أن ــارات. ك ــرة للق ــة العاب ــة املنظم ــوال، والجرمي ــض األم وتبيي

جديــدة يف القانــون الجنــايئ، مثــل الجرائــم املنصــوص عليهــا يف القانــون اإلنســاين الــدويل كاإلبــادة، 

ــم ضــد اإلنســانية. ــم الحــرب والجرائ وجرائ

وأكــد املتحــدث بــأن: »هــذا البعــد الحقوقــي يف مرجعيتــه الكونيــة، يجــب أن يدمــج يف القانــون 

الجنــايئ«، فالقانــون الجنــايئ »ال يجــب أن يدخــل مقتضيــات احرتازيــة مــن حقــوق اإلنســان، بــل 

عــى العكــس، يجــب أن يدمــج مقتضيــات حــول حقــوق اإلنســان، ويحميهــا ويعاقــب مــن ميــس 

ــة،  ــذه الني ــن ه ــب أن يعل ــايئ، يج ــون الجن ــرشع يف القان ــد أن ي ــن يري ــرا إىل أن: »م ــا.«، مش به

ويــرح بهــذه الفلســفة واملرجعيــة«.

ثــم واصــل قائــا: » إن مــا هــو مضمــن يف مــرشوع القانــون الجنــايئ، ال أجــد فيــه نفــي وال 

ميثلنــي، ولذلــك أنــا غــر معنــي مبــا طــرح يف الحكومــة الســابقة قبــل أربــع ســنوات. واعتقــد بــأن 

النقــاش حــول املوضــوع يجــب أن يســتمر حتــى ال يقــع أي انــزالق أو اختــزال أو تشــويش أو افتعال 

ملعســكرين، كــا وقــع ســابقا مــع مدونــة األرسة. والنزعــة الدســتورية يجــب أن تكــون قويــة، مــا 

دام هنــاك دســتور توافقــت وأجمعــت عليــه األمــة«.

ــا مل نســتثمر  ــا، وأنن ــي تجمعن ــة الت ــدد، والدســتور هــو اللحم ــع متع وأضــاف: » نحــن مجتم

الدســتور بالشــكل الــازم، وأن املعيــار الوحيــد إلنتــاج العقوبــة والتجريــم هــو الدســتور. وأعتقــد 

بأنــه مل يتــم اســتثار كل مــا يتضمنــه الدســتور بالشــكل الــازم«، مذكــرا بالرســالة امللكيــة املوجهــة 

للمناظــرة الدوليــة حــول االســتثار والعدالــة املنعقــدة مبراكــش، حيــث أكــد »أن السياســة الجنائيــة 

يجــب أن تحمــي النظــام العــام، يف احــرتام تــام للحقــوق والحريــات«.
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اســتهل النقيــب محمــد مصطفــى الريســوين عرضــه بالتذكــر عــى أنــه منــذ ســنة 1990، ســجل 

املجلــس االستشــاري لحقــوق اإلنســان أن املغــرب ال يتوفــر عــى سياســة جنائيــة واضحــة املعــامل، 

ــي  ــادئ الكــرى الت ــاج بعــض املب ــم إدم ــة لســنة 2002، ت ــه مبناســبة إصــاح املســطرة الجنائي وأن

نصــت عليهــا العديــد مــن املواثيــق الدوليــة يف قانــون املســطرة الجنائيــة الــذي اعتمــد أنــداك. 

وأوضــح املتحــدث أنــه فيــا بعــد، أنجــز املجلــس االستشــاري لحقــوق اإلنســان دراســة علميــة 

مســتفيضة حــول قانــون املســطرة الجنائيــة ســنة 2009، حيــث اســتقر رأي اللجنــة املكلفــة 

باملوضــوع، عــى أنــه لوضــع سياســة جنائيــة، هنــاك مبــادئ أساســية يجــب عــى املــرشع أن يأخــذ 

بهــا عنــد وضــع أي مســطرة جنائيــة مقبلــة، وأنــه ال بــد مــن اإلنصــات ملختلــف الفاعلــن، ســواء 

يف املجــال االقتصــادي أو االجتاعــي أو القانــوين، وذلــك مــن أجــل اإلملــام بــكل مــا يــروج يف البلــد.

وســجل النقيــب محمــد مصطفــى الريســوين وجــود تذبــذب يف الفكــر القانــوين املغــريب، بــن 

االتجــاه الوضعــي، واالتجــاه اإلســامي، واالتجــاه التوفيقــي، بــن مــا هــو وضعــي ومــا  هــو إســامي، 

مشــرا إىل أن األحــداث التــي حصلــت يف البلــد خــال ســنة 2003، حولــت املســار الفكــري القانــوين 

ــي  ــن، حيــث أن املشــاريع الت ــر بشــكل واضــح عــى وضــع القوان ــا، مــا أث املغــريب تحــوال جذري

اعتمــدت فيــا بعــد، تضمنــت فصــوال تتكــون مــن عــرشات الفقــرات، وأنــه لحــد الســاعة مل يعــرف 

القانــون الجنــايئ واملســطرة الجنائيــة تعديــا شــاما.

ــض  ــا يف بع ــة أنن ــرب، »لدرج ــة يف املغ ــة جنائي ــود لسياس ــه ال وج ــى أن ــدث ع ــدد املتح وش

األحيــان ال نعــرف مــاذا نجــرم، ومــاال نجــرم يف ظــل وجــود خلــل عــى مســتوى الترشيــع.«، موضحــا 

بأنــه تــم العمــل يف إطــار الخطــة الوطنيــة مــن أجــل الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان، »عــى وضــع 

مبــادئ أساســية يجــب األخــذ بهــا خــال وضــع القوانــن، مبــا فيهــا املســطرة الجنائيــة. وقــد وضعنــا 

ــتباق  ــا اس ــن خاله ــا م ــة، توخين ــق بالحاي ــراءات تتعل ــر واإلج ــادئ والتداب ــن املب ــة م مجموع

املــرشع الجنــايئ، لــي يأخــذ بعــن االعتبــار تلــك املبــادئ أثنــاء وضــع مــرشوع للمســطرة الجنائيــة.« 

ــة لحقــوق اإلنســان حــول  ــة ســابقة موجهــة للمنظمــة املغربي وبعــد أن ذكــر النقيــب بتوصي

ــة، اســتطرد بالقــول: ــق باملســطرة الجنائي ــة تتعل ــة أو دولي ــدوة وطني ــم ن تنظي

“ لقــد اقرتحــت عــى نفــي عندمــا دعيــت إىل املشــاركة يف هــذه النــدوة القانونيــة، أن أخــوض 

ــد إعــداد أي مســودة مــرشوع  ــا عن ــي يجــب احرتامه ــع الت ــادئ األساســية للترشي يف موضــوع املب

ــة أو  ــة. وكان ســبيي إىل هــذا البحــث أساســا؛ هــو أن قواعــد املســطرة الجنائي للمســطرة الجنائي

قواعــد اإلجــراءات الجنائيــة، كــا يقــول إخوتنــا يف املــرشق، هــي قواعــد تضبــط الحقــوق وتكــرس 

مبــدأ قرينــة الــراءة، وتعمــل عــى ضــان املحاكمــة العادلــة ألي شــخص أحيــل إىل القضــاء بغــض 

ــامل، شــفافة  ــط واضحــة املع ــق ســن ضواب ــن طري ــك ع ــه، وذل ــة املنســوبة إلي ــن الجرمي النظــر ع

املرامــي، تضمــن للجميــع االطمئنــان إىل القضــاء، والثقــة يف العدالــة’’.
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ــوان: “قانــون املســطرة الجنائيــة حامــي  ــه عن ــار ل ــه الــذي اخت ويف املحــور األول مــن مداخلت

ــر  ــو أم ــة ه ــطرة الجنائي ــون للمس ــرشوع قان ــة م ــتاذ أن صياغ ــح األس ــات’’ أوض ــوق والحري الحق

معقــد جــدا، ويتطلــب رشوطــا موضوعيــة وأخــرى شــكلية يكــون هدفهــا األســمى، حفــظ كرامــة 

املواطــن وحايتــه مــن القمــع والعنــف والتعذيــب واســتخاص االعرتافــات عــن طريــق اســتعال 

اإلكــراه، ماديــا كان أو معنويــا. وهــي يف الختــام، قواعــد نظمتهــا اإلنســانية خــال أزمنــة وعصــور 

متعاقبــة، وجــاء الكثــر منهــا منــزال مــن العــي القديــر عــى رســله املكلفــن بتبليــغ رســالته اإللهيــة. 

وقــد يتســاهل املــرء مــع صياغــة قواعــد القانــون الجنــايئ، ولكنــه ال يحــق لــه التســاهل ولــو بكلمــة 

أو حــرف، عندمــا يتعلــق األمــر بقانــون يضبــط حــق الحريــة وحــق الكرامــة ويحافــظ عــى إنســانية 

اإلنســان ويضمــن أمنــه القضــايئ.

ــادئ األساســية  ــم، يضيــف األســتاذ: “ اســتخلصنا جميعــا يف دراســات متعــددة، أن املب ومــن ث

التــي يجــب مراعاتهــا عنــد صياغــة أي قانــون يرمــي إىل ضبــط مســار البحــث والتحقيــق وســلطة 

ــة  ــتجاء الحقيق ــرة يف اس ــذه األخ ــم دور ه ــم، ث ــة إىل املحاك ــة واإلحال ــا يف املتابع ــة ودوره النياب

ــادئ هــي: والنطــق بالحكــم، هــو إعــان لهــذه الحقيقــة عــى العمــوم، وهــذه املب

أوال: قرينة الراءة.	 

ثانيا: الحق يف محاكمة عادلة.	 

ثالثا: املساواة.	 

رابعا: الرشعية.	 

حامسا: الكرامة.	 

سادسا: استقال القضاء.	 

سابعا: مقاربة النوع االجتاعي.	 

ثامنا: حاية الضحايا.	 

وال يســع الوقــت هنــا لــرشح كل مبــدأ مــن هــذه املبــادئ، املهــم واألســايس، هــو أن تعمــل أيــة 

مســودة ملــرشوع قانــون املســطرة الجنائيــة، عــى حفظهــا عــى األقــل، وذلــك انطاقــا مــن الديباجــة 

التــي يجــب أن تتضمنهــا املســودة، والتــي يجــب أن تعمــل عــى رشح السياســة الجنائيــة املطبقــة، 

وتفســر تلــك املبــادئ األساســية. 

ــروض  ــة املع ــون املســطرة الجنائي ــت مســودة مــرشوع قان ــا إذا كان ــى التســاؤل اآلن ع ويبق

ــا؟  ــة عــى إشــاعة تطبيقه ــادئ، وعامل ــا، مســتوحاة مــن هــذه املب حالي

وقبــل الجــواب عــى هــذا الســؤال، ال بــد مــن التذكــر بــأن املغــرب خــال فــرتة الحايــة، كان 

مقســا إىل إدارة دوليــة يف طنجــة، وإدارة اســبانية يف الشــال، وإدارة فرنســية يف الجنــوب، وكانــت 
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كل إدارة تتوفــر عــى قانونهــا الجنــايئ. وهــذه القوانــن، مل تكــن تعاقــب عــى الفســاد أو الســكر أو 

اإلفطــار يف شــهر رمضــان..، فصانعــوا تلــك القوانــن مل تكــن يف ذهنهــم فكــرة اســتلهام الترشيــع مــن 

اإلســام أو الرشيعــة اإلســامية.

وأعتقــد بــأن الفكــر القانــوين املغــريب كان ميكــن أن يتطــور نحــو االنفتــاح، لــو أخذنــا مبقتضيــات 

ــق يف  ــة مبناط ــت مطبق ــي كان ــة الت ــد العرفي ــض القواع ــن، أو ببع ــك القوان ــودة بتل ــت موج كان

الجنــوب. لكننــا اليــوم، ملزمــون بتفعيــل دســتور 2011، وهــو دســتور الحقــوق والحريــات. وبنــاء 

عــى املقتضيــات الــواردة يف الدســتور، ال بــد أن تقــوم املســطرة الجنائيــة بــدور الحامــي للحريــات 

والحقــوق واألمــن. 

أمــا بخصــوص التســاؤل املطــروح، فــإن الجــواب ســهل وصعــب يف نفــس الوقــت. فهــو ســهل 

بحكــم أن القــراءة األوليــة لــه توضــح أنــه بعيــد عــن االســتجابة لهــذه املبــادئ، فاملســودة تحــوم 

حــول كل مبــدأ لتجعــل تطبيقــه بيــد أجهــزة األمــن والنيابــة العامــة، بنــاء عــى مزاجيــة كل شــخص 

ــار أن املســودة  ومقــدار توفــر حــس احــرتام حقــوق اإلنســان لديــه، وهــو أمــر خطــر، عــى اعتب

ــه  ــتبه في ــق املش ــرب، كح ــبة للمغ ــة بالنس ــدة وذات أهمي ــات جدي ــا مقتضي ــن ثناياه ــم ب تض

ــداء مــن الســاعة األوىل لوضعــه تحــت الحراســة، وكالتســجيل  املوقــوف يف االتصــال باملحامــي ابت

الســمعي البــري لاســتجوابات، إذا تعلــق األمــر بجنايــة أو جنحــة تتجــاوز العقوبــة املقــرر لهــا 

ســنتن، وكاعتبــار املراقبــة القضائيــة بديــا لاعتقــال االحتياطــي، وكتدبــر القيــد اإللكــرتوين املعتمــد 

يف عــدة نصــوص )مــواد 161 –1/174 -  2/174 -  3/174(، ولــن أطيــل عليكــم يف هــذا املوضــوع 

إذ ميكــن اقــرتاح تنظيــم نــدوة، أو إعــداد دراســة مفصلــة لهــذا املــرشوع، وســيتم عندئــذ التعــرض 

لــكل مــواد املــرشوع بالتفصيــل الــازم’’.

ليطــرح األســتاذ بعــد ذلــك الســؤال العريــض: “ هــل كان رضوريــا عــرض مــرشوع جديــد لقانــون 

ــه إال إحــدى عــرشة ســنة؟ » كــا يطــرح  ــا مل متــر علي ــون املطبــق حالي ــة، والقان املســطرة الجنائي

ســؤال آخــر: » هــل كان مــن الــازم إعــداد مــرشوع متكامــل لقانــون املســطرة الجنائيــة عــى ضــوء 

دســتور 2011 املفعــم بالفصــول الحاميــة للحقــوق والحريــات بــدل عــرض تعديــات متــس بنــودا 

هنــا وهنــاك، وتجعــل املــواد املكــررة تقــارب يف العــدد املــواد األصليــة؟ «. وأخــرا، » هــل كان مــن 

الــازم تعديــل النــص الحــايل، وهــو الزال مل يعــرف بعــد تطبيقــه الســليم، وعــى ســبيل املثــال فقــط 

مســتجدات املــادة 66 منــه؟«.

كــا عــر املتحــدث عــن ميلــه إىل الــرتوي يف موضــوع قانــون املســطرة الجنائيــة، والعمــل عــى 

إعــداد مــرشوع متكامــل، والعــودة إىل بعــض القواعــد التــي نــص عليهــا قانــون املســطرة الجنائيــة 

الصــادر ســنة 1959، وهــو قانــون متقــدم ومتطــور يف إبانــه، عــى أن األخــذ بهــذا الــرأي، حســب 
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ــد  ــان إال بع ــى الرمل ــدم عرضــه ع ــذا املــرشوع، وع ــاء ه ــة بإرج ــا إىل املطالب ــيقودنا حت ــه س قول

اســتكال مناقشــته وإثرائــه وإغنائــه بتصويــب وتنقيــح مــا شــابه مــن خلــل’’.

أمــا بخصــوص املحــور الــذي عنونــه األســتاذ ب: “املــرشوع ومبــادئ الترشيــع’’ فقــد عــر مــن 

ــه قاعــدة عامــة وهــي أن الشــك يفــر  ــذي تتفــرع عن ــراءة، وال ــة ال ــدأ قرين ــه عــى أن مب خال

لصالــح املتهــم، مل يكــن ظاهــر ظهــورا قويــا أو إلزاميــا بــل وحتــى واجــب اإلعــال، نظــرا ملــا نصــت 

عليــه مــواد املــرشوع مــن منــح ســلطات واســعة للضابطــة القضائيــة املكلفــة بالبحــث التمهيــدي، 

ــك عــن  ــة، وذل ــة مرتبطــة باملزاجي ــر مــن اإلجــراءات الحائي ــة العامــة، ثــم جعــل كث وكــذا النياب

طريــق النــص عــى ذلــك بألفــاظ مــن قبيــل »ميكــن« ويجــوز إلــخ...« )عــى ســبيل املثــال مــواد -15

51-47-40(. وأنــه ال يظهــر أن املــرشوع قــد اعتمــد مبــدأ الحــق يف محاكمــة عادلــة عندمــا جعــل 

التحقيــق اختياريــا، وهــو أمــر يعصــف بجميــع قواعــد املحاكمــة العادلــة.

ــا جــاء بحــق االخــرتاق، وهــو  ــة عندم ــدأ الرشعي ــام بخــرق مب ــى أن املــرشوع ق ــد ع ــا أك ك

أمــر خطــر منــح للســلطات األمنيــة املغربيــة، وكــذا ملثياتهــا مــن الــدول األجنبيــة. األمــر الــذي 

ــخ املحاكــات املشــبوهة  ــخ املغــرب، تاري ــا إىل لحظــات مفزعــة مــن تاري مــن شــأنه أن يعــود بن

واملبنيــة عــى شــهادات املندســن)املخرتقن(، مذكــرا الحضــور مبحاكمــة مراكــش الكــرى، “وباملنــدس 

املخــرتق املســمى املناضــل محمــد “ ومــا جــره ذلــك مــن ويــات عــى حــوايل 170 شــخصا، مــن 

بينهــم شــباب اعتــر حينهــا نــواة لنخبــة واعــدة يف القــرن العرشيــن.

حيــث حــذر األســتاذ مــن  االخــرتاق الــذي جــاء بــه هــذا املــرشوع )م 82/ 11 -م 713( والــذي 

ــه عــى  ــق ل ــه، وأن كل تطبي ــة مناهضت ــات الحقوقي ــا الفعالي ــة، مطالب ــدأ الرشعي ــا ملب ــره خرق اعت

أســاس بعــض االتفاقيــات الدوليــة املتعلقــة مبحاربــة الجرميــة املنظمــة أو اإلرهــاب أو الفســاد أو 

غســل األمــوال، يجــب أن يعــاد النظــر فيــه، ملــا يف ذلــك مــن خطــر عــى الحريــات العامــة بصفــة 

إجاليــة.

ليختــم بعدهــا مداخلتــه بالقــول: “أكتفــي بهــذه األمثلــة، ألن مراجعــة املــرشوع ومــدى تطبيقــه 

لقواعــد املبــادئ األساســية املشــار إليهــا ســابقا، ســيتطلب مؤلفــا لســنا بصــدد إعــداده اآلن، وعلينــا 

فقــط أن نعمــل عــى مناقشــة القواعــد الجديــدة التــي جــاء بهــا املــرشوع بطريقــة تؤمــن حايــة 

ــة، وتوضــح مــا يف بواطــن هــذا املــرشوع مــن هاجــس أمنــي  الحقــوق، وتحقــق املحاكمــة العادل

ــن  ــايل األم ــن بالت ــة، وال يضم ــة العادل ــد املحاكم ــات ويخــرق قواع ــن الحري ــق م اســتخبارايت يضي

القضــايئ للمواطنــن واملواطنــات’’
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ــا  ــة، عرضه ــس الهيئ ــة تطــوان وعضــو مجل ــة بهيئ ــوي املحامي اســتهلت األســتاذة ســعاد الرغي

بالتذكــر بــأن املــرشع املغــريب اكتفــى بإصــدار مرشوعــن تعديليــن للقانــون الجنــايئ وللمســطرة 

ــن  ــن مرشوع ــي إىل س ــن ترم ــن واملهني ــن واألكادميي ــات الحقوقي ــت توصي ــا كان ــة، بين الجنائي

ــواد  ــن م ــة يتضم ــطرة الجنائي ــون املس ــرشوع قان ــأن م ــت ب ــوص. والحظ ــذا الخص ــن به جديدي

ــب  ــن الصع ــه م ــد أن ــه، ويج ــعر بالتي ــرشوع يش ــدارس للم ــة أن ال ــررة، إىل درج ــة أو مك فضفاض

ــرات  ــا والفق ــواد وكرته ــع امل ــة توزي ــبب طريق ــتها بس ــب يف دراس ــي يرغ ــواد الت ــول إىل امل الوص

ــا.... ــرة ترقيمه ــادة، وك ــن كل م ــة ع املتفرع

وأكــدت ذة. الرغيــوي بــأن العقــاب التقليــدي الــذي ســنته الترشيعــات عــى مر العصــور، املتعلق 

بالعقوبــات الحبســية والســجنية، يفــرص نفســه يف املنظومــة الجنائيــة، كوســيلة للحــد مــن الجرميــة 

والــردع وتحقيــق األمــن العــام واســتقرار املجتمــع. إال أن املغــاالة يف فــرض العقوبــات »التقليديــة« 

كوســيلة للحــد مــن الجرميــة لــه انعكاســات ســلبية عــى املجتمــع، وكذلــك عــى األفــراد. 

ــة،  ــن الجرمي ــد م ــده، ال يح ــاب لوح ــاد العق ــأن اعت ــرت ب ــة أظه ــات الحديث ــا أن الدراس ك

ــر السياســات  ــدويل إىل تطوي ــك، فقــد لجــأ املجتمــع ال ــا. ولذل وال يكــون ســببا مــن أســباب وقفه

ــا. ــد بخصوصه ــات والقواع ــن التوصي ــة م ــدر مجموع ــة، وأص ــات العقابي ــة والسياس الجنائي

ــاول يف  ــة، ح ــة الدولي ــة الحقوقي ــدويل، ويف املنظوم ــع ال ــرط يف املجتم ــو منخ ــرب كعض واملغ

ــة. ــر الدولي ــة باملعاي ــه الداخلي ــة قوانين ــرة مامئ ــنوات األخ الس

لتؤكــد أن مبــدأ الحريــة منصــوص عليــه كحــق أســايس مــن حقــوق االنســان، يف اإلعــان العاملــي 

لحقــوق اإلنســان، ويف العديــد مــن املواثيــق الدوليــة ذات الصلــة، وأن األمــم املتحــدة أقــرت هــذا 

الحــق بطــرق أخــرى، وعــر وســائل متعــددة، كعقــد املؤمتــرات الهادفــة إىل تســليط الضــوء عــى 

مقتضيــات تتعلــق بقضيــة مــن قضايــا الحريــة، ولعــل أهــم هــذه القضايــا تلــك املتعلقــة بالقواعــد 

األمميــة املتعلقــة بالســجناء.

ــه  ــه بكون ــن تعريف ــي، ميك ــال االحتياط ــبة لاعتق ــتاذة “ بالنس ــف األس ــار، تضي ــذا اإلط ويف ه

الفــرتة التــي يقضيهــا املتهــم يف الســجن عــى ذمــة التحقيــق بســبب جنايــة أو جنحــة، أو خــال 

ــر  ــو تدب ــه، فه ــي ب ــيء املق ــوة ال ــب لق ــايئ املكتس ــم النه ــدور الحك ــل ص ــه، قب ــرتة محاكمت ف

ــه’’. ــم علي ــل صــدور الحك ــم يف الســجن قب ــتثنايئ يتجســد يف وضــع املته اس

لتؤكــد بعدهــا عــى أن املــرشع خصــه بتدابــر خاصــة، أهمهــا فصــل املعتقــل االحتياطــي عــن 

ــك  ــاص، وكذل ــه الخ ــداء لباس ــه بارت ــاح ل ــم، والس ــرتة عقوبته ــون ف ــن يقض ــجناء الذي ــي الس باق

التواصــل مــع أرستــه، فاالعتقــال االحتياطــي الــذي هــو مجــرد تدبــر مؤقــت، لــه أثــر نفــي ومــادي 

واجتاعــي كبــر جــدا. ألنــه ميــس مببدأيــن هامــن مــن مبــادئ حقــوق االنســان: مبــدأ الحريــة، 

ومبــدأ قرينــة الــراءة.
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ــراءة بالنســبة  ــة ال ــص عــى قرين ــادة 11 مــن اإلعــان العاملــي لحقــوق االنســان، تن وأن امل

لــكل شــخص متهــم إىل أن تثبــت إدانتــه مبحاكمــة علنيــة، تؤمــن لــه فيهــا الضانــات الروريــة 

للدفــاع عنــه. كــا أكــدت املــادة 14 مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية، 

عــى نفــس املقتضيــات.

ــر  ــي تعت ــي، والت ــال االحتياط ــة باالعتق ــات املتعلق ــتاذة إىل اإلحصائي ــر األس ــرب، تش ويف املغ

ــنة 2012 إىل  ــن س ــن االحتياطي ــدد املعتقل ــغ ع ــدل، بل ــب وزارة الع ــة. فحس ــات صادم إحصائي

30.083 معتقــل مــن أصــل 70.758معتقــا، أي مــا يقــارب النصــف بنســبة %42,5. ثــم ارتفــع هــذا 

العــدد ســنة 2013 إىل 31.133 مــن أصــل 72.005 معتقــل، أي بنســبة %43,2. وقــد اســتمر هــذا 

ــة، وتجــاوزت النســبة %43 ســنة 2016. العــدد يف تصاعــد خــال الســنوات املوالي

لتثر بعد ذلك املتحدثة السؤال حول آثار االعتقال االحتياطي عى السجون؟ 

ثــم ترســل يف الحديــث: “ أوال هنــاك توســع ظاهــرة االكتظــاظ بطريقــة كبــرة جدا، مــا يؤدي 

إىل انخفــاض مســتوى الحفــاظ عــى كرامــة الســجناء، فاألمــر تنتــج عنــه ظــروف ســيئة لإلقامــة، 

والحرمــان مــن املبيــت بطريقــة صحيــة، وكذلــك يــؤدي إىل ارتفــاع التكلفــة عــى صعيــد امليزانيــة 

املخصصــة للســجناء.

ثــم إن االعتقــال االحتياطــي يــؤدي إىل انتقــال الجرميــة بســبب االختــاط بــن الســجناء، حيــث 

ــن  ــم م ــد خروجه ــا بع ــيطة، لرمب ــم بس ــبب جرائ ــجن بس ــون إىل الس ــن يدخل ــخاص الذي أن األش

ــم أكــر خطــورة. ــكاب جرائ ــم، أو إىل ارت ــكاب نفــس الجرائ الســجن، ســيعودون إىل ارت

ــإن  ــراءة، ف ــم بال ــي بالحك ــي تنته ــي الت ــال االحتياط ــاالت االعتق ــبة لح ــه بالنس ــد أن ــا نج ك

الدســتور املغــريب أقــر يف مادتــه 122 منــه مســؤولية الدولــة عــن الخطــأ القضــايئ، ورتــب الحــق يف 

التعويــض عنــه. وعليــه، فــإن األشــخاص الذيــن يتــم ترئتهــم مــن طــرف املحاكــم، ميكنهــم املطالبــة 

بالتعويــض عــن اعتقالهــم، األمــر الــذي ســيصبح مكلفــا عــى مســتوى التعويــض.

وبنــاء عليــه، حــاول مــرشوع قانــون املســطرة الجنائيــة الحــد مــن هــذه اإلشــكاالت، حيــث أىت 

مبقتضيــات مختلفــة تحــاول الحــد مــن االعتقــال االحتياطــي يف الجرائــم البســيطة ويف الجنــح. إال أن 

املاحــظ أن مقتضيــات املــادة 47-1، رمبــا قــد تحــد مــن تفعيــل املقتضيــات الجديــدة الهادفــة إىل 

الحــد مــن االعتقــال االحتياطــي، حيــث تنــص عــى أنــه ميكــن لوكيــل امللــك يف غــر حالــة التلبــس 

ــام  ــه أم ــول املشــتبه في ــة، أو أن مث ــر كافي ــة غ ــة القضائي ــر املراقب ــه أن تداب ــن ل بجنحــة، إذا تب

املحكمــة يف حالــة رساح مــن شــأنه التأثــر عــى حســن ســر العدالــة، أن يطبــق املســطرة املنصــوص 

ــه  ــر في ــداع يف الســجن(، إذا كان الشــخص املتهــم ال تتوف عليهــا يف املــادة الســابقة يف حقــه، )اإلي

ضانــات كافيــة للحضــور، أو إذا ظهــر أنــه خطــر عــى النظــام العــام أو عــى  ســامة األشــخاص أو 
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األمــوال، أو إذا كان األمــر يتعلــق بأفعــال خطــرة، أو إذا كان حجــم الــرر الــذي أحدثتــه الجرميــة 

جســيا، أو إذا كانــت الوســيلة املســتعملة يف ارتــكاب الفعــل خطــرة.

فمــن خــال هــذه املــادة، يبــدو أن املــرشع، وإن حــاول التقليــص مــن املقتضيــات التــي تــؤدي 

إىل االعتقــال االحتياطــي، إال أنــه فتــح بــاب العــودة هــذا اإلجــراء »إذا ارتــأى وكيــل امللــك ذلــك«.

ثــم انتقلــت ذة ســعاد الرغيــوي للحديــث عــن موضــوع العقوبــات البديلــة، وهــو يف نظرهــا 

نقطــة مرتبطــة مبوضــوع االعتقــال االحتياطــي، ألن العقوبــات البديلــة ميكــن أيضــا أن يكــون دورهــا 

هــو الحــد مــن االعتقــال االحتياطــي.

وبهــذا الخصــوص، أشــارت اىل أن جميــع التعريفــات التــي أعطيــت للعقوبــات البديلــة، اتفقــت 

عــى أنهــا عقوبــات قضائيــة غــر ســالبة للحريــة، تــروم الــردع مــع تحقيــق هــدف مــوازي إصاحــي 

أو منفعــي، والتــي تصدرهــا املحكمــة يف حــق الشــخص مرتكــب الجرميــة، بــدل الحكــم بعقوبــات 

ســالبة للحريــة. وأن عــدة دول تعمــل بالعقوبــات البديلــة، بتضمينهــا يف قوانينهــا الجنائيــة للحــد 

مــن االعتقــال.

ــا العقوبــات البديلــة كــا أشــارت لذلــك املتحدثــة، يف كونهــا تحســن مــن  وتتمثــل أهــم مزاي

ــك إىل التخفيــض  ــؤدي كذل ــدأ العقــاب، وت ــل مب ــدأ اإلصــاح مقاب ــة، وتعتمــد مب السياســة الجنائي

مــن االكتظــاظ داخــل الســجون، وبالتــايل يجــب اإلقــرار بــأن بدائــل العقوبــات تــؤدي إىل ترشــيد 

النفقــات وميزانيــة الســجون، ومــن مثــة ترشــيد االعتقــال.

ومــن مزايــا العقوبــات البديلــة كذلــك، تضيــف األســتاذة: “ أنهــا تســاهم يف انخفــاض حــاالت 

العــود. ألن هنــاك عــدد كبــر مــن الســجناء يكــرون حاجــز الخــوف والــرتدد، ويعــاودون ارتــكاب 

الجرميــة بعــد خروجهــم مــن الســجن، مــا يســاهم يف حــاالت العــود، وبالتــايل فــإن االعتــاد عــى 

العقوبــات غــر الســالبة للحريــة، واللجــوء إىل العقوبــات البديلــة، وعــدم إدخــال أفــراد جــدد إىل 

ــه  الســجن مبجــرد ارتكابهــم جرائــم، وهــي يف الحقيقــة عبــارة عــن أخطــاء وقعــوا فيهــا، يكــون ل

أثــر أخــف، إضافــة إىل األثــر النفــي اإليجــايب عــى مرتكــب الجرميــة الناتــج عــن إعفائــه دخــول 

الســجن، باإلضافــة إىل األثــر املــادي املتمثــل يف اكتســاب خــرات وتجــارب عنــد أداء عمــل لحســاب 

مؤسســات مدنيــة أو عموميــة أو غرهــا، واالبتعــاد عــن منطــق إلحــاق األمل أو االنتقــام مــن مرتكــب 

الجرميــة، وبالتــايل فــإن االعتــاد عــى العقوبــات غــر الســالبة للحريــة، هــو أنســنة للعقــاب وســبيل 

للحفــاظ عــى الكرامــة’’.

ــات  ــاد العقوب ــؤدي إىل اعت ــي ت ــباب الت ــن األس ــوي ع ــعاد الرغي ــتاذة س ــت األس ــم تحدث ث

البديلــة، واملتمثلــة يف كــون النظريــات واألبحــاث الحديثــة يف علــم اإلجــرام والعقــاب، أظهــرت بــأن 

العقوبــات الســالبة للحريــة ال تحقــق الــردع، وبــأن الفلســفة العامــة لحقــوق اإلنســان تأخــذ بفكــرة 

ــة  ــيلة لحاي ــي وس ــية ه ــجنية والحبس ــات الس ــاد العقوب ــة إىل أن اعت ــاب. باإلضاف ــنة العق أنس
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املجتمــع مــن الجــاين، أكــر منهــا عقوبــات إلحــداث األمل واالنتقــام منــه. فــإذا كان الجــاين ال يشــكل 

ــاد  ــه، أي اعت ــس بحريت ــة، دون امل ــة زجري ــه بعقوب ــم علي ــن الحك ــع، ميك ــى املجتم ــورة ع خط

عقوبــات بديلــة.

بالنســبة ملــرشوع قانــون املســطرة الجنائيــة، تسرتســل األســتاذة: “ فقــد حــاول أن يأخــذ 

بعقوبــات بديلــة مســتمدة مــن قواعــد كونيــة، ســنتها األمــم املتحــدة، خاصــة القواعــد املعروفــة 

»بقواعــد طوكيــو« التــي تخــص جميــع الســجناء، وكذلــك »قواعــد بانكــوك« املتعلقــة بالعقوبــات 

الســجنية املتعلقــة بالنســاء، وكيفيــة تجنبهــا، وكيفيــة جعــل الســجينات يســتفدن أكــر مــن اإلصــاح 

وإعــادة اإلدمــاج داخــل املجتمــع، وكذلــك مــن خــرات مهنيــة تســمح لهــن بالكســب، دون اللجــوء 

إىل ارتــكاب الجرميــة، حيــث ينــص مــرشوع قانــون املســطرة الجنائيــة عــى عــدد مــن العقوبــات 

البديلــة، مثــل:

العمل يف الجمعيات ذات املنفعة العامة.	 

املراقبة اإللكرتونية.	 

العاج الطبي، إذا كان األمر يتعلق باإلدمان.	 

العاج النفي، إذا كان مرتكب الجرمية يعاين من مرض نفي أدى إىل ارتكاب الجرمية.	 

املراقبة القضائية.	 

العمل يف القطاع العام.	 

واعتــرت األســتاذة ســعاد الرغيــوي بأنــه بالرغــم مــن هــذه املحاولــة فــإن أهــم ماحظــة ميكــن 

تقدميهــا بخصــوص املــرشوع، هــي أنــه مل يــرق إىل القواعــد الدنيــا التــي ســطرتها األمــم املتحــدة يف 

»قواعــد طوكيــو« و«قواعــد بانكــوك«، ولذلــك أوصــت باملزيــد مــن املاءمــة للرقــي مبــواد املــرشوع 

إىل الحــد الــذي أقرتــه األمــم املتحــدة.

كذلــك الحظــت املتدخلــة أن املــرشع أقــر العقوبــات البديلــة فيــا يتعلــق باألحــداث، وخاصــة 

ــات، أو  ــى إصاحي ــط ع ــل فق ــجون، ب ــى الس ــم ع ــن إحالته ــن ال ميك ــنة، والذي ــن 15 س ــل م ألق

إعادتهــم إىل أهلهــم.
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ذ مراد العلمي
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اســتعرض األســتاذ مــراد العلمــي محامــي عــام، ورئيــس شــعبة برئاســة النيابــة العامــة، يف بدايــة 

عرضــه األشــواط التــي قطعتهــا مؤسســة النيابــة العامــة منــذ دخــول القانــون 33.17 حيــز التنفيــذ 

قبــل ســنتن ونصــف، بــدءا مبرحلــة التأســيس، ثــم مبرحلــة البنــاء ووضــع اللبنــات البرشيــة والتقنيــة 

واملاديــة الروريــة للتدبــر والقــدرة عــى األداء.

ثــم أوضــح بأنــه ليــس هنــاك لحــد اليــوم تعريــف دقيــق للسياســة الجنائيــة، وبــأن التعريــف 

الرســمي املتوفــر حاليــا، هــو التعريــف الــذي وضعــه املجلــس الدســتوري، الــذي اعتــر السياســة 

الجنائيــة سياســة عموميــة يضعهــا املــرشع، باعتبارهــا مجموعــة مــن التدابــر واإلجــراءات الوقائيــة 

والزجريــة ملكافحــة الجرميــة.

ــة، أو  ــوى العمومي ــك الدع ــادر إىل تحري ــا يب ــام عندم ــق الع ــل الح ــتاذ إىل أن ممث ــر األس ليش

غرهــا مــن اإلجراءلــت التــي يقــوم بواســطتها بتنفيــذ الساســة الجنائيــة، فهــو مقيــد بإطــار واضــح 

ومحــدد ومقنــن، أال وهــو قانــون املســطرة الجنائيــة. وأن مــرشوع قانــون املســطرة الجنائيــة الحــايل، 

ــة العامــة  ــر الســنوي لرئاســة النياب ــه. وأن التقري ــرأي في ــداء ال ــة إلب قــد أحيــل عــى رئاســة النياب

لســنة 2018 تطــرق لبعــض النقــط املهمــة يف هــذا الصــدد، واملرتبطــة بوجهــة نظــر رئاســة النيابــة 

العامــة يف املوضــوع. 

وواصــل ذ مــراد العلمــي عرضــه بالرتكيــز عــى الشــق اإلجــرايئ، ماحظــا بأنــه يف إطــار تنفيــذ 

السياســة الجنائيــة، فــإن النيابــة العامــة، حــارضة يف املحاكــم وفــق نصــوص دقيقــة تؤطــر عملهــا 

تحــت رئاســة النيابــة العامــة، وتــرشف عليهــا يف كليتهــا، وإذا كانــت هنالــك مجموعــة مــن التدابــر 

املهمــة املغيبــة يف قانــون املســطرة الجنائيــة. فإنــه اليــوم ويف ضــوء القانــون 33.17  املتعلــق بنقــل 

اختصاصــات الســلطة الحكوميــة املكلفــة بالعــدل إىل الوكيــل العــام للمكلــك لــدى محكمــة النقــض 

بصفتــه رئيســا للنيابــة العامــة، تــم تجــاوز هــذا الفــراغ. ومــع ذلــك فإنــه يجــب التعجيــل بإصــدار 

ــر  ــة يف شــخص وزي ــن الحكوم ــا ب ــة ورئاســتها، وم ــة العام ــن النياب ــا ب ــة م نصــوص تؤطــر العاق

العــدل، والنيابــة العامــة ورئاســتها. 

وأكــد املتحــدث أنــه ملبــارشة تنفيــذ السياســة الجنائيــة، هنــاك العديــد مــن التحديــات املتمثلــة 

أوال يف كــون عــدد الســاكنة الســجنية يقــدر بأكــر مــن 83 ألــف معتقــل، منهــم مــا بــن 30 و32 

ــغ ســنة 2018 أكــر مــن 1.5  ألــف معتقــل احتياطــي، باإلضافــة إىل أن عــدد املحــارض املنجــزة بل

مليــون محــر تغطــي مجــاالت متعــددة )1.517.502(، وهــو رقــم مخيــف ومهــول، كــا وصــل 

عــدد األشــخاص الذيــن قدمــوا إىل العدالــة 2.5 مليــون شــخص، وكذلــك 408.994 شــخص وضعــوا 

تحــت الحراســة النظريــة، معظمهــم يف حالــة تلبــس بجــرم، مــن بــن 596.315 شــخص مشــتبه فيــه. 

كــا تلقــت النيابــة العامــة أكــر مــن 533 ألــف شــكاية )533.314(.
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ــي  ــراءات الت ــاطر واإلج ــدد املس ــر يف ع ــم الكب ــام والتضخ ــل امله ــر ثق ــام تظه ــذه األرق فه

تنجزهــا النيابــة العامــة. )أزيــد مــن 1.5 مليــون محــر ســنة 2018 أنجزتهــا الضابطــة القضائيــة 

مــن درك ورشطــة، وأيضــا بعــض اإلدارات يف إطــار مهــام الرشطــة القضائيــة املوكولــة إليهــا مثــل 

ــات...(. ــاه والغاب املي

ــزل عــن  ــذي مل يكــن ين ــال االحتياطــي وال ــاع معــدل االعتق ــاين يف ارتف ــل التحــدي الث ويتمث

%42 يف الســنوات الفارطــة، وعملــت النيابــة العامــة عــى تخفيضــه إىل %39,08 يف نهايــة 2018، 

ثــم %38,99 حاليــا. 

ــا  ــعى إليه ــي تس ــات الت ــن األولي ــر م ــي، يعت ــال االحتياط ــيد االعتق ــى أن ترش ــد ع ــا أك ك

النيابــة العامــة، لتخفيــض معــدل االعتقــال االحتياطــي إىل معــدالت معقولــة يف مســتوى يناســب 

ــة  ــويل أهمي ــة بالجرميــة ت ــم املتحــدة املعني ــة األم ــا، خاصــة وأن لجن ــه أممي ــا هــو معمــول ب م

بالغــة لهــذا املوضــوع. 

ــة،  ــة العام ــة للنياب ــوارد البرشي ــة امل ــتاذ: “ يف محدودي ــف األس ــث يضي ــل التحــدي الثال ويتمث

مقابــل ثقــل املهــام املطروحــة عليهــا، حيــث يبلــغ عــدد قضــاة النيابــة العامــة حــوايل 1046 قــاض، 

أي حــوايل %25 مــن مجمــوع القضــاة الــذي يبلــغ عددهــم 4.174 قاضيــا، علــا بــأن عــددا مهــا 

مــن قضــاة النيابــة العامــة ملحقــون بــإدارات أخــرى. كــا أن كل قــاض مــن قضــاة النيابــة العامــة 

ــذه  ــم. فه ــات الحك ــور جلس ــا حض ــا، منه ــراء يومي ــاز 25 إج ــدل أداء بإنج ــق مع ــب بتحقي مطال

األرقــام تظهــر التضخــم الكبــر يف عمــل النيابــة العامــة’’.

وقــد عــر األســتاذ املحامــي العــام عــى أن املطالــب األساســية لرئاســة النيابــة العامــة  تتمثــل 

أساســا يف الزيــادة يف عــدد قضــاة النيابــة العامــة كــا أورد التقريــر الســنوي ذلــك. كــا أشــار إىل 

ــف  ــل ضع ــة  يف ظ ــطرة الجنائي ــون املس ــة يف قان ــاكل القامئ ــول للمش ــاد حل ــازم إيج ــن ال ــه م أن

ــة. املــوارد البرشي

وبخصــوص الشــق املتعلــق باالعتقــال االحتياطــي، يقــول األســتاذ: “هناك إجــراءات قليلــة متاحة 

للنيابــة العامــة بــدال مــن االعتقــال االحتياطــي. فعــى مســتوى إجــراء الصلــح الزجــري ياحــظ مــن 

ــا  ــي يعاقــب عليه ــا الت ــذي ينحــر يف القضاي ــة هــذا اإلجــراء ال ــع الحــايل محدودي خــال الترشي

بســنتن فأقــل )الجنــح الضبطيــة(، حيــث ميكــن والحالــة هــذه متابعــة املتهــم يف حالــة رساح، أو 

مقابــل كفالــة.  إذ أن الكفالــة هــي البديــل الوحيــد لاعتقــال، مــع اإلشــارة اىل أنــه بالنســبة للجنــح 

الضبطيــة، فقــد درج العــامل عــى عــدم مبــارشة االعتقــال فيهــا. إال أن هــذه الصاحيــة غــر متوفــرة 

بالنســبة للجنايــات، ألن الوكيــل العــام للملــك مبحكمــة االســتئناف تتوفــر لديــه إمكانيتــان فقــط، 

إمــا االعتقــال، أو اإلحالــة عــى الســيد قــايض التحقيــق’’. 
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هــذا، وباإلضافــة التحــدي الرابــع الــذي مثلــه املتحــدث يف الصعوبــات اإلجرائية املتعلقــة بالتنفيذ، 

كــا يــرى بأنــه: “ باإلضافــة إىل محدوديــة إطــار إعــال الصلــح الزجــري، ميكــن اإلشــارة إىل: 

عدم ماءمة قانون املسطرة الجنائية مع التغير الحاصل بعد استقال النيابة العامة.	 

ضعف بدائل االعتقال االحتياطي التي يقرها قانون املسطرة الجنائية.	 

غيــاب بعــض املؤسســات األساســية لحســن تنفيــذ اإلجــراءات الــواردة يف القوانــن اإلجرائيــة، 	 

مثــل مراكــز العــاج مــن اإلدمــان يف إطــار الفصــل 8 مــن ظهــر 21 مــارس 1974، ومراكــز 

ــة  ــق مبحارب ــون 103.13. املتعل ــى القان ــتحدثت مبقت ــي اس ــة والت ــرأة املعنف ــواء للم اإلي

العنــف ضــد النســاء. فمراكــز اإليــواء التــي تتوفــر عليهــا بعــض الجمعيــات عددهــا محــدود 

يف بعــض املــدن فقــط.’’

بعــد ذلــك أفصــح األســتاذ عــن انتظــارات النيابــة العامــة مــن مــرشوع قانــون املســطرة الجنائية، 

ليقــرتح بعــد ذلــك بعــض الحلــول املمكــن إعالهــا يف هــذا اإلطــار واملتمثلة أساســا يف:

ــن 	  ــة ب ــرتة الفاصل ــل: الف ــراد مث ــة األف ــة بحري ــة املتصل ــات الترشيعي ــة بعــض الفراغ تغطي

إيقــاف شــخص مبحــوث عنــه مــن أجــل اإلكــراه البــدين، ووقــت اإليــداع الفعــي يف الســجن، 

إذا كان قــد اعتقــل يف مدينــة أخــرى. فالنــص الحــايل ال يجيــب عــى تلــك الفــرتة.

تنظيــم الفــرتة الفاصلــة بــن إلقــاء القبــض عــى الشــخص املبحــوث عنــه مــن أجــل جرميــة، 	 

وتاريــخ وضعــه تحــت الحراســة النظريــة، يف الحالــة التــي يكــون فيهــا بعيــدا عــن النفــوذ 

الــرتايب للمحكمــة التــي توبــع فيهــا.

توضيــح مــدة االحتفــاظ بالشــخص القــارص خــال فــرتة الحراســة النظريــة، وهــل هــي قابلــة 	 

للتمديــد أم ال؟

تنفيذ املسطرة الغيابية يف املراحل االستئنافية.	 

كــا أن هنــاك حاجــة ملحــة إىل مراعــاة اســتقال الســلطة القضائيــة، ومنهــا اســتقال النيابــة 

العامــة، وذلــك مــن خــال:

تحديــد العاقــة بــن رئاســة النيابــة العامــة ووزارة العــدل، أي بــن ســلطتن، األوىل قضائيــة 	 

والثانيــة تنفيذيــة، مــع رضورة اســتعال مصطلحــات واضحــة عنــد تحديــد العاقــة، خاصــة 

تبليــغ مضامــن السياســة الجنائيــة إىل الوكيــل العــام للملــك.

مراعــاة تعديــل املجلــس الدســتوري للفصــل 110 مــن القانــون التنظيمــي للمجلــس األعــى 	 

للســلطة القضائيــة عنــد تحديــد مــن يضــع السياســة الجنائيــة، ومــآل التقريــر الــذي يعــده 

رئيــس النيابــة العامــة ”.
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وفيا يتعلق باإلنتظارات ذات الصلة باالعتقال االحتياطي يضيف األستاذ: “يجب:

مراعــاة التعريــف الــدويل للمعتقــل االحتياطــي، حيــث تنتهــي هــذه الصفــة مبجــرد صــدور 	 

حكــم باإلدانــة يقــي بعقوبــة ســالبة للحريــة.

إضافة بدائل جديدة لاعتقال االحتياطي.	 

تعزيز العدالة التصالحية، وتوسيع دائرة الصلح الزجري ألقىص مدى.	 

التفكر يف طرق مخترة للمحاكمة، كاالعرتاف بالتهمة وبالذنب.	 

ومن االنتظارات أيضا، تعزيز فعالية اإلجراءات الجنائية، مثل:

تنظيم املراجعة والطعن بالنقض لفائدة القانون بطريقة تراعي السلطة القضائية.	 

تحديــد نطــاق نــرش الدعــوى العموميــة، حينــا يكــون املشــتي هــو الــذي حــرك الدعــوى 	 

العموميــة، خاصــة يف مرحلــة النقــض.

وضــع معايــر لرتشــيد الطعــون، خاصــة الطعــن بالنقــض، كالرفــع مــن الوديعــة إىل 5.000 	 

درهــم.

معالجــة املشــاكل املتعلقــة بتنفيــذ العقوبــة الســالبة للحريــة مبقتضيــات واضحــة، )مشــكل 	 

ــداع يف الســجن، مــدى إبقــاء  ــد تعــدد أوامــر اإلي ــة عن ــة، احتســاب العقوب إدمــاج العقوب

املعتقــل رهــن االعتقــال بعــد انتهــاء املــدة االبتدائيــة املحكــوم بهــا(.

كــا أنــه يجــب إحــداث مرصــد وطنــي لإلجــرام، مــع مراعــاة التعدديــة واالنفتــاح عــى جميــع 

ــه  ــز بنيات ــه، وتعزي ــاء تكوين ــدين أثن ــع امل ــة واملجتم ــاج الجامع ــة، وإدم ــة الجنائي ــات العدال مكون

ــه واســتقاله. ــه املؤسســاتية واختصاصات وقدرات

إعال آلية السوار اإللكرتوين.	 

توفر آليات التصوير خال عملية االستاع.	 

وضع أليات تنفيذ العمل من أجل املنفعة العامة.	 
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ــى  ــاركة ع ــاركا ومش ــة 11 مش ــة العام ــاهمة يف املناقش ــل للمس ــاث، تدخ ــروض الث ــد الع بع

ــو اآليت: النح

ــة  ــرة، يف بداي ــة القنيط ــي بهيئ ــاب، املحام ــد خط ــتاذ محم ــر األس ــاب: ذك ــد خط 1 - ذ محم

تدخلــه مبــا هــو متعــارف عليــه عــن كــون املســطرة الجنائيــة تحــد مــن قســاوة القانــون الجنــايئ، 

ــال. ــة االعتق ــات، كالبحــث عــن مرشوعي ــر الضان مــن خــال توف

وفيــا يتعلــق بكلفــة تنفيــذ السياســة الجنائيــة، اقــرتح رضورة تعديــل النــص القانــوين املتعلــق 

بدراســة آثــار القوانــن، لجعــل دراســة األثــر إلزاميــة، بــدل أن تبقــى اختياريــة كــا هــو عليــه األمــر 

اآلن، وذلــك للتمكــن مــن دراســة كلفــة املســطرة الجنائيــة، ثــم توفــر املــوارد واإلمكانيــات لتنفيــذ 

السياســة الجنائيــة، وذلــك حتــى ال يبقــى لــدى النيابــة العامــة أو القضــاء الجالــس مــررات للدفــع 

بعــدم توفــر املــوارد واإلمكانيــات لتنفيــذ السياســة الجنائيــة.

وبخصــوص ترشــيد االعتقــال االحتياطــي، لفــت املتحــدث االنتبــاه إىل مــا يلمســه الدفــاع مــن 

غلــو للنيابــة العامــة يف اللجــوء لاعتقــال االحتياطــي، إذ أن املعطيــات الواقعيــة اليوميــة تظهــر متتع 

معتقلــن باإلفــراج بكفالــة رغــم متابعتهــم بجرائــم خطــرة، بينــا تظهــر بــأن معتقلــن آخريــن مل 

يســتفد مــن اإلفــراج بكفالــة رغــم عــدم خطــورة مــا هــو منســوب إليهــم.

ــرض  ــياق ع ــة يف س ــة العام ــل النياب ــه ممث ــذي قدم ــة، ال ــرتاف بالتهم ــرتاح االع ــبة الق وبالنس

املســاطر املختــرة، اعتــر األســتاذ خطــاب بــأن ذلــك يقتــي مراجعــة شــاملة ملقتضيــات املســطرة 

ــه يف النظــام األنكلوسكســوين. ــة، كــا هــو معمــول ب ــة، وتوفــر الــرشوط الروري الجنائي

كــا شــدد عــى تقويــة حقــوق الدفــاع خــال إجــراء مســطرة الصلــح، وأيضــا إقــرار مســطرة 

الصلــح مببــادرة مــن دفــاع الطرفــن.

2 - ذ العــريب بوبكــري: وكان الســيد العــريب بوبكــري، األســتاذ الجامعــي بكليــة الحقــوق 

ــة  ــة الجنائي ــوع السياس ــة إىل أن موض ــار يف البداي ــث أش ــة، حي ــل يف املناقش ــاين متدخ ــدة، ث بوج

هــو موضــوع الســاعة، ويحتــاج إىل املزيــد مــن النقــاش، معتــرا بــأن نظريــة إميــل دوركايــم حــول 

األنوميــا موجــودة إىل حــد كبــر يف املغــرب، ســواء مــن حيــث تعــدد املعايــر، أو مــن حيــث تعــدد 

التصــورات بخصــوص املجتمــع، مــا يطــرح إشــكاال كبــرا عــى مســتوى السياســة الجنائيــة املطلوبة، 

وعــى مســتوى طــرق تدبــر الخافــات املجتمعيــة املرتبــط بتنفيــذ السياســة الجنائيــة.

وســجل األســتاذ العــريب بوبكــري أن املغــرب حقــق إنجــازا تاريخيــا مهــا عــى مســتوى فصــل 

الســلط بجعــل القضــاء ســلطة مســتقلة، وفصــل النيابــة العامــة عــن وزيــر العــدل، لكنــه استشــف 

»إشــكاال دســتوريا كبــرا« يتعلــق بوضــع السياســة الجنائيــة، بــن وزيــر العــدل الــذي يقــول بــأن 

وزارة العــدل تقــدم الخطــوط العريضــة للسياســة الجنائيــة، وبــن النيابــة العامــة التــي لهــا تصــور 
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آخــر. ولذلــك، دعــا املتحــدث إىل »إعــادة قــراءة هذيــن القراريــن الدســتورين ألنهــا مصــدر هــذا 

االختــاف«.

3 - ذة ســعاد التيــايل: تســاءلت األســتاذة بكليــة الحقــوق بفــاس، عــن مــدى وجود سياســة جنائية 

وقائيــة يف مــرشوع قانــون املســطرة الجنائيــة، وعــن اختيــارات وتوجهــات املرشع بهــذا الخصوص.

وأشــارت إىل البدائــل التــي أىت بهــا املــرشع، مــن بدائــل الدعــوى العموميــة كالصلــح وبدائــل 

االعتقــال االحتياطــي املتمثلــة يف املراقبــة القضائيــة والســوار اإللكــرتوين، وبدائــل العقوبــات كالعمل 

مــن أجــل املنفعــة العامــة، والغرامــة اليوميــة، باإلضافــة إىل االعــرتاف بالتهمــة، املقــرتح مــن طــرف 

ممثــل النيابــة العامــة.

كــا ســجلت الضانــات التــي جــاء بهــا املــرشوع، مــن قبيــل إمكانيــة االســتعانة مبحامــي عنــد 

أول لحظــة إليقــاف شــخص مبحــوث عنــه، لكنهــا تســاءلت عــن ســبب وضــع التمييــز بــن حضــور 

املحامــي أثنــاء االســتاع إىل شــخص غــر موضــوع تحــت تدابــر الحراســة النظريــة، وبــن حضــوره 

يف جلســة اســتنطاق شــخص موضــوع تحــت تدابــر الحراســة النظريــة وفــق مقتضيــات املــادة 66-2 

واملــادة 3-67 مــن املــرشوع.

ــة  ــذي للمنظم ــب التنفي ــو املكت ــوان وعض ــة تط ــي بهيئ ــر املحام ــري: اعت ــل البعم 4 - ذ نوف

املغربيــة لحقــوق اإلنســان، بــأن التعديــات الســابقة التــي أدخلــت عــى القانــون الجنــايئ، وقانــون 

املســطرة الجنائيــة قــد تأثــرت بالســياق العــام للبــاد، مثــل مــا حصــل ســنة 2003 إثــر األحــداث 

ــي طرحــت مؤخــرا،  ــات الت ــر بامللف ــال الســياق الحــايل املتأث ــه ال يجــب إغف ــرزا بأن ــة، م اإلرهابي

ــون  ــرشوع القان ــا م ــوم عليه ــن أن يق ــي ميك ــية الت ــز األساس ــأن الركائ ــا، وب ــدا إعامي ــذت بع وأخ

ــزال موضــوع نقــاش املجتمــع حــاد.   ــات، الت ــق بالحري ــايئ، وخاصــة مــا يتعل الجن

ــادئ  ــع املب ــار جمي ــل، ســيؤدي إىل انهي ــة كحــق أســايس وأصي ــأن املســاس بالحري ــر ب ــم اعت ث

ــراءة،  ــة ال ــايل ســيقع مــس بقرين ــة، وبالت ــا املســطرة الجنائي ــي ترتكــز عليه األساســية األخــرى الت

وباملحاكمــة العادلــة، وبالحــق يف الدفــاع عــن النفــس. كــا شــدد عــى أن موقــع النيابــة العامــة 

داخــل قانــون املســطرة الجنائيــة، يجــب أن يكــون محــددا، ألنهــا هــي اآلليــة التنفذيــة للقانــون، 

ــاس،  ــات الن ــن حري ــا تضم ــذي يجعله ــو ال ــى النح ــا ع ــا واضح ــون موقعه ــب أن يك ــه، يج وعلي

ــدأ االعتقــال. ــة، وليــس ملب ــدأ الحري منحــازة ملب

ــة الحقــوق  ــون العــام بكلي ــا األســتاذ الجامعــي، رئيــس شــعبة القان 5 - ذ أحمــد التهامــي: أم

بالربــاط ســابقا، والعضــو والخبــر لــدى املجلــس االستشــاري لحقــوق اإلنســان، فقــد نــوه 

بالســيد وزيــر العــدل الــذي » أعــاد النقــاش حــول مــرشوع القانــون الجنــايئ إىل ســكته الحقيقيــة 

والجوهريــة، باعتبــاره إشــكاال مجتمعيــا، وبالتــايل لــه نفــس درجــة اإلشــكالية للدســتورية، مشــرا إىل 

أنــه: “عندمــا تــدرس النصــوص الجنائيــة املغربيــة، فإنــه ال يلمــس وجــود سياســة جنائيــة إطاقــا«.
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وبهــذا الخصــوص، استشــهد بقرينــة الــراءة التــي كان للمتحــدث الفضــل يف إدماجهــا، ضمــن 

توصيــات املجلــس االستشــاري لحقــوق اإلنســان بخصــوص مــرشوع قانــون املســطرة الجنائيــة لســنة 

2002، والتــي تــم أخذهــا بعــن االعتبــار يف نــص القانــون الجــاري بــه العمــل حاليــا )22.01(.

لكنــه الحــظ بــأن قرينــة الــراءة هــي يف الواقــع تقيــد القضــاء فقــط، يف الوقــت الــذي يجــب 

ــراءة  ــة ال ــدأ قرين ــى أن مب ــددا ع ــا، مش ــن أيض ــراف األخري ــام واألط ــائل اإلع ــد وس ــه أن تقي في

يحتــاج إىل دعامــة أساســية، تتمثــل يف تجريــم ومتابعــة كل مــن ميــس بهــذا املبــدأ، كبعــض وســائل 

التواصــل االجتاعــي التــي متــس بأشــخاص مل تثبــت إدانتهــم بعــد.

وبخصــوص املنطــق الداخــي للسياســة الجنائيــة، تســاءل األســتاذ أحمــد التهامــي عــن أنــه بعــد 

ــق  ــى أن يوث ــا معن ــدأ، م ــون، وبعــد دســرتة هــذا املب ــراءة داخــل القان ــة ال ــدأ قرين اســتحضار مب

مبضمــون محــارض الضابطــة القضائيــة يف الجنــح، إىل أن يثبــت العكــس؟ فــا املعنــى مــن أن نضــع 

عــبء اإلثبــات عــى عاتــق الشــخص املتهــم الــذي يعتقــد أنــه بــريء إىل أن تثبــت إدانتــه، بــدل 

وضــع عــبء اإلثبــات عــى عاتــق ســلطة االتهــام؟ والطامــة الكــرى هــي أن محــارض مديريــة امليــاه 

والغابــات ال تقبــل الطعــن إال بالــزور.

ويف نفــس الســياق، تحــدث األســتاذ عــن االعتقــال االحتياطــي، مشــددا عــى إعــادة النظــر يف 

مفهــوم التلبــس الــذي هــو مــن أســباب االعتقــال االحتياطــي، والــذي بقــي راســخا ومســتمرا منــذ 

ســنة 1959 حيــث مل يكــن املغــرب قــد صــادق بعــد عــى العهديــن الدوليــن املتعلقــن بالحقــوق 

املدنيــة والسياســية، وبالحقــوق االقتصاديــة واالجتاعيــة والثقافيــة، وال عــى أي يشء.

ــال  ــن االعتق ــض ع ــون للتعوي ــرتح قان ــدم مبق ــا تق ــا كان برملاني ــه حين ــدث بأن ــار املتح وأش

االحتياطــي الــذي ينتهــي بعــدم اإلدانــة، فالتعويــض عــن االعتقــال االحتياطــي يجــب أن مينــح عــى 

أســاس تحمــل التبعــات، أي تبعــات الســر غــر العــادي ملرفــق القضــاء، ليتســنى للشــخص الحــق 

ــض. ــة بالتعوي يف املطالب

6 - ذ الطيــب لــزرق:  وكان األســتاذ الطيــب لــزرق، املحامــي بهيئــة الربــاط، ســادس متدخــل 

يف املناقشــة لــإلدالء ببعــض املاحظــات ذات الصلــة بالعقوبــات البديلــة، مشــرا يف البدايــة إىل أن 

العقوبــات البديلــة هــي مندرجــة حاليــا يف مــرشوع القانــون الجنــايئ املعــروض عــى أنظــار الرملــان، 

ــت  ــي ليس ــة ه ــات البديل ــأن العقوب ــا ب ــة، وموضح ــطرة الجنائي ــون املس ــرشوع قان ــس يف م ولي

ــايئ نــص  ــون الجن ــأن مــرشوع القان ــة، وب ــات الســالبة للحري ــل للعقوب ــات، وإمنــا هــي بدائ بعقوب

عــى عقوبــات بديلــة تتســم مضامينهــا بالفضفضــة يف الصياغــة، وباالقتصــار عــى ثاثــة بدائــل مــن 

بــن عــرشة بدائــل تنــص عليهــا »قواعــد طوكيــو«. كــا تتســم بانعــدام ضانــات التنفيــذ واألجــرأة.

ــى أن  ــص ع ــايل، ين ــة الح ــطرة الجنائي ــون املس ــأن قان ــدث ب ــح املتح ــرى، أوض ــة أخ ــن جه م

االعتقــال االحتياطــي وتدابــر املراقبــة القضائيــة لهــا طابــع اســتثنايئ، غــر أن النيابــة العامــة تلجــأ 
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يف الغالــب إىل االعتقــال االحتياطــي يف الحــن، بــدل تفعيــل اإلجــراءات املتعلقــة باملراقبــة القضائيــة، 

بحيــث أن هنــاك 18 إجــراء مــن تلــك التدابــر معطلــه اآلن، وال يتــم اللجــوء إليهــا إال نــادرا.

ويف هــذا الصــدد، أوىص بســن مفهــوم ضانــات تفعيــل تدابــر الوضــع تحــت املراقبــة القضائية، 

بالتنصيــص رصاحــة أن لهــا األولويــة يف التنفيــذ، قبــل اللجــوء إىل االعتقــال االحتياطي.

وبخصــوص انعــدام ضانــات عــدم الحضــور الــذي تدفــع بــه النيابــة العامــة للجــوء إىل 

ــل أو  ــة عم ــل مزاول ــور، مث ــة للحض ــات املطلوب ــر الضان ــن توف ــم م ــي، بالرغ ــال االحتياط االعتق

ــور. ــات الحض ــح لضان ــوم واض ــن مفه ــزرق بس ــب ل ــتاذ الطي ــة، أوىص األس ــة العائلي الحال

ــى أن  ــن ع ــن املتدخل ــاق ب ــود اتف ــجل وج ــد أن س ــه، وبع ــن جهت ــرارة: م ــن لك 7 - ذ الحس

ــة  ــو املنظم ــاس، وعض ــوق بف ــة الحق ــث بكلي ــتاذ الباح ــظ األس ــة، الح ــة يف أزم ــة الجنائي السياس

ــل  ــأن النقــاش العمومــي فيــا يخــص بدائ ــة لحقــوق اإلنســان، الســيد الحســن لكــرارة، ب املغربي

العقوبــات الســالبة للحريــة، يتنــاىس التطــرق للمســاطر املختــرة املعمــول بهــا يف النظــام األمريي، 

ــايض، وبتجــاوز تشــعب  ــة للتق ــة املالي ــض الكلف ــت، بتخفي ــة يف الب وهــي مســاطر تتســم بالرع

املســاطر التــي تكلــف وقتــا طويــا. وبهــذا الخصــوص، أوىص املتحــدث بتنظيــم يــوم درايس خــاص 

بدراســة املســاطر املختــرة، وخصوصــا مــا يتعلــق باالعــرتاف املســبق بالذنــب، يف النظــام القانــوين 

املغــريب.

8 - ذ يوســف الفيــايل: وركــز األســتاذ يوســف الفيــايل، املحامــي بهيئــة فــاس، وعضــو املجلــس 

الوطنــي للمنظمــة املغربيــة لحقــوق اإلنســان، تدخلــه عــى موضــوع اســتقالية النيابــة العامــة عــن 

الســلطة التنفيذيــة، معتــرا بأنــه لــي تكــون هــذه االســتقالية حقيقيــة وفعليــة، يجــب أن تتوفــر 

رئاســة النيابــة العامــة عــى املــوارد البرشيــة وجميــع اإلمكانيــات املاليــة لتيســر عملهــا ومهامهــا. 

وبخصــوص عاقــة النيابــة العامــة بضبــاط الرشطــة القضائيــة، تســاءل عــن هــذه العاقــة عــى 

مســتوى املراقبــة والتســير والوضــع تحــت الحراســة النظريــة، مذكــرا بــأن هنــاك عمــل مبــارش مــع 

الضابطــة القضائيــة فيــا يخــص األشــخاص املتهمــن وتحريــر املحــارض، وشــدد عــى أن اســتقالية 

النيابــة العامــة يجــب أن تكــون تامــة عــن ضبــاط الرشطــة القضائيــة الذيــن هــم تابعــن ملصلحــة 

أخــرى )مصلحــة أمنيــة(.

ــة  ــة رابط ــة فيدرالي ــوى، رئيس ــة بوش ــتاذة لطيف ــدت األس ــا، أك ــوى: وبدوره ــة بوش 9 - لطيف

حقــوق النســاء، أن املنظومــة الجنائيــة تكتــي أهميــة قصــوى بعــد الدســتور، مســجلة اســتمرار 

النقــاش العمومــي حــول تلــك القوانــن والسياســات، وحالــة التخبــط وغمــوض املســار الترشيعــي 

لتلــك القوانــن، واســتمرار الخلــط يف االختصاصــات والتدخــات، بالرغــم مــن مــرور مثــان ســنوات 

عــى اعتــاد الدســتور. 
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ــة  ــرزة أن النياب ــوص، م ــذا الخص ــه به ــدين يف مرافعات ــع امل ــتمرار املجتم ــى اس ــدت ع ــم أك ث

ــا،  ــح اختصاصاته ــن اســتقاليتها وتوضي ــاع ع ــن أجــل الدف ــا م ــة يجــب أن تســتمر يف عمله العام

وعــى أن مــا يقدمــه الســيايس والحكومــي مخالــف لواقــع املارســة القضائيــة اليوميــة. كــا عــرت 

ــة. ــات املقبل ــر النقــاش العمومــي باالنتخاب عــن خشــيتها مــن أن يتأث

وبعــد أن أشــارت إىل املذكــرة الرتافعيــة التــي أعدتهــا فيدراليــة رابطــة حقــوق النســاء بخصــوص 

القانــون الجنــايئ وقانــون املســطرة الجنائيــة، عرضــت األســتاذة لطيفــة بوشــوى أهــم ماحظاتهــا 

ــي جــاء  ــأن املســتجدات املتعــددة الت ــث ســجلت ب ــة، حي ــون املســطرة الجنائي عــى مــرشوع قان

بهــا قانــون محاربــة العنــف ضــد النســاء 103.13، مل تدمــج يف مســودة مــرشوع قانــون املســطرة 

الجنائيــة، كذلــك مل يتضمــن املــرشوع إقــرار جلســات خاصــة مبســألة العنــف والتمييــز ضــد النســاء، 

وال إلنشــاء محاكــم خاصــة مبكافحــة العنــف ضــد النســاء. ثــم أن مســألة اإلثبــات بقيــت عالقــة 

عــى املــرأة، وذلــك خافــا لترشيعــات دوليــة أخــرى أوكلــت للنيابــة العامــة وقضــاء التحقيــق فتــح 

ــغ عــن  ــق بالتبلي ــا يتعل ــة الشــهود في ــم النــص عــى حاي ــك، مل يت تحقيــق يف هــذا الشــأن. كذل

جرائــم العنــف ضــد النســاء. هــذا، عــاوة عــى أن مبــدأ مقاربــة النــوع االجتاعــي كأحــد املبــادئ 

األساســية لصياغــة املســطرة الجنائيــة، مل يجــد انعكاســا لــه يف املــرشوع.

10 - ذ عبــد الكريــم لخصــايص: واعتــر األســتاذ عبــد لكريــم لخصــايص، املحامــي بهيئــة 

ــة يجــب تنزيلهــا عــى أرض الواقــع،  ــة سياســة جنائي تطــوان- عــارش متدخــل يف املناقشــىة- أن أي

بشــكل يضمــن التــوازن بــن الحريــات والحقــوق الفرديــة والجاعيــة، مســجا أنــه مل يتــم اإلشــارة 

إىل املســاطر االســتئنافية واملســاطر املرجعيــة التــي » أصبحــت ســيفا مســلطا عــى املتهمــن«، بــل 

وإىل درجــة أن » الــكل أصبــح يف رساح مؤقــت«. وألــح املتدخــل عــى أنــه يجــب تحديــد ومعرفــة 

مــن ســيطبق السياســة الجنائيــة، وأنــه ال يجــب إطــاق يــد الضابطــة القضائيــة يف االعتقــال، مؤكــدا 

عــى وجــوب توثيــق جلســات االســتاع بواســطة التســجيل والتصويــر الســمعي البــري. 

11 - ذة فريــدة املحمــودي: مــن جهتهــا، اعتــرت الســيدة فريــدة املحمــودي، األســتاذة 

ــؤرشات  ــد م ــان، أن تزاي ــوق اإلنس ــة لحق ــة املغربي ــذي للمنظم ــب التنفي ــو املكت ــة وعض الجامعي

االعتقــال يظهــر مشــكا حقيقيــا يف السياســة الجنائيــة، مشــددة عــى وجــوب تبســيط اإلجــراءات 

املســطرية، وعــدم التعقيــد، والرعــة يف التنفيــذ، والفعاليــة يف التصــدي للجرائــم.  كــا أكــدت عــى 

نبــذ مفهــوم العقــاب، مــرزة بــأن الســجن يجــب أن يكــون مدرســة لإلصــاح والتكويــن والتأهيــل 

واإلدمــاج وإعــادة اإلدمــاج، وأن السياســة الجنائيــة يجــب أن تبــدأ مــن الوقايــة، وكذلــك تقريــب 

العدالــة مــن املواطنــات واملواطنــن، عــر بنــاء محكمــة بــكل مقاطعــة أو جاعــة.
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قانون المسطرة الجنائية، الدستور وحقوق االنسان

»من أجل قانون للمسطرة الجنائية متالئم مع المقتضيات الدستورية، ومعايير حقوق اإلنسان«

التفاعل

وبعــد اســتنفاذ املناقشــة العامــة، أعطــى األســتاذ أحمــد مفيــد، رئيــس الجلســة، والــذي بــارش 

إدارتهــا باقتــدار وتدبــر جيــد للزمــن، الكلمــة للمتدخلــن الثاثــة للـــتفاعل والتجــاوب مــع مــا 

راج مــن مناقشــات.

ــر  ــام فرصــة وجــود وزي ويف هــذا الســياق، دعــا النقيــب محمــد مصطفــى الريســوين إىل اغتن

العــدل الحــايل والــذي أعلــن عــن الحاجــة إىل إعــداد سياســة جنائيــة، بإبــداء االســتعداد لاشــتغال 

معــه، ووضــع اليــد يف اليــد للعمــل مــن أجــل إعــداد سياســة جنائيــة مامئــة لبلدنــا، وتكــون مرتكــزا 

للقانــون الجنــايئ، ولقانــون املســطرة الجنائيــة.

ــدد  ــع ع ــؤدي أيضــا إىل رف ــس ي ــأن التلب ــوي ب ــا، أوضحــت األســتاذة ســعاد الرغي ــن جهته وم

ــس  ــا التلب ــن فيه ــرة مل يك ــاالت كث ــأن ح ــد ب ــي يؤك ــع العم ــم أن الواق ــا، رغ ــن احتياطي املعتقل

ــا. ثــم مثنــت عــى املــرشع تســمية العقوبــات البديلــة ب »التدابــر غــر االحرتازيــة« كــا  حقيقي

هــو معمــول بــه يف املواثيــق واملعايــر الدوليــة، ســواء »قواعــد األمــم للمتحــدة الدنيــا النموذجيــة 

للســجناء«، أو »قواعــد طوكيــو«، أو »قواعــد بانكــوك«. كــا أوضحــت بــأن مســودة مــرشع قانــون 

ــة.  ــات البديل ــذ العقوب ــة تنفي ــى كيفي ــا، ع ــا تاه ــادة 647-1 وم ــص يف امل ــة تن ــطرة الجنائي املس

ــات  ــذ العقوب ــة تنفي واقرتحــت ماءمــة تلــك املقتضيــات مــع قواعــد بانكــوك فيــا يتعلــق بكيفي

ــة وغرهــا... ــذ، ومراجعــة العقوب ــة التنفي ــاط ومراقب ــق بالعــاج واالنضب ــا يتعل ــة، وكل م البديل

أمــا بالنســبة لألســتاذ مــراد العلمــي، فقــد شــدد مــن خــال تعقيبــه، عــى أهميــة دراســة أثــر 

النصــوص الترشيعيــة، واســتحضار كلفتهــا املاليــة، ماحظــا بــأن سياســة الوقايــة غائبــة يف مســودة 

املــرشوع. ولذلــك، ألــح عــى وجــوب وضــع برنامــج وطنــي للوقايــة مــن الجرميــة. 

ثــم تســاءل عــن الجــدوى مــن تقديــم محــر للنيابــة العامــة يتعلــق مبخالفــة الســر، بينــا 

ــة  ــراءة لحاي ــة ال ــم قرين ــة. كــا شــدد عــى تجري ــول إداري ــة بحل ــل هــذه النازل ميكــن حــل مث

الحقــوق والحريــات، مــرزا بــأن العمــل بحجيــة املحــارض، هــو اختيــار ترشيعــي يختلــف مــن دولــة 

إىل أخــرى، وبــأن إلغــاء حجيــة املحــارض، يتطلــب توفــر الوســائل والحجــج... أمــا بخصــوص اعتــاد 

ــج،  ــة الحج ــاه مناقش ــم مبقتض ــذي يت ــرة، وال ــاطر املخت ــق باملس ــوين املتعل ــام األنجلوسكس النظ

ــات، تســاءل  ــائل اإلثب ــن وس ــا م ــة، والصــور والشــهود ..، وغره ــة، والخــرة الجيني والخــرة الطبي

ممثــل رئاســة النيابــة العامــة عــا إذا كان املغــرب يتوفــر عــى الوســائل للســر يف هــذا االتجــاه. 

ويف األخر، أعلن األستاذ أحمد مفيد، عن انتهاء أشغال الجلسة األوىل الصباحية.
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أشغال يوم دراسي

»من أجل قانون للمسطرة الجنائية متالئم مع المقتضيات الدستورية، ومعايير حقوق اإلنسان«

الجلسة الثانية

هل يحقق مشروع المسطرة الجنائية التوازن 
ما بين سلطة االتهام والدفاع؟

محام بهيئة الدار البيضاء

ذ محمد أغناج
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أشغال يوم دراسي

»من أجل قانون للمسطرة الجنائية متالئم مع المقتضيات الدستورية، ومعايير حقوق اإلنسان«

ذكــر األســتاذ محمــد أغنــاج املحامــي بهيئــة الــدار البيضــاء، وعضــو مجلــس الهيئــة، يف مداخلتــه 

ــذ ســنة 2014 بصفــة رســمية، لكــن جوهــر  ــة قــد أعــد من ــون املســطرة الجنائي ــأن مــرشوع قان ب

هــذا املــرشوع كان يعــد مــن طــرف وزارة العــدل منــذ ســنة 2003، أي منــذ إقــرار قانــون املســطرة 

الجنائيــة الحــايل، والــذي صــدر ســنة 2002، وكان مــن املنتظــر أن يدخــل حيــز التطبيــق ســنة 2003، 

ــة، مــا اســتدعى تدخــل املــرشع بصفــة مســتعجلة  ثــم وقعــت أحــداث 16 مــاي 2003 اإلرهابي

إلدخــال مجموعــة مــن التعديــات عــى قانــون املســطرة الجنائيــة، بغيــة اســتدراك مجموعــة مــن 

األمــور، خصوصــا التوجــه نحــو تشــدد بعــض اإلجــراءات. 

ومنــذ ذلــك الوقــت، ودواليــب وزارة العــدل تهيــئ مرشوعــا لقانــون املســطرة الجنائيــة يأخــذ 

بعــن االعتبــار املتغــرات التــي مســت مجــال الحقــوق والحريــات، وذلــك بإدخــال مكــون املقاربــة 

ــن صــدرت بعــد أحــداث 11  ــاك قوان ــت هن ــه كان ــم بأن ــارات املــرشوع، مــع العل ــة يف اعتب األمني

شــتنر 2001 أغلبهــا أعطــت األولويــة للمقاربــة األمنيــة ومحاربــة الجرميــة املنظمــة واإلرهــاب.

وأضــاف األســتاذ محمــد أغنــاج بــأن مــرشوع املســودة، تــم التوقيــع عليــه رســميا مــن طــرف 

وزيــر العــدل والحريــات األســبق ســنة 2014، ثــم توالــت مســودات أخــرى ســنتي 2016 و2018. 

ويف عرضــه هــذا تــم االعتــاد عــى مســودة 2018. 

ــة املختصــة اشــتغلت عــى  ــاج: “فــإن اللجن ــر العــدل الحــايل، اســتطرد ذ. أغن وبعــد تعيــن وزي

مجموعــة مــن املقتضيــات آخــذة بعــن االعتبــار االنتقــادات التــي وجهــت للمــرشوع، وأنهــا )اللجنــة( 

بصــدد إعــداد مســودة جديــدة تتضمــن مجموعــة مــن املتغــرات املهمــة مثــل حضــور املحامــي مــع 

املشــتبه فيــه يف جميــع الحــاالت، وليــس فقــط يف حالــة الجنايــات والجنــح التــي يقــدم فيهــا الشــخص 

يف حالــة رساح، أو يف حالــة اعتقــال إذا كان املشــتبه فيــه حــدث، كــا تــم اإلعــان عــن ذلــك مــن طرف 

وزيــر العــدل الحــايل خــال اجتــاع للجنــة العــدل والترشيــع مبجلــس النــواب’’.

لكــن مــا ياحــظ عــى مســتوى الحركــة الحقوقيــة، يضيــف أغنــاج: “ هــو أن اهتامهــا باملوضوع 

مل يكــن بالقــوة املنتظــرة، بســبب اســتئثار موضــوع القانــون الجنــايئ باملناقشــة أكــر مــن موضــوع 

قانــون املســطرة الجنائيــة، لدرجــة أنــه ضمــن الوثائــق الحقوقيــة، ال توجــد ســوى مذكــرة املجلــس 

الوطنــي لحقــوق اإلنســان حــول مســودة 2014. وإذا كانــت هيئــات املحامــن أولــت أهميــة كبــرة 

للموضــوع منــذ البدايــة، فــإن الجســم الحقوقــي، بصفــة عامــة، مل يــويل أهميــة كبــرة لهــذا النــص’’.

ــة،  ــث األهمي ــاين مــن حي ــون الث ــة هــو القان ــون املســطرة الجنائي ــاج، إىل أن قان وأشــار ذ. أغن

بعــد الدســتور. وبأنــه إذا كان القانــون الجنــايئ يعتــر -وفقــا للعــرف -قانــون املجرمــن، فــإن قانــون 

املســطرة الجنائيــة يعتــر قانــون األبريــاء، وقــد ســمي بذلــك ألنــه ييــر املرحلــة التــي يكــون فيهــا 

الشــخص مشــتبها فيــه، عــى اعتبــار أنــه بــريء إىل أن تتــم إدانتــه، كــا أنــه ميــس جميــع املواطنــن 

باختــاف مهامهــم ومناصبهــم ومســؤولياتهم، بــدون اســتثناء مبــن فيهــم منفــذي القانــون.



وأفــاد ذ. محمــد أغنــاج بأنــه مــن ضمــن صيــغ املــرشوع العديــدة التــي طرحــت، فقــد اعتمــد 

يف عرضــه عــى صيغــة ينايــر 2018، ماحظــا بأنــه مــن حيــث الشــكل، فــإن مــرشوع النــص ليــس 

ــة، بــل فقــط مجموعــة مــن التعديــات للنــص الحــايل، وذلــك  مرشوعــا لقانــون املســطرة الجنائي

عــى مســتوين:

املستوى األول: تعديات جزئية للفصول.	 

املســتوى الثــاين: اســتحداث فصــول جديــدة، خصوصــا يف بدايــة النــص مثــل: رئاســة النيابــة 	 

العامــة، االخــرتاق، مجموعــة مــن التقنيــات الجديــدة، التعــاون الــدويل، االعــرتاف باألحــكام 

القضائيــة بــن الــدول.

ويضيــف املتحــدث أنــه بالرغــم مــن كــون التعديــات كانــت جاهــزة وتــم طرحهــا عــى املجلس 

الحكومــي، فــإن وزارة العــدل قامــت باقطــاع أجــزاء مــن النــص ليتــم التصويــت عليهــا، وأدمجــت 

يف القانــون الحــايل يف ســت مناســبات، وتتعلــق بتعديــات جزئيــة تهــم بعــض املقتضيــات الخاصــة. 

أمــا مــرشوع قانــون املســطرة الجنائيــة، وهــو ضخــم يتكــون مــن 300 تعديــل أو مــادة جديــدة، 

فقــد بقيــت مســطرة الترشيــع املتعلقــة بــه معلقــة لحــد الســاعة.

وقبــل التطــرق ملوضــوع عرضــه حــول التــوازن مــا بــن ســلطة االتهــام والدفــاع، تحــدث األســتاذ 

محمــد أغنــاج عــن أطــراف الدعــوى الزجريــة أو الجنائيــة عــى نحــو اآليت:

أوال: أطراف الدعوى الزجرية أو الجنائية:   

1 - النيابة العامة: 

أصبحــت جهــازا يحظــى بوضــع خــاص، حيــث أنهــا مبقتــى القانــون املتعلــق بنقــل اختصاصات 

وزيــر العــدل إىل رئيــس النيابــة العامــة وإنشــاء مؤسســة النيابــة العامــة، احتفظــت هــذه األخــرة 

ــض  ــاج، مناق ــب ذ. أغن ــتقالها، حس ــة. إال أن اس ــلطة القضائي ــن الس ــزء م ــة كج ــا القضائي بصفته

ــن  ــث ع ــو حدي ــة، ه ــلطة القضائي ــتقال الس ــن اس ــث ع ــة. فالحدي ــلطة القضائي ــتقال الس الس

االســتقال املؤسســايت، باإلضافــة إىل االســتقال الفــردي، باعتبــاره هــو الضانــة لتكــون لنــا ســلطة 

قضائيــة مســتقلة ونزيهــة ومحايــدة. 

أمــا اســتقال النيابــة العامــة كجهــاز، فهــو مبنــي أساســا عــى القضــاء عــى االســتقال الفــردي 

لقضــاة النيابــة العامــة، مــن أجــل إخضاعهــم لنظــام تسلســي رئــايس. إذ أن املــرشوع يف الفصــول 

ــث  ــة، بحي ــررات القانوني ــا األســامي وامل ــة ويعطيه 51 و51-1 و51-2 و51-3 يكــرس هــذه التبعي

أن الوكيــل العــام رئيــس النيابــة العامــة يأمــر بتعليــات كتابيــة قانونيــة، وميكــن أن يحــل محــل 

الجهــة القضائيــة، التــي أســند لهــا القانــون القيــام بهــذا اإلجــراء، ويقــوم بنفســه بهــذا اإلجــراء بــدل 

تلــك الجهــة.
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فلــم ينتقــل املــرشوع مــن نظــام مامئــة املتابعــة، إىل نظــام قانونيــة املتابعــة، إذ مــازال املــرشوع 

يحافــظ عــى مامئــة املتابعــة، ومعنــاه أن النيابــة العامــة، يف إطــار السياســة الجنائيــة، قــد تقــف 

عــى جرميــة أو أفعــال تشــكل فعــا جرميــا، وتقــوم بتحريــك املتابعــة يف إطــار ســلطتها يف »مامئــة 

املتابعــة«. )املاءمــة(

إن األنظمــة القانونيــة التــي تأخــذ باســتقالية النيابــة العامــة، تأخــذ بنظــام قانونيــة املتابعــة. 

ــة  ــة ناقص ــلطة تقديري ــح س ــو من ــايل، ه ــرشوع الح ــة يف امل ــة املتابع ــدأ مامئ ــى مب ــاظ ع فالحف

ــة. ــة العام ــة بالنســبة للنياب املرشوعي

ــة العامــة، ومنحهــا ســلطات حتــى  ــد للنياب ــار الوضــع الجدي وقــد أخــذ املــرشوع بعــن االعتب

ــائل  ــات، ووس ــاط املكامل ــات التق ــا تقني ــا فيه ــث، مب ــلطات البح ــل س ــطرة، مث ــاق املس ــل انط قب

ــة اإلخــرتاق. ــك قضي ــد، وكذل اإلتصــال عــن بع

ــاه إىل أن  ــت اإلنتب ــدث لف ــإن املتح ــة، ف ــة الجرمي ــة ملكافح ــرتاق كآلي ــة االخ ــبة لتقني وبالنس

ــاالستدراج.  ــا يســمى بـ ــع م ــات ملن ــا مبجموعــة مــن الضان ــا، تحيطه ــي تأخــذ به الترشيعــات الت

مبعنــى أال يكــون الشــخص املخــرتق رجــل رشطــة أو يعمــل مــع الرشطــة، ويحفــز ويســهل عــى 

النــاس ارتــكاب الفعــل الجرمــي، ويصبــح فاعــا معنويــا فيــه، ثــم يتحــول اىل شــاهد إثبــات. ولذلــك 

يجــب منــع االســتدراج، وترتيــب البطــان يف هــذه الحالــة. فاملعــول عليــه يف الفكــر اإلنســاين كلــه، 

هــو ردع نــوازع الــرش لــدى اإلنســان، كــا أن القوانــن وضعــت ليــس ملعاقبــة النــاس، بــل لردعهــم 

عــن ارتــكاب الجرائــم.

وقــد تضمــن املــرشوع توســيعا لســلطات النيابــة العامــة فيــا يخــص تحريــك وتســير الدعــوى 

ــة الحــايل    ــز يف مــرشوع املســطرة الجنائي ــة هــي طــرف متمي ــة العام ــى أن النياب ــة، مبعن العمومي

 Partie privilégiée

2 - املشتبه فيه أو املتهم أو الظنن ودفاعه بالتبعية:  

حــاول املــرشع مــن خــال مــرشوع املســطرة توســيع مجموعــة مــن الضانــات التــي منحــت 

للمشــتبه فيــه واملتمثلــة أساســا يف:

حضــور املحامــي خــال االســتاع للحــدث املشــتبه فيــه، واملحتفــظ بــه، طبقــا للــادة 460 	 

مــن املــرشوع.

حضــور املحامــي لعمليــة االســتاع إىل املشــتبه فيــه بارتــكاب جنايــة أو جنحــة، إذا مل يكــن 	 

موضوعــا تحــت الحراســة النظريــة، حســب املــادة 67-3.
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ــة  ــر الحراســة النظري وقــد حــدد املــرشوع يف املــادة 1-66 ســبع مــررات للوضــع تحــت تداب

ــت يف: متثل

الحفاظ عى األدلة والحيلولة دون تغير معامل الجرمية.	 

القيام باألبحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة املشتبه فيه.	 

وضع املشتبه فيه رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فراره.	 

منع املشتبه فيه من التأثر عى الشهود أو الضحايا أو أرسهم أو أقاربهم.	 

منع املشتبه فيه من التواطؤ مع األشخاص املساهمن أو املشاركن يف الجرمية.	 

حاية املشتبه فيه.	 

وضــع حــد لإلضطــراب الــذي أحدثــه الفعــل بســبب حيثيــات ارتكابــه، ومــا نتــج عنــه مــن رضر 

أو بالنظــر لخطــورة املشــتبه فيــه.

ــاع واملســاعدة  ــز الدف ــيع مرك ــا املــرشوع، نجــد توس ــاء به ــي ج ــة الت ــور املهم ــن األم ــن ب وم

ــادة 1-317. ــا لل ــة وفق ــة القانوني القضائي

كــا نــص عــى اســتحداث تقنيــة التســجيل الســمعي البــري، حيــث ميكــن تســجيل عمليــة 

ــة حــول  ــة املنازع ــة يف حال ــار املحكم ــى أنظ ــرض التســجيل ع ــن اللجــوء إىل ع ــتنطاق، وميك االس

ــادة 1-67.  ــات امل ــق مقتضي املحــارض، وف

وبالرغــم مــن أن هــذه التقنيــة تعتــر مكســبا إيجابيــا، فإنهــا تخفــي نوعــا مــن الخطــورة، حيــث 

أنــه إذا كان هنــاك تســجيل، فــا ميكــن الطعــن يف التريحــات إال بالــزور. والخطــورة تــأيت مــن كون 

جلســة االســتنطاق ليســت هــي املخفــر ككل.  فــا يقــع خلف كامــرا التســجيل، أو يف الخلفيــة وراء 

الكامــرا لــن يظهــر يف التســجيل. ولــذا يجــب إحاطــة هــذه العمليــة بضانــات أخــرى.

كــا نــص املــرشوع يف املــادة 67-2 عــى أنــه يكــون باطــا كل إجــراء يتعلــق بشــخص موضــوع 

ــة مــن نفــس  ــة. إال أن الفقــرة الثاني ــة، إذا تــم بعــد انتهــاء املــدة القانوني تحــت الحراســة النظري

املــادة تشــر إىل »عــدم بطــان اإلجــراءات التــي متــت خــال الفــرتة القانونيــة للحراســة النظريــة«. 

مبعنــى أن تجــاوز مــدة الحراســة النظريــة، ال يرتتــب عنــه بطــان جميــع إجــراءات البحــث التــي 

متــت خــال مــدة الحراســة النظريــة، بــل فقــط إجــراءات البحــث التــي متــت بعــد انتهــاء املــدة 

القانونيــة. وهــذا فيــه خطــورة، ألن الشــخص الــذي ســمح لنفســه بخــرق القانــون وارتــكاب جنايــة 

االحتجــاز، ولــو أن لــه الصفــة الضبطيــة، هــل ميكــن االطمئنــان للمحــارض التــي أنجزهــا يف حالــة 

ــة؟ فهــذا  ــة للحراســة النظري ــه رهــن االحتجــاز بعــد انتهــاء املــدة القانوني االحتفــاظ باملشــتبه في

اإلجــراء، ولــو كان ظاهــره يوحــي بضانــات معينــة، إال أنــه غــر ســليم، وال ميكــن االطمئنــان لــه.
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3 - الطرف املدين:

ــك  ــرر تحري ــه »ال ميكــن للشــخص املت ــص عــى أن ــادة 350 ين ــا لل تضمــن املــرشوع تعدي

ــق  ــة بالح ــع املطالب ــكاية م ــدم بش ــات، إذا مل يتق ــة الجناي ــام غرف ــارشة أم ــة مب ــوى العمومي الدع

ــق«. ــايض التحقي ــام ق ــدين أم امل

وبالنســبة للطعــون، فقــد جــاء املــرشوع يف إطــار املادتــن 410 و533 مبجموعــة مــن املقتضيــات 

ــذي يرفعــه الطــرف املــدين،  ــب النقــض ال ــق باســتئناف الطــرف املــدين، أو طل املهمــة جــدا، تتعل

والــذي أصبــح يشــمل حتــى الدعــوى العموميــة. 

إذ تنــص املــادة 410 عــى أنــه » إذا كان الطــرف املــدين هــو الــذي أقــام الدعــوى العموميــة عــن 

طريــق االدعــاء املبــارش، فــإن اســتئنافه يرتتــب عنــه نظــر غرفــة الجنــح االســتئنافية يف الدعويــن 

العموميــة واملدنيــة معــا«.

ــة  ــام الدعــوى العمومي ــذي أق ــه »إذا كان الطــرف املــدين هــو ال ــص املــادة 533 عــى أن وتن

ــة  ــن العمومي ــه النظــر يف الدعوي ــب عن ــه بالنقــض يرتت ــإن طعن ــارش، ف ــق االدعــاء املب عــن طري

ــة معــا«. واملدني

4 - وزير العدل:

حضــور وزيــر العــدل مــازال قامئــا يف مــرشوع قانــون املســطرة الجنائيــة، خصوصــا فيــا يتعلــق 

باملادتــن 24 و2-51. 

فاملــادة 24 تنــص عــى أنــه لــرورة املعالجــة املعلوماتيــة للمحــارض، ميكــن أن يقــوم وزيــر 

العــدل بنــاء عــى اقــرتاح مــن رئيــس النيابــة العامــة، بتحديــد منــوذج للمحــر. واملــادة 2-51 

ــة،  ــا الحكوم ــي تضعه ــة الت ــة مضامــن السياســة الجنائي ــغ كتاب ــر العــدل يبل ــص عــى أن وزي تن

إىل الســيد رئيــس النيابــة العامــة، كــا يحيــل وزيــر العــدل إىل رئيــس النيابــة العامــة مــا يصــل 

إىل علمــه مــن جرائــم ليتخــذ بشــأنها مــا يــراه مامئــا، كــا يجــب إشــعاره باإلجــراءات املتخــذة 

ــة  ــات ذات الصل ــد مــن املقتضي ــر العــدل حــارضا مــن خــال العدي ــك نجــد وزي يف شــأنها. كذل

بالتعــاون الــدويل وغرهــا...

5 - الضحية:

الضحيــة عنــر جديــد غــر موجــود يف املســطرة الجنائيــة الحاليــة، التــي ال تعــرتف للضحيــة 

بصفــة طــرف، وإدراجــه يف املــرشوع يدخــل يف إطــار التطــور العــام الــذي يعرفــه الترشيــع الجنــايئ 

الــدويل فيــا يتعلــق بحايــة حقــوق الضحايــا، وحايــة التــوازن مــا بــن حقــوق الضحايــا وحقــوق 

املشــتبه فيهــم أو املتهمــن.
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فقــد أعطــى املــرشوع، مــن خــال املــواد 304 و305 و 308 و308، اإلمكانيــة للضحيــة بصفتــه 

ضحيــة، أن ميثــل أمــام املحكمــة، ويحظــى بالحايــة، وأن يســتمع إليــه. ولــو تعلــق األمــر بتلقــي 

تريحاتــه عــن بعــد.

لكــن الــذي غــاب يف املــرشوع، هــو الشــاهد الــذي يعتــر عنــرا أساســيا يف اإلثبــات، ويفــرتض 

ــن.  ــام، وال مــع الظن ــزاع مــع أي طــرف مــن أطــراف الدعــوى، ال مــع ســلطة اإلته ــه ن أن ليــس ل

وبالتــايل وجــب حايتــه لــي يــديل بشــهادته بحريــة. فــكان ينبغــي عــى املــرشوع أن يركــز عــى 

حايــة الشــاهد.

ثانيا: التساوي والتوازن:

ــة املســتقلة  ــع األطــراف ســتلج الســلطة القضائي ــى أن جمي ــي أســايس، مبعن ــدأ حقوق هــو مب

ــرف  ــة والط ــتي والضحي ــن املش ــم، وب ــن املته ــاوي ب ــان التس ــب ض ــم، ويج ــا بينه ــل في للفص

املــدين. وأن تكــون لهــم نفــس القــدرة عــى التدخــل يف املســطرة، ألنــه يف النهايــة، هنــاك قــايض 

ــن األطــراف.  سيحســم ب

ثالثا: آجال البت:

ــة، ويف حكــم  ــكل شــخص الحــق يف محاكمــة عادل ــه ل ينــص الدســتور يف الفصــل 120 عــى أن

ــال  ــدول لآلج ــى إىل ج ــذا املقت ــت ه ــدل حول ــر أن وزارة الع ــول، غ ــل معق ــل أج ــدر داخ يص

االفرتاضيــة للقضايــا. إذن بــدل »أجــل معقــول«، نــص املــرشوع عــى »آجــال افرتاضيــة«. ويشــكل 

ــول. ــك مســا بالحــق يف الحصــول عــى حكــم يف أجــال معق ذل

ــع  ــه وهــو »الحــق يف االســتاع« لجمي ــاك مــس بحــق آخــر وجــب التنصيــص علي كــا أن هن

ــك متاشــيا مــع املــادة 14 مــن العهــد  ــه، الشــاهد ...، وذل األطــراف: املشــتي/الضحية، املشــتبه في

الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية، التــي تنــص عــى حــق أي شــخص يف أن تكــون قضيتــه محــل 

نظــر منصــف.

لكــن مــع وجــود ضغــط يف القضايــا باملحاكــم وتراكــم امللفــات بيــد القضــاة، ال يتــم االســتاع 

ــوب يف  ــكل املطل ــر البش ــاة يف النظ ــعف القض ــا ال يس ــو م ــكل منصف، وه ــراف بش ــع األط لجمي

ــة. ــات للمحاكمــة العادل ــاب ضان ــايل غي ــا املعروضــة عليهــم، وبالت القضاي

ويف هــذا الصــدد، نشــر إىل أن معــدل القضايــا التــي يبــت فيهــا القــايض تناهــز ثــاث قضايــا 

ــن  ــة، أو ملحق ــة العام ــم قضــاة للنياب ــا لكونه ــا، إم ــث القضــاة ال يصــدرون أحكام ــا، وأن ثل يومي

»Justice expéditive ــة ــة عجول ــا نســر اتجــاه »عدال ــك يجعلن ــإدارات أخــرى، وكل ذل ب
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ثــم إن املســطرة الجنائيــة مــن خــال عــدد مــن الفصــول، تعطــي األولويــة لاســتخاص، فحولت 

بذلــك إىل مســطرة جبائية.

رابعا: الحق في الحضورية:

وفيــا يتعلــق بالحــق يف الحضوريــة، كحــق أســايس، فقــد نصــت املــادة 393 مــن املــرشوع عــى 

أنــه »ال يجــوز التعــرض إال عــى األحــكام غــر القابلــة لاســتئناف«.

وإذا كان املبــدأ العــام يقــي بــأن الشــخص الــذي صــدر يف حقــه حكــم غيــايب ألنــه مل يســتدع 

للجلســة، لــه حاليــا الحــق يف التعــرض، وتعــاد املحاكمــة، فــإن املــرشوع نــص فقــط عــى الحــق يف 

االســتئناف، وليــس يف التعــرض، وهــو مــا ميــس مببــدأ الحضوريــة، وبدرجــات التقــايض.
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الجلسة الثانية

حقوق الضحايا بين الممارسة االتفاقية 
والسياسات التسريعية

محام بهيئة طنجة وأستاذ زائر

ذ إسماعيل الجباري الكرافطي
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اســتهل األســتاذ إســاعيل الجبــاري الكرافطــي املحامــي بهيئــة طنجــة، واألســتاذ الزائــر بكليــة 

ــق  ــان تخل ــوق اإلنس ــة لحق ــة املغربي ــد أن املنظم ــة أوىل تؤك ــه مباحظ ــة، عرض ــوق بطنج الحق

دامئــا الحــدث، ســواء عــى مســتوى مقاربــة القضايــا ذات الراهنيــة، أو عــى مســتوى السياســات 

ــوق اإلنســان. ــا حق ــة، وعــى مســتوى قضاي ــة، والسياســات الترشيعي العمومي

ــت  ــي تناول ــدوات الت ــاءات والن ــن اللق ــد م ــال العدي ــه خ ــار إىل أن ــة، أش ــة ثاني ويف ماحظ

ــات  ــتوى املقتضي ــى مس ــل ع ــط بالتفاصي ــات ترتب ــت املناقش ــة، كان ــطرة الجنائي ــوع املس موض

ــة عــى مســتوى نظــام االعتقــال، أو عــى مســتوى  ــات اإلجرائي ــل: الضان املتعلقــة باملوضــوع مث

حقــوق الضحايــا إلــخ...، لكــن هــذه املناقشــات مل تكــن ترتبــط باملحــددات املعياريــة وباملرجعيــات، 

ــرتدد. ــذي خلــق نوعــا مــن اللبــس ونوعــا مــن الغمــوض ونوعــا مــن ال الــيء ال

ــأن مــرشوع  ــه يف خضــم ســياق الزمــن االنتخــايب واملؤسســايت، يعتقــد ب وأضــاف املتحــدث بأن

قانــون املســطرة الجنائيــة لــن يناقــش يف الــدورة الترشيعيــة الحاليــة، وبالتــايل فاملطلــوب مزيــدا 

مــن النقــاش، ومزيــدا مــن التشــاور، ألن هــذه القضايــا تتعلــق بضانــات أساســية مرتبطــة باألفــراد. 

ويف ماحظــة ثالثــة، تتعلــق بعنــوان اليــوم الــدرايس، أشــار األســتاذ الكرافطــي إىل اعتقــاده بــأن 

الثنائيــة بــن البعــد الوطنــي والبعــد الــدويل، قــد أصبحــت متجــاوزة حاليــا، خصوصــا عــى مســتوى 

ــات  ــدم إجاب ــتور يق ــأن الدس ــدا ب ــات، مؤك ــن املقتضي ــة م ــال مجموع ــن خ ــتوري م ــاء الدس البن

حاســمة يف املوضــوع، وبــأن كلمــة »ماءمــة« ميكــن تعويضهــا بكلمتــي »االنســجام« و«التناغــم«.

وأضــاف املتحــدث بــأن: النقــاش حــول التفاصيــل أصبــح متجــاوزا، وذلــك عــى عــدة محــددات 

أو مســتويات:

ــاء  ــى مســتوى بن ــا ع ــن تحــوال نوعي ــتور 2011( تتضم ــدة )دس ــتورية الجدي ــة الدس فالوثيق

ــتور  ــن دس ــدث ع ــابقة، نتح ــاتر الس ــا يف الدس ــه إذا كن ــك أن ــلطة، ذل ــرد والس ــن الف ــة ب العاق

ــتور  ــن دس ــدث ع ــنة 2011، نتح ــتورية لس ــة الدس ــال الوثيق ــن خ ــوم، وم ــا الي ــلط، فإنن الس

األفــراد، ودســتور الحقــوق والحريــات. فهــذا التحــول عــى مســتوى عاقــة الفــرد بالســلطة، يقــدم 

ــات  ــد للمرجعي ــتوى التقعي ــى مس ــدة ع ــة جدي ــددات معياري ــح مح ــدة، ومين ــات جدي إمكاني

ــة. ــطرة الجنائي ــية للمس األساس

ويســتطرد املتحــدث بالقــول عــى أن املطلــوب حاليــا هــو تحديــد مــا هــي املرجعيــات؟ ومــا 

هــي املعايــر؟ ومــا هــي املحــددات التــي مبوجبهــا يتــم بنــاء القاعــدة املســطرية اإلجرائيــة عــى 

مســتوى مــرشوع قانــون املســطرة الجنائيــة؟ ثــم يتســاءل عــن حــدود حايــة القاعــدة املســطرية، 

أي إىل أي حــد ميكــن حايــة القاعــدة املســطرية املرتبطــة بالضحيــة والتــي تتضمــن بعدا الدســتوريا 

يتضمــن بــدوره البعــد الــدويل عــى مســتوى املارســة االتفاقيــة املغربيــة.
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ثــم تطــرق املتدخــل إىل الدســاتر يف عاقتهــا مبوضــوع الضحيــة، معتــرا بــأن الدســتور الجديــد 

ــامي،  ــن اإلس ــي، والدي ــام املل ــي النظ ــتورية، وه ــة الدس ــددة للبني ــاد مح ــة أبع ــن أربع يتضم

واالختيــار الدميقراطــي، والحقــوق والحريــات، وأنــه إذا كان الدســتور يتضمــن محدديــن أساســين 

مرجعيــن، هــا االختيــار الدميقراطــي والحقــوق والحريــات حســب الفصــل منــه 175، فإنــه حتــى 

ــات.  ــات املتعلقــة بالحقــوق والحري ــن باملقتضي النظــام امللــي والديــن اإلســامي أصبحــا محارصي

وشــدد املتحــدث عــى أن الوثيقــة الدســتورية الجديــدة تفتــح آفاقــا جديــدة، لتحديــد املرجعيــات 

األساســية لقانــون املســطرة الجنائيــة.

ــرب  ــأن املغ ــرا ب ــة، مذك ــة املغربي ــة االتفاقي ــي املارس ــاعيل الكرافط ــتاذ إس ــاول األس ــم تن ث

ــة،  ــة االتفاقي ــاء املارس ــية يف بن ــت أساس ــان أصبح ــوق اإلنس ــات لحق ــع اتفاقي ــى تس ــادق ع ص

ومتســائا كيــف يتــم بلــورة املارســة االتفاقيــة عــى مســتوى العمــل القضــايئ؟ وكيــف يتــم إعــال 

مقتضيــات هــذه االتفاقيــات املرتبطــة باملارســات االتفاقيــة التــي صــادق عليــه املغــرب وأصبحــت 

جــزءا مــن النظــام الداخــي؟ وكيــف يتــم التمســك بهــا؟ وكيــف يتــم إعالهــا عــى مســتوى بنــاء 

األحــكام والقــرارات؟

ــة  ــايئ مبحكم ــل القض ــي إىل: “ أن العم ــاعيل الكرافط ــتاذ إس ــر األس ــوص، يش ــذا الخص وبه

النقــض املغربيــة، مل يســبق لــه يف قــرار مــن القــرارات، أن اعتــر البعــد االتفاقــي قاعــدة أساســية، 

ــة،  ــة املرتبطــة باملحاكم ــات الدولي ــى أن االتفاقي ــة، مبعن ــادا مكمل ــي أبع ــد االتفاق ــر البع ــل اعت ب

إمــا عــى مســتوى املتهــم أو الضحيــة، ال تعتــر قاعــدة أساســية جوهريــة، بقــدر مــا تعتــر قاعــدة 

ــتوى  ــى مس ــي ع ــد االتفاق ــار أن البع ــن اعتب ــال م ــو االنتق ــوب ه ــإن املطل ــايل ف ــة. وبالت تكميلي

املارســة االتفاقيــة، مــن اتفاقيــة تكميليــة عــى مســتوى العمــل القضــايئ، وعــى مســتوى ضــان 

ــات أساســية ’’. ــا، إىل ضان ــوق الضحاي حق

وحــول »املارســة االتفاقيــة« للمغــرب، فــإن هنــاك آليــات دوليــة تتابــع مــدى التــزام الــدول 

ــرب  ــامل، واملغ ــدوري الش ــتعراض ال ــة االس ــل آلي ــا، مث ــت عليه ــي صادق ــات الت ــذ االتفاقي بتنفي

مشــمول بهــذه املتابعــة واملراقبــة الدوريــة، كــا أنــه مطالــب بتقديــم تقاريــر حــول مــدى التزامــه 

بإعــال تلــك االتفاقيــات التــي صــادق عليهــا، بحيــث أن جــزء كبــر مــن توصياتهــا ترتبــط بتعزيــز 

ــا.  الضانــات املرتبطــة بالضحاي

ثــم أضــاف املتحــدث، بــأن نظــام املحاكمــة يف بعــده التقليــدي كان دامئــا مرتبطــا باملتهــم، رمبــا 

بســبب ســياقات متعــددة، غــر أن التحــول الــذي حــدث حاليــا عــى مســتوى البنــاء الدســتوري، 

يلــزم بوجــوب االنتقــال مــن املحاكمــة القانونيــة إىل املحاكمــة املنصفــة. وهــذه األخــرة هــي التــي 

تعتمــد عــى البعــد االتفاقــي واملارســة االتفاقيــة.
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وأمــا فيــا يخــص الضحايــا، لفــت املتحــدث إىل أنــه البــد مــن الحديــث عــن مســؤولية الدولــة 

فيــا يتعلــق بالتعويــض، مشــرا يف هــذا الســياق إىل أن الدولــة تــؤدي تعويضــات لبعــض الضحايــا، 

اســتنادا عــى مجموعــة مــن القوانــن الخاصــة التــي توجــب ذلــك، مثــل الظهــر املنظــم للموثقــن 

ــة  ــر العمدي ــة أو غ ــال العمدي ــض األع ــاء، أو بع ــن األخط ــات ع ــض التعويض ــدد بع ــذي يح ال

ــة  ــا الدول ــي أحدثته ــان الت ــق الض ــة صنادي ــض، وأمثل ــح التعوي ــة ملن ــل الدول ــن وتتدخ للموثق

متعــددة وتختلــف باختــاف اإلطــار القانــوين املنظــم للتعويــض. 

واعتــر املتحــدث بــأن املارســة االتفاقيــة تفتــح أفقــا جديــدا فيــا يخــص تحديــد مســؤولية 

ــه عندمــا يكــون املتهــم عاجــزا عــن تعويــض الضحيــة، وجــب  ــة يف التعويــض، مشــرا إىل أن الدول

ــة أن تتدخــل يف هــذا املوضــوع. عــى الدول

إن حــق التعويــض هــو مــن مســؤولية الدولــة، واملقصــود هنــا ليــس التعويــض عــن الخطــأ 

ــتاذ  ــد األس ــدد، أك ــذا الص ــي، ويف ه ــلوك اإلجرام ــا الس ــض ضحاي ــود تعوي ــل املقص ــايئ، ب القض

إســاعيل الكرافطــي، عــى أن الحاجــة أصبحــت ملحــة إلحــداث صنــدوق وطنــي يحــدد 

ــا الســلوك اإلجرامــي، معتــرا بأنــه إذا مــا تحقــق ذلــك، فســيتم تحقيــق نــوع  تعويضــات ضحاي

ــة،  ــات العمومي ــط بالسياس ــة مرتب ــطرة الجنائي ــون املس ــرشوع قان ــة، فم ــة املنصف ــن املحاكم م

ــة. ــات املالي ــط بالسياس ــذا مرتب وه

ــلوك  ــا الس ــض ضحاي ــاص لتعوي ــام خ ــع نظ ــوم بوض ــي يق ــل ترشيع ــن تدخ ــد م ــك، الب ولذل

ــا،  ــة التــي أصبحــت مكســبا للضحاي ــات املســطرية اإلجرائي ــم االنتقــال مــن الضان اإلجرامــي، ليت

ــا، مــع  ــة، إىل ضــان اإلنصــاف الكامــل للضحاي وهــي متضمنــة يف مجموعــة مــن التجــارب املقارن

العلــم أن مجموعــة مــن القــرارات واألحــكام ال تنفــذ لصالــح الضحايــا ألســباب متعــددة ومتنوعــة.

ــراد  ــة األف ــات هــو حاي ــك الضان ــراد، وجــزء مــن تل ــة األف ــة لحاي ــر ضامن ــة تعت فالدول

مــن الجرميــة.

ــن  ــة م ــع مبجموع ــجن، ويتمت ــه الس ــم إيداع ــي يت ــل اإلجرام ــوم بالفع ــذي يق ــم ال إن املته

ــا ملعاملــة الســجناء، يف حــن أن  ــه القواعــد النموذجيــة الدني الضانــات الحائيــة التــي تخولهــا ل

املجنــي عليــه أو الضحيــة الــذي يــؤدي رضائبــه ويقــوم بواجباتــه اتجــاه الدولــة، وال يتمتــع بتلــك 

الضانــات الحائيــة. ولذلــك، فاملطلــوب هــو تعزيــز ضانــات حقــوق الضحيــة يف ظــل التحــول 

مــن نظــام املحاكمــة العادلــة إىل املحاكمــة املنصفــة باعتبارهــا محاكمــة تســتحر البعــد االتفاقــي، 

والبعــد الدســتوري، والبعــد اإلنســاين.
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واعتــر األســتاذ الكرافطــي بــأن هــذا املوضــوع مرتبــط بالزمــن الترشيعــي، وبالزمــن الســيايس 

ــه  ــوع لصعوبت ــول املوض ــاش ح ــاور والنق ــن التش ــد م ــب مبزي ــك طال ــايت، ولذل ــن املؤسس والزم

الشــديدة، نقــاش ليــس يف التفاصيــل، بــل مــن أجل تحديــد األبعــاد املعياريــة، واملحــددات املرجعية 

لتحقيــق ضانــات حقــوق الضحايــا، ولتحقيــق محاكمــة منصفــة تســتجيب للتحــول النوعــي عــى 

مســتوى عاقــة الفــرد بالســلطة يف البنــاء الدســتوري، كــا تســتجيب للوعــي الجاعــي الــذي أصبــح 

يتقاطــع يف الحيــاة املغربيــة مجتمعــا ومؤسســاتا وأفــرادا.
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أشــارت الســيدة ســعاد التيــايل، االســتاذة الجامعيــة بكليــة الحقــوق بفــاس، يف بدايــة مداخلتهــا 

إىل أنــه ال ميكــن الحديــث عــن قانــون املســطرة الجنائيــة، دون االلتفــات لفئــة »األحــداث« التــي 

ــدرة املــرشع املغــريب عــى  ــد مــن طــرح إشــكاالت مرتبطــة مبــدى ق ــايل الب ــة، وبالت ــا خصوصي له

ــت  ــة، متســائلة عــا إذا كان ــات الحائي ــة عــى مســتوى الضان ــة هــذه الفئ ــات لخصوصي االلتف

الضانــات الحائيــة التــي كرســها القانــون 22.01، تراعــي خصوصيــة الحــدث؟ ســواء أكان الحــدث 

جانحــا، أو يف وضعيــة صعبــة أو ضحيــة؟ 

ــون  ــة بقان ــه يف العاق ــة علي ــذي يجــب اإلجاب ــم واألســايس ال ــأن التســاؤل امله ــرت ب ــا اعت ك

املســطرة الجنائيــة، يتمثــل يف مــدى إمكانيــة وضــع معادلــة جنائيــة تضمــن تحقيــق التــوازن، بــن 

مصلحــة املجتمــع يف متابعــة الشــخص املرتكــب للفعــل أو الســلوك الجرمــي، وضانــات املحاكمــة 

العادلــة للمشــتبه فيــه أو املتهــم، مــع ضــان حقــوق الضحايــا؟ 

وشــددت ذة. التيــايل، عــى أن فئــة األحــداث هــي األجــدر بالحايــة، لــذا وجــب الوقــوف عــى 

ــطرة  ــات املس ــل مقتضي ــت بتعدي ــي قام ــدل الت ــادرة وزارة الع ــة مب ــال مناقش ــن خ ــوع م املوض

ــي تشــكل  ــد مــن املســتجدات الت ــث لألحــداث، وإدخــال العدي ــاب الثال ــا الكت ــة، مبــا فيه الجنائي

ــات  ــل مقتضي ــت إىل تعدي ــي دع ــباب الت ــال قضــاء األحــداث. فاألس ــة يف مج ــة مضاف ــة فعلي قيم

ــداث  ــا باألح ــة يف عاقته ــرشع الجنائي ــة امل ــي أن سياس ــداث، ه ــة باألح ــث املرتبط ــاب الثال الكت

ــذه  ــات املرتبطــة به ــة الضان ــي تشــكل مظاهــر محدودي ــل، الت ــن العراقي ــة م تصطــدم مبجموع

ــب  ــط بالجان ــا هــو مرتب ــي، وم ــب الترشيع ــط بالجان ــا هــو مرتب ــا م ــل منه ــك العراقي ــة، وتل الفئ

ــة. ــات التنفيذي ــذي، أو باملؤسس التنفي

وقــد تــم الحديــث يف الجلســة الصباحيــة عــى أنــه ال ميكــن الحديــث عــن السياســة الجنائيــة 

ــب  ــاك جان ــأن هن ــح ب ــتاذة: “ صحي ــف األس ــا، وتضي ــات لتنفيذه ــاالت ومؤسس ــود مج دون وج

ترشيعــي توضــع مــن خالــه القوانــن، ولكــن ال ميكــن الجــزم بوجــود سياســة جنائيــة، إال بوجــود 

ــذ وغرهــا ”.   ــة، كمؤسســات التنفي ــذ هــذه السياســة الجنائي ــة لتنفي ــات فعال آلي

ــث  ــن حي ــي م ــب الترشيع ــة بالجان ــات مرتبط ــذه الضان ــة ه ــارت إىل أن محدودي ــا أش ك

حمولتــه الحقوقيــة، ومــا يكرســه للحــدث الجانــح الــذي تتخــذ حيالــه مجموعــة مــن اإلجــراءات 

القانونيــة، وأن هنــاك جانــب عمــي ومــا يفرضــه مــن تحديــات عــى مســتوى املؤسســات والبنيــات 

ــة، لتحقيــق الغايــات مــن التدابــر والعقوبــة الناجمــة عــن املحاكمــة. التحتيــة املؤهل

وعاقــة بالجانــب الترشيعــي، تقــول األســتاذة التيــايل: “ يجــب التذكــر بــأن املبــدأ الــذي يؤطــر 

ــا  ــت عليه ــي نص ــدث الت ــى« للح ــة الفض ــي »املصلح ــداث ه ــاء األح ــة لقض ــة الترشيعي املنظوم

القواعــد املعياريــة لقضــاء األحــداث، والتــي تقتــي تكريــس مجموعــة مــن الضانــات األساســية 

والحائيــة التــي مــن خالهــا نســتطيع أن نحافــظ عــى فضــاء خــاص بهــذه الفئــة، فيــا يتعلــق 

ــة،  ــل املحاكم ــع مراح ــن يف جمي ــداث الجانح ــة األح ــطرة متابع ــا مس ــر منه ــي مت ــراءات الت باإلج



ــراءات  ــة اإلج ــيتم مناقش ــة س ــذه املرحل ــال ه ــن خ ــدي،  فم ــث التمهي ــة البح ــن مرحل ــدءا م ب

املاســة بحريــة الحــدث، وأولهــا إجــراء االحتفــاظ بالحــدث، بحيــث ياحــظ بــأن املــرشع املغــريب 

اســتعمل مصطلــح »إجــراء االحتفــاظ بالحــدث«، بــدل » الوضــع يف الحراســة النظريــة«. والســؤال 

الــذي يطــرح هنــا هــو: مــا الغايــة مــن تغيــر املصطلحــات؟ يف ظــل عــدم وجــود ضانــات تراعــي 

خصوصيــات األحــداث، ومادامــت تطبــق عليهــم نفــس اإلجــراءات الــذي تــري عــى الراشــدين، 

فيــا يخــص »الوضــع تحــت الحراســة النظريــة«؟

ــن  ــه »ميك ــايئ، أن ــون املســطرة الجن ــن قان ــادة 460 م ــن خــال امل ــة م ــد الحظــت املتحدث وق

االحتفــاظ بالحــدث املنســوب إليــه الجــرم يف مــكان مخصــص لألحــداث ملــدة ال ميكــن أن تتجــاوز 

املــدة املحــددة للحراســة النظريــة« )48 ســاعة(، وبالتــايل ميكــن القــول بأنــه ال يوجــد فــرق بــن 

الحــدث والراشــد’’. كــا توقفــت عنــد الغمــوض الــذي يحيــط بهــذا الفصــل، مــن حيــث كونــه مل 

يتحــدث عــن متديــد مــدة الحراســة النظريــة، بقولهــا أن: “أغلــب الظــن أن املــرشع ســقط ســهوا 

بإدراجــه ذلــك يف املــادة املذكــورة، مبــا أن جميــع اإلجــراءات هــي نفســها التــي تجــري عــى كل مــن 

الحــدث والراشــد، وبالتــايل ال ميكــن القــول بــأن هنــاك خصوصيــة عــى مســتوى التمديــد مــادام أن 

الفــرتة املحــددة للحراســة هــي نفســها’’. 

وعــى مســتوى الواقــع العمــي، تــرى بــأن املــرشع املغــريب خــول لضابــط الرشطــة القضائيــة 

املكلــف باألحــداث، أن يحتفــظ بالحــدث بعــد إذن النيابــة العامــة، دون أن مييــز يف هــذا اإلجــراء 

ــزول  ــا كحــد أدىن ال ميكــن الن ــه مل يحــدد ســنا معين ــى أن ــة لألحــداث، مبعن ــات العمري ــن الفئ ب

عنــه للقيــام بذلــك. وبالتــايل هــل ميكــن أن نتصــور االحتفــاظ بحــدث يقــل ســنه عــن 12 ســنة؟ 

ــة  ــية لحاي ــات األساس ــع الضان ــاىف م ــع يتن ــذا بالطب ــة، وه ــرة مهم ــر ثغ ــذي يعت ــيء ال ال

ــه ميكــن  ــد بأن ــايل: “ ال أعتق ــف األســتاذة التي ــدي. تضي ــة البحــث التمهي األحــداث خــال مرحل

ــنة. أيضــا، ويف إطــار حــق الحــدث يف  ــن 12 س ــنه ع ــل س ــذي يق ــاظ بالحــدث ال تصــور االحتف

االســتعانة باملحامــي للدفــاع عنــه أثنــاء مرحلــة املحاكمــة، يبقــى الســؤال مطروحــا حــول وقــت 

ومــدة اتصــال املحامــي بالحــدث املتهــم، ألن املــادة 460 يشــوبها غمــوض يف هــذه النقطــة. فهــل 

ينبغــي اإلحالــة عــى القواعــد العامــة املتعلقــة بالراشــدين، وبالتــايل ال ميكــن الســاح للحــدث 

ــب  ــريب مل يرت ــرشع املغ ــا أن امل ــة. ك ــة النظري ــدة الحراس ــد م ــد متدي ــه إال بع ــال بدفاع باالتص

أيــة آثــار قانونيــة يف حالــة مــا إذا تخلــف املحامــي أو أوليــاء الحــدث عــن الحضــور خــال هــذه 

الفــرتة، مــا يفــرغ هــذا املقتــى مــن محتــواه’’. 

وقــد الحظــت املتحدثــة بــأن املــرشع املغــريب مل يؤكــد عــى رضورة االســتعانة باملحامــي منــذ 

ــة يف  ــه الروري ــرا بحقوق ــا خط ــكل مس ــورة، ويش ــة الخط ــر يف غاي ــو أم ــدث، وه ــف الح توقي

محاكمــة عادلــة، واستشــهدت باملــرشع الفرنــي الــذي  أعطــى للحــدث املتهــم الحــق يف مقابلــة 

ــة التوقيــف. ــذ بداي املحامــي من
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ــة، تقــول  أيضــا، عــى مســتوى جــزاء اإلخــال مبــدة االحتفــاظ تحــت تدابــر الحراســة النظري

األســتاذة التيــايل: “ إن املــرشع املغــريب مل يرتــب جــزاء لهــذا اإلخــال، وبالتــايل يبقــى األمــر مطروحــا 

عــى االجتهــاد القضــايئ الــذي أحــال عــى املــادة 751 مــن قانــون املســطرة الجنائيــة.

وقــد أثــارت مجموعــة مــن لإلشــكاالت العمليــة املرتبطــة باالحتفــاظ بالحــدث، فحســب املــادة 

460، ينــص املــرشع املغــريب عــى أن »ضابــط الرشطــة القضائيــة يجــب أن يضــع الحــدث يف مــكان 

ــب  ــر صع ــه«. إال أن األم ــادي إيذائ ــر لتف ــاذ كل التداب ــع اتخ ــدين، م ــن الراش ــد ع ــص بعي مخص

التصــور يف ظــل غيــاب بنيــات تحتيــة مخصصــة لألحــداث مبخافــر الرشطــة القضائيــة، تختلــف عــن 

زنــازن الراشــدين. كــا أنــه غالبــا مــا يتــم اســتجواب الحــدث واســتنطاقه مبخافــر الرشطــة كباقــي 

ــات  ــم فئ ــر تض ــذه املخاف ــون ه ــب ك ــذا إىل جان ــه، ه ــاة لخصوصيت ــرى ودون مراع ــات األخ الفئ

أخــرى مــن األحــداث، وقــد يكــون بعضهــم يف وضعيــة صعبــة، والبعــض اآلخــر ضحيــة.

وأن مــا يزيــد الوضــع تأزمــا، هــو غيــاب أماكــن مخصصــة لــكل وضعيــة عــى حــدة، الــيء الذي 

يزيــد يف تعميــق الجــروح يف نفســية الحــدث، والــذي قــد يــؤدي إىل انحرافــه مســتقبا، عــى عكــس 

املــرشع الفرنــي الــذي أكــد عــى تزويــد الرشطــة الخاصــة باألحــداث بآليــات متطــورة.

ثــم تسرتســل األســتاذة التيــايل: “صحيــح أن املرشع املغريب عى مســتوى قانــون املســطرة الجنائية، 

أوجــد ضباطــا للرشطــة القضائيــة مكلفــن باألحــداث، لكــن املطلــوب هــو إحــداث ضبــاط رشطــة 

متخصصــة يف قضــاء األحــداث، وليســت فقــط مكلفــة باألحــداث. فالتكليــف ليــس هــو التخصــص.

ــال  ــوم أن االعتق ــال االحتياطــي. ومــن املعل ــة مرتبطــة باالعتق ــك، إشــكاالت قانوني ــاك كذل هن

ــال  ــص االعتق ــا يخ ــريب في ــرشع املغ ــص امل ــد ن ــدث، وق ــى الح ــورة ع ــكل خط ــي يش االحتياط

االحتياطــي، بأنــه ال ميكــن أن يــودع الحــدث الــذي مل يبلــغ 12 ســنة يف املؤسســة الســجنية، ولــو 

بصفــة مؤقتــة، ومهــا كانــت الجرميــة املرتكبــة وفــق مقتضيــات املــادة 473 مــن قانــون املســطرة 

الجنائيــة. إال أن هــذا التدبــر ميكــن إعالــه اســتثنائيا بالنســبة للحــدث الــذي يــرتاوح عمــره مــا بــن 

12 و18 ســنة. إن تحديــد الســن األدىن يف 12 ســنة فيــه مســاس كبــر بحريــة الحــدث، وبشــعوره 

املرهــف، وحرمانــه مــن الحــق يف الرتبيــة يف جــو عائــي.

إن املــرشع املغــريب إذن، مل يضــع تنظيــا خاصــا باالعتقــال االحتياطــي لألحــداث مختلفــا عــن 

الراشــدين، ســواء عــى مســتوى الجرائــم املوجبــة لاعتقــال، أو عــى مســتوى مدتــه، أو األماكــن التــي 

يتــم فيهــا التنفيــذ، الــيء الــذي يشــكل خرقــا ســافرا للمنهجيــة التــي كان مــن املفــروض عــى املرشع 

املغــريب اعتادهــا، وفقــا ملــا هــو مصــادق عليــه مــن اتفاقيــات ومعايــر دوليــة بهــذا الخصــوص”. 

وعــى مســتوى املحاكمــة، تطرقــت ذة. التيــايل ملبــدأ رسيــة املحاكمــة الخاصــة باألحــداث أثنــاء 

ــة  ــة هــذه الفئ ــة، فنظــرا لخصوصي ــدأ اســتثنايئ للعلني ــة هــي مب الجلســات، مشــرة إىل أن الري

لجــأ املــرشع إىل تبنــي هــذا املبــدأ، حيــث ال يحــر الجلســات واملناقشــة إال الشــهود يف القضيــة، 
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ــخص  ــدث، أو الش ــوين للح ــل القان ــن أو املمث ــل أو الحاض ــدم أو الكاف ــويص، أو املق ــارب وال واألق

ــة  ــام الحري ــون بنظ ــون املكلف ــا املندوب ــاع وأيض ــة الدف ــه، وأعضــاء هيئ ــة برعايت ــة املكلف أو الهيئ

املحروســة، واملوظفــون املكلفــون مبهــام املســاعدة االجتاعيــة )وهــو مــا نصــت عليــه املــادة 7 مــن 

»قواعــد بيكــن«(.

إال أنــه بالرجــوع إىل الواقــع العمــي يف املحاكــم، فــإن األســتاذة التيــايل تــرى بــأن إمكانيــة تطبيــق 

مبــدأ الريــة داخــل الجلســات وأثنــاء املناقشــات أمــر يف غايــة الصعوبــة، انطاقــا مــن كــون هــذه 

املحاكــم ال تتوفــر عــى قاعــات خاصــة باألحــداث تعقــد فيهــا الجلســات، إذ غالبــا مــا تتــم يف حضــور 

أشــخاص غــر منصــوص عليهــم يف املــادة 479 مــن املــرشوع، وكذلــك الطريقــة التــي يتــم بهــا إدخــال 

األحــداث إىل قاعــة الجلســات ال تتــاىش وخصوصيــة هــذه الفئــة، خاصــة مســألة إدخالهــم وهــم 

مصفــدي األيــدي. باإلضافــة إىل أنــه يف بعــض األحيــان، يتــم تصفيدهــم مــع الراشــدين.

كــا أن هنــاك إشــكال آخــر يحــد مــن مبــدأ رسيــة محاكمــة األحــداث أثارتــه األســتاذة، حيــث 

ــن  ــداث املتهم ــة لألح ــاء الكامل ــرش األس ــتئناف تن ــم االس ــة ومحاك ــم االبتدائي ــض املحاك أن بع

والجرائــم املتابعــن فيهــا يف الجــداول الورقيــة للجلســات، وعــى الشاشــات الحائطيــة، ويف األجهــزة 

ــات املــادة   ــا ملقتضي ــر مخالف ــذي يعت ــة املتواجــدة داخــل فضــاءات املحاكــم، الــيء ال االلكرتوني

466  مــن قانــون املســطرة الجنائيــة التــي متنــع نــرش مثــل هــذه البيانــات والتــي تــؤدي إىل التشــهر 

بالحــدث وســمعته، كــا أنهــا قــد تؤثــر عــى نفســيته.

ــح، فاملصلحــة الفضــى للحــدث  ــة يف حــق الحــدث الجان ــق املســطرة الغيابي وبالنســبة لتطبي

تقتــي وجــود معاملــة خاصــة بــه، الــيء الــذي نجــده غائبــا يف هــذه املســطرة يف حــق الحــدث. 

بحيــث يتــم إحالتــه عــى القواعــد الخاصــة بالراشــدين أمــام غرفــة الجنايــات، مبــا يف ذلــك إجــراءات 

إعــداد ونــرش القــرار الصــادر عــن املحكمــة يف حالــة عــدم حضــور الحــدث أو فــراره، بعــد تعــذر 

ــذي يشــكل أســاس  ــة ال ــدأ الري ــايل فهــذا األمــر يتعــارض مــع مب ــه إىل املحكمــة. وبالت ــان ب اإلتي

الخصوصيــة املكفولــة لألحــداث خــال مراحــل املحاكمــة، والــذي يقتــي حظــر نــرش أيــة بيانــات 

عــن الجلســات يف أي وســيلة مــن وســائل اإلعــام أو النــرش. إذ أنــه بالنســبة إلجــراءات املســطرة 

ــن،  ــا الحالت ــة. ويف كلت ــاب املحكم ــم، أو بب ــاب مســكن الحــدث املته ــان بب ــق اإلع ــة، يعل الغيابي

ترســل نســخة منــه إىل مديــر األمــاك املخزنيــة، ويــذاع ثــاث مــرات عــى أمــواج اإلذاعــة الوطنيــة، 

ــة  ــارش غرف ــان، تب ــذا اإلع ــة له ــام املوالي ــة أي ــل مثاني ــل أج ــخصيا داخ ــدث ش ــر الح وإذا مل يح

الجنايــات محاكمتــه بــدون أي محــام.

وبنــاء عليــه، تســتنتج ذة التيــايل أن اإلحالــة عــى القواعــد العامــة للمســطرة الغيابيــة، فيهــا نــوع 

مــن التشــهر بالنســبة للحــدث الجانــح، ومــا ميكــن أن يتعــرض لــه عــى مســتوى الوصــم االجتاعــي.

ــث أن  ــة، حي ــر االحرتازي ــة والتداب ــن العقوب ــع ب ــة بالجم ــكالية املتعلق ــارت إىل اإلش ــا أش ك
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أشغال يوم دراسي

»من أجل قانون للمسطرة الجنائية متالئم مع المقتضيات الدستورية، ومعايير حقوق اإلنسان«

املــرشع املغــريب ينــص عــى الجمــع بــن العقوبــة  وهــذه التدابــر، وهــو يشء خطــر جــدا يف ظــل 

الحديــث عــن خصوصيــة فئــة األحــداث. 

ومــن بــن اإلشــكاالت املســجلة يف  هــذا القانــون، تقــول األســتاذة: “ نجــد عــدم إقــرار بدائــل 

للعقوبــة الســالبة للحريــة، علــا بــأن قضــاء النيابــة العامــة يضطلــع بــدور اجتاعــي مــن خــال 

ــادة  ــة. إال أن هــذه امل ــون املســطرة الجنائي ــن قان ــادة 41 م ــا لل ــة، وفق ــة التصالحي ــرار العدال إق

تشــوبها تعقيــدات مــن شــأنها املســاس باملصلحــة الفضــى للطفــل.

ــذي يطــرح نفســه اآلن: هــو هــل اســتطاع املــرشع املغــريب، مــن خــال مــرشوع  والســؤال ال

ــات؟ ” ــل هــذه التعــرات والتحدي ــة، أن يتجــاوز مث ــون املســطرة الجنائي قان

وعــى اعتبــار أن قضــاء األحــداث لــه صبغــة مزدوجــة، فهــو قضــاء زجــري واجتاعــي يف نفــس 

ــب عــى مســتوى هــذه  ــع االجتاعــي هــو الغال ــأن يكــون الطاب ــل ب ــإن األســتاذة تأم ــت. ف الوق

املنظومــة الخاصــة باألحــداث.

وبالنســبة للمســتجدات التــي جــاء بهــا مــرشوع قانــون املســطرة الجنائيــة، تســاءلت االســتاذة 

ســعاد التيــايل، عــى مــدى إمكانيــة اعتبارهــا ضانــات حائيــة بالنســبة للحــدث الجانــح؟

ففيــا يتعلــق مبرحلــة البحــث التمهيــدي، تاحــظ بــأن املــرشع املغــريب يف املــادة 293 

ــف  ــه بالعن ــت انتزاع ــرتاف ثب ــكل اع ــد ب ــه »ال يعت ــى أن ــص ع ــة ن ــطرة الجنائي ــون املس ــن قان م

ــون  ــرشوع قان ــودة م ــن مس ــادة 67-1 م ــرشع يف امل ــإن امل ــق، ف ــذا الح ــزا له ــراه«. وتعزي أو اإلك

املســطرة الجنائيــة، نــص عــى »إمكانيــة قيــام ضابــط الرشطــة القضائيــة بتســجيل ســمعي بــري 

الســتجوابات األشــخاص املودعــن تحــت الحراســة النظريــة، املشــتبه يف ارتكابهــم جنايــة أو جنحــة 

ــن التســجيل باملحــر«  ــاق نســخة م ــع إرف م

وتشــر األســتاذة ســعاد التيــايل إىل أنــه مــن ضمــن التوصيــات التــي تقدمــت بهــا خــال مناقشــة 

أطروحتهــا حــول قضــاء األحــداث، التأكيــد عــى أن: » الحــدث عندمــا يتواجــه مــع ضابــط الرشطــة 

القضائيــة، فإنــه يحــس بالخــوف وقــد تتزعــزع نفســيته. فــإذا مل يكــن هناك تســجيل ســمعي بري، 

ال ميكنــه مواجهــة ضابــط الرشطــة القضائيــة.  فهــذا التدبــر جيــد مــن شــأنه أن يجنــب الحــدث 

ــات  ــر املــرشع عــى اإلمكاني ــذ؟ هــل يتوف ــاذا عــى مســتوى التنفي االضطــراب والخــوف. لكــن م

املاديــة التــي مــن شــأنها تنفيــذ مــا تــم التنصيــص عليــه يف هــذا املقتــى، بتجهيــز مخافــر الرشطــة 

القضائيــة بأجهــزة التســجيل الســمعي البــري؟’’.

ــا مــرشوع  ــي جــاء به ــايل لبعــض املســتجدات املهمــة يف هــذا اإلطــار، الت ــم أشــارت ذة التي ث

القانــون الجنــايئ، فمــن خــال الفقــرة الثالثــة مــن املــادة 460، نــص املــرشع عــى أن يكــون اإلشــعار 

ــع  ــق م ــع الحــدث خــال اســتجوابه، وهــذا يتواف ــى يســتطيع الحضــور م ــر حت ــويل األم ــا ل فوري
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قانون المسطرة الجنائية، الدستور وحقوق االنسان

»من أجل قانون للمسطرة الجنائية متالئم مع المقتضيات الدستورية، ومعايير حقوق اإلنسان«

»قواعــد بيكــن« التــي تنــص عــى اإلخطــار مــن خــال املادتــن 10 و 15 منهــا.

كذلــك تدخــل املــرشع املغــريب مــن خــال املــادة 460 وكــذا املــادة املــادة 66 – 2 مــن مــرشوع 

قانــون املســطرة الجنائيــة ونــص بشــكل رصيــح عــى:

إمكانيــة حضــور املحامــي أثنــاء االســتاع إىل الحــدث مــن طــرف الرشطــة القضائيــة، ابتــداء 	 

ــم  ــد األم ــة قواع ــة خاص ــات الدولي ــع االتفاقي ــجاما م ــه، انس ــاعات األوىل إليقاف ــن الس م

املتحــدة بشــأن األحــداث املجرديــن مــن حريتهــم.

ــم إيقافــه 	  ــار كل شــخص ت ــة وألول مــرة، بإخب ــزم املــرشع ضابــط الرشطــة القضائي كــا أل

ــا حقــه يف الصمــت. ــه، ومنه ــه وبحقوق ــة، بدواعــي اعتقال أو وضعــه تحــت الحراســة النظري

ــا 	  ــة ولقــد كن ــات بالقــول أنهــا تعتــر “ إيجابي  لتعــر بعدهــا عــن ارتياحهــا لهــذة املقتضي

ــة العنــف. ــات، مــن راشــدين، وأحــداث، واملــرأة ضحي ــع الفئ ــا بالنســبة لجمي نطالــب به

ولتعزيــز الرقابــة عــى أماكــن االحتفــاظ بالحــدث تقــول األســتاذة: “ إن املــرشع مــن خــال 	 

ــار  ــذا اإلط ــة يف ه ــات املهم ــن املقتضي ــة م ــى مجموع ــص ع ــة ن ــون الجنائي ــرشوع قان م

ــل يف:  تتمث

ــغ 	  ــة، إذا بل ــة النظري ــدة للحراس ــن املع ــارة األماك ــه بزي ــد نواب ــك أو أح ــل املل ــزام وكي إل

باعتقــال تعســفي أو تحكمــي. وأيضــا التنصيــص عــى بطــان كل إجــراء يتعلــق بشــخص 

موضــوع تحــت الحراســة النظريــة، إذا تــم بعــد انتهــاء املــدة القانونيــة للحراســة النظريــة، 

ــا. وبعــد التمديــد املــأذون بــه قانون

ــة، 	  ــة النظري ــت الحراس ــوع تح ــخص املوض ــاع الش ــة بإخض ــة القضائي ــط الرشط ــزام ضاب إل

لفحــص طبــي بعــد إشــعار النيابــة العامــة إذا الحــظ عليــه مــرض أو أمل أو أثــر يســتدعي 

ذلــك. ويشــار إىل ذلــك يف ســجل الحراســة النظريــة، مــع إضافــة التقريــر الطبــي إىل املحــر 

املحــال عــى النيابــة العامــة.  أيضــا، عــى مســتوى رسيــة التحقيــق.

عــدم إيــداع األحــداث الذيــن يقــل ســنهم عــن 15 ســنة يف املؤسســة الســجنية، مــع رضورة 	 

تعليــل قــرار وضــع األحــداث البالغــن مــن العمــر مــا بــن 15 و18 ســنة يف تلــك املؤسســة. 

ــا 	  ــق، طبق ــايض التحقي ــام ق ــح أم ــة الصل ــرار إمكاني ــح، وإق ــة للصل ــم القابل ــيع الجرائ توس

ــرشوع. ــن امل ــادة 251 – 1 م لل

ورغــم مراجعــة وتعديــل مجموعــة مــن املقتضيــات لصالــح األحــداث، وعــى افــرتاض أن تكــون 

النصــوص النهائيــة قويــة منســجمة مــع املواثيــق الدوليــة ومــع الدســتور، فــإن الســؤال الــذي يطرح 

نفســه دامئــا يتمثــل يف حــدود ضانــات تنفيــذ وتفعيــل هــذه املقتضيــات الجنائيــة؟’’.
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ــرات  ــه إىل املتغ ــة عرض ــاس، يف بداي ــوق بف ــة الحق ــد كلي ــة عمي ــد بوزالف ــتاذ محم ــار األس أش

ــون  ــرشوع قان ــداد م ــا إع ــم فيه ــي ت ــنة الت ــي الس ــنة 2014، وه ــذ س ــت من ــي حدث ــرة الت الكث

ــك.  ــة بذل ــة املكلف ــة العلمي ــرف اللجن ــن ط ــة م ــطرة الجنائي املس

فــا كان يعتــر أساســيا وجوهريــا آنــذاك، أصبــح متجــاوزا مــع الزمــن، وهــو مــا جعلــه ينطلــق 

مــن القــول بــأن هنــاك هــدر للزمــن الترشيعــي عــى املســتوى الوطنــي، حيــث أن بعــض األفــكار 

تكــون جميلــة جــدا يف وقتهــا، إال أن قيمــة هــذه األفــكار تقــل مــع مــرور الزمــن، ووقعهــا يقــل، 

مــوازاة مــع املحطــات التاريخيــة والزمنيــة.

ثــم نبــه املتحــدث إىل أن كل حديــث أو نقــاش عــن املســطرة الجنائيــة، هــو يف حقيقــة األمــر 

يشــمل مســاطر متعــددة ومختلفــة، متســائا عــن إمكانيــة قبــول ذلــك مــن عدمــه، ومشــددا عــى 

ــواء املســطرة  ــا إذا كان املبتغــى هــو احت ــاش، حــول م ــر ينبغــي أن يكــون محــل نق أن هــذا األم

الجنائيــة يف مســطرة واحــدة، أم عــى مســاطر متعــددة. 

وأضــاف بأنــه عــى مســتوى الترشيــع، ومــن خــال التعديــل األخــر الــذي عرفتــه مقتضيــات 

ــة  ــم معين ــم فــرض مســطرة عامــة، ومســاطر خاصــة لهــا عاقــة بجرائ ــة فقــد ت املســطرة الجنائي

بذاتهــا كالجرائــم اإلرهابيــة، والجرائــم املرتكبــة مــن طــرف األحــداث، والجرائــم املتعلقــة بالعنــف 

ضــد النســاء.وهكذا دواليــك، ليجــد املــارس نفســه أمــام مســاطر متعــددة، فيــا يتعلــق بإجــراء 

واحــد وقانــون واحــد، أال وهــو قانــون الشــكل.

ــة، مبــا  ــه إذا كانــت املناقشــات تشــمل مختلــف املنظومــات القانوني كــا أشــار األســتاذ إىل أن

يف ذلــك قانــون الحريــات العامــة، فــإن قانــون املســطرة الجنائيــة يجــب أن يتمتــع بالحيــز املهــم 

مــن هــذا النقــاش بحكــم خطورتــه، هــذه الخطــورة تتمظهــر مــن خــال مجموعــة مــن القواعــد 

اإلجرائيــة، وخــر مثــال عــى ذلــك حســب األســتاذ،  أنــه مبوجــب املســطرة الجنائيــة يتــم اعتقــال 

املتهــم رغــم أنــه بــريء إىل أن تثبــت إدانتــه، كــا أن هــذه اإلجــراءات املســطرية قــد تطــول، مــا 

يرتتــب عنــه حرمــان املتهــم مــن حريتــه ملــدة طويلــة، ومــا لذلــك مــن أثــر عــى مســتوى الوصــم 

االجتاعــي. ونظــرا لهــذا ينبــه املتحــدث إىل أن هــذا القانــون يجــب أن يحظــى بدراســة واهتــام 

وعنايــة خاصــة جــدا، كــا ذكــر باملقولــة التــي تفيــد بأنــه »حــن تــود الســفر إىل بلــد مــا، يجــب 

عليــك االطــاع عــى قانونــه«، مســتدال يف هــذا الصــدد بقضيــة كارلــوس غصــن، ومــا طرحتــه مــن 

ــة أســيوية، قاســية جــدا عــى مســتوى  ــة لدول ــة اإلجرائي ــأن املنظوم ــي كشــفت ب إشــكاالت، والت

اإلجــراءات واملســاطر باملقارنــة مــع املغــرب. 

وتابــع األســتاذ محمــد بوزالفــة بــأن اململكــة املغربيــة كانــت دامئــا ترغــب يف أن تكــون قوانينهــا 

ــن  ــوة ب ــعت اله ــا، فاتس ــل قامئ ــة ظ ــن املارس ــون وب ــن القان ــر ب ــد الكب ــة، إال أن التباع متقدم

ــتثار  ــوب اس ــا إىل وج ــة، منبه ــوص القانوني ــه يف النص ــم تكريس ــا يت ــن م ــة وب ــة الواقعي الحقيق
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التاريــخ، فقانــون املســطرة الجنائيــة يعــود إىل ســنة 1959 كأول قانــون يف املغــرب، وهــو نســخة 

ــه  ــة الفرنــي لســنة 1958، وال ميكــن تســمية ذلــك إال بأن طبــق األصــل لقانــون املســطرة الجنائي

بنــوع مــن »املغامــرة«، إن مل يقــل عنــه أنــه نــوع مــن »الحمــق«. 

ــطرة  ــون املس ــق قان ــل تطبي ــح إىل فش ــكل واض ــؤدى بش ــتاذ، ي ــب األس ــر حس ــذا األم إن ه

الجنائيــة القديــم، كــا نتــج عنــه يف نهايــة املطــاف ســنوات مــن الــراع عــى املســتوى الوطنــي، 

مــن مرحلــة االســتثناء إىل مرحلــة ظهــر املقتضيــات االنتقاليــة لســنة 1974. وأفــاد املتحــدث بأنــه 

يذكــر بتلــك املرحلــة التاريخيــة لتجنــب التطلعــات الغــر واقعيــة، ألن املبتغــى هــو “اعتــاد قانــون 

قابــل للتطبيــق، وليــس قانونــا قــد نحلــم بــه جميعــا، وال ميكنــه غــر قابــل للتطبيــق’’. وعليــه، يؤكــد 

ذ بوزالفــة عــى أنــه:’’ يجــب التحــي بالواقعيــة عــى مســتوى املنظومــة القانونيــة’’.

ويف هــذا اإلطــار، ذكــر األســتاذ محمــد بوزالفــة بواقعيتــه خــال عملــه داخــل اللجنــة العلميــة 

ــل  ــن أج ــياء، م ــن أش ــازل ع ــي التن ــه “كان ينبغ ــة، بأن ــك املرحل ــر يف تل ــا اعت ــنة 2014، حين س

ــك إلحــراز التقــدم إىل األمــام”. الحصــول عــى أشــياء أخــرى، وذل

وأشــار األســتاذ بوزالفــة، يف العاقــة مــع مداخلتــه حــول »ضانــات املحاكمــة العادلــة«، بأنــه 

يجــب وضــع تحديــد مفاهيمــي أســايس، مذكــرا بالنقــاش املطــروح عــى هــذا املســتوى، والفــرق 

املهــم املوجــود بــن مفهــوم املحاكمــة العادلــة ومفهــوم املحاكمــة املنصفــة. فاملــادة 8 مــن اإلعــان 

العاملــي لحقــوق اإلنســان، واملــادة 14مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية، 

ــل  ــي مــن قب ــه محــل نظــر منصــف وعلن تنــص بوضــوح عــى »حــق كل فــرد يف أن تكــون قضيت

محكمــة مختصــة مســتقلة حياديــة منشــأة بحكــم القانــون«. ومتنــى املتحــدث مــن القضــاة “أن 

يكونــوا منصفــن، بــدل أن يكونــوا عادلــن”.

ــن املســاطر املنجــزة  ــة و غرهــا م ــات، واألدل ــاد القــايض عــى املســطرة ووســائل اإلثب فباعت

ــود  ــإن املســؤولية تع ــا، ف ــاك خطــأ فيه ــا كان هن ــادال. وإذا م ــه ع ــون، يكــون حكم مبوجــب القان

ــة  ــد بوزالف ــتاذ محم ــب األس ــدل، يطال ــة بالع ــدل املطالب ــك املحــارض واملســاطر، فب ــز تل ــن أنج مل

باإلنصــاف. واإلنصــاف يف نظــره، هــو أن يكــون للقــايض إمكانيــة تطويــع النــص بالعــودة ملناقشــة 

الرشعيــة اإلجرائيــة، وضوابطهــا وحدودهــا. فعــى القــايض أن يتوفــر عــى الجــرأة وامللكــة ليكــون 

قــادرا عــى االقتنــاع بنــاء عــى مبــدأ حريــة اإلثبــات يف املــادة الجنائيــة، وبغــض النظــر حتــى عــن 

ــة املطــاف. املحــارض املســجلة بواســطة الكامــرا مثــا. فالقــايض هــو الــذي يقــرر يف نهاي

وأضاف ذ. بوزالفة بأن »املحاكمة املنصفة« تتطلب قاعدتن أساسين وجوهريتن، وها:

أوال: اســتقال الســلطة القضائيــة: التــي تعتــر مدخــا أساســيا لتحقيــق املحاكمــة املنصفــة مبــا 

فيــه اســتقال النيابــة العامــة.
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وثانيــا: اســتقال القــايض: فبالرغــم مــن أننــا نتوفــر عــى نصــوص قانونيــة وتنظيميــة جديــدة 

ــة، والنظــام  ــس األعــى للســلطة القضائي ــون التنظيمــي للمجل ــة، كالقان منظمــة للســلطة القضائي

األســايس للقضــاة، إىل غــر ذلــك، إال أنهــا مل متنــح االســتقالية املطلوبــة للقــايض، والتــي تعتــر أســاس 

تحقيــق املحاكمــة املنصفــة.

ويوافــق ذ. بوزالفــة عــا قيــل بخصــوص نهــج نــوع مــن الرتيــث يف تعديــل قانــون املســطرة 

الجنائيــة، إذا كان املبتغــى هــو تحقيــق تعديــل شــمويل، وليــس فقــط شــكي أو جزئيــي، بفصــول 

مبعــرة وبتذبــذب عــى مســتوى املضامــن وبلغــة غــر ســليمة. وليتســنى الوقــت الــكايف للمعنيــن 

باألمــر إلبــراز مكامــن الخلــل عــى مســتوى النــص القانــوين الحــايل.

ــل  ــة املرغــوب يف اعتادهــا؟ فه ــة عــن املســطرة الجنائي ــم تســاءل األســتاذ محمــد بوزالف ث

ــود االقــرتاب مــن النظــام األنجلوسكســوين أكــر؟ أم نحتفــظ بالنظــام الاتينــي الجرمــاين عــى  ن

مســتوى توجهاتنــا؟ مــع العلــم بــأن النظــام األنجلوسكســوين ليــس هــو املثــال النموذجــي الــازم 

ــع  ــي م ــد يف التعاط ــن أن تفي ــي ميك ــاءات الت ــن اإلض ــب م ــه جوان ــت ل ــه، وإن كان ــذاء ب االحت

ــتقبل. ــة يف املس ــطرة الجنائي املس

ويعتقــد املتدخــل بــأن القــايض بإمكانــه أن يكــون منصفــا حتــى يف ظــل نقــص عــى مســتوى 

النــص. لكنــه تســاءل حــول كيفيــة تحقيــق هــذا اإلنصــاف أمــام الرتاكــم الكبــر للملفــات والقضايــا 

املعروضــة عــى الســادة القضــاة. وكذلــك حــول كيفيــة التعامــل مــع امللفــات والقضايــا انطاقــا مــا 

يقــدم للقــايض مــن محــارض ومعطيــات ودفوعــات ومذكــرات وخــرات، ووســائل إثبــات، وعــن مدى 

قدرتــه عــى قــراءة ودراســة كل تلــك الوثائــق، لدرجــة أن املتتبــع حــن يطلــع عــى بعــض األحــكام 

والقــرارات يصــاب، أحيانــا، بنــوع مــن عــدم الفهــم، ويتســاءل عــا حصــل للقــايض؟ وهــل وقــع لــه 

خلــط يف القضايــا؟

ــة  ــى وثيق ــر ع ــاد تتوف ــو أن الب ــا، ه ــم حالي ــذي يه ــة: “إن ال ــد بوزالف ــتاذ محم ــع األس ويتاب

دســتورية مبضامــن متعــددة، منهــا البــاب الثــاين حــول الحريــات والحقــوق األساســية يف الفصــول: 

20 و21 و22 و23، ثــم البــاب الســابع حــول الســلطة القضائيــة، الفصــول 107 و108 و109 و110....

إلــخ، وبالتــايل فــإن اإلطــار املرجعــي لتعديــل قانــون املســطرة الجنائيــة متوفــر. 

ــوب.  ــيء املطل ــس بال ــة لي ــطرة الجنائي ــون املس ــا يف قان ــتور ووضعه ــن الدس ــذ مضام إن أخ

فاملطلــوب هــو التنزيــل الواضــح لكيفيــة التمكــن مــن الحقــوق املنصــوص عليهــا يف الدســتور، بــدءا 

بالحــق يف الصمــت، إىل حقــوق الدفــاع إىل غــر ذلــك مــن اإلجــراءات.

ــاه املارســن، هــو اســتغال التعديــات إلدخــال  ــر انتب ــا مــا قــد يث ــذي غالب كــا أن األمــر ال

أشــياء غــر مفهومــة عــى القواعــد القانونيــة. ولقــد كان املطلــوب ســنة 2011، كــا متــت اإلشــارة 

لــه ســابقا، هــو القيــام بعمليــة ماءمــة قانــون املســطرة الجنائيــة مــع مضامــن الوثيقــة الدســتورية. 
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إال أن مــا حصــل، هــو مراجعــة بعــض املقتضيــات الجزئيــة كمــدة التقــادم، وتوســيع نطــاق منــح 

صفــة ضبــاط الرشطــة القضائيــة وغرهــا’’. 

وفيــا يخــص مراجعــة مــدد التقــادم، يــرى األســتاذ بوزالفــة أن هــذا األمــر هــو مــن األســاس 

مبثابــة تكريــس لإلفــات مــن العقــاب، وإن كان باإلمــكان االتفــاق عليــه كمجتمــع، إال أنــه وجــب 

مناقشــة املوضــوع، فهــذه النقطــة مل تكــن واردة ال يف املذكــرات الرتافعيــة، وال يف النقاشــات 

ــا مل تطــرح خــال النقــاش حــول الدســتور، وال مبناســبة النقــاش  ــة. كــا أنه ــة ذات الصل العمومي

ــة.  ــك الحــوار، ومضامــن تشــخيص العدال ــة، ومخرجــات ذل ــي حــول إصــاح العدال الوطن

ــدى املســؤولن  ــن ل ــى مســتوى مناقشــة القضــاء العســكري، مل يك ــه ع ــتاذ إىل أن ــار األس وأش

الجــرأة لطــرح املوضــوع.  واملجتمــع املــدين هــو الــذي كان ســباقا لطــرح رضورة مراجعتــه ولــوال 

ــل.  ــة، ملــا تحقــق هــذا التعدي اإلرادة امللكي

ــة  ــة بالوثيق ــون محكوم ــب أن تك ــة يج ــطرة الجنائي ــة، أن املس ــد بوزالف ــتاذ محم ــرز األس وأب

الدســتورية، وباملارســة االتفاقيــة، مشــرا يف هــذا الصــدد إىل  جلســات فحــص التقريــر الحكومــي 

الخــاص بالعهــد الــدويل املتعلــق بالحقــوق املدنيــة والسياســية ســنة 2016، وكــذا التقريــر الحكومي 

مبناســبة دورة االســتعراض الــدوري الشــامل ســنة 2017، مســتحرا طبيعــة األســئلة التــي كانــت 

تطــرح، واالنتقــادات التــي كانــت توجــه للمغــرب، والتــي كانــت مرتبطــة أساســا باملســطرة الجنائية، 

ــاه إىل وجــوب تضمــن مــرشوع قانــون املســطرة  ــايئ، الــيء الــذي يتطلــب االنتب وبالقانــون الجن

ــة  ــان التعاهدي ــرف اللج ــن ط ــرب م ــة للمغ ــات املقدم ــة، والتوصي ــات الختامي ــة للماحظ الجنائي

ومجلــس حقــوق اإلنســان بجنيــف.

ــز  ــاك حاجــة ملحــة لتعزي ــه مــن الطبيعــي أن تكــون هن ــة، بأن ــر األســتاذ محمــد بوزالف وأعت

حقــوق الدفــاع، وتقديــم أجوبــة مبــارشة عــى اإلشــكاالت الواقعيــة التــي تواجــه املعيــش اليومــي، 

وعنــد طــرح فكــرة النظــام العــام يف املســطرة الجنائيــة، ال ميكــن أن يقبــل إال منطلــق واحــد، أال 

وهــو منطلــق كــون املســطرة الجنائيــة جــزء مــن النظــام العــام، وال ميكــن قبــول موقــف آخــر.

ــام  ــن النظ ــة م ــطرة الجنائي ــار املس ــن اعتب ــع ع ــوم للرتاج ــال الي ــه ال مج ــى أن ــدد ع ــا ش ك

العــام، وبــأن بادنــا تتوفــر عــى مســطرة جنائيــة مكتوبــة، ينبغــي أن تحــرتم تحــت طائلــة البطــان. 

وبالتــايل ميكــن االرتقــاء باملســطرة الجنائيــة عــى مســتوى املارســة. واعتــر بــأن مــرشوع املســطرة 

الجنائيــة اليــوم يجــب أن يقــدم أجوبــة واضحــة عــن هــذه النقــط. والحــال، أن مســودة املــرشوع 

ال تقــدم ذلــك، مشــددا عــى أنهــا اليــوم، البــد أن تتوفــر عــى عــدة أبعــاد منهــا:

أوال: التنصيــص بــكل وضــوح عــى مبــدأ املســاواة، والتأكيــد عليــه بــكل املقاييــس وبــكل 	 

ــه نبغــي أن يتســم بالوضــوح. ــادة األوىل، فإن ــم. وإن كان واردا يف امل املفاهي
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ثانيا: رضورة مراجعة حقوق الدفاع وتقوية املركز القانوين للدفاع.	 

ثالثا: ضان حقوق الضحايا، واملقصود هنا الضحية مبفهومه الواسع.	 

ــة 	  ــال مارس ــطرية خ ــراءات املس ــة اإلج ــامة ونزاه ــاد والس ــدأ الحي ــاة مب ــا: مراع رابع

الدعــوى العموميــة.

ــا يجــب 	  ــر يف املــرشوع عــى هــذا املســتوى. ك ــه يوجــد فق ــل، ألن ــرار البدائ خامســا: إق

تفعيــل البدائــل موجــودة يف قانــون املســطرة الجنائيــة، ســواء عــى مســتوى بدائــل الدعــوى 

العموميــة، أو عــى مســتوى بدائــل العقوبــة.

ــى بالنســبة 	  ــم، حت ــن الجرائ ــن م ــدر ممك ــر ق ــح ليشــمل أك ــاء الصل ــا: توســيع وع سادس

ــات. للجناي

ســابعا: وضــع ضوابــط دقيقــة لتدبــر الوضــع تحــت الحراســة النظريــة، ســواء تعلــق األمــر 	 

بالبحــث التمهيــدي التلبــي، أو بالبحــث العــادي.

ــد الوضــع تحــت الحراســة 	  ــة العامــة بخصــوص متدي ــرارات النياب ــل ق ــا: وجــوب تعلي ثامن

ــة لاســتئناف. ــة لتكــون قابل النظري

تاســعا: اتصــال الشــخص املوضــوع تحــت الحراســة النظريــة باملحامــي مــن الســاعات األوىل، 	 

عــى أن يكــون صــك املتابعــة وجميــع وثائــق املتعلقــة بهــا موجــودة لاطــاع عليهــا مــن 

طــرف املحامــي، ملعرفــة طبيعــة املتابعــة، والوثائــق املتوفــرة يف امللــف. فاالتصــال باملحامــي 

يعتــر مــن الضانــات األساســية.

عــارشا: إقــرار حــق الطعــن يف قــرار اإليــداع بالســجن الــذي يتخــذه وكيــل امللــك أو الوكيــل 	 

العــام للملــك.

حــادي عــرش: إقــرار إمكانيــة التســجيل الســمعي البــري لتريحــات األشــخاص املســتمع 	 

إليهــم خــال جلســات االســتنطاق مــع توفــر الضانــات املرتبطــة بذلــك.

ثــاين عــرش: النيابــة العامــة يجــب أن تنتقــل إىل مخافــر رشطــة قضائيــة أومتــارس مهامهــا 	 

وتســتمع إىل التريحــات؛ إذ يجــب أن تخــرج عــن األدوار التقليدانيــة وأن تقــوم بعملهــا 

ــا يف امليــدان، وليــس باملكــوث مبكاتــب املحكمــة. حضوري

ثالث عرش: مراقبة النيابة العامة ألماكن الوضع تحت الحراسة النظرية.	 

رابع عرش: توسيع بدائل االعتقال االحتياطي وهناك بدائل متعددة ميكن استعراضها.	 
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الجلسة الثانية

خالصات المناقشة العامة
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بعد العروض األربعة، تدخل للمساهمة يف املناقشة العامة تسعة مشاركن ومشاركة:

1 - ذة حمينــة صربينــة: انطلقــت املناقشــة بتدخــل األســتاذة صرينــة حمينــة، املحاميــة بهيئــة 

تطــوان، وعضــو املجلــس الوطنــي للمنظمــة، حيــث اســتحرت عــدة قــرارات صــادرة عــن محكمــة 

ــارض  ــذ مبح ــدم األخ ــة يف ع ــلطة التقديري ــا الس ــة له ــة الزجري ــى أن » املحكم ــص ع ــض تن النق

الضابطــة القضائيــة، والحكــم مبــا راج أمامهــا مــن تريحــات للظنــن«، ماحظــة يف نفــس الوقــت، 

ــى أن  ــص ع ــي تن ــادة الت ــط بامل ــده فق ــل تقي ــك، ب ــذ بذل ــة ال تأخ ــات القضائي ــض التوجه أن بع

ــة موثــوق مبضمونهــا إىل أن يثبــت مــا يخالفهــا. محــارض الضابطــة القضائي

وبهــذا الخصــوص، وبعــد أن نبهــت إىل أن القــايض باعتبــاره ضابطــا ســاميا، يســمو عــى ضابــط 

ــدم  ــة«، وع ــا املحكم ــر عليه ــي تتوف ــة الت ــل الســلطة التقديري محــرر املحــر، أوصــت ب »تفعي

التقيــد باملحــارض، والحكــم مبــا راج أمامهــا مــن مناقشــات.

ــي  ــس الوطن ــو املجل ــش، عض ــعود بعي ــتاذ مس ــر األس ــه، ذك ــن جهت ــش: م ــعود بعي 2 - ذ مس

للمنظمــة، بأحــد خاصــات هيئــة اإلنصــاف واملصالحــة، التــي أقــرت بالتوظيــف الســيايس للقضــاء 

ــوق اإلنســان خــال  ــة لحق ــة املغربي ــف املنظم ــة ســنوات الرصــاص، مشــرا إىل موق خــال مرحل

الحــوار حــول إصــاح العدالــة، والتــي دافعــت عــن اســتقالية النيابــة العامــة عــن وزارة العــدل، 

ــأن األســايس يف الوثيقــة الدســتورية هــو  ــم أكــد ب وذلــك لتحصينهــا وتفــادي توظيفهــا سياســيا. ث

ــا«،  ــا حالي ــكل م ــود مش ــعور »بوج ــن الش ــرا ع ــة، مع ــطرة الجنائي ــون املس ــل قان ــا، مث امتداداته

أعقــب الحلــم والطمــوح الــذي تولــد بعــد ســنة 2011، ومتســائا عــن أســباب »تجزئــة التعديــات« 

ــة.  ــة الجنائي املقرتحــة عــى املدون

3 - ذ الحســن لكــرارة: لفــت األســتاذ الباحــث بكليــة الحقــوق بفــاس الســيد الحســن لكــرارة، 

وعضــو املنظمــة املغربيــة لحقــوق اإلنســان، إىل وجــود تقاطــع بــن مــا هــو جنــايئ وقانــوين، مــع 

مــا هــو سوســيولوجي، مشــرا إىل ظاهــرة الشــعبوية الجنائيــة التــي بــرزت يف املغــرب بعــد ســنة 

ــن أن  ــل ميك ــاءل »ه ــة. وتس ــه املحافظ ــن أطروحت ــاع ع ــض للدف ــتعملها البع ــي يس 2011، والت

تعتــر الشــعبوية الجنائيــة اليــوم خطــرا عــى النقاشــات القانونيــة املتعلقــة باملســطرة الجنائيــة، 

وبالقانــون الجنــايئ؟«

4 - ذة فريــدة املحمــودي: عــرت األســتاذة الجامعيــة فريــدة املحمــودي، عضــو املكتــب 

التنفيــذي للمنظمــة، عــن التوجــس مــن بعــض املارســات املســترشية وســط القضــاء، مثــل الفســاد، 

متســائلة عــن كيفيــة تحصــن القــايض عــى هــذا املســتوى. كــا أوصــت باســترشاف املســتقبل عــر 

اســتحضار القضــاء الرقمــي واســتعال الوســائل املعلوماتيــة واإللكرتونيــة. 

ــا  ــا قــد » أنتجن ــه إذا كن 5 - ذ عبــد الكريــم لخصــايص: أشــار ذ عبــد الكريــم لخصــايص إىل أن

قانونــا مــن الفكــر الراقــي، فــإن الــذي يطبــق هــذا القانــون يجــب أن يكــون يف نفــس املســتوى مــن 
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التفاعــل«، مشــددا عــى أن »وكيــل امللــك يجــب أن يكــون مرشفــا عــى البحــث التمهيــدي«، وأن 

اســتتباع املســطرة الجنائيــة بتعليــات كتابيــة، فيــه إفــراغ ملقتضيــات هــذا القانــون مــن مضامينهــا. 

ثــم قــال:

» نحــن نواجــه بخوف النيابة العامة والقضاء، ونحن بحاجة إىل اســتقالل القايض«.

6 - ذة أمينــة الــكاين: مــن جهتهــا، استحســنت األســتاذة أمينــة الــكاين، عضــو املجلــس 

الوطنــي للمنظمــة، البعــد الوقــايئ للفلســفة الجنائيــة، وليــس بعدهــا الزجــري، وأثــارت االنتبــاه 

لحالــة العــود، خصوصــا بالنســبة لألحــداث، كــا اســتحرت غيــاب توفــر الضانــات الحائيــة 

املتطلبــة لألحــداث، كــا أوصــت بتوفــر املســاعدة االجتاعيــة والطبيــة النفســية للطفــل، حتــى 

»ال يصبــح مجرمــا«. وتســاءلت عــن الرامــج التــي تــم إعدادهــا الســتقبال واحتضــان الطفــل بعــد 

خروجــه مــن الســجن.

ــة  ــأن مداخل ــاط، ب ــة الرب ــس أفتيــس املحامــي بهيئ 7 - إدريــس أفتيــس: الحــظ األســتاذ إدري

األســتاذة ســعاد التيــايل حــول قضــاء األحــداث، اهتمــت فقــط بحقــوق الحــدث الجانــح، بينــا مل 

تتطــرق إىل حقــوق الحــدث الضحيــة، مشــددا عــى أنــه يجــب أن تكــون للحــدث الضحيــة أولويــة 

يف الحايــة. واقــرتح األســتاذ توصيــة تتعلــق بإلزاميــة حضــور املســاعد)ة( االجتاعــي)ة( بجانــب 

الحــدث أثنــاء املحاكمــة يف قضايــا جرائــم االعتــداء عــى األطفــال )اعتــداءات جنســية وغرهــا(، ألن 

»الطفــل الضحيــة ال يقــوى عــى الحديــث يف القاعــة أمــام القضــاة، ولكــن ميكنــه الحديــث بحضــور 

املســاعدة االجتاعيــة«.

وبخصــوص املحاكمــة العادلــة، أثــار االنتبــاه إىل دور مواقــع التواصــل االجتاعــي التــي أصبحــت 

تؤثــر عــى القضــاء مــن خــال نــرش وقائــع قضايــا رائجــة أمــام املحاكــم وإبــداء الــرأي فيهــا، وأويص 

بــرورة تنظيــم نــدوة حــول تأثــر وســائل التواصــل االجتاعــي عــى القضــاء والترشيــع الجنــايئ، 

ــائل  ــة وس ــم معالج ــة، لتنظي ــل املســطرة الجنائي ــات داخ ــلوك أو مقتضي ــة س وأيضــا وضــع مدون

التواصــل االجتاعــي لقضايــا املحاكــم، كــا هــو عليــه األمــر يف فرنســا، حيــث تــم اعتــاد قانــون 

يجــرم إســاءة اســتعال وســائل التواصــل االجتاعــي. 

8 - ذ نوفــل البعمــري: عــر األســتاذ نوفــل البعمــري، املحامــي بهيئــة تطــوان وعضــو املكتــب 

ــطرة  ــون املس ــودة قان ــأن مس ــاد ب ــن االعتق ــان، ع ــوق اإلنس ــة لحق ــة املغربي ــذي للمنظم التنفي

الجنائيــة لــن تصــدر خــال الواليــة الحاليــة، باعتبــار أن اعتــاد مثــل هــذا النــص يتطلــب حصــول 

»نــوع مــن التوافــق« حولــه، فقانــون املســطرة الجنائيــة يتعلــق بالحريــات، وموضــوع الحريــات فيه 

تجــاذب ورصاع كبــر بــن القــوى املحافظــة والقــوى الحداثيــة، وبــن القــوى الحقوقيــة، املتشــددة 

ــك  ــيعكس تل ــون س ــى قان ــق ع ــذا التواف ــل ه ــول مث ــا لحص ــب وقت ــا يتطل ــة، م ــا واملعتدل منه

اللحظــة التــي يتــم فيهــا هــذا التوافــق. 
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وفيــا يتعلــق باملارســة االتفاقيــة، اعتقــد املتحــدث بأنهــا تعتــر أحــد األســباب التــي تؤخــر 

ــع  ــي م ــون الوطن ــة القان ــب مباءم ــق فحس ــر ال يتعل ــة، ألن األم ــطرة الجنائي ــون املس ــدور قان ص

االتفاقيــات الدوليــة، بــل يتعلــق أيضــا مبرحلــة أخــرى تتصــل مبــدى تعاطــي القضــاء املغــريب مــع 

ــتعينون  ــون ويس ــوا يدفع ــا إذا كان ــول م ــن، ح ــؤولية املحام ــرح مس ــا تط ــات. وهن ــك االتفاقي تل

باالتفاقيــات الدوليــة يف مرافعاتهــم، ليــس فقــط بالنســبة مللفــات معينــة، بــل يف جميــع امللفــات 

التــي يرتافعــون فيهــا.

كــا تطــرح أيضــا مســؤولية القضــاء حــول التعاطــى مــع مبــدأ ســمو االتفاقيــات الدوليــة عــى 

القانــون الوطنــي.

ولذلــك ففــي نظــر األســتاذ، هنــاك مرحلــة تدافــع مــن أربــع إىل خمــس ســنوات، وهــي ممــر 

أســايس لتســهيل املارســة االتفاقيــة الطبيعيــة والعاديــة للوصــول إىل قوانــن متامئــة مــع االتفاقيات 

الدوليــة بشــكل فعــي.

وبخصــوص اســتقال القــايض ورشط وجــود هــذا االســتقال كأحــد ضانــات املحاكمــة العادلــة، 

اعتــر األســتاذ نوفــل البعمــري، أن القــايض هــو منتــوج مؤسســة التكويــن التــي يتخــرج منهــا، ســواء 

تعلــق األمــر بالقضــاء الواقــف أو بالقضــاء الجالــس، مــا يطــرح رضورة أن ينصــب النقــاش عــى 

مؤسســة تكويــن القــايض، ورضورة أن يشــمل التكويــن الجانــب الحقوقــي أيضــا. فهــذا التكويــن 

الحقوقــي »هــو الــذي ســيعطينا قاضيــا محصنــا ضــد أي تدخــل محتمــل يف عملــه«.

ثــم تطــرق املتدخــل إىل ضانــات املحاكمــة العادلــة أو املحاكمــة املنصفــة، مشــرا إىل أن النقاش 

العــام بهــذا الخصــوص، »يختــزل« األمــر يف اإلجــراءات التــي تتــم داخــل املحاكمــة عــر االســتناد 

للــادة 14 مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية، يف حــن أنــه يجــب بالنســبة 

ــة، والتــي يجــب أن تشــمل لحظــة  ــام بتفســر واســع لضانــات املحاكمــة العادل للحقوقيــن، القي

اإليقــاف، واإلجــراءات التــي تتــم بعدهــا، ألن كل ذلــك »يرتــب أثــرا، وفيــه مــس بحريــة الشــخص«. 

ومــن خــال تطــرق الدفــاع لــكل تلــك املراحــل، »يتــم التمهيــد للوصــول إىل املحاكمــة العادلــة«.

ويف األخــر، اعتــر املتحــدث أن الوقــت املتبقــي مــن الواليــة الترشيعيــة، يجــب اســتثاره مــن 

طــرف الحركــة الحقوقيــة، » للضغــط مــن أجــل تجويــد مــرشوع قانــون املســطرة الجنائيــة«.

التفاعل

ثــم فســح املجــال ملقدمــي ومقدمــات العــروض للتفاعــل مــع مــا راج مــن ماحظــات 

وتســاؤالت وأفــكار خــال املناقشــة العامــة. وكان األســتاذ محمــد بوزالفــة أول املعقبــن، حيــث 

عقــب عــى مــا راج بخصــوص الشــعبوية الجنائيــة، مشــرا إىل العمــل الكبــر الــذي يجــب القيــام 

ــه إزاء املجتمــع لتغيــر تصــوره للمجــرم والجرميــة، وهــو تصــور يســتحره القــايض للتشــديد  ب



106

قانون المسطرة الجنائية، الدستور وحقوق االنسان

»من أجل قانون للمسطرة الجنائية متالئم مع المقتضيات الدستورية، ومعايير حقوق اإلنسان«

يف الحكــم إلرضــاء املتقاضــن. فالقــايض اليــوم »يقــول بــأن املغاربــة يطالبــون بســجن املتهــم«، 

و » ليــس لديــه الجــرأة ملواجهــة املجتمــع والجــواب عــن األســئلة التــي تطــرح عليــه مــن طــرف 

املســؤولن القضائيــن، بخصــوص أســباب ترئــة وإطــاق رساح معتقــل مــا، أو متابعــة شــخص يف 

ــة اعتقــال.« ــة رساح، أو حال حال

ــة لألخــذ مبحــارض الضابطــة  ــك ســلطة تقديري ــايئ ميتل ــايض الجن ــد التشــديد عــى أن الق وبع

القضائيــة مــن عدمــه، أفــاد املتحــدث بأنــه » ليــس ضــد الشــعبوية، الجنائيــة، بــل ضــد توظيفهــا، 

ومتكينهــا مــن مســاحات كــرى يك تكتســح فضــاءات النقــاش العمومــي«.

وفيــا يتعلــق بالنيابــة العامــة، ذكــر األســتاذ محمــد بوزالفــة مبطلــب اســتقالية النيابــة العامــة 

ــاء النقــاش حــول مــرشوع  ــة، وأثن ــي حــول اصــاح العدال عــن وزارة العــدل خــال الحــوار الوطن

القانــون الخــاص برئاســة النيابــة العامــة، مؤكــدا عــى أنــه يجــب »االشــتغال عــى كيفيــة تحصــن 

مؤسســة النيابــة العامــة، واالشــتغال عــى تطويــر اســتقال القــايض«.

ــة، ال  ــأن القضــاء كمهن ــرا ب ــة القضــاء، معت ــوج إىل مهن ــاول مســألة الول ويف هــذا الســياق، تن

يجــب أن يلجــه الطالــب انطاقــا مــن الكليــة لالتحــاق باملعهــد العــايل للقضــاء، بــل يجــب وضــع 

ــة القضــاء«، مشــددا عــى أن يكــون رشط الرتشــح  ــارشة مبهن ــة وااللتحــاق مب ــن الكلي ــة ب »قطيع

ملارســة املهنــة هــو مزاولــة مهنــة مــن املهــن القضائيــة األخــرى ملــدة عــرش ســنوات عــى األقــل 

)املحامــاة، كتابــة الضبــط....(، فأنــداك ســيكون لنــا »قضــاة عــى مســتوى عــال مــن النضــج وعــدم 

الرضــوخ لإلغــراءات«.

ويف األخــر، شــدد املتحــدث عــى أن املهــم هــو أن نتوفــر عــى مدونــة للمســطرة الجنائيــة مبثــل 

ــه ال ميكــن  ــا مبحطــة 1959 ومحطــة 2002، مؤكــدا عــى أن ــة، والتــي تذكرن هــذا الرتاكــم والحمول

الزيــادة يف التأخــر عــن اعتــاد مســطرة جنائيــة جديــدة، فكلــا »زدنــا يف التأخــر، ســيزداد ارتفــاع 

ــة، ومننحهــا الفرصــة. لــي تكتســح مجــاالت أخــرى«  ــذاك ســنزيك الشــعبوية الجنائي املطالــب، وآن

عــى حــد قولــه.

ــدم  ــط تق ــكيو ترب ــة ملونتيس ــا مبقول ــايل تفاعله ــعاد التي ــتاذة س ــتهلت األس ــا، اس ــن جهته م

ــط  ــن مرتب ــق القوان ــراه األســايس لتطبي ــأن اإلك ــرت ب ــن، واعت ــا للقوان املجتمعــات مبــدى تطبيقه

بتوفــر اإلمكانيــات املاديــة اللوجســتيكية، فــإذا كان قانــون محاربــة العنــف ضــد النســاء مثــا ينــص 

عــى إحــداث مراكــز إليــواء النســاء ضحايــا العنــف، فــإن هــذه املراكــز مل يتــم إقامتهــا لحــد اآلن، 

ونفــس اإلشــكال يثــار عنــد الحديــث عــن توفــر مراكــز إليــواء واعتقــال األشــخاص األحــداث. ثــم 

أشــارت إىل املــوارد البرشيــة ألجهــزة العدالــة، والتــي »يجــب أن تكــون ممتلكــة للثقافــة الحقوقية«، 

مؤكــدة عــى رضورة الرفــع مــن املــوارد املاديــة والبرشيــة لضــان ولــوج املتقاضــن إىل العدالــة.
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ــدث  ــا بالح ــام يف عرضه ــدم االهت ــوص ع ــل بخص ــا قي ــايل ع ــعاد التي ــتاذة س ــت األس وعقب

الضحيــة، باإلشــارة إىل أن الحــدث الجانــح نفســه هــو ضحيــة للظــروف االجتاعيــة واالقتصاديــة، 

مــرزة أن قانــون املســطرة الجنائيــة أفــرد للحــدث الضحيــة مجموعــة مــن املقتضيــات القانونيــة 

لحايتــه، مثــل املــادة 510 التــي تتحــدث عــن » إصــدار أمــر قضــايئ بإيــداع الحــدث املجنــي عليــه 

لــدى شــخص جديــر بالثقــة، أو مؤسســة خصوصيــة أو جمعيــة ذات منفعــة عامــة مؤهلــة لذلــك أو 

بتســليمه إىل مصلحــة أو مؤسســة عموميــة مكلفــة برعايــة الطفولــة إىل أن يصــدر حكــم نهــايئ يف 

موضــوع الجنايــة أو الجنحــة«. كــا نصــت نفــس املــادة عــى »عــرض الحــدث عــى خــرة طبيــة أو 

نفســية أو عقليــة لتحديــد نــوع وأهميــة األرضار الاحقــة بــه، وبيــان مــا إذا كان يحتــاج إىل عــاج 

مائــم لحالتــه حــاال ومســتقبا«.

بــدوره، اعتــر األســتاذ إســاعيل الجبــاري الكرافطــي بــأن القــرار القضــايئ كان يصنع يف الســابق 

خــارج الجهــاز القضــايئ، وبــأن الفاعــل األمنــي هــو الــذي كان يتحكــم يف القــرار القضــايئ، معــرا عــن 

االعتقــاد بــأن اســتقال النيابــة العامــة هــو أحــد الضانــات الجديــدة للمحاكمــة العادلــة، ومقرتحــا 

يف الوقــت نفســه فتــح نقــاش ومشــاورات بشــكل واســع حــول املوضــوع.

وكان األســتاذ محمــد أغنــاج أخــر معقــب يف الجلســة مــن خــال ثــاث ماحظــات، أشــار يف 

أولهــا إىل أن متتيــع القــايض بســلطة تقديريــة واســعة »ليســت حــا«، وأنهــا »ســيف ذو حديــن«، 

معتــرا وانطاقــا مــن تجربتــه، بــأن » القــايض الــذي ال يتلقــى تعليــات، هــو أخطــر مــن القــايض 

الــذي يتلقــى تعليــات«، ومؤكــدا عــى أن القــايض ملــزم بالتطبيــق العــادل للقانــون، طبقــا ملــا نــص 

عليــه الدســتور.

وبخصــوص اســتقال النيابــة العامــة، لفــت املتحــدث إىل أن املشــكل املطــروح حاليــا، ليــس هــو 

االســتقال عــن وزيــر العــدل، بحكــم أن وزيــر العــدل مل يكــن هــو الــذي يصنــع السياســة الجنائيــة، 

بــل أن املشــكل املطــروح هــو اســتقال النيابــة العامــة عــن جهــاز الرشطــة القضائيــة.

ــة،  ــطرة الجنائي ــة موجــودة يف املس ــعبوية الجنائي ــى أن الش ــاج ع ــد أغن ــتاذ محم ــدد األس وش

وعــى أن املحامــون دامئــا مــا يحاولــون فــرض قواعــد املحاكمــة العادلــة يف امليــدان، مشــرا إىل أن 

النيابــة العامــة مــن خــال بعــض البيانــات التــي تصدرهــا، تخــرق حقــوق الدفــاع وحقــوق املتهــم.

وفيــا يتعلــق بالجانــب املتعلــق بالكلفــة، أكــد عــى رضورة تعبئــة مــوارد ماليــة لتوفر الوســائل 

ــه«. كــا أخــر بعــزم  ــة وبقضــاء يطمــن ل ــة، »ليتمتــع املواطــن مبحاكمــة عادل والبنيــات الروري

جمعيــة هيئــات املحامــن باملغــرب تنظيــم مناظــرة جديــدة مثــل مناظــرة الربــاط لســنة 1987. 

ــرة وردت يف  ــرة أخ ــل لفق ــة املقب ــطرة الجنائي ــون املس ــن قان ــادة تضم ــرتح إع ــر، اق ويف األخ

ــي: ــا ي ــى م ــص ع ــة لســنة 1959 تن ــون املســطرة الجنائي ــرض التقدميــي لقان الع
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»لكــن القوانــن ليســت ســوى مجــرد أدوات، ولــن يكــون لقيمتهــا الذاتيــة أي وزن إذا مــا أســيئ 

اســتعاملها، أو إذا حرفــت نصوصهــا وروحهــا، عــن قصــد أو عــن غــر قصــد. ويف نتيجــة األمــر، هــم 

القامئــون عــى تطبيقهــا الذيــن يعطونهــا كل قيمتهــا، ويحققــون عمليــة تجديــد العمــل القضــايئ 

الــذي يكــون قانــون املســطرة الجنائيــة أحــد جوانبــه الرئيســية«.

وبعــد انتهــاء فــرتة التعقيبــات، أعلنــت األســتاذة ســمرة عينــان التــي أدارت الجلســة بحنكــة 

وساســة، عــن اختتــام أشــغال الجلســة الثانيــة املســائية.

اختتام أشغال اليوم الدراسي

تســلم  األســتاذ بوبكــر لركــو، رئيــس املنظمــة املغربيــة لحقــوق اإلنســان الكلمــة إلختتام أشــغال 

ــع  ــدرايس، وتوجــه بالشــكر لجمي ــوم ال ــد هــذا الي ــزاز بعق ــث عــر عــن االعت ــدرايس، حي ــوم ال الي

املشــاركات واملشــاركن عــى الحضــور واملســاهمة يف أشــغاله، مشــرا إىل عمــل املنظمــة مــن أجــل 

إصــاح املدونــة الجنائيــة، حيــث ذكــر مبســاهمتها ضمــن فريــق العمــل الخــاص بالعدالــة، يف إطــار 

الشــبكة األورو متوســطية لحقــوق اإلنســان، وكــذا باملذكــرة املتعلقــة باســتقال النيابــة العامــة. 

وعــر عــن انشــغال املنظمــة باملــوارد البرشيــة، مشــددا عــى دور املدرســة والرتبيــة يف تحصــن 

ــلوك  ــا الس ــع ضحاي ــن م ــي للتضام ــدوق وطن ــاء صن ــاص بإنش ــرتح الخ ــن املق ــا مث ــال، ك األجي

ــات  ــل أداء الغرام ــة لتحم ــات املالي ــم اإلمكاني ــن تعوزه ــراء الذي ــن الفق ــع املتقاض ــي، وم اإلجرام

ــة. ــف القضائي واملصاري

كــا شــدد رئيــس املنظمــة املغربيــة لحقــوق اإلنســان عــى رضورة اســتحضار املبــادئ واملعايــر 

ــدم  ــة ع ــايئ، وخاص ــون الجن ــة والقان ــطرة الجنائي ــة املس ــاء صياغ ــان أثن ــوق اإلنس ــية لحق األساس

التمييــز والحريــة ومقاربــة النــوع، إضافــة الحــرتام قرينــة الــراءة وحقــوق الضحايــا...، ودعــا أيضــا 

إىل الرتافــع مــن أجــل وضــع حــد للــرتدد، وإىل التعــاون مــن أجــل الرتافــع العتــاد مدونــة جنائيــة 

تحــرتم مقتضيــات الدســتور معايــر حقــوق اإلنســان.

ويف األخــر، جــدد التعبــر عــن االفتخــار بالرشاكــة بــن املنظمــة ومؤسســة فريدريــش إيــرت، 

القامئــة منــذ بدايــة التســعينيات، متوجهــا بالشــكر واالمتنــان إىل املمثلــة املقيمــة للمؤسســة، وإىل 

األســتاذة آمنــة بوغالبــي، منســقة الرامــج، عــى الدعــم املتواصــل واملرافقــة املســتمرة مــن أجــل 

تنفيــذ الرامــج املقــررة.
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التوصيات 
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1 - التوصيات العامة

عقد ندوة دولية شاملة حول قانون املسطرة الجنائية.	 

فتح نقاش وطني حول السياسة الجنائية.	 

ــن 	  ــه، م ــتغال مع ــتعداد لاش ــداء االس ــايل بإب ــدل الح ــر الع ــود وزي ــة وج ــام فرص اغتن

ــا، وتكــون مرتكــزا للقانــون الجنــايئ، ولقانــون  أجــل إعــداد سياســة جنائيــة مامئــة لبلدن

ــة. ــطرة الجنائي املس

ــتور 	  ــع الدس ــايئ(، م ــون الجن ــة والقان ــطرة الجنائي ــون املس ــة )قان ــة الجنائي ــة املدون ماءم

ــة  ــات األممي ــن اآللي ــادرة ع ــات الص ــار للتوصي ــن االعتب ــذ بع ــة، واألخ ــق الدولي واملواثي

ــة. ــة الجرمي ــال مكافح ــة يف مج ــات الدولي ــض اآللي ــان، وبع ــوق اإلنس لحق

اســتحضار املبــادئ التوجيهيــة األساســية يف أي مــرشوع إلصــاح قانــون املســطرة الجنائيــة 	 

واملتمثلــة أساســا يف الرشعيــة وقرينــة الــراءة، واملســاواة واســتقال القضــاء، ومقاربــة النــوع 

االجتاعــي، واحــرتام الكرامــة اإلنســانية، وحقــوق الضحايــا، والحــق يف محاكمــة عادلــة.

حــل اإلشــكال الدســتوري املتعلــق بالجهــة املوكــول لهــا وضــع السياســة الجنائيــة، هــل هــي 	 

وزارة العــدل أم رئاســة النيابــة العامــة.

وضــع ديباجــة مرجعيــة تــرشح السياســة الجنائيــة املطبقــة، وتفــر املبــادئ األساســية، كــا 	 

ــة،  ــة الحقوقيــة والســقف يف املاءمــة مــع الدســتور، ويف املارســة االتفاقي توضــح املرجعي

كــا توضــح نيــة املــرشع اليــوم، ألن القانــون ليــس قاعــدة ثابتــة، بــل يتطــور مــع املجتمــع.

اعتبار مختلف قواعد املسطرة الجنائية من النظام العام.	 

مراعــاة اســتقال الســلطة القضائيــة، ومنهــا اســتقال النيابــة العامــة، وذلــك عنــد تحديــد 	 

العاقــة بــن رئاســة النيابــة العامــة ووزارة العــدل، وأثنــاء تبليــغ مضامــن السياســة الجنائيــة 

إىل الوكيــل العــام للملــك.

ــن 	  ــا ب ــتها، وم ــة ورئاس ــة العام ــن النياب ــا ب ــة م ــر العاق ــوص تؤط ــدار نص ــل بإص التعجي

الحكومــة يف شــخص وزيــر العــدل، والنيابــة العامــة ورئاســتها، وعــدم االقتصــار عــى 

.33.17 القانــون 

اســتثار الوقــت املتبقــي مــن الواليــة الترشيعيــة مــن طــرف الحركــة الحقوقيــة للضغــط 	 

مــن أجــل تجويــد مــرشوع قانــون املســطرة الجنائيــة.
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2 -التوصيات خاصة
ــه أيضــا 	  ــة، وألن ــوج إىل العدال ــه يســاعد عــى الول ــة، ألن مراجعــة نظــام املســاعدة القضائي

ــة مــن عدمهــا. محــدد مــن محــددات نجاعــة السياســة الجنائي

توسيع وتنويع نطاق العقوبات البديلة قدر اإلمكان.	 

إلزاميــة إجــراء الخــرة الطبيــة يف حالــة إدعــاء التعــرض للتعذيــب، واعتبــار املحــارض املنجــزة 	 

باطلــة يف حالــة رفــض إجرائهــا بعــد طلبهــا مــن طــرف املتهــم أو دفاعــه.

جعل التحقيق إلزاميا، لضان الحق يف محاكمة عادلة.	 

ــة، ويشــكل 	  ــدأ الرشعي ــه يخــرق مب ــات املتعلقــة باالخــرتاق، لكون إعــادة النظــر يف املقتضي

خطــرا عــى الحريــات العامــة.

ــو« و »قواعــد 	  ــم املتحــدة يف »قواعــد طوكي ــي ســطرتها األم ــا الت اســتحضار القواعــد الدني

ــة. ــون املســطرة الجنائي ــة قان بانكــوك« يف صياغ

ــة 	  ــتقال النياب ــد اس ــل بع ــر الحاص ــع التغي ــة م ــطرة الجنائي ــون املس ــة قان ــق ماءم تحقي

ــة. العام

إقامــة املؤسســات األساســية لحســن تنفيــذ اإلجــراءات الــواردة يف القوانــن اإلجرائيــة، مثــل 	 

مراكــز العــاج مــن اإلدمــان، ومراكــز اإليــواء املــرأة املعنفــة، ومؤسســات إيــواء األحــداث.

تغطية بعض الفراغات الترشيعية املتعلقة بحرية األفراد.	 

مراعــاة التعريــف الــدويل للمعتقــل االحتياطــي، حيــث تنتهــي هــذه الصفــة مبجــرد صــدور 	 

حكــم باإلدانــة يقــي بعقوبــة ســالبة للحريــة.

تعزيز العدالة التصالحية، وتوسيع دائرة الصلح الزجري ألقىص مدى.	 

التفكر يف طرق مخترة للمحاكمة، كاالعرتاف بالتهمة وبالذنب.	 

تعزيز فعالية اإلجراءات الجنائية.	 

معالجــة املشــاكل املتعلقــة بتنفيــذ العقوبــة الســالبة للحريــة مبقتضيــات واضحــة كمشــكل 	 

إدمــاج العقوبــة، واحتســاب العقوبــة عنــد تعــدد أوامــر اإليــداع يف الســجن ومــدى إبقــاء 

املعتقــل رهــن االعتقــال بعــد انتهــاء املــدة االبتدائيــة املحكــوم بهــا.

العمل بآلية السوار اإللكرتوين.	 

إرساء آليات تنفيذ العمل من أجل املنفعة العامة.	 

تقويــة حقــوق الدفــاع خــال إجــراء مســطرة الصلــح، وأيضــا إقــرار مســطرة الصلــح مببــادرة 	 

مــن دفــاع الطرفــن.

تجريم املساس مببدأ قرينة الراءة.	 
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ــذي 	  ــق املتهــم ال ــدل وضعــه عــى عات ــدل ب ــام، ب ــق ســلطة االته ــات عــى عات وضــع اإلثب

ــه. ــت إدانت ــريء إىل أن تثب ــر ب يعت

إعادة النظر يف التعامل مع محارض الضابطة القضائية يف الجنح.	 

إعــادة النظــر يف مفهــوم التلبــس، والتعويــض عــن االعتقــال االحتياطــي الــذي ينتهــي بعــدم 	 

اإلدانة.

ســن ضانــات تفعيــل تدابــر الوضــع تحــت املراقبــة القضائيــة، بالتنصيــص رصاحــة أن لهــا 	 

األولويــة يف التنفيــذ، قبــل اللجــوء إىل االعتقــال االحتياطــي.

تنظيــم يــوم درايس خــاص بدراســة إقــرار املســاطر املختــرة، وخصوصــا مــا يتعلــق 	 

باالعــرتاف املســبق بالذنــب يف النظــام القانــوين املغــريب.

ــة العامــة، 	  توفــر املــوارد البرشيــة وجميــع اإلمكانيــات املاليــة لتيســر عمــل ومهــام النياب

ــة. وذلــك حتــى تكــون اســتقاليتها حقيقيــة وفعلي

ــم 	  ــن ه ــة الذي ــة القضائي ــاط الرشط ــن ضب ــة ع ــة العام ــة للنياب ــتقالية التام ــق االس تحقي

ــة(. ــة أمني ــرى )مصلح ــة أخ ــن ملصلح تابع

جعل النيابة العامة طرفا يف التبليغ عن جرائم العنف والتمييز ضد النساء.	 

فتــح التحقيــق يف جرائــم العنــف ضــد النســاء، بــدل جعــل مســألة اإلثبــات عالقــة باملــرأة، 	 

ــح  ــق فت ــاء التحقي ــة وقض ــة العام ــت للنياب ــرى أوكل ــة أخ ــات دولي ــا لترشيع ــك خاف وذل

ــة الشــهود فيــا يتعلــق بالتبليــغ عــن  تحقيــق يف هــذا الشــأن. وكذلــك النــص عــى حاي

جرائــم العنــف ضــد النســاء.

ــاج 	  ــل واإلدم ــن والتأهي ــاح والتكوي ــة لإلص ــجن مدرس ــل الس ــاب، وجع ــوم العق ــذ مفه نب

وإعــادة اإلدمــاج، فالسياســة الجنائيــة يجــب أن تبــدأ مــن الوقايــة، وكذلــك تقريــب العدالــة 

مــن املواطنــات واملواطنــن، عــر بنــاء محاكــم للقــرب.

ــة 	  ــق بكيفي ــا يتعل ــد بانكــوك في ــع قواع ــة م ــون املســطرة الجنائي ــات قان ــة مقتضي ماءم

تنفيــذ العقوبــات البديلــة، وكل مــا يتعلــق بالعــاج واالنضبــاط ومراقبــة التنفيــذ، ومراجعــة 

العقوبــة وغرهــا...

وضع برنامج وطني للوقاية من الجرمية.	 

النص عى حاية الشهود.	 

النص عى الحق يف الحصول عى حكم يف آجال معقولة.	 

احرتام مبدأ الحضورية.	 

ــه، 	  ــتبه في ــتي/الضحية، املش ــراف: املش ــع األط ــتاع لجمي ــق يف االس ــى الح ــص ع التنصي
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ــة والسياســية،  ــدويل للحقــوق املدني ــك متاشــيا مــع املــادة 14 مــن العهــد ال الشــاهد، وذل

ــه محــل نظــر منصــف. ــون قضيت ــص عــى حــق أي شــخص يف أن تك ــي تن الت

إحــداث صنــدوق وطنــي يحــدد تعويضــات لضحايــا الســلوك اإلجرامــي، اعتبــارا ملســؤولية 	 

الدولــة يف حايــة األفــراد مــن الجرميــة، ويف ضــان الحــق يف تعويــض الضحايــا.

تقوية املركز القانوين للدفاع.	 

ضان حقوق الضحايا، واملقصود هنا الضحية مبفهومه الواسع.	 

ــوى 	  ــة الدع ــال مارس ــطرية خ ــراءات املس ــة اإلج ــامة ونزاه ــاد والس ــدأ الحي ــاة مب مراع

ــة. العمومي

إقــرار املزيــد مــن الوســائل ســواء عــى مســتوى بدائــل الدعــوى العموميــة، أو عــى مســتوى 	 

ــن  ــتوى، وس ــذا املس ــى ه ــرشوع ع ــر يف امل ــد فق ــه يوج ــات، ألن ــة العقوب ــل العقوب بدائ

ــات تفعيلهــا. ضان

توسيع وعاء الصلح ليشمل أكر قدر ممكن من الجرائم، حتى بالنسبة للجنايات.	 

وضــع ضوابــط دقيقــة لتدبــر الوضــع تحــت الحراســة النظريــة، ســواء تعلــق األمــر بالبحــث 	 

التمهيــدي التلبــي، أو بالبحــث العــادي.

وجــوب تعليــل قــرارات النيابــة العامــة بخصــوص متديــد الوضــع تحــت الحراســة النظريــة 	 

لتكــون قابلــة لاســتئناف.

ــاعات 	  ــن الس ــي م ــال باملحام ــة يف االتص ــة النظري ــت الحراس ــوع تح ــخص املوض ــق الش ح

ــه. ــال وحيثيات ــة باالعتق ــات املتعلق ــق واملعطي ــع الوثائ ــن جمي ــي م ــن املحام األوىل ومتك

إقــرار حــق الطعــن يف قــرار اإليــداع بالســجن، الــذي يتخــذه وكيــل امللــك أو الوكيــل العــام 	 

للملــك.

إقــرار إمكانيــة التســجيل الســمعي البــري لتريحــات األشــخاص املســتمع إليهــم خــال 	 

جلســات االســتنطاق، مــع توفــر الضانــات املرتبطــة بذلــك.

يجــب عــى النيابــة العامــة أن متــارس مهامهــا عــى أرض الواقــع ويف امليــدان مــن معاينــات 	 

وتفتيــش وزيــارات وغرهــا، كمراقبــة أماكــن الوضــع تحــت الحراســة النظريــة.

التوسيع من دائرة بدائل االعتقال االحتياطي.	 

تفعيــل الســلطة التقديريــة التــي تتوفــر عليهــا املحكمــة، وعــدم التقيــد باملحــارض، والحكــم 	 

مبــا راج أمامهــا مــن مناقشــات.

استحضار القضاء الرقمي واستعال الوسائل املعلوماتية واإللكرتونية.	 

التكفــل بالطفــل وحايتــه، مــن خــال توفــر املســاعدة االجتاعيــة والطبيــة النفســية لــه، 	 
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وإعــداد برامــج لاســتقبال واالحتضــان بعــد الخــروج مــن الســجن.

ــا 	  ــة يف قضاي ــاء املحاكم ــدث أثن ــب الح ــي)ة( بجان ــاعد)ة( االجتاع ــور املس ــة حض إلزامي

ــال. ــى األطف ــداء ع ــم االعت جرائ

ــايئ، 	  ــع الجن ــر وســائل التواصــل االجتاعــي عــى القضــاء والترشي ــدوة حــول تأث ــم ن تنظي

ــة  ــم معالج ــة لتنظي ــطرة الجنائي ــل املس ــات داخ ــلوك أو مقتضي ــة س ــع مدون ــا وض وأيض

ــم.  ــام املحاك ــة أم ــا الرائج ــي للقضاي ــل االجتاع ــائل التواص وس

فتــح النقــاش حــول مؤسســة تكويــن القــايض، ورضورة إدمــاج الجانــب الحقوقــي يف برامــج 	 

لتكوين. ا

ــة 	  ــمل لحظ ــب أن يش ــذي يج ــة، وال ــة العادل ــات املحاكم ــع لضان ــر الواس ــاد التفس اعت

ــا. ــم بعده ــي تت ــاف، واإلجــراءات الت اإليق

وضــع قطيعــة بــن الكليــة وااللتحــاق مبــارشة مبهنــة القضــاء بجعــل رشط الرتشــح ملارســة 	 

املهنــة هــو مزاولــة مهنــة مــن املهــن القضائيــة األخــرى ملــدة عــرش ســنوات عــى األقــل، 

كاملحامــاة وكتابــة الضبــط مثــا.

رضورة توفر املوارد املادية والبرشية من أجل ضان ولوج املتقاضن اىل العدالة.	 

ضان استقال النيابة العامة عن جهاز الرشطة القضائية.	 

املراجعــة الشــاملة للقوانــن املدنيــة والتجاريــة، وخاصــة املنظمــة لــألوراق التجاريــة 	 

والــرشكات واملؤسســات البنكيــة لتدعيــم وتنظيــم تلــك املؤسســات وتطويــر الجــزاء املــدين.

رضورة التصــدي للمشــاكل الجديــدة التــي تطرحهــا املرحلــة االجتاعيــة الحاليــة، بتعزيــز 	 

مراقبــة حركيــة األمــوال، واإلثــراء غــر املــرشوع، ومراقبــة مداخيــل موظفــي الدولــة.

النســاء  حقــوق  رابطــة  فيدراليــة  طــرف  مــن  مقترحــة  توصيــات   -  3
بوشــوى( لطيفــة  )ذة 

فيما يخص قانون المسطرة الجنائية:

إن املراجعــة الجذريــة للقانــون الجنــايئ تســتوجب بدورهــا، مراجعــة جذريــة لقانــون املســطرة 

ــة  ــة يف مجــال حاي ــداء بأفضــل التجــارب الدولي ــة، واالهت ــر الدولي ــا مــع املعاي ــة ملاءمته الجنائي

حقــوق اإلنســان للنســاء ومواجهــة كافــة أشــكال العنــف التــي تســتهدفهن.

ويف هــذا الســياق تؤكــد فدراليــة رابطــة حقــوق النســاء، أن املســودة الحاليــة لقانــون املســطرة 

ــا الحركــة  ــي راكمته ــة املنشــورة مبوقــع وزارة العــدل، تشــكل تراجعــا عــن املكتســبات الت الجنائي

الحقوقيــة باملغــرب منــذ عقــود، والتــي تــم اإلعــان عــن دســرتتها ســنة 2011، كــا تشــكل خرقــا 
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ــن  ــادرة ع ــات الص ــرا للتوصي ــرب، وتنك ــا املغ ــادق عليه ــي ص ــة الت ــات الدولي ــق واالتفاقي للمواثي

ميثــاق إصــاح العدالــة، خاصــة املتعلقــة منهــا بنهــج سياســة جنائيــة جديــدة تســتحر مقاربــة 

النــوع االجتاعــي، وتعــزز الحايــة القانونيــة للنســاء، حيــث جــاءت املســودة خاليــة مــن إجــراءات 

التمييــز اإليجــايب، كــا هــو منصــوص عليــه يف القوانــن اإلجرائيــة املقارنــة انســجاما مــع املــادة 4 

مــن اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة.

ويف هذا اإلطار تقرتح فدرالية رابطة حقوق النســاء:

تقويــة اإلرشاف القضــايئ عــى جهــاز الرشطــة القضائيــة، مــن خــال جعلهــا تابعــة بشــكل 	 

ــا  ــة، وهــو م ــا للرشطــة اإلداري ــاء تبعيته ــق، وإلغ ــة وقضــاء التحقي ــة العام ــارش للنياب مب

ــذا  ــه. وه ــل 128 من ــة الفص ــد خاص ــتور الجدي ــي للدس ــل الدميقراط ــع التأوي ــجم م ينس

ــرات  ــة مبق ــة النظري ــر الحراس ــة بتداب ــز الخاص ــرات الحج ــا ومق ــط مقراته ــب رب يتطل

ــن 45 و54  ــا املادت ــا تلزمه ــن ك ــذه األماك ــة له ــة العام ــة النياب ــهيا ملراقب ــم، تس املحاك

ــة. ــون املســطرة الجنائي ــن قان م

ــاء، 	  ــد النس ــف ض ــكاوى العن ــع ش ــوري يف جمي ــال الف ــة باالنتق ــة القضائي ــوم الرشط أن تق

ــن  ــش األماك ــة، بتفتي ــة املختص ــلطة القضائي ــت إرشاف الس ــة تح ــا الصاحي ــون له وأن تك

والدخــول إىل املبــاين ومبــارشة جميــع اإلجــراءات الكفيلــة بجمــع األدلــة وتوثيقهــا يف قضايــا 

العنــف ضــد املــرأة.

التنصيــص عــى أن املســؤولية الرئيســية يف مبــارشة الدعــاوى العموميــة، يف قضايــا العنــف 	 

ــي  ــرأة الت ــى امل ــس ع ــة، ولي ــة العام ــق النياب ــى عات ــع ع ــوع، تق ــاس الن ــى أس ــم ع القائ

تعرضــت للعنــف وحدهــا، واعتبــار املتابعــة تتــم بشــكل تلقــايئ بغــض النظــر عــن رغبــة 

ــي تتعــرض لهــا مــن طــرف محيطهــا لحملهــا  ــة لتجنيبهــا مختلــف الضغوطــات الت الضحي

ــازل. عــى التن

ــات 	  ــار اإلثب ــات، واعتب ــوع مــن عــبء اإلثب ــم عــى أســاس الن ــف القائ ــا العن ــاء ضحاي إعف

مســؤولية ملقــاة عــى عاتــق النيابــة العامــة وليــس الضحيــة، بتكليــف الرشطــة عــى تعميق 

البحــث لهــذه الغايــة.

تخويــل ضحايــا العنــف القائــم عــى أســاس النــوع، فرصــة اإلدالء بشــهادهم دون تحميلهــم 	 

عــبء املواجهــة مــع املشــتبه فيهــم، وإتاحــة تدابــر تكفــل اإلدالء بالشــهادة مــع حايــة 

الحيــاة الخاصــة.

رضورة التقليــص مــن دور النيابــة العامــة يف اإلجــراءات واملســاطر، بشــكل يســمح بإعــادة 	 

ــة  ــة مؤسس ــطرية، وتقوي ــراءات املس ــة يف اإلج ــة املتدخل ــات القضائي ــوازن للمؤسس الت
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قضــاء التحقيــق.

إدراج مقتــى يقــي بإلزاميــة التحقيــق يف جرائــم العنــف ضــد املــرأة، فمــن شــأن ذلــك 	 

تعميــق األبحــاث القضائيــة، وإمكانيــة اســتعانة قــايض التحقيــق باملراقبــة القضائيــة يف هــذا 

النــوع مــن القضايــا.

متديــد نطــاق قانــون حايــة الضحايــا والشــهود والخــراء واملبلغــن، ليشــمل جرائــم العنــف 	 

ضــد النســاء.

إدراج مقتــى يقــي بتمتيــع الضحايــا والناجيــات مــن العنــف بالســاعدة القضائيــة بقــوة 	 

القانــون، مبــا يف دلــك الحــق يف تنصيــب محامــي ومجانيــة مصاريــف الدعــوى والتــي تشــمل 

نفقــات التبليــغ والخــرات التــي تأمــر بهــا املحكمــة.

ــات مــن 	  ــا والناجي ــة للضحاي ــات ومســاعدات مالي ــاين لــرف معون ــدوق ائت إحــداث صن

ــة. ــة صعب ــار ويوجــدن يف وضعي ــوايت ال يتوفــرن عــى دخــل ق العنــف، الل

ــتدعاء 	  ــف واس ــن العن ــات م ــا والناجي ــتدعاء الضحاي ــة باس ــزم املحكم ــى يل  إدراج مقت

ــاء. ــد النس ــف ض ــا العن ــة يف قضاي ــب املدني ــم املطال ــن لتقدي دفاعه

إدراج مقتضيــات تحــدد بدقــة واجبــات الرشطــة وأعضــاء النيابــة العامــة، يف معالجــة قضايــا 	 

لعنف. ا

ــف 	  ــن العن ــات م ــا الناجي ــرورة إشــعار الضحاي ــزم الرشطــة ب ــى يل ــص عــى مقت التنصي

ــا الحــق يف الحصــول عــى محــام. ــا فيه ــن مب بحقوقه

فيما يخص العقوبات البديلة:

جعل أساس تطبيق العقوبة البديلة النص القانوين وليس السلطة التقديرية للمحكمة.	 

تنويــع العقوبــات البديلــة وتوســيع الخيــارات التــي يتبناهــا مــرشوع تعديــل قانــون الجنايئ، 	 

عــى ضــوء التجــارب الدوليــة املقارنــة لتشــمل عــى ســبيل املثــال:

- الوضع تحت املراقبة اإللكرتونية.

- تداريب املواطنة.

- ملتابعة السوسيو قضائية.

توســيع الخيــارات التــي يتيحهــا البديــل، املتعلــق بتقييــد بعــض الحقــوق أو فــرض تدابــر 	 

رقابيــة أو عاجيــة أو تأهيليــة، مــن خــال إضافــة خيــارات أخــرى مــن بينهــا:

- الحكم بتعليق رخصة السياقة أو سحبها.
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- سحب جواز السفر خال مدة محددة.

- املنع خال مدة محددة من حيازة أو حمل ساح خاضع للرتخيص أو مصادرته.

- املنــع ملــدة زمنيــة محــددة مــن الدخــول يف عاقــة مــع بعــض األشــخاص، الذيــن تحــدد 

هويتهــم املحكمــة وخصوصــا ضحيــة الجرميــة املرتكبة.

- تضييــق نطــاق الجرائــم املســتثناة مــن تطبيــق العقوبــات البديلــة والـــتأسيس لهــذه 

االســتثناءات بإعــال معايــر موضوعيــة تعتمــد الخطــورة اإلجراميــة باألســاس.

- حــذف الــرشط املتعلــق بحضــور املحكــوم عليــه يف جلســة الحكــم، وإبــداء موافقتــه 

عــى قبــول العقوبــة البديلــة، واالكتفــاء بإدالئــه مبوافقــة كتابيــة.

ــة، وجعــل أداء  ــات البديل ــق العقوب ــد تطبي ــا عن ــار ملركــز الضحاي - األخــذ بعــن االعتب

ــة. ــات البديل ــا رشطــا أساســيا لاســتفادة مــن العقوب ــة أو جــزء منه التعويضــات املدني

المغــرب  لنســاء  الديمقراطيــة  الجمعيــة  مــن  مقترحــة  توصيــات   -  4
ياســين( فوزيــة  )ذة 

أن تعمــل النيابــة العامــة وجوبــا عــى إرجــاع الــزوج املطــرود إىل بيــت الزوجيــة، وتوفــر 	 

الحايــة الازمــة لــه، وتطبيــق تدابــر الحايــة.

ــي تشــتغل مــع النســاء املعنفــات مــن التنصيــب كطــرف 	  ــات النســائية الت متكــن الجمعي

ــات  ــع الجمعي ــك لجمي ــات، وذل ــاء املعنف ــرف النس ــن ط ــة م ــاوى املقدم ــدين يف الدع م

ــط. ــة فق ــة العام ــائية، ال ذات املنفع النس

عدم فرض إذن كتايب من الضحية لتمكن الجمعيات من التنصيب كطرف مدين.	 

عدم وقف املتابعة يف حال تنازل الضحية يف قضايا العنف ضد النساء.	 

انشاء مراكز إليواء النساء املعنفات يف كل الجهات.	 
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الملحق
برنامج الندوة

استقبال املشاركات واملشاركن9.30 – 10.00

الجلســـة االفتتاحيـــــــــــــــة:10.00 - 10.20

ــة 	  ــتوريس املمثل ــيا ش ــيدة س ــربت الس ــش إي ــة فريدري ــة مؤسس كلم

ــرب ــة باملغ ــة للمؤسس املقيم

ــس 	  ــو رئي ــر لرك ــان، ذ. بوبك ــوق االنس ــة لحق ــة املغربي ــة املنظم كمل

ــة  املنظم

عرض افتتاحـــي:10.20 - 11.00

السياسة الجنائية وحقوق االنسان، السيد وزير العدل	 

تفاعل:	 

ذ. محمد خطاب، محام بهيئة القنيطرة	 

ذة. جميلة السيوري محامية بهيئة الرباط، رئيسة جمعية عدالة	 

اسرتاحة شــــاي11.00 - 11.15

الجلســـة األولــــــــــــــــــــــى:   11.15 - 13.45
رئيــس الجلســة: ذ. أحمــد مفيــد، أســتاذ جامعــي نائــب رئيــس املنظمة 

املغربيــة لحقوق االنســان                  

املبــادئ األساســية لصياغــة قانــون املســطرة الجنائيــة، الســيد النقيــب 	 

محمــد مصطفــى الريســوين

ترشــيد االعتقــال االحتياطــي والعقوبــات البديلــة، ذة ســعاد الرغيــوي 	 

محاميــة بهيئــة تطــوان



120

قانون المسطرة الجنائية، الدستور وحقوق االنسان

»من أجل قانون للمسطرة الجنائية متالئم مع المقتضيات الدستورية، ومعايير حقوق اإلنسان«

ــراد 	  ــة، ذ. م ــون املســطر الجنائي ــة ومــرشوع قان ــة العام رئاســة النياب

العلمــي، محامــي عــام لــدى محكمــة النقــض، رئيــس شــعبة برئاســة 

ــة العامــة النياب

مناقشة عامة	 

غـــــــــــــــــــــــداء13.45 - 14.30

الجلســـة الثانيـــــــــــــــــــــــــة:    14.30 - 17.30
رئيســة الجلســة: ذة. ســمرية عنــان قاضيــة مبحكمــة االســتئناف 

بالربــاط، عضــوة املنظمــة املغربيــة لحقــوق االنســان               

هــل يحقــق مــرشوع املســطرة الجنائيــة التــوازن مابــن ســلطة االتهــام 	 

والدفــاع، ذ. محمــد أغنــاج محــام بهيئــة الــدار البيضــاء

حقــوق الضحايــا بــن املامرســة االتفاقيــة والسياســات الترشيعيــة، ذ. 	 

اســاعيل الجبــاري الكرفطــي، محــام بهيئــة طنجة-أســتاذ زائــر بكليــة 

الحقــوق بطنجــة

الجنائيــة: 	  املســطرة  قانــون  مــرشوع  ومســودة  األحــداث  قضــاء 

الضامنــات والحاميــة، ذة. ســعاد التيــايل، أســتاذة التعليــم العــايل بكليــة 

ــاس ــوق بف الحق

ضامنــات املحاكمــة العادلــة، ذ. محمــد بوزالفــة عميــد كليــة الحقــوق 	 

بفــاس

مناقشة عامة	 

اختتام األشغال    -   حفل شــــــاي17.30 17.45-





المنظمة المغربية لحقوق االنسان
منظمة غر حكومية تتوفر عى صفة املنفعة العامة 

الهاتف: 44 78 77 0537 / 60 00 77 0537

الفاكس: 15 46 77 0537

contact.omdh3@gmail.com :الريد االلكرتوين

العنوان: رقم 8، زنقة ورغة، إقامة فوليبيليس-الشقة 1، اكدال الرباط
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