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 تقديم  

مع اإل�سان  �حقوق  املغر�ية  املنظمة  دستور    انخرطت  مقتضيات  إعمال  العديد    2011بداية   ��

األوراش وندوات،    ضم��امن    ،من  دراسية  وأيام  لقاءات  عدة  عقدت  حيث  العدالة،  منظومة  إصالح 

 وقدمت مذكرات بمفردها أو مع ائتالفات أو شب�ات، من بي��ا:

إن     " العدالة  املغر�ية �حقوق اإل�سان حول إصالح  املنظمة  أن مذكرة  إال  يمكن  الديمقراطية ال 

 تكرس املساواة"؛ 

 ؛ 2013ماي  15 "يوم درا��ي حول "ا�جر�مة اإلرهابية وحقوق اإل�سان  

 ؛ 2013مارس  28، ''ورشة حول " مالءمة القوان�ن املغر�ية مع املواثيق الدولية 

 ؛2015مذكرة املنظمة املغر�ية حول موضوع اإلجهاض، ماي  

 ؛2015ق اإل�سان حول مسودة مشروع القانون ا�جنائي، ماي مذكرة املنظمة املغر�ية �حقو  

الدستور وحقوق اإل�سان، تحت شعار " من    ا�جنائية:يوم درا��ي حول موضوع: قانون املسطرة   

اإل�سان حقوق  الدستور�ة، ومعاي��  املقتضيات  مع  ا�جنائية متالئم  للمسطرة  قانون   30،  ''أجل 

 ؛ 2020يناير 

ق   " من أجل  للتفك��،  الفردية وا�جماعيةورشة  وا�حقوق  ا�حر�ات  نون��   20،  ''انون جنائي يح�ي 

 ؛2021

مذكرة املنظمة املغر�ية �حقوق اإل�سان املوجهة إ�� السيد رئيس ا�ح�ومة امل�لف عز�ز أخنوش،   

ال�ي  2021شتن��    30 العمومي،  ب  ف��ا  املطالبة  تمت  ،  املرفق  استمرار�ة  خاللضمان  �سريع    من 

حال��ا ع�� مجلس النواب  إة بخصوص مجموعة من مشاريع القوان�ن ال�ي تمت  املسطرة التشريعي

السابقة ا�ح�ومة  عهد  سيا��ي  ،��  خالف  موضوع  �انت  بالذكر     وال�ي  ونخص  تلقائي،  تأخ��  أو 

 قانون املسطرة ا�جنائية... و القانون ا�جنائي  ��مشرو 

أن اإلشارة  ا�ح�ومي    وتجدر  أكد    2026-2021ال��نامج  إصالح    بخصوص  -قد  استكمال  ورش 

الورش  " أن هذه ا�ح�ومة ستحرص أوال ع�� ترصيد املكتسبات، وثانيا ع�� استكمال هذا    ع��  -العدالة

دولة    بمشاريع درب  ع��  خاصة  أهمية  السادس  محمد  امللك  جاللة  يوليھ  الذي  اإلصالح  إطار   �� أخرى 

وضما قض القانون  أعمال    اءن  ملناخ  وضامن  عادل  وشفاف  مستقل،  جميعا  إيجا�ي  وتنتظرنا  وجذاب، 

املسطرة   قانون  و�عديل  املدنية،  املسطرة  قانون  بتعديل  يتعلق  فيما  وخاصة  ا�جال  هذا   �� ك��ى  أوراش 

 ا�جنائية، وكذا �عديل القانون ا�جنائي". 

فإن اإل�سان،    ولهذا  �حقوق  املغر�ية  ا�ح�ومة،املنظمة  إعادة    تطالب  بضرورة  املناسبة،  ��ذه 

املسطرة ا�جنائية لم   ومدونةا�جنائي   مجموعة القانون خاصة وأن   النظر �� املشروع�ن معا �ش�ل شمو��،
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املنظومة   ع��ثر �ش�ل سل�ي  أال�ي فرض��ا الضرورة، وهذا الوضع  التعديالت ا�جزئية  سوى �عض  عرفا  �

 من جهة ثانية .  وضوح �� السياسة ا�جنائية املتبعةالم حيث افقدها اال��جام من جهة، و عد ،ا�جنائية

ال�ي    ن إفعليھ،  و  وذوي  املؤاخذات  وا�حقوقيون  ا�حقوقيات  قبل  من  ��جيلها  يتم  ف�ئ  ما 

��  إاالختصاص وأ�حاب املص�حة، من �ون مجموعة من القوان�ن وم��ا مجموعة القانون ا�جنائي تفتقد  

و تصدير من شأنھ أن يمكن املهتمات واملهتم�ن والدارسات والدارس�ن من معرفة طبيعة وعناصر  أديباجة 

بعة من قبل املشرع ا�جنائي من جهة، واال�عاد واملقار�ات ال�ي تحدد النظر�ة العامة  السياسة ا�جنائية املت

 لهذه القوان�ن. 

وضمان    إن القانون  دولة  ب�ن  ا�ح�ومي  ال��نامج  أعمال  قضاء  ر�ط  ملناخ  وضامن  عادل  مستقل، 

اس��اتيجية  املغرب قد اقتحم فضاءات دولية، واحتل مواقع ومراكز  وجذاب �عود باألساس ل�ون  إيجا�ي  

والسيا��ي واالقتصادي  القومي  ألمنھ  االتحاد    ،بالنسبة  بھ  اع��ف  الذي  املتقدم  الوضع  رأسها  وع�� 

األورو�ي من جهة، ومن جهة أخرى ر�طھ لعالقات اقتصادية دولية تحكم اليوم تقدمھ وتنميتھ، كما أ��ا  

 . الدولية ال�ي نجح ف��ا تؤثر ع�� املواقف الدولية بالنسبة لقضايانا الوطنية ومواقف املغرب

ا�جنائي �عت��ان إحدى الر�ائز األساسية لبناء  مجموعة القانون  املسطرة ا�جنائية و   قانون لذا فإن  

واح��ام   القانون  حكم  قياس  بواسط��ا  يمكن  ال�ي  الوسائل  من  وسيلة  أيضا  وهما  والقانون،  ا�حق  دولة 

الفردية   وا�حر�ات  اإل�سان  هما حقوق  بل  فيھ  ال  وا�جماعية،  ينعم  سليم  مجتمع  لبناء  األسا��ي  ضامن 

 املواطنات واملواطنون بالطمأنينة ع�� سالم��م البدنية والنفسية واملادية. 

ليس ملزما فقط بحماي��ا    للمغرب تجعلھإن هذه املكتسبات االس��اتيجية املرتبطة باألمن القومي   

 . وا�حفاظ عل��ا و�نما تجعلھ ملزما كذلك بتطو�رها

الأكما   كحق    تنميةن  إل��ا  نصبوا  والذي  كما  ال�ي  التنمية   �� ا�حق  �شأن  اإلعالن  عليھ  نص 

، وأكدتھ قرارات املؤتمر الثالث �حقوق اإل�سان بفيينا  1986اعتمدتھ ا�جمعية العامة لألمم املتحدة سنة  

ساسية،  وهو جزأ ال يتجزأ من حقوق اإل�سان األ   ، ، �عت�� حقا عامليا غ�� قابل للتصرف أيضا1993سنة  

إ�سان ل�ل  يحق  واجتماعية    ولذلك  اقتصادية  تنمية  تحقيق   �� واإلسهام  املشاركة  الشعوب  و�جميع 

األساسية   وا�حر�ات  اإل�سان  حقوق  جميع  إعمال  ف��ا  يتم  ال�ي  التنمية  ��ذه  والتمتع  وسياسية  وثقافية 

تاما حقوق    ،إعماال  �جميع  تام  بإحقاق  وذلك  ا�حقوقية  املقار�ة  ن�ج  بي��ا:  من  عناصر  عدة  ع��  وذلك 

 اإل�سان وا�حر�ات األساسية، وجعل اإل�سان موضوعا رئيسيا للتنمية واملشاركة ف��ا واملستفيد م��ا...

ف األساس  هذا  هذين    املنظمة  نإوع��   �� النظر  إعادة  محطة  �عت��  اال�سان  �حقوق  املغر�ية 

 . ا�جنائية و�براز خصائصهالتبيان ا�خطوط العر�ضة واملضام�ن العامة للسياسة مدخال  املشروع�ن
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I.  خصائص السياسة ا�جنائية 

 ا�خاصية السياسة: .1

سنة   خالل  ا�جنائي  القانون  مدونة  مشرع  �ان  الذي    1962إذا  واملناخ  بالسياق  تأثر  تم�� قد 

ف السيا��ي،  بالصراع  انفراجا  إباألساس  التسعينيات  ف��ة  خالل  الدولة  عرفت  ذلك  من  العكس  ع��  نھ 

و  وجوهر�ة  تحوالت  سياسيا  عرفتھ    أساسا  تمثلتعميقة  الذي  الديمقراطي  التطور  دقة  ومصا  بالدنا،�� 

اململكة ع�� أغلبية العهود واالتفاقيات الدولية و�عض ال��وتو�والت املرتبطة ��ا وال�ي سميناها باملرجعية  

 ا�حقوقية:

 

 الدوليةاملرجعية ا�حقوقية  •

 

 حيث تم التصديق ع��:

 ؛ والسياسيةالعهد الدو�� ا�خاص با�حقوق املدنية  -

 ؛ واالجتماعية والثقافيةالقتصادية العهد الدو�� ا�خاص با�حقوق ا -

القا - العقو�ة  أو  التعذيب وغ��ه من ضروب املعاملة،  أو الالإ�سانيةاتفاقية مناهضة    ؛ سية، 

 ؛ أو املهينة

 ؛ اتفاقية حقوق الطفل -

 االتفاقية الدولية �حماية جميع األ�خاص من االختفاء القسري؛  -

 سرهم؛ االتفاقية الدولية �حماية حقوق جميع العمال املهاجر�ن وأفراد أ -

 اتفاقية األ�خاص �� وضعية إعاقة؛  -

 ؛ �� جميع أش�ال التمي�� ضد املرأةاتفاقية القضاء ع -

 االتفاقية الدولية للقضاء ع�� جميع أش�ال التم�� العنصري؛  -

 اتفاقية األمم املتحدة مل�افحة ا�جر�مة املنظمة ع�� الوطنية؛  -

 االتفاقيات. �� جانب العديد من ال��وتو�والت املرتبطة ��ذه إ -

مهمة  كما      جد  توصيات  تضمن  الذي  واملصا�حة  اإلنصاف  لهيئة  ا�ختامي  التقر�ر  الدولة  تبنت 

ب�ون القضاء طرفا �� االن��ا�ات ا�جسيمة    قرارإلا وال�ي من بي��ا    ،��م اإلصالحات الدستور�ة والسياسية

وال�ي أطلقنا عل��ا اسم    2011�حقوق اإل�سان خالل سنوات الرصاص، هذه التوصيات ال�ي تبناها دستور 

 الوطنية، ناهيك عن �عض االتفاقيات الدولية ال�ي أقرها مجلس أورو�ا. املرجعية ا�حقوقية 
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 املرجعية الوطنية: •

 

 تور:ــــــــــــــــــــــــــالدس -أ

 : التصدير

منظوم�ي حقوق اال�سان والقانون الدو�� اإل�سا�ي وال��وض ��ما، واالسهام �� تطو�رهما، حماية   

 ؛ ئةمع مراعاة الطا�ع ال�و�ي لتلك ا�حقوق، وعدم قابلي��ا للتجز 

ا�جن  �سبب  التمي��؛  أش�ال  �ل  اللون  حضر وم�افحة  أو  االنتماء  أس  أو  الثقافة،  أو  املعتقد،  و 

 اللغة أو اإلعاقة أو أي وضع �خ��ي مهما �ان؛ االجتما��، أو ا�جهوي أو 

ا  الدولية، كما صادق عل��ا املغرب، و�� نطاق أح�ام الدستور، وقوان�ن  ململكة  جعل االتفاقيات 

مة هذه  ء �سمو، فور �شرها، ع�� التشريعات الوطنية، والعمل ع�� مالوهو���ا الوطنية الرا�خة  

 . ريعات مع ما تتطلبھ تلك املصادقةالتش 

  ا�حر�ات وا�حقوق األساسية الثا�ي:  بالبا

   19الفصل   -

يتمتـــــع الرجـــــل واملـــــرأة، ع�ـــــ� قـــــدم املســـــاواة، بـــــا�حقوق وا�حر�ـــــات املدنيـــــة والسياســـــية واالقتصـــــادية 

ــ�  ــاب مـــــن الدســـــتور، و�ـــــ� مقتضـــــياتھ األخـــــرى، وكـــــذا �ـــ واالجتماعيـــــة والثقافيـــــة والبيئيـــــة الـــــواردة �ـــــ� هـــــذا البـــ

الدولية، كما صادق عل��ا املغــرب، و�ــل ذلــك �ــ� نطــاق أح�ــام الدســتور وثوابــت اململكــة االتفاقيات واملواثيق 

 .وقواني��ا

  .املناصفة ب�ن الرجال والنساء أ�س�� الدولة إ�� تحقيق مبد

حدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة وم�افحة �ل أش�ال التمي��
ُ
  .وت

   20الفصل   -

  .إ�سان. و�ح�ي القانون هذا ا�حقا�حق �� ا�حياة هو أول ا�حقوق ل�ل  

   21الفصل   -

ل�ــل فــرد ا�حــق �ــ� ســالمة �خصــھ وأقر�ائــھ، وحمايــة ممتل�اتــھ. تضــمن الســلطات العموميــة ســالمة 

 .الس�ان، وسالمة ال��اب الوط�ي �� إطار اح��ام ا�حر�ات وا�حقوق األساسية املكفولة ل�جميع

  22الفصل   -

عنو�ــة ألي �ــخص، �ــ� أي ظــرف، ومــن قبــل أي جهــة �انــت، ال يجــوز املــس بالســالمة ا�جســدية أو امل

 .خاصة أو عامة
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ــة  ــة أو حاطــ ــانية أو مهينــ ــية أو الإ�ســ ــة قاســ ــ�، تحــــت أي ذريعــــة، معاملــ ال يجــــوز ألحــــد أن �عامــــل الغ�ــ

 .بالكرامة اإل�سانية

  .ممارسة التعذيب ب�افة أش�الھ، ومن قبل أي أحد جر�مة �عاقب عل��ا القانون 

   23الفصل   -

ال يجــــوز إلقــــاء القــــبض ع�ــــ� أي �ــــخص، أو اعتقالــــھ، أو متا�عتــــھ، أو إدانتــــھ إال �ــــ� ا�حــــاالت وطبقــــا 

مــن أخطــر ا�جــرائم، لإلجــراءات ال�ــي يــنص عل��ــا القــانون. االعتقــال التعســفي أو الســري واالختفــاء القســري، 

 .ألق��ى العقو�اتا  و�عرض مق��فيھ

و�كيفيــة يفهمهــا، بــدوا�� اعتقالــھ و�حقوقــھ، ومــن يجــب إخبــار �ــل �ــخص تــم اعتقالــھ، ع�ــ� الفــور 

بي��ا حقھ �� ال��ام الصمت. و�حق لھ االستفادة، �� أقــرب وقــت ممكــن، مــن مســاعدة قانونيــة، ومــن إم�انيــة 

 .االتصال بأقر�ائھ، طبقا للقانون 

  .قر�نة ال��اءة وا�حق �� محاكمة عادلة مضمونان

اعتقــــال إ�ســــانية. و�مكنــــھ أن �ســــتفيد مــــن  يتمتــــع �ــــل �ــــخص معتقــــل بحقــــوق أساســــية، و�ظــــروف

 .برامج للت�و�ن و�عادة اإلدماج

 
َ
 .�ل تحر�ض ع�� العنصر�ة أو الكراهية أو العنف  رُيحظ

ــا مــــن ا�جــــرائم ضــــد اإل�ســــانية، وجــــرائم ا�حــــرب، و�افــــة  ُ�عاقــــب القــــانون ع�ــــ� جر�مــــة اإلبــــادة وغ��هــ

  .االن��ا�ات ا�جسيمة واملمن�جة �حقوق اإل�سان

 24الفصل   -

 .ل�ل �خص ا�حق �� حماية حياتھ ا�خاصة

ال تن��ــك حرمــة املنــ�ل. وال يمكــن القيــام بــأي تفتــيش إال وفــق الشــروط واإلجــراءات، ال�ــي يــنص عل��ــا 

 .القانون 

ال تن��ــــــك ســـــــر�ة االتصـــــــاالت ال�خصــــــية، كيفمـــــــا ـ�ــــــان شـــــــ�لها. وال يمكــــــن ال�ـــــــ�خيص بـــــــاالطالع ع�ـــــــ� 

 �عضــا،أو باســتعمالها ضــد أي �ــان، إال بــأمر قضــائي، ووفــق الشــروط والكيفيــاتمضمو��ا أو �شــرها، كــال أو 

 .ال�ي ينص عل��ا القانون 

حر�ـــة التنقـــل ع�ـــ� ال�ـــ�اب الـــوط�ي واالســـتقرار فيـــھ، وا�خـــروج منـــھ، والعـــودة إليـــھ، مضـــمونة ل�جميـــع 

  .وفق القانون 

  25الفصل   -

 ؛حر�ة الفكر والرأي والتعب�� مكفولة ب�ل أش�الها

 .حر�ة اإلبداع والنشر والعرض �� مجاالت اإلبداع األد�ي والف�ي والبحث العل�ي والتق�ي مضمونة
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  26الفصل   -

دعم الســــــلطات العموميــــــة بالوســـــائل املالئمــــــة، تنميــــــة اإلبــــــداع الثقـــــا�� والف�ــــــي، والبحــــــث العل�ــــــي 
ُ

تـــــ

مســــتقلة، وع�ــــ� أســــس  كمــــا �ســــ�� لتطــــو�ر تلــــك ا�جــــاالت وتنظيمهــــا، بكيفيــــة ؛والتق�ــــي وال��ــــوض بالر�اضــــة

 .ديمقراطية ومهنية مضبوطة

   27الفصل     -

ــة،  ــ� حــــــــوزة اإلدارة العموميــــــ ــات املوجــــــــودة �ــــــ ــ� املعلومــــــ ــات حــــــــق ا�حصــــــــول ع�ــــــ للمــــــــواطن�ن واملواطنــــــ

ــــــام ــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــق العـــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــام املرفـــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــة بمهـــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــات امل�لفـــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــة والهيئـــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــات املنتخبـــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ  .واملؤسســـــــ

مــا يتعلــق بالــدفاع الــوط�ي، وحمايــة  ال يمكن تقييد ا�حق �� املعلومة إال بمقت��ى القانون، ��دف حماية �ــل

وأمــــن الدولــــة الــــداخ�� وا�خــــار��، وا�حيــــاة ا�خاصــــة لألفــــراد، وكــــذا الوقايــــة مــــن املــــس با�حر�ــــات وا�حقــــوق 

األساســــية املنصــــوص عل��ــــا �ــــ� هــــذا الدســــتور وحمايــــة مصــــادر املعلومــــات وا�جــــاالت ال�ــــي يحــــددها القــــانون 

 .بدقة

 28الفصل   -

ــــحافة  ــــة ال�ـــــــ ــــةحر�ـــــــ ــــة القبليـــــــ ــــ�ال الرقابـــــــ ــــن أشـــــــ ــــ�ل مـــــــ ــــأي شـــــــ ــــدها بـــــــ ــــن تقييـــــــ ــــمونة، وال يمكـــــــ  .مضـــــــ

ل�جميــــع ا�حــــق �ــــ� التعب�ــــ�، و�شــــر األخبــــار واألف�ــــار واآلراء، ب�ــــل حر�ــــة، ومــــن غ�ــــ� قيــــد، عــــدا مــــا يــــنص عليــــھ 

 .القانون صراحة

��جع السلطات العمومية ع�� تنظيم قطاع ال�ــحافة بكيفيــة مســتقلة، وع�ــ� أســس ديمقراطيــة، 

 .القواعد القانونية واألخالقية املتعلقة بھ وع�� وضع

حـــــدد القـــــانون قواعـــــد تنظـــــيم وســـــائل اإلعـــــالم العموميـــــة ومراقب��ـــــا. و�ضـــــمن االســـــتفادة مـــــن هـــــذه ي

ـــــــــي ــــــــ ـــــــــع املغر�ـــــــ ــــــــ ـــــــــية للمجتمـــــــ ــــــــ ـــــــــة والسياســـــــ ــــــــ ـــــــــة والثقافيـــــــ ــــــــ ـــــــــة اللغو�ـــــــ ــــــــ ـــــــــ�ام التعدديـــــــ ــــــــ ـــــــــع اح�ـــــــ ــــــــ ـــــــــائل، مـــــــ ــــــــ  .الوســـــــ

مـــن  165لتعدديـــة، وفـــق أح�ـــام الفصـــلو�ســـهر الهيئـــة العليـــا لالتصـــال الســـم�� البصـــري ع�ـــ� اح�ـــ�ام هـــذه ا

 .هذا الدستور 

   29الفصل   -

حر�ـــات االجتمـــاع والتجمهـــر والتظـــاهر الســـل�ي، وتأســـيس ا�جمعيـــات، واالنتمـــاء النقـــا�ي والسيا�ـــ�ي 

 .مضمونة. و�حدد القانون شروط ممارسة هذه ا�حر�ات

 .حق اإلضراب مضمون. و�حدد قانون تنظي�ي شروط وكيفيات ممارستھ

  30الفصل   -
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ل�ـــــل مـــــواطن أو مواطنـــــة، ا�حـــــق �ـــــ� التصـــــو�ت، و�ـــــ� ال���ـــــح لالنتخابـــــات، شـــــرط بلـــــوغ ســـــن الرشـــــد 

القانونيـــة، والتمتـــع بـــا�حقوق املدنيـــة والسياســـية. و�ـــنص القـــانون ع�ـــ� مقتضـــيات مـــن شـــأ��ا ��ـــجيع ت�ـــافؤ 

 .الفرص ب�ن النساء والرجال �� ولوج الوظائف االنتخابية

 .التصو�ت حق �خ��ي وواجب وط�ي

 .ع األجانب با�حر�ات األساسية املع��ف ��ا للمواطن�ن واملواطنات املغار�ة، وفقا للقانون يتمت

 حلية، بمقت��ى القانون أو تطبيقاو�مكن لألجانب املقيم�ن باملغرب املشاركة �� االنتخابات ا�

 .ممارسات املعاملة باملثل التفاقيات دولية أو

�ن أو املــدان�ن لــدول أجنبيــة، وكــذا شــروط مــنح حــق يحدد القانون شــروط �ســليم األ�ــخاص املتــا�ع

  .ال�جوء

   31الفصل   -

�عمل الدولة واملؤسسات العمومية وا�جماعات ال��ابية، ع�� �عبئة �ل الوسائل املتاحة، لتيس��  

 : أسباب استفادة املواطن�ن واملواطنات، ع�� قدم املساواة، من ا�حق ��

  ؛ العالج والعناية ال�حية-

 ة؛ التعاضدي أو املنظم من لدن الدولا�حماية االجتماعية والتغطية ال�حية، والتضامن -

 ؛ ا�حصول ع�� �عليم عصري ميسر الولوج وذي جودة-

 ؛ التنشئة ع�� التشبث بالهو�ة املغر�ية، والثوابت الوطنية الرا�خة -

 ؛ الت�و�ن امل�ي واالستفادة من ال��بية البدنية والفنية -

 ؛ السكن الالئق -

 ؛الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية �� البحث عن منصب شغل، أو �� التشغيل الذا�ي -

 ؛ ولوج الوظائف العمومية حسب االستحقاق -

 ؛ ا�حصول ع�� املاء والعيش �� بيئة سليمة-

  .التنمية املستدامة-

  32الفصل   -

ـــــ�  ــــــــ ــــر�� �ـــــــ ــــــــ ـــــزواج الشـــــــ ــــــــ ـــــة الـــــــ ــــــــ ــــ� عالقـــــــ ــــــــ ـــــة ع�ـــــــ ــــــــ ــــرة القائمـــــــ ــــــــ ـــــعاألســـــــ ــــــــ ـــــية للمجتمـــــــ ــــــــ ــــة األساســـــــ ــــــــ  .ا�خليـــــــ

ــا  �عمــــل الدولــــة ع�ــــ� ضــــمان ا�حمايــــة ا�حقوقيــــة واالجتماعيــــة واالقتصــــادية لألســــرة، بمقت�ــــ�ى القــــانون، بمــ

 .يضمن وحد��ا واستقرارها وا�حافظة عل��ا

�ســــ�� الدولــــة لتــــوف�� ا�حمايــــة القانونيــــة، واالعتبــــار االجتمــــا�� واملعنــــوي �جميــــع األطفــــال، بكيفيــــة 

 .ف النظر عن وضعي��م العائليةمتساو�ة، بصر 
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ــــــــــة ــــــــ ــــــــــرة والدولـــــــ ــــــــ ــ� األســـــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــب ع�ـــــــ ــــــــ ــــــــــل وواجـــــــ ــــــــ ــــــــــق للطفـــــــ ــــــــ ــ�ي حـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــيم األسا�ـــــــ ــــــــ   .التعلـــــــ

  .يحدث مجلس استشاري لألسرة والطفولة

  33الفصل   -

 :ع�� السلطات العمومية اتخاذ التداب�� املالئمة لتحقيق ما ي��

 ؛واالقتصادية والثقافية والسياسية للبالدتوسيع و�عميم مشاركة الشباب �� التنمية االجتماعية   -

مساعدة الشباب ع�� االندماج �� ا�حياة النشيطة وا�جمعو�ة، وتقديم املساعدة ألولئك الــذين �ع��ضــهم   -

 ؛ صعو�ة �� التكيف املدر��ي أو االجتما�� أو امل�ي

واأل�شـــــطة ال��ف��يـــــة، مـــــع تــــــوف�� تيســـــ�� ولـــــوج الشـــــباب للثقافــــــة والعلـــــم والتكنولوجيـــــا، والفـــــن والر�اضــــــة  -

الظـــــروف املواتيـــــة لتفتـــــق طاقــــــا��م ا�خالقـــــة واإلبداعيـــــة �ــــــ� �ـــــل هـــــذه ا�جــــــاالت. ُيحـــــدث مجلـــــس استشــــــاري 

 .للشباب والعمل ا�جمعوي، من أجل تحقيق هذه األهداف

   34الفصل   -

تقــــــوم الســــــلطات العموميــــــة بوضــــــع وتفعيــــــل سياســــــات موجهــــــة إ�ــــــ� األ�ــــــخاص والفئــــــات مــــــن ذوي 

 :ياجات ا�خاصة. ولهذا الغرض، �سهر خصوصا ع�� ما ي��االحت

 ؛معا�جــــــة األوضــــــاع الهشــــــة لفئــــــات مــــــن النســــــاء واألمهــــــات، ولألطفــــــال واأل�ــــــخاص املســــــن�ن والوقايــــــة م��ــــــا-

إعــــادة تأهيــــل األ�ــــخاص الــــذين �عــــانون مــــن إعاقــــة جســــدية، أو حســــية حركيــــة، أو عقليــــة، و�دمــــاجهم �ــــ� -

 .واملدنية، وتيس�� تمتعهم با�حقوق وا�حر�ات املع��ف ��ا ل�جميعا�حياة االجتماعية  

   35الفصل    -

  .يضمن القانون حق امللكية

و�مكــــــــن ا�حــــــــد مــــــــن نطاقهــــــــا وممارســــــــ��ا بموجــــــــب القــــــــانون، إذا اقتضــــــــت ذلــــــــك متطلبــــــــات التنميــــــــة 

 ال�ــــي يـــــنص عل��ـــــا ت ووفــــق اإلجـــــراءاتاالقتصــــادية واالجتماعيـــــة للــــبالد. وال يمكـــــن نــــزع امللكيـــــة إال �ــــ� ا�حـــــاال 

 .القانون 

ــة �شـــــر�ة  ــ� تحقيـــــق تنميـــ ــا �عمـــــل ع�ـــ ــر. كمـــ ــة، والتنـــــافس ا�حـــ ــادرة واملقاولـــ ــة املبـــ تضـــــمن الدولـــــة حر�ـــ

مســتدامة، مــن شــأ��ا �عز�ــز العدالــة االجتماعيــة، وا�حفــاظ ع�ــ� ال�ــ�وات الطبيعيــة الوطنيــة، وع�ــ� حقــوق 

 .األجيال القادمة

 .ل�جميع، والرعاية ا�خاصة للفئات االجتماعية األقل حظا�سهر الدولة ع�� ضمان ت�افؤ الفرص  

   36الفصل   -

�عاقــب القــانون ع�ــ� ا�خالفــات املتعلقــة بحــاالت تنــازع املصــا�ح، وع�ــ� اســتغالل التســر�بات ا�خلـــة 

 .بالتنافس الن�يھ، و�ل مخالفة ذات طا�ع ما��
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حـــــراف املرتبطــــــة بنشــــــاط ع�ـــــ� الســــــلطات العموميـــــة الوقايــــــة، طبقـــــا للقــــــانون، مــــــن �ـــــل أشــــــ�ال االن

اإلدارات والهيئــــات العموميــــة، و�اســــتعمال األمــــوال املوجــــودة تحــــت تصــــرفها، و�ــــإبرام الصــــفقات العموميــــة 

 .وتدب��ها، والزجر عن هذه االنحرافات

�عاقــب القــانون ع�ــ� الشــطط �ــ� اســتغالل مواقــع النفــوذ واالمتيــاز، ووضــعيات االحت�ــار والهيمنــة، 

ــــــــــا��  ــــــــــاديةو�ـــــــ ــــــــــات االقتصـــــــ ــــــــــ� العالقـــــــ ــــــــــروعة �ـــــــ ــــــــــرة واملشـــــــ ــــــــــة ا�حـــــــ ــــــــــادئ املنافســـــــ ــــــــــة ملبـــــــ ــــــــــات ا�خالفـــــــ  .املمارســـــــ

 .تحدث هيئة وطنية للن�اهة والوقاية من الرشوة ومحار���ا

  37الفصل   -

ــتور والتقيــــــد بالقــــــانون، و�تعــــــ�ن علــــــ��م ممارســــــة  ــ� جميــــــع املــــــواطن�ن واملواطنــــــات اح�ــــــ�ام الدســــ ع�ــــ

ر بروح املسؤولية واملواطنة املل��مة، ال�ي تتالزم ف��ا ممارســة ا�حقــوق ا�حقوق وا�حر�ات ال�ي يكفلها الدستو 

 .بال��وض بأداء الواجبات

  السلطة القضائية :السا�عالباب  

  استقالل القضاء

   107الفصل -

ــــة ــــــــ ــــلطة التنفيذيـــــــ ــــــــ ــــن الســـــــ ــــــــ ــــريعية وعـــــــ ــــــــ ــــلطة التشـــــــ ــــــــ ــــن الســـــــ ــــــــ ــــتقلة عـــــــ ــــــــ ــــائية مســـــــ ــــــــ ــــلطة القضـــــــ ــــــــ  .الســـــــ

  .القضائيةامللك هو الضامن الستقالل السلطة  

   109الفصل   -

وال يتلقــى القا�ــ�ي �شــأن مهمتــھ القضــائية أي  ،املعروضــة ع�ــ� القضــاءيمنــع �ــل تــدخل �ــ� القضــايا 

 .أوامر أو �عليمات وال يخضع ألي ضغط

ــا اعت�ــــ� أن اســــتقاللھ مهــــدد، أن يحيــــل األمــــر إ�ــــ� ا�جلــــس األع�ــــ� للســــلطة  يجــــب ع�ــــ� القا�ــــ�ي، �لمــ

 .القضائية

ــد �ـــل إخـــالل مـــن  ــر عـــن �عـ ــيما، بصـــرف النظـ ــأ مهنيـــا جسـ ــ�ي بواجـــب االســـتقالل والتجـــرد خطـ القا�ـ

 .املتا�عات القضائية ا�حتملة

  .�عاقب القانون �ل من حاول التأث�� ع�� القا��ي بكيفية غ�� مشروعة

  110الفصل   -

ــاء إال ع�ـــــ� أســـــاس التطبيـــــق  ــام القضـــ ــانون. وال تصـــــدر أح�ـــ ــاة األح�ـــــام إال بتطبيـــــق القـــ ال يلـــــزم قضـــ

 .للقانون   العادل

ــا يتعــــ�ن علــــ��م االل�ــــ�ام بالتعليمــــات الكتابيــــة  يجــــب ع�ــــ� قضــــاة النيابــــة العامــــة تطبيــــق القــــانون. كمــ

  .القانونية الصادرة عن السلطة ال�ي يتبعون لها
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  112الفصل   -

   ا�جلس األع�� للسلطة القضائية ُيحدد النظام األسا��ي للقضاة بقانون تنظي�ي

  113الفصل   -

ا�جلـــس األع�ـــ� للســـلطة القضـــائية ع�ـــ� تطبيـــق الضـــمانات املمنوحـــة للقضـــاة، والســـيما فيمـــا �ســـهر 

 .يخص استقاللهم و�عيي��م وترقي��م وتقاعدهم وتأدي��م

ــع ا�جلــــس األع�ــــ� للســــلطة القضــــائية، بمبــــادرة منــــھ، تقــــار�ر حــــول وضــــعية القضــــاء ومنظومــــة  يضــ

 .العدالة، وُ�صدر التوصيات املالئمة �شأ��ا

مفصــلة حــول  ال��ملــان آراءر ا�جلس األع�� للسلطة القضائية، بطلب من امللك أو ا�ح�ومة أو ُيصد

 .فصل السلط  أمبد�ل مسألة تتعلق �س�� القضاء مع مراعاة  

  117الفصل -

   .يتو�� القا��ي حماية حقوق األ�خاص وا�جماعات وحر�ا��م وأم��م القضائي، وتطبيق القانون 

   118الفصل  -

ــا القـــــانون حـــــق   .التقا�ـــــ�ي مضـــــمون ل�ـــــل �ـــــخص للـــــدفاع عـــــن حقوقـــــھ وعـــــن مصـــــا�حھ ال�ـــــي يحم��ـــ

ــة القضـــائية  ــام الهيئـ ــھ أمـ ــا، ُيمكـــن الطعـــن فيـ ــواء ـ�ــان تنظيميـــا أو فرديـ ــال اإلداري، سـ ــ� ا�جـ ــذ �ـ ــرار اتخـ �ـــل قـ

 .اإلدار�ة ا�ختصة

   119الفصل -

ــا، إ�ـــ� أن  تثبـــت إدانتـــھ بمقـــرر قضـــائي، مكتســـب �عت�ـــ� �ـــل مشـــتبھ فيـــھ أو مـــ��م بارت�ـــاب جر�مـــة بر�ئـ

 .لقوة ال��يء املق��ي بھ

   120الفصل -

ــــــــول  ــــــــل معقـــــــ ــــــــل أجـــــــ ــــــــدر داخـــــــ ــــــــم يصـــــــ ــ� حكـــــــ ــــــ ــة، و�ـــــــ ــــــ ــــــــة عادلـــــــ ــ� محاكمـــــــ ــــــ ــــــــق �ـــــــ ــــــــخص ا�حـــــــ ــــــــل �ـــــــ  .ل�ـــــــ

 .حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع ا�حاكم

  121الفصل -

 .ا��يي�ون التقا��ي مجانيا �� ا�حاالت املنصوص عل��ا قانونا ملن ال يتوفر ع�� موارد �افية للتق

  122الفصل -

 .قضائي ا�حصول ع�� �عو�ض تتحملھ الدولة أخطيحق ل�ل من تضرر من  

   123الفصل -

  .ت�ون ا�جلسات علنية ماعدا �� ا�حاالت ال�ي يقرر ف��ا القانون خالف ذلك

   124الفصل  -
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 .تصدر األح�ام وتنفذ باسم امللك وطبقا للقانون 

   125الفصل -

 .جلسة علنية، وفق الشروط املنصوص عل��ا �� القانون ت�ون األح�ام معللة وتصدر �� 

   126الفصل   -

 .يجب ع�� ا�جميع اح��ام األح�ام ال��ائية الصادرة عن القضاء

يجب ع�� السلطات العمومية تقــديم املســاعدة الالزمــة أثنــاء ا�حاكمــة، إذا صــدر األمــر إل��ــا بــذلك، 

 .و�جب عل��ا املساعدة ع�� تنفيذ األح�ام

   127الفصل    -

حدث ا�حاكم العادية واملتخصصة بمقت��ى القانون 
ُ
 .ت

 .ال يمكن إحداث محاكم استثنائية

   128الفصل    -

�عمــــل الشــــرطة القضــــائية تحــــت ســــلطة قضــــاة النيابــــة العامــــة وقضــــاة التحقيــــق، �ــــ� �ــــل مــــا يتعلــــق 

 .باألبحاث والتحر�ات الضرور�ة بخصوص ا�جرائم وضبط مرتكب��ا وإلثبات ا�حقيقة

 

اق��احات ا�جالس االستشار�ة وا�جتمع املد�ي -ب  :توصيات و

بالذكر  و  التعديل الشمو�� املنشود يقت��ي بالضرورة  أجدير  استحضار ما راكمھ املغرب دولة  ن 

 :ثل أساسا ��تواملومجتمعا مدنيا وسياسيا، 

 توصيات الندوة الدولية بمكناس حول السياسة ا�جنائية باملغرب؛ * 

 )؛ 2004التوصيات الصادرة عن ا�جلس االستشاري �� تقر�ره حول الوضع داخل املؤسسات ال�جنية (* 

دراسة حول مالءمة مشروع القانون ا�جنائي مع املبادئ والقواعد املعتمدة �� منظومة حقوق اإل�سان  *  

 )؛ 2012(ا�جلس الوط�ي �حقوق اإل�سان، 

القانون  *   مشروع  حول  يق  16-10مذكرة  (ا�جلس  الذي  ا�جنائي  القانون  مجموعة  وتتميم  بتغي��  ��ي 

 )؛ 2020الوط�ي �حقوق اإل�سان، غشت 

 ؛2013ميثاق إصالح منظومة العدالة، * 

 توصيات ال�جن الفرعية األممية واملفوضية السامية �حقوق اإل�سان؛* 

 . سطرة ا�جنائية والقانون ا�جنائيمذكرات املنظمات ا�حقوقية بخصوص قانون امل * 
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العمل   املبادئ  -ج خطة  ��ا  جاءت  ال�ي  با�حماية  املتعلقة  واإلجراءات  والتداب�� 

 :2017) دجن��  2021-2018الوطنية �� مجال الديمقراطية وحقوق اإل�سان (

 

ــة الســـابقة ــ�  صـــادقت ا�ح�ومـ ــان ع�ـ ــ� مجـــال الديمقراطيـــة وحقـــوق اإل�سـ ، خطـــة العمـــل الوطنيـــة �ـ

 ليحي��ا و�طورهــا و�جــود محاورهــا مــن أجــل تقو�ــة مسلســ ) بأنھ س2026-2021وال�ي أكد ال��نامج ا�ح�ومي (

اإلصـــالح السيا�ـــ�ي �ـــ� املغـــرب وضـــمان فعليـــة حقـــوق اإل�ســـان ب�ـــل أجيالهـــا �عز�ـــزا لديناميـــة الـــو�� ا�حقـــو�� 

 ببالدنا.

 ومن ب�ن هذه املبادئ والتداب�� األساسية: 

تحت    -45 وضعــھ  بمجرد  املعتقل  للشـخص  الدفـاع  بمرافقة  �سـمح  بما  القانونيـة  املقتضيات  مراجعـة 

ال تداب��   لــدى  النظر�ــة  للبحــث    شرطة ا�حراسة  املنظم  التشــري��  اإلطار  مالءمة  ومواصلــة  القضائيــة، 

 ؛ املعاي�� الدوليــة ذات الصلــةمــع التمهيــدي وا�حراسة النظر�ــة والتفتيــش و�افــة اإلجراءات الضبطيــة  

التعــرض    -46 ادعــاء  حالـة   �� الطبيـة  ا�خ��ة  إجـراء  إلزاميـة  يضمـن  بما  القانونيـة  املقتضيات  مراجعـة 

 للتعذيــب واعتبــار ا�حاضر املنجزة باطلــة �� حالــة رفــض إجرا��ــا �عــد طل��ـا مـن طـرف امل��ـم أو دفاعـھ؛ 

 اإلسراع بإصـدار قانـون يتعلـق بالتحقـق مـن هو�ـة األ�خاص بواسـطة البصمـات ا�جينية؛  -47

�اميـرات  -49 بنصـب  واألمنية  التعم��ية  املنظومة  م�افحـة    مراقبة   إلـزام  علـى  املساعدة  بإم�ا��ـا  يكـون 

 ـة وحمايـة األ�خاص واملمتل�ات؛ ر�ما�ج

أث  -50 والتناســب  الضــرورة  والتجمهــرات  مراعــاة  العموميــة  التجمعــات  فــض   �� القــوة  اســتعمال  نــاء 

 ؛ والتظاهــرات الســلمية

 التوثيق السم�� البصري للتدخالت األمنية لفض التجمعات العمومية؛ -51

تصر�حــات    -52 لتوثيــق  البصر�ــة  الســمعية  التوثيــق  بوســائل  ا�حر�ة  مــن  ا�حرمان  أماكــن  تجه�� 

 ستجو��ن مــن طــرف الشــرطة القضائيــة ووضعهــا رهــن إشــارة القضــاء؛ امل

القانونــي املتعلق بحر�ــات االجتماع وتأســيس ا�جمعيات مــع املعاي�� الدوليــة    -63 مواصلــة مالءمة اإلطار 

 �حقوق اإل�سان �� نطــاق الدســتور وأح�امــھ؛ 

ل�ح  -64 املنظمة  القوان�ن  القواعــد  مراجعــة  حيــث  مــن  الدســتور  مــع  ا�ســجامها  لضمــان  العامــة  ر�ــات 

لتجمعــات العموميــة والتجمهــر والتظاهــر وذلــك �� إطــار  االقانونيــة ا�جوهر�ة واإلجراءات ا�خاصة بفــض  

 احتــرام املعاي�� الدوليــة والقواعــد الديمقراطية املتعارف عل��ــا؛

(الوقفـة،    تدقيـق  -65 التظاهـر  وأصنـاف  أشـ�ال  بمختلف  املتعلقة  القانونيـة  واإلجراءات  القواعـد 

 التجمـع، التظاهـر �� الشـارع العمومـي، مسـار التظاهـرات…) مـن حيـث السـ�� وا�جوالن والتوقيت؛ 
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وضمـان ممارســة ا�حر�ات  تبسـيط املساطر املتعلقة بالتصر�ـح بالتجمعـات العموميـة مـن أجـل �عز�ـز    -66

الســليم   التطبيــق  ضمــان  علــى  والعمــل  نقابــات)  (جمعيــات،  ا�جتمع  م�ونــات  مختلــف  طــرف  مــن  العامــة 

 للمســاطر املعمول ��ــا �� هــذا ا�جال؛ 

 كفالة اح��ام املقتضيات القانونية املتعلقة بوصل إيداع ملفات تأسيس ا�جمعيات؛  -67

تيسـ�� حر�ـات االجتماع والتجمهـر والتظاهـر السـل�ي مـن حيـث تحديد األماكن ا�خصصة لهـا   - 69

 والقيـام بالوسـاطة والتفـاوض؛

التوتـر    -  70  حاالت  لتفـادي  واملد�ي  املؤسسا�ي  االستبا��  والتدخـل  والتوفيـق  الوسـاطة  آليـات  �عز�ـز 

 وا�حيلولة دون وقـوع ان��ا�ات؛

 مواصلــة تجر�م �ل األفعال التــي تمثل ان��ــا�ا جســيما �حقوق اإل�سان وفقــا ألح�ام الدستور؛  - 71

 تكريـس مبـدأ عـدم اإلفالت مـن العقـاب �� السياسـة ا�جنائية و�� سـائر التدابيـر العمومية؛ - 72

 ة؛ تيس�� التقا��ي لل�حايا من خالل توف�� املساعدة القانونية والقضائي  - 73

 �عز�ز املقتضيات القانونية املتعلقة بج�� ضرر �حايا ان��ا�ات حقوق اإل�سان؛ - 74

أي    -75 ومن  معاملة  سوء  أي  من  اال�سان  حقوق  عن  واملدافع�ن  والشهود  واملبلغ�ن  املشتك�ن  حماية 

 ترهيب �سبب ش�او��م أو شهادا��م أمام السلطات العمومية والقضائية؛ 

 نظي�ي مستقل ملأسسة الطب الشر��؛ وضع إطار �شري�� وت - 76

إحالــة نتائــج البحــث املتوصل إل��ــا �� إطــار الطــب الشــر�� بخصــوص ا�خ��ة الطيبـة �� حاالت ادعـاء    -  77

 التعذيـب علـى النيابـة العامـة للتقر�ـر ف��ـا مالـم تكـن قـد أمـرت ��ـا؛ 

مـن    -  79 اإلفالت  عـدم  ملبدأ  صونـا  والقضائـي  اإلداري  التظلـم  إم�انيـات  لوصـول  �شـجيع  وضمانـا  العقاب 

 ال�حايـا إلـى سـبل االنتصاف املناسبة؛ 

وتحس�ن   -363 الســجنية  املؤسسات  أ�سنة  يضمــن  بما  للسـجون  منظــم  جديــد  قانــون  باعتمــاد  اإلسراع 

 ظــروف إقامــة الن�الء و�غذي��ــم وحمايــة باقــي حقوقهــم؛

ــة للعقو�ــات البديلــة ��ــدف ا�حد مــن إش�االت االعتقال  اإلسراع بإخــراج املقتضيات القانونيــة الناظم -364

 االحتياطي واالكتظاظ �� الســجون؛ 

البـت وتصفيـة ا�خلف  -371 للتدبيـر ا�جيد ل�جلسـات وآجـال  القضائيـة  النجاعـة  والتواصــل    وضـع ميثـاق 

 املماثلة؛  مــع املواطن�ن واالستماع إلــى شــ�ايا��م وغ��هــا مــن اإلجراءات

 اللغوي �� عملها؛  التواصل ا�حاكم وتيس��  إ�� املتقاض�ن ولوج �سهيل - 426

 جودة األح�ام؛ من الرفع  - 427

 الدولـة وا�خواص...  مؤسسـات  �افـة ضـد الصـادرة األحـ�ام تنفيـذ تضمـن فعالـة سياسـة وضـع - 430
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 ا�خاصية العلمية: .2

مالإ ضمان  ال�ي ءن  العناصر  ع��  بتوفرها  ره�ن  ا�جتمعية  للتحوالت  ا�جنائية  سياسة  أي  مة 

�� تطورها  القانون،  �سعف  فلسفة  بي��ا:  من  وال�ي  والفلسفات  العلوم  القانون،    مختلف  وسوسيولوجيا 

مجموعة    ع��واالستناد    واألن��و�ولوجيا،وعلوم اإلجرام، والعلوم ا�جنائية، وعلم االجتماع وعلم النفس،  

والباحثات   والقانوني�ن  والقانونيات  وا�حقوقيون  ا�حقوقيات  إل��ا  توصل  ال�ي  األممية  القواعد  من 

 والباحثون ا�جامعيون ع�� العالم وال�ي من بي��ا:

 قواعد ا�حاكمة العادلة وضمانا��ا كما �� مقررة �� املواثيق الدولية؛  -

 قواعد التجر�م والعقاب كما �� مقررة �� املواثيق الدولية؛  -

 املمارسة �� مجال العقاب ومعاي�� حقوق اإل�سان؛  -

 القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�جناء؛  -

 قواعد مانديال. -

 

 التطور:خاصية  .3

�ون  اعتبار  ومتطورة  ع��  متغ��ة  االجتماعية  والظواهر  اجتماعية  ظاهرة  اإلجرام  فإن    ،ظاهرة 

من يتطلب  هذه    مواكبةاملشرع    األمر  ب�ن  من  واحدة  إال  اإللك��ونية  ا�جر�مة  وما  والتغي��،  التطور  هذا 

 .�نما أصبحت ع�� وطنية..و  ،التطورات ال�ي ال تقتصر ع�� البلد الواحد

 ف�ي مرآة للمجتمع،    باعتبارها  فإن تطور السياسة ا�جنائية لصيق بتحوالت ا�جتمع وقيمھ  يھ،وعل

لألفراد   االجتما��  السلوك  تطور  مع  بالتكيف  ا�حركية لت�ون  مطالبة  �عكس  طو�ل  تار���  تطور  ثمرة 

ب�ن   التوازن  بمراعاة إحداث  ا�جتمعات اإل�سانية، وذلك  �عرفها  ال�ي  العامة من خالل  الدائمة  املص�حة 

األفراد وممتل�ا��م وحماية   ا�خاصة من خالل حماية حقوق  وا�جتمع و��ن املص�حة  الدولة  حماية كيان 

  حقوق وحر�ات ا�جماعات.

II.  :التوصيات 

  �� سنقتصر  ا�جنائي،  والقانون  ا�جنائية  املسطرة  قانون  مشرو��  ع��  اآلن  نتوفر  ال  أنھ  و�ما 

 التعديالت ا�جوهر�ة ال�ي نر�د إدماجها، بتقديم أهم التوصيات واملق��حات التالية: اق��احاتنا بخصوص 

 

 أوال: بخصوص مشروع قانون املسطرة ا�جنائية  .1

 



 
17 

  قــــــانون املســــــطرة ا�جنائيــــــة والسياســــــة ا�جنائيــــــة ومشــــــرو�� قــــــانون  حــــــول هــــــادئ فــــــتح نقــــــاش وط�ــــــي

 ؛املسطرة ا�جنائية والقانون ا�جنائي

  ــع الدســـــتور واملواثيـــــق ــة والقـــــانون ا�جنـــــائي)، مـــ ــة (قـــــانون املســـــطرة ا�جنائيـــ مالءمـــــة املدونـــــة ا�جنائيـــ

ان، و�عــض الدوليــة، واألخــذ �عــ�ن االعتبــار للتوصــيات الصــادرة عــن اآلليــات األمميــة �حقــوق اإل�ســ 

 ؛اآلليات الدولية �� مجال م�افحة ا�جر�مة

  ــة األساســـية �ـــ� أي مشـــروع إلصـــالح قـــانون املســـطرة ا�جنائيـــة ــة استحضـــار املبـــادئ التوج��يـ واملتمثلـ

الشرعية وقر�نة ال��اءة، واملساواة واستقالل القضاء، ومقار�ة النوع االجتمــا��، واح�ــ�ام   أساسا ��

 ؛�حايا، وا�حق �� محاكمة عادلةال  الكرامة اإل�سانية، وحقوق 

  حــل اإلشــ�ال الدســتوري املتعلــق با�جهــة املو�ــول لهــا وضــع السياســة ا�جنائيــة، هــل �ــ� وزارة العــدل

 ؛أم رئاسة النيابة العامة

  ــا  ،السياســـة ا�جنائيـــة املطبقـــة، وتفســـر املبـــادئ األساســـية مالمـــحتخ�ـــ�ل وضـــع ديباجـــة مرجعيـــة كمـ

تو�ح املرجعيــة ا�حقوقيــة والســقف �ــ� املالءمــة مــع الدســتور، و�ــ� املمارســة االتفاقيــة، كمــا تو�ــح 

 ؛اعدة ثابتة، بل يتطور مع ا�جتمعنية املشرع اليوم، ألن القانون ليس ق

   ؛النظام العاماعتبار مختلف قواعد املسطرة ا�جنائية من 

 تحديــد العالقــة بــ�ن  مراعاة استقالل السلطة القضائية، وم��ا استقالل النيابة العامة، وذلــك عنــد

ــ� الوكيــــل العــــام  ــة ا�جنائيــــة إ�ــ ــام�ن السياســ ــاء تبليــــغ مضــ ــة العامــــة ووزارة العــــدل، وأثنــ ــة النيابــ رئاســ

 ؛رئيس النيابة العامة للملك

 و�ـــــ�ن مـــــن جهـــــة قـــــة بـــــ�ن النيابـــــة العامـــــة ورئاســـــ��االعال قانونيـــــة تـــــؤطر الت�جيـــــل بإصـــــدار نصـــــوص ،

، وعـــدم االقتصـــار ع�ـــ� مـــن جهـــة أخـــرى  ا�ح�ومـــة �ـــ� �ـــخص وز�ـــر العـــدل، والنيابـــة العامـــة ورئاســـ��ا

 ؛33.17  رقم   القانون 

  ،ــة ــھ �ســـاعد ع�ـــ� الولـــوج إ�ـــ� العدالـ ــة نظـــام املســـاعدة القضـــائية، ألنـ محـــدد مـــن ألنـــھ أيضـــا و مراجعـ

 ؛نجاعة السياسة ا�جنائية من عدمها  محددات

 ؛قدر اإلم�ان البديلة  توسيع وتنويع نطاق العقو�ات 

  اطلــة �ــ� التعــرض للتعــذيب، واعتبــار ا�حاضــر املنجــزة ب ادعــاءإلزاميــة إجــراء ا�خ�ــ�ة الطبيــة �ــ� حالــة

 ؛عد طل��ا من طرف امل��م أو دفاعھحالة رفض إجرا��ا �

 ؛ميا، لضمان ا�حق �� محاكمة عادلةجعل التحقيق إلزا 

  �ــ� املقتضـــيات املتعلقـــة بـــاالخ��اق، ل�ونـــھ يخـــرق مبـــدأ الشـــرعية، ويشـــ�ل خطـــرا ع�ـــ ــادة النظـــر �ـ إعـ

 ؛مةإال �� حالة اتخاذ قرار كتا�ي من طرف النيابة العا  ا�حر�ات العامة
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  "ــــ� استحضـــار القواعــــد الــــدنيا ال�ـــي ســــطر��ا األمــــم املتحـــدة �ــــ� "قواعــــد طوكيـــو" و"قواعــــد بــــان�وك�

 ؛صياغة قانون املسطرة ا�جنائية

 ؛حاصل �عد استقالل النيابة العامةمالءمة قانون املسطرة ا�جنائية مع التغي�� ا�  أجرأة 

 تنفيــذ اإلجــراءات الــواردة �ــ� القــوان�ن اإلجرائيــة، مثــل  األساســية �حســن تحســ�ن وضــعية املؤسســات

 ؛املعنفة، ومؤسسات إيواء األحداث  ملرأةامراكز العالج من اإلدمان، ومراكز إيواء  

 ؛بحر�ة األفراد  علقة�غطية �عض الفراغات التشريعية املت 

  إلدانــة صــدور حكــم بامراعاة التعر�ف الدو�� للمعتقل االحتياطي، حيث تنت�ــي هــذه الصــفة بمجــرد

 ؛يق��ي �عقو�ة سالبة ل�حر�ة

 ؛يع دائرة الص�ح الزجري ألق��ى مدى �عز�ز العدالة التصا�حية، وتوس 

 ؛اكمة، �االع��اف بال��مة و�الذنبالتفك�� �� طرق مختصرة للمح 

 ؛�عز�ز فعالية اإلجراءات ا�جنائية 

 ــة بمقت ــالبة ل�حر�ــ ــة الســ ــذ العقو�ــ ــة بتنفيــ ــا�ل املتعلقــ ــة املشــ ــيات وا�ــــحة معا�جــ ــاج كضــ مشــــ�ل إدمــ

مــــــدى إبقــــــاء املعتقــــــل رهــــــن و احتســــــاب العقو�ــــــة عنــــــد �عــــــدد أوامــــــر اإليــــــداع �ــــــ� ال�ــــــجن و العقو�ــــــة، 

 ؛اء املدة االبتدائية ا�ح�وم ��ااالعتقال �عد ان��

 ؛السوار اإللك��و�ي  بآلية العمل 

 ؛فيذ العمل من أجل املنفعة العامةليات تنآ  إرساء 

  جــراء مســطرة الصــ�ح، وأيضــا إقــرار مســطرة الصــ�ح بمبــادرة مــن دفــاع إتقو�ــة حقــوق الــدفاع خــالل

 ؛و�واسط��م الطرف�ن

   ؛بمبدأ قر�نة ال��اءة  املساستجر�م 

  ،ــ� أن تثبــت إبــريء  �عت�ــ�املــ��م الــذي  بــدل وضــعھ ع�ــ� عــاتقوضــع اإلثبــات ع�ــ� عــاتق ســلطة اال��ــام�

 ؛إدانتھ

 ؛نحالقضائية �� ا�ج  شرطةمحاضر ال  إعادة النظر �� التعامل مع 

  ؛حتياطي الذي ينت�ي �عدم اإلدانةإعادة النظر �� مفهوم التلبس، والتعو�ض عن االعتقال اال 

 أن لهـــــا  ع�ـــــ� ســـــن ضـــــمانات تفعيـــــل تـــــداب�� الوضـــــع تحـــــت املراقبـــــة القضـــــائية، بالتنصـــــيص صـــــراحة

 ؛االحتياطيل ال�جوء إ�� االعتقال  األولو�ة �� التنفيذ، قب

  تنظيم يوم درا��ي خاص بدراســة إقــرار املســاطر ا�ختصــرة، وخصوصــا مــا يتعلــق بــاالع��اف املســبق

 ؛�� النظام القانو�ي املغر�ي  ذنببال
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 تــــوف�� املــــوارد البشــــر�ة وجميــــع اإلم�انيــــات املاليــــة لتيســــ�� عمــــل ومهــــام النيابــــة العامــــة، وذلــــك ح�ــــى 

 ؛ت�ون استقاللي��ا حقيقية وفعلية

 ا�ع�ن ملصــ�حة االستقاللية التامة للنيابة العامة عن ضباط الشــرطة القضــائية الــذين هــم تــ   تحقيق

   ؛أخرى (مص�حة أمنية)

   ��؛ضد النساءجعل النيابة العامة طرفا �� التبليغ عن جرائم العنف والتمي 

 ــتح التحقيـــق �ـــ� جـــرائم العنـــف ضـــد النســـا املـــرأة، وذلـــك �ـــ� عـــاتق ء، بـــدل جعـــل مســـألة اإلثبـــات عفـ

تشــريعات دوليــة أخــرى أو�لــت للنيابــة العامــة وقضــاء التحقيــق فــتح تحقيــق �ــ� هــذا الشــأن. لخالفــا 

 ؛لتبليغ عن جرائم العنف ضد النساءوكذلك النص ع�� حماية الشهود فيما يتعلق با

 نبذ مفهوم العقاب، وجعــل ال�ــجن مدرســة لإلصــالح والت�ــو�ن والتأهيــل واإلدمــاج و�عــادة اإلدمــاج ،

الوقايــة، وكــذلك تقر�ــب العدالــة مــن املواطنــات واملــواطن�ن، ع�ــ� بالسياسة ا�جنائية يجب أن تبدأ ف

 بمختلف الدوائر القضائية؛  حاكم للقربالتن�يل الفع�� و الشامل �

  مالءمة مقتضيات قانون املسطرة ا�جنائية مع قواعد بان�وك فيمــا يتعلــق بكيفيــة تنفيــذ العقو�ــات

 ؛تنفيذ، ومراجعة العقو�ة وغ��ها..يتعلق بالعالج واالنضباط ومراقبة الالبديلة، و�ل ما  

 ؛برنامج وط�ي للوقاية من ا�جر�مة  وضع 

 ؛النص ع�� حماية الشهود 

 � ؛� ا�حصول ع�� حكم �� آجال معقولةالنص ع�� ا�حق 

 ؛ا�حضور�ة  أاح��ام مبد 

  ــ�التنصــــيص ــع األطــــراف: املشت�ي/ال�ــــحية،  ع�ــ ــتماع �جميــ ــاهد، ا�حــــق �ــــ� االســ ــھ، الشــ ــتبھ فيــ املشــ

مــن العهــد الــدو�� ل�حقــوق املدنيــة والسياســية، ال�ــي تــنص ع�ــ� حــق أي  14وذلــك تماشــيا مــع املــادة 

 ؛ص �� أن ت�ون قضيتھ محل نظر منصف�خ

  ــــحايا الســـلوك اإلجرامـــي، اعتبـــارا ملســـؤولية الدولـــة �ــــ� لإحـــداث صـــندوق وط�ـــي يحـــدد �عو�ضـــات�

 ؛و�� ضمان ا�حق �� �عو�ض ال�حايا حماية األفراد من ا�جر�مة،

 ؛تقو�ة املركز القانو�ي للدفاع 

 ؛قصود هنا ال�حية بمفهومھ الواسعضمان حقوق ال�حايا، وامل 

 ــة اإلجـــــراءات املســـــطر�ة ــاد والســـــالمة ونزاهـــ ــدأ ا�حيـــ ــفافي��ا مراعـــــاة مبـــ ــة الـــــدعوى  وشـــ خـــــالل ممارســـ

 ؛العمومية

  العقو�ــات ســواء ع�ــ� مســتوى بــدائل الــدعوى العموميــة، أو ع�ــ� مســتوى ائل الوســ املز�ــد مــن إقــرار

 ؛، وسن ضمانات تفعيلهاالبديلة
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 ؛من ا�جرائم، ح�ى بالنسبة ل�جنايات  ممكن توسيع وعاء الص�ح ليشمل أك�� قدر   

 مهيــدي وضــع ضــوابط دقيقــة لتــدب�� الوضــع تحــت ا�حراســة النظر�ــة، ســواء �علــق األمــر بالبحــث الت

 ؛التلب��ي، أو بالبحث العادي 

 مـــعا�حراســـة النظر�ـــة  تـــداب�� وجـــوب �عليـــل قـــرارات النيابـــة العامـــة بخصـــوص تمديـــد الوضـــع تحـــت 

 ؛طعنلل  ي��اقابل

  الســـاعات األو�ـــ� خـــاللبا�حـــامي  االتصـــالبا�حراســـة النظر�ـــة  تـــداب�� ال�ـــخص املوضـــوع تحـــتحـــق 

 ؛وتمك�ن ا�حامي من جميع الوثائق واملعطيات املتعلقة باالعتقال وحيثياتھ

   ؛كيل امللك أو الوكيل العام للملكالذي يتخذه و   حق الطعن �� قرار اإليداع بال�جنإقرار 

  إقــــرار إم�انيــــة الت�ــــجيل الســــم�� البصــــري لتصــــر�حات األ�ــــخاص املســــتمع إلــــ��م خــــالل جلســــات

 ك؛انات املرتبطة بذلمع توف�� الضم  ،االستنطاق

 مــن معاينــات وتفتــيش وز�ــارات  ع�ــ� أرض الواقــع و�ــ� امليــدان مهامهــاتفعيــل النيابة العامــة  ع��  يجب

 ؛ا�حراسة النظر�ة تداب��  ماكن الوضع تحتالدور�ة أل   راقبةاملوغ��ها، � 

   ؛بدائل االعتقال االحتياطيالتوسيع من دائرة 

 ــــا ا�حكمــــة، وعــــدم التقيــــد با�حاضــــر، وا�حكــــم بمــــا راج فعيــــل الســــلطة التقدير�ــــة ال�ــــي تتــــوفر عل�ت�

 ؛تفعيال ملبدأ التواجهية  أمامها من مناقشات

   ؛  لوسائل املعلوماتية واإللك��ونيةواستعمال ا الرق�ياستحضار القضاء 

  اعيــــة والطبيــــة النفســـية لــــھ، و�عــــداد، مـــن خــــالل تــــوف�� املســـاعدة االجتمتــــھالطفــــل وحمايبالتكفـــل 

 ؛خروج من ال�جنا�حتضان �عد ستقبال واال لال برامج  

 ضــايا جــرائم االعتــداء إلزاميــة حضــور املســاعد(ة) االجتمــا��(ة) بجانــب ا�حــدث أثنــاء ا�حاكمــة �ــ� ق

 ؛ع�� األطفال

  تنظـــيم نـــدوة حـــول تـــأث�� وســـائل التواصـــل االجتمـــا�� ع�ـــ� القضـــاء والتشـــريع ا�جنـــائي، وأيضـــا وضـــع

ة ا�جنائيــة لتنظــيم معا�جــة وســائل التواصــل االجتمــا�� و مقتضــيات داخــل املســطر أمدونــة ســلوك 

 ؛ا�حاكم  الرائجة أمام  قضايالل

 ؛الت�و�ن �� برامج ا�جانب ا�حقو��  إدماج  فتح النقاش حول مؤسسة ت�و�ن القا��ي، وضرورة 

 شـــــمل �حظـــــة اإليقـــــاف، �يجـــــب أن  ذي واســـــع لضـــــمانات ا�حاكمـــــة العادلـــــة، والـــــ التفســـــ�� ال عتمـــــادا

 ؛ال�ي تتم �عدهاءات  واإلجرا
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  جعــل شــرط ال���ــح ملمارســة املهنــة هــو بوضــع قطيعــة بــ�ن ال�ليــة وااللتحــاق مباشــرة بمهنــة القضــاء

 كتابـــة الضـــبطو ا�حامـــاة �  ،مزاولــة مهنـــة مـــن املهـــن القضـــائية األخـــرى ملـــدة عشــر ســـنوات ع�ـــ� األقـــل

 ؛مثال

 ؛�� العدالةإ � املوارد املادية والبشر�ة من أجل ضمان ولوج املتقاض�ن�ضرورة توف 

   ؛لهاالقضائية  جهاز الشرطة  تبعية ن  مضمان استقالل النيابة العامة 

  املراجعـــــــة الشـــــــاملة للقـــــــوان�ن املدنيـــــــة والتجار�ـــــــة، وخاصـــــــة املنظمـــــــة لـــــــألوراق التجار�ـــــــة والشـــــــر�ات

 ؛ك املؤسسات وتطو�ر ا�جزاء املد�يواملؤسسات البنكية لتدعيم وتنظيم تل

  ا�جديـــــدة ال�ـــــي تطرحهـــــا املرحلـــــة االجتماعيـــــة ا�حاليـــــة، بتعز�ـــــز مراقبـــــة ضـــــرورة التصـــــدي للمشـــــا�ل

 .وع، ومراقبة مداخيل موظفي الدولةحركية األموال، واإلثراء غ�� املشر 

 

 ثانيا: بخصوص مشروع مجموعة القانون ا�جنائي  .2

 

يحدد   الذي  هو  ا�جنائي  القانون  ليس    نطاقإن  وهو  وا�جماعية،  الفردية  وا�حر�ات  ا�حقوق 

للعقو�ات   يحدد    ،فحسببقانون  قانون  هو  ا�جتمع  بل  داخل  ونطاقها  السيا��ي  الدولة  ونظام  طبيعة 

 ومساحة ا�حر�ة بالنسبة لألفراد. 

�ش�ل   ا�جنائي  القانون  �ان  فو�ذا  وا�حر�ات،  ل�حقوق  جوهر�ة  بالضرورة  إضمانة  �ستلزم  نھ 

االتفاقيات واملواثيق  و ال��امات املغرب الدولية    معومالءمتھ    الدستور�ة، من جهة،قتضيات  مالءمتھ مع امل

من  إ�� جانب �ل املستجدات ا�حقوقية وا�جتمعية    ،القواعد األممية ذات الصلةو وال��وتو�والت الدولية  

 جهة ثانية. 

 مبدأ املساواة  -أ

 

حقوق، ألنھ أساس العدل  املبادئ ال�ي تح�ي وتصون ا�يأ�ي مبدأ املساواة أمام القانون ع�� رأس  

و  ويع�ي وا�حر�ة  املعاصرة،  القانونية  األنظمة   �� والدستور�ة  العاملية  املبادئ  من  وهو  االجتما��،  السلم 

�عب��ا عن مبدأ   القضاء  أمام  املساواة  تمي��، ويعد مبدأ  ا�حقوق والواجبات دون   �� ا�جميع  ب�ن  املساواة 

القانون �� مجال محدد هو القضاء، وهذا ما أكده ا�جلس الدستوري الفر���ي، ح�ن قرر   املساواة أمام

عليھ   يطلق  أن  يمكن  ما  كذلك  �ع�ي   و�نما  القانون،  أمام  املساواة  فقط  �ع�ي  ال  املساواة  ��  أن  املساواة 
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ع ملبدأ املساواة  تطلب وفقا للمجلس الدستوري اح��ام املشر القانون أو املساواة داخل القانون، وهو ما ي

 . 1عندما يمارس دوره �� وضع وسن القوان�ن

الشاملة   التعديالت  فإن  هنا  �ع�ن   –املرتقبة    –ومن  يأخذ  أن  �ستلزم  ا�جنائي  القانون  �جموعة 

االعتبار أن مبدأ املساواة ومبدأ عدم التمي�� نصت عل��ما اإلعالنات والعهود واالتفاقيات الدولية العديدة  

 نذكر م��ا ع�� سبيل املثال ال ا�حصر ما ي��: ،من املناسبات�� العديد 

 اإلعالن العاملي �حقوق اإل�سان ينص:  *

 1�� املادة 

 أن جميع البشر يولدون أحرارا ومتساو�ن �� الكرامة وا�حقوق؛ ع�� 

 : 2املادة 

دونما   اإلعالن،  هذا   �� املذ�ورة  وا�حر�ات  ا�حقوق  بجميع  التمتع  حق  إ�سان  أي  "ل�ل  من  تمي�� 

وغ��   سا��ي  الرأي  أو  الدين،  أو  اللغة،  أو  ا�جنس،  أو  اللون،  أو  العنصر،  �سبب  التمي��  سيما  وال  نوع، 

 سيا��ي، أو األصل الوط�ي، أو االجتما��، أو ال��وة، أو املولد أو أي وضع آخر". 

 : 7املادة 

لقانون دونما تمي��، كما "الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون �� حق التمتع بحماية ا

 يتساوون �� حق التمتع با�حماية من أي تمي�� ين��ك هذا اإلعالن ومن أي تحر�ض ع�� مثل هذا التمي��". 

 العهد الدول ا�خاص با�حقوق املدنية والسياسية ينص ��:* 

 2املادة 

و�كفالة هذه ا�حقوق  تتعهد �ل دولة طرف �� هذا العهد باح��ام ا�حقوق املع��ف ��ا فيھ،   -1

�جميع األفراد املوجودين �� إقليمها والداخل�ن �� والي��ا، دون أي تمي�� �سبب العرق، أو اللون، أو  

ا�جنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غ�� سيا��ي، أو األصل القومي أو االجتما��، أو ال��وة،  

 .أو النسب، أو غ�� ذلك من األسباب

دولة طرف �� هذا العهد، إذا �انت تداب��ها التشريعية أو غ�� التشريعية القائمة ال   تتعهد �ل -2

تكفل فعال إعمال ا�حقوق املع��ف ��ا �� هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا إلجراءا��ا الدستور�ة وألح�ام هذا  

 .العهد، ما ي�ون ضرور�ا لهذا اإلعمال من تداب�� �شريعية أو غ�� �شريعية

 
 محاكم ا�جنايات �� القانون الفر���ي والقطري،  تطبيق املبدأ أمام  -القضاء ا�جنائي  ودوره �� تدعيم العدالة وتحقيق املساواة أمام   �ش�� سعد زغلول، مبدأ التقا��ي ع�� درجت�ن    -1

 2012ثا�ي، السنة السادسة دجن�� ، العدد ال را�جلة القانونية والقضائية، مركز الدراسات القانونية والقضائية، وزارة العدل، دولة قط
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 :ل دولة طرف �� هذا العهدتتعهد �  -3

(أ) بأن تكفل توف�� سبيل فعال للتظلم ألي �خص ان��كت حقوقھ أو حر�اتھ املع��ف ��ا �� هذا العهد، 

 ؛ عن أ�خاص يتصرفون بصف��م الرسميةح�ى لو صدر االن��اك 

قضائية أو إدار�ة  (ب) بأن تكفل ل�ل متظلم ع�� هذا النحو أن تبت �� ا�حقوق ال�ي يد�� ان��اكها سلطة 

أن تن�ى إم�انيات  أو �شريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عل��ا نظام الدولة القانو�ي، و�

 ؛ التظلم القضائي

 .(ج) بأن تكفل قيام السلطات ا�ختصة بإنفاذ األح�ام الصادرة ملصا�ح املتظلم�ن

 3املادة 

لرجال والنساء �� حق التمتع بجميع ا�حقوق  تتعهد الدول األطراف �� هذا العهد بكفالة �ساوى ا

 .املدنية والسياسية املنصوص عل��ا �� هذا العهد

 14املادة 

الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق �ل فرد، لدى الفصل �� أية ��مة جزائية توجھ إليھ أو   -1

م وعل�ي  منصف  نظر  محل  قضيتھ  ت�ون  أن  مدنية،  دعوى  أية   �� وال��اماتھ  حقوقھ  قبل  ��  ن 

من   وا�جمهور  ال�حافة  منع  و�جوز  القانون.  بحكم  منشأة  حيادية،  مستقلة  مختصة  محكمة 

حضور ا�حاكمة �لها أو �عضها لدوا�� اآلداب العامة أو النظام العام أو األمن القومي �� مجتمع  

تراه  ال�ي  ا�حدود  أد�ى   �� أو  الدعوى،  ألطراف  ا�خاصة  ا�حياة  حرمة  ملقتضيات  أو  ا  ديمقراطي، 

بمص�حة  تخل  أن  االستثنائية  الظروف  �عض   �� العلنية  شأن  من  ي�ون  ح�ن  ضرور�ة  ا�حكمة 

العدالة، إال أن أي حكم �� قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إال إذا  

ب�ن  خالفات  تتناول  الدعوى  �انت  أو  ذلك  خالف  مص�ح��م  تقت��ي  بأحداث  يتصل  األمر  �ان 

 .لق بالوصاية ع�� أطفالزوج�ن أو تتع

 .من حق �ل م��م بارت�اب جر�مة أن �عت�� بر�ئا إ�� أن يثبت عليھ ا�جرم قانونا -2

بالضمانات   -3 التامة،  املساواة  قدم  وع��  قضيتھ،   �� النظر  أثناء  يتمتع  أن  بجر�مة  م��م  ل�ل 

 :الدنيا التالية

 ؛ عة ال��مة املوجهة إليھ وأسبا��الغة يفهمها، بطبي ب يتم إعالمھ سريعا و�التفصيل، و (أ)أن

دف إلعداد  يكفيھ  ما  التسهيالت  ومن  الوقت  من  �عطى  أن  يختاره  (ب)  بمحام  ولالتصال  اعھ 

 ؛ بنفسھ

 ؛ ) أن يحاكم دون تأخ�� ال م��ر لھ(ج

حام من اختياره، وأن يخطر  (د)أن يحاكم حضور�ا وأن يدافع عن نفسھ ��خصھ أو بواسطة م

�لما �انت مص�حة    حكما،بحقھ �� وجود من يدافع عنھ إذا لم يكن لھ من يدافع عنھ، وأن تزوده ا�حكمة  
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يملك ال  �ان  إذا  ذلك  ع��  أجرا  تحميلھ  دون  عنھ،  يدافع  بمحام  ذلك  تقت��ي  ال�افية    العدالة  الوسائل 

 ؛ لدفع هذا األجر

شهود   يناقش  استدعاء  (هـ)أن  ع��  املوافقة  ع��  يحصل  وأن  غ��ه،  قبل  من  أو  بنفسھ  اال��ام، 

 ؛شهود النفي بذات الشروط املطبقة �� حالة شهود اال��ام

 ؛ ت�لم اللغة املستخدمة �� ا�حكمة(د) أن يزود مجانا ب��جمان إذا �ان ال يفهم أو ال ي

 ؛ (ز) أال يكره ع�� الشهادة ضد نفسھ أو ع�� االع��اف بذنب

إعادة  4 ع��  العمل  لضرورة  ومواتية  لس��م  مناسبة  اإلجراءات  جعل  يرا��  األحداث،  حالة   ��.

 . تأهيلهم

ما �عيد النظر �� قرار  ل�ل �خص أدين بجر�مة حق ال�جوء، وفقا للقانون، إ�� محكمة أع�� كي .5

 ؛ العقاب الذي حكم بھ عليھ �إدانتھ و�

ثم   .6 يدينھ بجر�مة،  ��ائي  ي�ون قد صدر ع�� �خص ما حكم  أو صدر  أح�ن  ا�حكم  بطل هذا 

وقوع   ع��  القاطع  الدليل  تحمل  االكتشاف  حديثة  واقعة  أو  جديدة  واقعة  أساس  ع��  عنھ  خاص  عفو 

لم   ما  للقانون،  وفقا  اإلدانة،  تلك  نتيجة  العقاب  بھ  أنزل  الذي  ال�خص  �عو�ض  يتوجب  قضائي،  خطأ 

 .ولية عن عدم إفشاء الواقعة ا�جهولة �� الوقت املناسبؤ ھ يتحمل، �ليا أو جزئيا، املس يثبت أن

م��ا  7 برئ  أو  ��ا  أدين  أن  سبق  جر�مة  ع��  للعقاب  أو  للمحاكمة  مجددا  أحد  �عر�ض  يجوز  .ال 

 .بحكم ��ائي وفقا للقانون ولإلجراءات ا�جنائية �� �ل بلد 

 26املادة 

الناس جميعا سواء أمام القانون و�تمتعون دون أي تمي�� بحق متساو �� التمتع بحمايتھ. و�� هذا  

من   فعالة  حماية  السواء  ع��  األ�خاص  �جميع  يكفل  وأن  تمي��  أي  القانون  يحظر  أن  يجب  الصدد 

سبب،   ألي  غ��  ، �العرق التمي��  أو  سياسيا  الرأي  أو  الدين  أو  اللغة  أو  ا�جنس  أو  اللون  أو    أو  سيا��ي، 

   .األصل القومي أو االجتما��، أو ال��وة أو النسب، أو غ�� ذلك من األسباب

 اتفاقية القضاء ع�� جميع أش�ال التمي�� ضد املرأة  *

املادة   "  1تنص  أنھ  املرأة  ضد  للتمي��  �عر�فها  أساس  ��  ع��  يتم  تقييد  أو  استبعاد  أو  تفرقة  أي 

�ن أو إحباط االع��اف للمرأة بحقوق اإل�سان وا�حر�ات األساسية  ا�جنس و��ون من آثاره أو أغراضھ، توه

أو   توه�ن  أو  آخر،  ميدان  أي   �� أو  واملدنية  والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  امليادين   ��

إحباط تمتعها ��ذه ا�حقوق أو ممارس��ا لها، بصرف النظر عن حال��ا الزوجية وع�� أساس املساواة بي��ا  

 ".الرجل و��ن

 5املادة 

 :تتخذ الدول األطراف جميع التداب�� املناسبة لتحقيق ما ي��
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ع��   القضاء  تحقيق  ��دف  واملرأة،  الرجل  لسلوك  والثقافية  االجتماعية  األنماط  �غي��  (أ) 

أو   أد�ى  ا�جنس�ن  أي من  ب�ون  القائمة ع�� االعتقاد  املمارسات األخرى  العرفية و�ل  والعادات  التح��ات 

 ؛ و ع�� أدوار نمطية للرجل واملرأةأع�� من اآلخر، أ

(ب) كفالة تضم�ن ال��بية العائلية فهما سليما لألمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، االع��اف ب�ون  

  �� األطفال  مص�حة  أن  مفهوما  ي�ون  أن  ع��  األبو�ن  ب�ن  مش��كة  مسؤولية  وتر�ي��م  األطفال  تنشئة 

 . التاالعتبار األسا��ي �� جميع ا�حا

املساواة  إإضافة     �� ا�حق  وهذا  القانون،  أمام  الرجل  و��ن  بي��ا  املساواة   �� ا�حق  "للمرأة  أن:   ��

 القانونية مستقل عن ا�حالة املدنية للمرأة.

  �� املرأة  وحق  ا�جنس  أساس  ع��  القائم  العنف  �شمل  ا�جنس  أساس  ع��  القائم  التمي��  ومنع 

القانو�ي    ةاملساوا التمي��  ضروب  جميع  عل  بالقضاء  مطالبة  الدول  أن  �ع�ي  الرجل  و��ن  بي��ا  القانونية 

والواق�� ضد املرأة �� القطاع�ن العام وا�خاص ع�� السواء، ويع�ي أيضا أن الدول مل��مة بواجب اتخاذ  

ية املمكن أن �عوق إعمال  �افة اإلجراءات املالئمة وذلك كحد أد�ى من أجل �عديل العادات والتقاليد ا�حل

 ".2حق املرأة �� املساواة بصورة عامة

 

 2011دستور *

 نصت الديباجة ع��: 

�سبب    - التمي��،  أش�ال  �ل  االنتماء    ،ا�جنسحظر وم�افحة  أو  الثقافة  أو  املعتقد  أو  اللون  أو 

 . االجتما�� أو ا�جهوي أو اللغة أو اإلعاقة أو أي وضع �خ��ي، مهما �ان

 من الدستور: 19الفصل 

واالقتصادية   والسياسية  املدنية  وا�حر�ات  با�حقوق  املساواة،  قدم  ع��  واملرأة،  الرجل  يتمتع 

والثقافية   �� واالجتماعية  وكذا  األخرى،  مقتضياتھ  و��  الدستور،  من  الباب  هذا   �� الواردة  والبيئية، 

االتفاقيات واملواثيق الدولية، كما صادق عل��ا املغرب، و�ل ذلك �� نطاق أح�ام الدستور وثوابت اململكة  

 وقواني��ا. 

 �س�� الدولة إ�� تحقيق مبدأ املناصفة ب�ن الرجال والنساء. 

حدث لهذه الغاية،
ُ
 هيئة للمناصفة وم�افحة �ل أش�ال التمي��.  وت

 
المحا2 السامیة لحقوق اإلنسان بالتعاون مع رابطة  العامین والمحامین، المفوضیة  الدولیة، األمم المتحدة/   میندلیل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعین 

 . 520ص  2003یف نیویورك/ جن
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املغربف ��ا  ال��م  ال�ي  ا�حقوقية  املرجعية  من  شامل،    ،انطالقا  املساواة  مفهوم  بھ فإن    اليقصد 

املساواة   بل  القانون،  أمام  القانون،  املساواة  داخل  املساواة  أو  القانون  ع�� ��  يطبق  أن  يمكن  ال  حيث 

يطبق ع�� األجانب الذين لهم تقاليدهم وعادا��م ا�جديدة �عد تب�ي مبدأ   املغار�ة أو املسلم�ن، �� ح�ن ال

توسيع ا�حر�ات مثل العالقات الرضائية واملثلية... واالع��اف باألطفال خارج إطار الزواج  وطغيان ذلك ��  

أو   القانون ا�جنائي يخص �ل �خص بدون أي تمي�� بحسب ا�جنس  �عض الدول...ناهيك عن �ونھ أي 

ومن هنا ضرورة استحضار املساواة ب�ن املرأة والرجل �� ا�جرم والعقاب وهذا �ستلزم التنصيص ع��  غ��ه  

 هذا املبدأ بصر�ح العبارة ع�� أن ي�ون �شمولية تامة. 

 وهذا ما سنناقشھ �� القضايا ال�ي نراها أساسية. 

 

 إلغاء عقو�ة اإلعدام   -ب

 

 والسياسية ينص ع�� أن:العهد الدو�� ا�خاص با�حقوق املدنية  -

ا�حق �� ا�حياة حق مالزم ل�ل إ�سان. وع�� القانون أن يح�ى هذا ا�حق. وال يجوز حرمان أحد من   .1

 .حياتھ �عسفا

ال يجوز �� البلدان ال�ي لم تلغ عقو�ة اإلعدام، أن يحكم ��ذه العقو�ة إال جزاء ع�� أشد ا�جرائم   .2

�مة وغ�� ا�خالف ألح�ام هذا العهد والتفاقية منع  خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارت�اب ا�جر 

��ائي  حكم  بمقت��ى  إال  العقو�ة  هذه  تطبيق  يجوز  وال  عل��ا.  واملعاقبة  ا�جماعية  اإلبادة  جر�مة 

 .صادر عن محكمة مختصة

أنھ  .3 بداهة  املفهوم  ي�ون من  ا�جماعية،  اإلبادة  ا�حياة جر�مة من جرائم  ا�حرمان من  ي�ون  ح�ن 

نفسها ع�� أية صورة من    يادة أي نص يج�� ألية دولة طرف �� هذا العهد أن �عفليس �� هذه امل 

 .أي ال��ام ي�ون م��تبا عل��ا بمقت��ى أح�ام اتفاقية منع جر�مة اإلبادة ا�جماعية واملعاقبة عل��ا

ألي �خص حكم عليھ باإلعدام حق التماس العفو ا�خاص أو إبدال العقو�ة. و�جوز منح العفو   .4

 .العام أو العفو ا�خاص أو إبدال عقو�ة اإلعدام �� جميع ا�حاالت

وال   .5 العمر،  من  عشرة  الثامنة  دون  أ�خاص  ارتك��ا  جرائم  ع��  اإلعدام  �عقو�ة  ا�حكم  يجوز  ال 

 .تنفيذ هذه العقو�ة با�حوامل

ة دولة  ليس �� هذه املادة أي حكم يجوز التذرع بھ لتأخ�� أو منع إلغاء عقو�ة اإلعدام من قبل أي .6

 .طرف �� هذا العهد

 2011 لسنة دستور اململكة 

 20الفصل 
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 ا�حق �� ا�حياة هو أول ا�حقوق ل�ل إ�سان. و�ح�ي القانون هذا ا�حق. 

 22الفصل 

ال يجوز املس بالسالمة ا�جسدية أو املعنو�ة ألي �خص، �� أي ظرف، ومن قبل أي جهة �انت، 

 خاصة أو عامة. 

بالكرامة  ال يجوز ألحد أن �عامل   الغ��، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو ال إ�سانية أو مهينة أو حاطة 

 اإل�سانية. 

 ممارسة التعذيب ب�افة أش�الھ، ومن قبل أي أحد، جر�مة �عاقب عل��ا القانون. 

�ذا �ان إلغاء عقو�ة اإلعدام قد عرف نقاشا عموميا كثيفا خاصة �عد أن أوصت هيئة اإلنصاف  و 

بإلغ لذا  واملصا�حة  �اف،  غ��  باإلعدام  امل��م(ة)  ع��  ��ا  يحكم  أن  يمكن  ال�ي  ا�جرائم  تقليص  فإن  ا��ا، 

الشامل   الدوري  االستعراض  توصيات  وكذا  اإل�سان،  حقوق  مجلس   �� األمم  عنھ  تدافع  ملا  و�عماال 

،  وال�جنة ا�خاصة بدراسة تقار�ر ا�ح�ومات بخصوص العهد الدو�� ا�خاص با�حقوق املدنية والسياسية

وتوصيات املنظمات ا�حقوقية الدولية والوطنية واألحزاب السياسية وال�خصيات املعروفة أصبح إلغاء  

 هذه العقو�ة أمرا ملزما لبالدنا املنفتحة ع�� العالم وذلك ب�ون:

يجوز  - فال  تم  من  ا�خالق  هبة  ف�ي  ا�حياة،  الفرد  ��ب  لم  فا�جتمع  شرعية،  غ��  اإلعدام  عقو�ة 

 ل��ا؛ للدولة أن ت�جأ إ

 اإلعدام عقو�ة ال يمكن تداركها؛  -

 عقو�ة اإلعدام غ�� عادلة؛  -

 عقو�ة قاسية وغ�� إ�سانية؛  -

 ال تحقق الردع العام؛  -

 عقو�ة تتعارض واألغراض ا�حديثة للعقو�ة؛  -

لتن�يل   - تحقيقها  يمكن  ال  شروطا  وضعت  حيث  اإلسالمية  الديانة  استبعد��ا  اإلعدام  عقو�ة 

 النص القرآ�ي بخصوص ا�حد بالقتل؛العقو�ات الواردة �� 

عقو�ة اإلعدام طبقت �� املغرب �� غالبي��ا العظ�ى ع�� املعتقل�ن السياسي�ن والنقابي�ن واملنتم�ن   -

 للمجتمع املد�ي؛ 

 التوجھ العاملي �س�� نحو إلغاء العقو�ة، أك�� من مائة دولة ألغ��ا؛ -

 معظم الدول أوقفت تنفيذها؛ -

 ؛ 1993حكم اإلعدام منذ املغرب أوقف عمليا تنفيذ  -

ا�حكمة ا�جنائية الدولية ا�ختصة با�جرائم الك��ى املتمثلة �� اإلبادة ا�جماعية وجرائم ا�حرب   -

 ؛ حقوق اإل�سان، ألغت هذه العقو�ةواالن��ا�ات ا�جسيمة املمن�جة �
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 املنتظم الدو�� يناقش تصنيف هذه العقو�ة ضمن أش�ال التعذيب.  -

 املنظمة املغر�ية بإلغاء هذه العقو�ة �� القانون ا�جنائي املقبل. لذلك تطالب 

 ع�� عاتق املرأة دون الرجل''  ة ا�حمل الناتج عن العالقات خارج إطار الزواجي''ترتيب مسؤول -ج

  :اقع املأساوي  االعتبار األول: الو

املعلومة   •  �� ا�حق  غياب   �� األرقام  تضارب   �� الدخول  ودون  مبالغة  والشفافية  بدون 

 بخصوص موضوع األطفال املتخ�� ع��م واألطفال املولدون خارج إطار الزواج وأعداد األمهات العاز�ات...

 هناك إقرار بأن آالف األطفال يولدون خارج إطار الزواج �ل عام؛  -

 عدد األمهات العاز�ات يزداد سنة �عد أخرى؛  -

 ابات؛مئات األطفال يلقون �� حاو�ات األز�ال والشوارع والغ -

للموت   - �عضهن  �عرض  مما  تقليدية،  بطرق  حملهن  يوقفن  اللوا�ي  ا�حامالت  النساء  ارتفاع عدد 

 واال�ع�اسات ال�حية السلبية؛ 

 عدد من النساء ا�حامالت يوقفن حملهن �� م�حات وعيادات خاصة ليسرهن أو �سر رفاقهن؛  -

الوطن �� دول مسموح ف��ا باإلجهاض  ارتفاع عدد النساء ا�حامالت اللوا�ي يوقفن حملهن خارج   -

 وتفاديا لعقو�ات القانون ا�جنائي املغر�ي؛ 

 ارتفاع عدد القضايا املعروضة ع�� ا�حاكم �سبب الفساد املرتبطة بالعالقات ا�جنسية؛  -

 ارتفاع عدد النساء املعتقالت �سبب العالقات ا�جنسية خارج إطار الزواج. -

 و�تحدد ا�حمل انطالقا من:  •

 ا�حمل غ�� ا�خطط لھ؛ -

 ا�حمل غ�� املع��ف بھ اجتماعيا ودينيا؛  -

 التنكر من طرف الشر�ك؛  -

 املتعة العابرة؛  -

 ا�حاجة املادية؛  -

 زنا ا�حارم؛  -

 االغتصاب؛  -

 العالقات الرضائية... -

 ا�خيارات املتوفرة أمام املرأة: •

 التوقيف اإلرادي ل�حمل إذا وجدت اإلم�انيات؛  -

 عن الطفل؛ا�حمل والوالدة ثم التخ��  -
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 االنتحار؛  -

 ال�جن؛ -

 العيش داخل األسرة تحت العنف والتعنيف؛  -

 النتائج  •

 املسؤولية أوال وأخ��ا ع�� املرأة؛ -

 ؛املرأة والرجل غائبةاملساواة ب�ن  -

 ا�جتمع ال يرحم؛ -

 املرأة إذا دخلت ال�جن ال �عود إ�� البيت؛ -

 ��جيع غ�� مباشر للدعارة؛  -

 �� عرضة للتشرد... الفئات الفق��ة من النساء هن األك -

 مجتمع ينتقد؛ -

 �� غياب تدخل الدولة؛ املساعدة غ�� ح�ومية تتدخل لتقديم منظمات  -

 القانون ظالم للمرأة؛  -

 منظمات تطالب بتغي�� القوان�ن؛ -

 آليات أممية تو��ي بتوصيات �� هذا ا�جال؛  -

 مؤسسات وطنية تخرج بمذكرات تتضمن توصيات.....  -

   افعات واملرجعية الكونية  االعتبار الثا�ي: املر

با�حقوق املدنية والسياسية، واملقرر�ن   الدو�� ا�خاص  بالعهد  إن �جان حقوق اإل�سان املرتبطة 

ا�خاص�ن و�جنة حقوق الطفل وخالصات وتوصيات االستعراض الدوري الشامل تو��ي بإعادة النظر �� 

حر  أجل  من  الصلة  ذات  املغر�ية  ع��م القوان�ن  املتخ��  األطفال  مص��  وكذا  ل�حمل  االرادي  التوقيف  �ة 

 وأيضا العالقات الرضائية. 

 و�ذ تذكر املنظمة املغر�ية �حقوق اإل�سان بأن: 

اإل�سان   - �حقوق  العاملي  ا�حياة  ع��    ينص اإلعالن   �� املرأة  عليھ  حق  نص  ا�خاص  كما  الدو��  العهد 

بأن تطلب    2000السادسة، مما حدا ب�جنة حقوق اإل�سان سنة  با�حقوق املدنية والسياسية �� مادتھ  

" بإعالمها باإلجراءات ال�ي اتخذ��ا الدولة ملساعدة النساء �� تجنب ا�حمل غ�� املرغوب فيھ ولضمان  

 عدم اضطرارها إ�� اإلقدام ع�� عملية إجهاض سر�ة مهددة ل�حياة؛ 

ن من ال�حة)، واإلجهاض غ�� اآلمن �ش�ل ا�حصول ع�� أع�� مستوى ممك(حق املرأة �� �حة جيدة   -

خطورة ع�� �حة املرأة، و�ذا لم يتسبب �� وفا��ا فقد يخلق لها إصابات مزمنة (ال��اب الرحم، األلم 

 ا�حو��ي املزمن، ال��اب ا�حوض، التعفنات...)؛
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يس فقط  منظمة ال�حة العاملية �عرف ال�حة بأ��ا " حالة من الرفاه االجتما�� والعق�� وا�جسدي ول -

 غياب املرض أو ال�جز". 

القانونية ع��   القيود  باتخاذ اإلجراءات إلزالة  و�� مجال اإلجهاض �ع�ي هذا ا�حق قيام ا�ح�ومات 

اإلجهاض وتأم�ن ا�حصول ع�� خدمات إجهاض عالية ا�جودة، وهذا ما تبناه مؤتمر األمم املتحدة للس�ان  

(القاهرة   إ��  1994والتنمية  ا�ح�ومات  دعا  إذ  أنھ  )  ع��  اآلمن  غ��  اإلجهاض  ي��كها  ال�ي  اآلثار  دراسة   "

 مش�لة كب��ة من مشا�ل ال�حة العامة.

) ضمن برنامج العمل الدو�� لألمم املتحدة للنساء ع�� 1995و�� نفس السياق، أكد مؤتمر بك�ن ( -

لتمتع   وضرور�ة  أساسية  قاعدة  التمك�ن  هذا  واعت��  خصو���ن،   �� التحكم  من  النساء  تمك�ن 

(الفقرة   أخرى  بحقوق  التمتع  97النساء   �� (امرأة)  �خص  �ل  حق  ع��  املؤتمر  هذا  أكد  كما   ،(

أو   هبأك�� قدر ممكن من ال�حة اإلنجابية ا�جنسية و�� اتخاذ قرارات �� ميدان اإلنجاب دون إكرا 

املؤتمر   هذا  أو��ى  وأخ��ا  ا�بعنف،  القوان�ن  �ل  مراجعة  ع��  إ��  جالعمل  النساء  ل�جوء  رمة 

 رغوب فيھ؛ املحمل غ�� ا�اإلجهاض قصد التخلص من 

اعتبار �جنة األمم املتحدة ا�خاصة بالقضاء ع�� �ل أش�ال التمي�� ضد املرأة �ون منع اإلجهاض   -

وال�حة ا�حياة   �� �حقهن  وهدرا  النساء  ضد  تمي��ا  هو    ،�ش�ل  واحدا  شيئا  �ع�ي  املنع  وهذا 

 غ�� املأمون أو ا�حفاظ ع�� ا�جن�ن �� غياب شروط الرعاية ال�حية؛ ��جيع اإلجهاض السري 

من اتفاقية القضاء ع�� أش�ال التمي�� ضد املرأة ع�� أن األبو�ن يتمتعان بنفس    16تنص املادة   -

حال�� عن  النظر  �غض  واملسؤوليات  جميع  ما�حقوق  و��  بأطفالهما  املتعلقة  األمور   �� الزوجية  ا 

 األطفال االعتبار األول؛ األحوال ملص�حة 

أطفالها   - عدد   �� للنتائج  و�إدراك  بحر�ة  تقرر  أن   �� ا�حقوق  نفس  للمرأة  أن  ع��  تنص  كما 

والفاصل ب�ن الطفل والذي يليھ و�� ا�حصول ع�� معلومات التثقيف والوسائل الكفيلة بتمكن��ا  

 من ممارسة هذه ا�حقوق؛ 

والشعوب - اإل�سان  �حقوق  اإلفر�قي  امليثاق  (  يو��ي  إفر�قيا   �� املرأة  بحقوق  )  2003ا�خاص 

بتمك�ن النساء من اإلجهاض اآلمن (مطبب) �� حاالت االعتداءات ا�جنسية والعالقات مع محرم  

 .وح�ن ي�ون ا�حمل خطرا ع�� �حة األم البيولوجية والعقلية أو خطرا ع�� حيا��ا

 تطالب ب :  انطالقا من هذه االعتبارات فإن املنظمة املغر�ية �حقوق اإل�سان

أو إكراه خاصة خالل   - �� اإلختيار والتقر�ر �شأن حملها دون عنف  أسبوعا    21اح��ام حق املرأة 

 األو�� من ا�حمل؛

اغتصاب أو �غر�ر أو عالقة جنسية بمحرم �� ال�جوء إ�� توقيف    نتيجةإقرار حق املرأة ا�حامل   -

 ا�حمل؛ 
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 �شوهات �� ا�جن�ن؛ �� حالة وجودإقرار ا�حق �� ال�جوء إ�� التوقيف  -

أن للفرد ا�حق �� املتعة ا�جنسية بتوافر شروط الرشد والر��ى واملعرفة با�جنس و�دراك معانيھ،   -

 املرغوب فيھ واألمراض املنقولة جنسيا؛ غ�� واإلملام بتقنيات ا�حماية من خطر ا�حمل

مبدأ   - و�حقاق  إعمال  ضرر  بضرورة  أي  ت�حق  ال  ل�و��ا  فردية  كحر�ة  ا�جسد   �� التصرف  حر�ة 

 با�جتمع؛ 

 بإلغاء تجر�م العالقات الرضائية وفق الشروط املشار إل��ا أعاله؛  -

ا�حامل   - �حة  ع��  ا�حافظة  ضرورة  استوجبتھ  إذا  ل�حمل  اإلرادي  التوقيف  ع��  عقاب  ال 

طب بھ  يقوم  أن  شر�طة  االجتماعية  أو  العقلية  أو  م�حة  ا�جسدية  أو  عمومي  مستشفى  يب 

 خاصة؛

إطار  - خارج  املولود  الطفل  والتعليم    العالقة  حق  ا�جيدة  وال�حة  الكر�م  العيش   �� الزوجية 

النووي،   ا�حمض  طر�ق  البيولو�� عن  األب  الكشف عن  تم  �لما  بأقرانھ  املالئم...إسوة  والسكن 

حدود   إ��  األب  هذا  حساب  ع��  ذلك  �ل  ي�ون  أن  بالنسب  18وع��  و���  سنة  للذكر  سنة    23ة 

 بالنسبة لألن�ى أوح�ى ت��وج ومدى ا�حياة إذا �ان طفال �� وضعية إعاقة. 

 

 حر�ة املعتقد  -د

 

للديانات   تواجدا  عديدة  قرون  منذ  املغرب  هما  كما  عرف  أرضھ  ع��  ديانت�ن  بتواجد  اع��ف 

وال��ودية   جانب إاإلسالم  وعادا��ا....  �ونھ  ��  بتقاليدها  البشر�ة  ا�جتمعات  �ل  ع��  منفتح  هذا  بلد  و�� 

الفصل    اإلطار   الدستور      25ينص  حر�  ع��من  أش�الها  ةأن  ب�ل  والتعب�� مكفولة  والرأي  وأن  الفكر   ،

، تكريسا  حر�ة اإلبداع والنشر والعرض �� مجاالت اإلبداع األد�ي والف�ي والبحث العل�ي والتق�ي مضمونة

املادتان  � عليھ  نصت  كما  واملعتقد  الدين  املدنية    19و  18حر�ة  با�حقوق  ا�خاص  الدو��  العهد  من 

 والسياسية...

 تقر االل��ام ب: نھ جزءا ال يتجزأ م باعتبارها  ة هذا الدستور و�ما أن ديباج

 ،واإلسهام �� تطو�رهما��وض ��ما،  ماية منظوم�ي حقوق اإل�سان والقانون الدو�� اإل�سا�ي والح -

 مع مراعاة الطا�ع ال�و�ي لتلك ا�حقوق، وعدم قابلي��ا للتجزيء؛ 

أش�ا - �ل  وم�افحة  أو  ل  حظر  ا�جنس،  �سبب  االنتماء    ،اللون التمي��،  أو  الثقافة  أو  املعتقد  أو 

 االجتما�� أو ا�جهوي أو اللغة أو اإلعاقة أو أي وضع �خ��ي، مهما �ان؛ 
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، كما صادق عل��ا املغرب، و�� نطاق أح�ام الدستور، وقوان�ن اململكة، جعل االتفاقيات الدولية -

وهو���ا الوطنية الرا�خة، �سمو، فور �شرها، ع�� التشريعات الوطنية، والعمل ع�� مالءمة هذه  

 .التشريعات، مع ما تتطلبھ تلك املصادقة

املدنية والسياسية وأيض  فإن الغرب ملزم بما ال��م عليھ خاصة �� العهد الدو�� ا�خاص با�حقوق  

 بما يقدمھ اإلعالن العاملي �حقوق اال�سان من مبادئ وقيم واملتمثلة ��:

  اإلعالن العاملي �حقوق اإل�سان 

 : جاء �� ديباجتھ 

وثابتة،  مل'' متساو�ة  حقوق  ومن  ف��م،  أصيلة  كرامة  من  البشر�ة  األسرة  أعضاء  �جميع  بما  اإلقرار  �ان  ا 

وملا �ان تجاهل حقوق اإل�سان وازدراؤها قد أفضيا إ��  حر�ة والعدل والسالم �� العالم،  �ش�ل أساس ا�

القول   بحر�ة  فيھ  يتمتعون  عالم  ب��وغ  نادوا  قد  البشر  و�ان  اإل�سا�ي،  الضم��  بر�ر���ا  أثارت  أعمال 

 '' والعقيدة و�التحرر من ا�خوف والفاقة، �أس�ى ما ترنو إليھ نفوسهم

 ية منھ ع�� أن : ونصت املادة الثان 

وال   نوع،  أي  من  تمي��  دونما  اإلعالن،  هذا   �� املذ�ورة  وا�حر�ات  ا�حقوق  بجميع  التمتع  حق  إ�سان  ل�ل 

سيما التمي�� �سبب العنصر، أو اللون، أو ا�جنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغ�� سيا��ي، أو  

 أو االجتما��، أو ال��وة، أو املولد، أو أي وضع آخر.  ،األصل الوط�ي 

 :  ونصت املادة الثامنة عشر ع�� أن

أو معتقده،   �غي�� دينھ   �� ا�حق حر�تھ  والدين، ويشمل هذا  الفكر والوجدان  �� حر�ة  ل�ل �خص حق 

جماعة،   مع  أو  بمفرده  والتعليم،  واملمارسة  الشعائر  و�قامة  بالتعبد  معتقده  أو  دينھ  إظهار   �� وحر�تھ 

 وأمام املأل أو ع�� حده.  

 : اسعة عشر ع�� أن ونصت املادة الت

دون   اآلراء  اعتناق   �� حر�تھ  ا�حق  هذا  ويشمل  والتعب��،  الرأي  بحر�ة  التمتع  حق  �خص  ل�ل 

 مضايقة، و�� التماس األنباء واألف�ار وتلق��ا ونقلها إ�� اآلخر�ن، بأية وسيلة ودونما اعتبار ل�حدود.  

  ةاملدنية والسياسيالعهد الدو�� ا�خاص با�حقوق: 

�� ديباجتھ   �� هذا  ''وجاء  الدول األطراف  إذإن  بما �جميع أعضاء األسرة   العهد،  أن اإلقرار    ترى 

�� ميثاق   للمبادئ املعلنة  ، وفقا  ، �ش�ل  ثابتة  ، و من حقوق متساو�ة و  البشر�ة من كرامة أصيلة ف��م 

  .''األمم املتحدة ، أساس ا�حر�ة والعدل و السالم �� العالم 

   :لثانية من العهد ع�� أنونصت املادة ا

ا�حقوق    -1 و�كفالة هذه   ، ف��ا  ��ا  املع��ف  ا�حقوق  باح��ام  العهد  هذا   �� طرف  دولة  �ل  تتعهد 

أو   اللون،  أو  العرق،  �سبب  تمي��  أي  دون   ، والي��ا   �� والداخل�ن  إقليمها   �� املوجودين  األفراد  �جميع 
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و االجتما��، أو ال��وة،  ا�جنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غ�� سيا��ي، أو األصل القومي أ 

 النسب، أو غ�� ذلك من األسباب.  أو 

 أن:ونصت املادة الثامنة عشر ع�� 

مــــا ل�ــــل إ�ســــان حــــق �ــــ� حر�ــــة الفكــــر والوجــــدان والــــدين. ويشــــمل ذلــــك حر�تــــھ �ــــ� أن يــــدين بــــدين -1

ــھ ــ�  وحر�تـ ــھ �ـ ــاره، وحر�تـ ــاق أي ديـــن أو معتقـــد يختـ ــ� اعتنـ ــد و إ�ـ ــار دينـــھ أو معتقـــده بالتعبـ الشـــعائر  ةقامـــ �ظهـ

 وأمام املأل أو ع�� حده.  جماعھ،واملمارسة والتعليم بمفرده أو مع  

ال يجوز �عر�ض أحد إلكراه من شأنھ أن يخل بحر�تھ �� أن يــدين بــدين مــا، أو بحر�تــھ �ــ� اعتنــاق -2

 أي دين أو معتقد يختاره.  

ال يجوز إخضاع حر�ة اإل�سان �� إظهار دينھ أو معتقده إال للقيود ال�ي يفرضها القانون وال�ي -3

السالمة   العام،  أو    ،العامةت�ون ضرور�ة �حماية  العامة    أوالنظام  أو حقوق  ،ال�حة  العامة  اآلداب  أو 

 اآلخر�ن وحر�ا��م األساسية. 

، أو األوصـــياء عنـــد وجـــودهم، �ـــ� تـــأم�ن ءاآلبـــاتتعهـــد الـــدول األطـــراف �ـــ� هـــذا العهـــد بـــاح��ام حر�ـــة -4

 تر�ية أوالدهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعا��م ا�خاصة. 

 أن: ونصت املادة التاسعة عشر ع�� 

 ؛ � اعتناق آراء دون مضايقةان حق �ل�ل إ�س  -1

ويشمل هذا ا�حق حر�تھ �� التماس مختلف ضروب املعلومات   التعب��.ل�ل إ�سان حق �� حر�ة  -2

واألف�ار وتلق��ا ونقلها إ�� اآلخر�ن دونما اعتبار ل�حدود، سواء ع�� ش�ل مكتوب أو مطبوع أو �� 

 ؛ ف�ي أو بأية وسيلة أخرى يختارهاقالب 

وع��   خاصة.من املادة واجبات ومسؤوليات    2�ستتبع ممارسة ا�حقوق املنصوص عل��ا �� الفقرة  -3

دة بنص القانون وأن ت�ون  ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شر�طة أن ت�ون محد

 ضرور�ة:

 (أ) الح��ام حقوق اآلخر�ن أو سمع��م.  

 عامة أو اآلداب العامة. ( ب)�حماية األمن القومي أو النظام العام أو ال�حة ال

 ونصت املادة العشرون ع�� أن : 

 ؛تحظر بالقانون أية دعاية ل�حرب  -1

تحظر بالقانون أية دعوة إ�� الكراهية القومية أو العنصر�ة أو الدينية �ش�ل تحر�ضا ع��    -2

 التمي�� أو العداوة أو العنف. 

 أنھ:ونصت املادة السا�عة والعشرون ع��    
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يحــرم األ�ــخاص املنتســبون  أن ،لغو�ــةأو ثنيــة أو دينيــة إال يجــوز، �ــ� الــدول ال�ــي توجــد ف��ــا أقليــات 

أو اســــتخدام  إ�ــــ� األقليــــات املــــذ�ورة مــــن حــــق التمتــــع بثقــــاف��م ا�خاصــــة أو ا�جــــاهرة بــــدي��م و�قامــــة شــــعائره

 باالش��اك مع األعضاء اآلخر�ن �� جماع��م.  لغ��م

{الــدورة الثامنــة واألر�عــون  4(حر�ــة الفكــر والوجــدان والــدين) 318املــادة : 22التعليــق العــام رقــم 

 ) الذي نص ع��:1993

 1-18الذي �شمل حر�ة اعتنــاق العقائــد) الــوارد �ــ� املــادة (أن ا�حق �� حر�ة الفكر والوجدان والدين  -

هـــو حـــق واســـع النطـــاق عميــــق االمتـــداد وهـــو �شـــمل حر�ـــة الفكــــر �ـــ� جميـــع املســـائل وحر�ـــة االقتنــــاع 

ال�خ�ـــ�ي واعتنـــاق ديـــن أو معتقـــد ســـواء جهـــر بـــھ املـــرء بمفـــرده أو مـــع جماعـــة. وتلفـــت ال�جنـــة انتبـــاه 

دين الــدول األطــراف إ�ــ� حر�ــة الفكــر وحر�ــة الوجــدان تتمتعــان بــنفس ا�حمايــة ال�ــي تتمتــع ��ــا حر�ــة الــ 

واملعتقــد، كمــا يتج�ــ� الطــا�ع األسا�ــ�ي لهــذه ا�حر�ــات �ــ� أن هــذا ا�حكــم ال يمكــن ا�خــروج عنــھ ح�ــى �ــ� 

 من العهد؛ 2-4حاالت الطوارئ العامة، ع�� النحو املذ�ور �� املادة  

ــر والوجـــدان والـــدين 18وتم�ـــ� املـــادة  -  أو العقيـــدة عـــن حر�ـــة ا�جـــاهرة بالـــدين أو بالعقيـــدة حر�ـــة الفكـ

ســـمح بـــأي قيـــود �انـــت ع�ـــ� حر�ـــة الفكـــر والوجـــدان أو حر�ـــة اعتنـــاق ديـــن أو عقيـــدة يختارهـــا و�ـــ� ال �

ال�ـــخص. فهـــذه ا�حر�ـــات تتمتـــع با�حمايـــة دون قيـــد أو شـــرط شـــأ��ا شـــأن حـــق �ـــل إ�ســـان �ـــ� اعتنـــاق 

، ال 17و2-18ووفقــا للمــادت�ن  1-19اآلراء دون تــدخل مــن غ�ــ�ه، حســبما هــو منصــوص عليــھ �ــ� املــادة 

 ر أي �خص ع�� الكشف عن أف�اره أو عن انتمائھ إ�� دين أو عقيدة؛يجوز إجبا

وتالحــظ ال�جنــة أن حر�ــة �ــل إ�ســـان �ــ� أن "ي�ــون لــھ أو �عتنـــق" أي ديــن أو معتقــد تنطــوي بالضـــرورة  -

ع�� حر�ة اختيــار ديــن أو معتقــد، و�ــ� �شــمل ا�حــق �ــ� التحــول مــن ديــن أو معتقــد إ�ــ� آخــر أو اعتنــاق 

كــراه الــذي مــن اإل 2-18آراء إ�حادية، فضال عن حق املرء �� االحتفاظ بدينھ أو معتقده. وتمنع املادة 

 
 18املادة  3

والوجدان والدين. ويشمل ذلك حر�تھ �� أن يدين بدين ما، وحر�تھ �� اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحر�تھ �� إظهار دينھ أو معتقده  ل�ل إ�سان حق �� حر�ة الفكر  .1

 .بالتعبد و�قامة الشعائر واملمارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام املأل أو ع�� حدة 

 .حر�تھ �� أن يدين بدين ما، أو بحر�تھ �� اعتناق أي دين أو معتقد يختارهال يجوز �عر�ض أحد إلكراه من شأنھ أن يخل ب  .2

أو النظام العام أو ال�حة العامة أو   ،العامةال يجوز إخضاع حر�ة اإل�سان �� إظهار دينھ أو معتقده، إال للقيود ال�ي يفرضها القانون وال�ي ت�ون ضرور�ة �حماية السالمة  .3

 .خر�ن وحر�ا��م األساسيةاآلداب العامة أو حقوق اآل 

 .��م ا�خاصةتتعهد الدول األطراف �� هذا العهد باح��ام حر�ة اآلباء، أو األوصياء عند وجودهم، �� تأم�ن تر�ية أوالدهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعا .4

 
ول، األمم  أل اك الدولية �حقوق اال�سان، ا�جلد تجميع التعليقات العامة والتوصيات العامة ال�ي اعتمد��ا هيئات ومعاهدات حقوق اال�سان، الص�و  4

 .210و209ص  2008ماي  27املتحدة، 
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ــ� ذلــــك  ــد دينــــا أو معتقــــدا، بمــــا �ــ ــ� أن يــــدين بــــدين أو معتقــــد أو أن �عتقــ ــأنھ أن يخــــل بحــــق الفــــرد �ــ شــ

ــد باســـــــتخدام القـــــــوة أو العقو�ـــــــات ا�جزائيـــــــة إلجبـــــــار املـــــــؤمن�ن أو غ�ـــــــ� املـــــــؤمن�ن ع�ـــــــ� التقيـــــــد  ال��ديـــــ

دا��م أو التحــول ع��ــا. بمعتقــدا��م الدينيــة واإلخــالص لطــوائفهم، أو ع�ــ� االرتــداد عــن ديــ��م أو معتقــ 

كمــا أن السياســات أو املمارســات ال�ــي تحمــل نفــس القصــد أو األثــر، كتلــك ال�ــي تقيــد حر�ــة ا�حصــول 

وســــائر أح�ــــام العهــــد،  25أو ا�حقــــوق املكفولــــة باملــــادة  ،أو الرعايــــة الطبيــــة، أو العمــــل ،ع�ــــ� التعلــــيم

 املعتقدات ال�ي تتسم بطا�ع غ�� دي�ي.. و�تمتع با�حماية ذا��ا معتنقو جميع  2-18تتنا�� مع املادة  

تطالــــــب املنظمــــــة املغر�يــــــة �حقــــــوق اال�ســــــان ملراجعــــــة ا�جذر�ــــــة للبــــــاب ا�خصــــــص �جــــــرائم العبــــــادات 

ــا أو  ــأنھ أن يخـــل بحـــق الفـــرد �ـــ� أن يـــدين بـــدين أو معتقـــد أو أن �عتقـــد دينـ باســـتثناء اإلكـــراه الـــذي مـــن شـ

لعقو�ات ا�جزائية إلجبار املؤمن�ن أو غ�ــ� املــؤمن�ن ع�ــ� معتقدا، بما �� ذلك ال��ديد باستخدام القوة أو ا

التقيـــد بمعتقـــدا��م الدينيـــة واإلخـــالص لطـــوائفهم، أو ع�ـــ� االرتـــداد عـــن ديـــ��م أو معتقـــدا��م أو التحـــول 

 ع��ا وكذا التأث�� ع�� األطفال ب�ل أش�الھ من أجل �غي�� دين ومعتقدات أباءهم وأوصيا��م.

اال�ســان و �ـــ� تقــدم رؤ���ـــا حــول االطـــار العــام و ا�خـــاص الــذي يجـــب أن  إن املنظمــة املغر�يــة �حقـــوق 

يحكــــم �عــــديل قــــانون املســــطرة ا�جنائيــــة و القــــانون ا�جنــــائي، ف�ــــي �ســــتند �ــــ� ذلــــك ع�ــــ� رغب��ــــا �ــــ� أن �شــــهد 

مع منطق التعــديالت ا�جزئيــة ال�ــي شــهد��ا هــذه ا�جموعــة،  قطعمجموعة القانون ا�جنائي مراجعة شاملة ت

ا�حركــــة ا�حقوقيـــــة، و تتما�ــــ�ى مـــــع  لتطلعــــات� اتجـــــاه التأســــيس لــــنص قـــــانو�ي حــــديث مســـــتجيب و تــــدفع �ــــ 

التغي��ات ا�حقوقية ال�ي شهدها املغرب وال��اماتھ وكذا امل�انة ال�ي بــدأ يأخــذها ضــمن دول العــالم �ــ� جميــع 

 ا�جاالت.
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 حول  مذكرة
 السیاسة الجنائیة 

 
 
 

 2022ماي   األولى: النسخة
 

 
 
 
 

 المغربیة  المنظمة آراء عن  تعبر المذكرة ھذه في الواردة المواقف تنبیھ:
 إیبرت  فریدریش  مؤسسة بالضرورة تلزم  وال لوحدھا االنسان لحقوق

 
 

 محفوظة   الطبع حقوق جمیع
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   conatct.omdh@gmail.com البرید االلكتروني
 الرباط. المغرب-، اكدال1ولیلي، الشقة  إقامة، زنقة ورغة، 8العنوان: رقم
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