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لقد شخص ميثاق إصالح منظوم العدالة بشكل نقدي نسق » حامية القضاء للحقوق والحريات« . وقد أبرز هذا التشخيص جوانب اختالالت 

هذا النسق واملتمثلة  يف ضعف اعتبار مقاربة النوع، وغياب وضع قانوين متكامل للضحايا يف منظومة السياسة الجنائية، وكذا » ضعف إشاعة 

ثقافة حقوق اإلنسان« ، ومحدودية » آليات البحث الجنايئ«، باإلضافة إىل »غياب إطار قانوين حديث خاص بالطب الرشعي وبنوك املعطيات 

الجينية« وكذا » غياب مرصد وطني لدراسة وتتبع ظاهرة اإلجرام«.  

و ضمن نفس املنحى النقدي، حدد امليثاق نقط ضعف منظومة العدالة الجنائية: » تضخم يف نصوص التجريم والعقاب«، اللجوء شبه املمنهج 

إىل االعتقال االحتياطي، ضعف الضامنات القانونية يف مجال الوضع رهن الحراسة النظرية، »عدم التفعيل األمثل ملبدأ مالءمة املتابعة«، اللجوء 

التقديرية املرتوك للقايض الجنايئ بالنظر  العادلة«، سعة هامش السلطة  البديلة لالعتقال« ، ضعف »ضامنات املحاكمة  املحدود ل«اآلليات 

التساع الفرق بني الحدين األقىص واألدىن للعقوبة، ضعف آليات تتبع حالة العود الجنايئ، وتنفيذ العقوبة1.  

إن هذا التشخيص الدقيق والنقدي يف آن واحد، يتقاسمه إىل حد كبري املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، الذي شارك يف مسار الحوار الوطني 

حول إصالح منظومة العدالة، وأصدر عددا من التقارير واملذكرات حول جوانب مختلفة من السياسة الجنائية. 

مراكز حامية  السجنية2،  املؤسسات  تقريره حول  اإلنسان يف  لحقوق  الوطني  املجلس  الصدد، بخالصات وتوصيات  التذكري يف هذا  ينبغي  و 

الطفولة3، مستشفيات األمراض العقلية4، األجانب وحقوق اإلنسان5 وكذا حول مسألة الوقاية من التعذيب6. 

النقاش العمومي املتعلق بإصالح بعض الجوانب األساسية من املنظومة  كام ساهم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان بإصداراته املتعددة يف 

الجنائية )مكافحة اإلرهاب7، مكافحة العنف ضد النساء8، العقوبات البديلة9(. كام قدم املجلس الوطني مقرتحات جوهرية تتعلق بالقضاء 

العسكري10، املسطرة  الجنائية11، النظام األسايس للقضاة12 وتنظيم املجلس األعىل للسلطة القضائية13.  

من جهة أخرى ، احتلت املشاكل البنيوية للمنظومة الجنائية،  بشكل دائم مكان األولوية يف تفاعل املجلس الوطني لحقوق اإلنسان مع اآلليات 

األممية لحقوق اإلنسان، ولهذه الغاية وجه املجلس عددا من البيانات الكتابية يف إطار التفاعل مع املقرر الخاص لألمم املتحدة املعني بالتعذيب 

وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )2013(، الفريق العامل املعني مبسألة االحتجاز التعسفي)2014(، وكذا 

لجنة مناهضة التعذيب)2011(. 

1  - الهيأة العليا للحوار الوطني حول إصالح منظومة العدالة: ميثاق إصالح منظومة العدالة ، يوليوز 2013 )ص37(.  
2 - أزمة السجون ، مسؤولية مشرتكة :   100 توصية من أجل حامية حقوق السجناء والسجينات، دجنرب 2012 

3 - األطفال يف مراكز حامية الطفولة : طفولة يف خطر، من أجل سياسة للحامية مندمجة للطفل، ماي 2013 
4  - الصحة العقلية وحقوق اإلنسان: الرضورة امللحة لسياسة جديدة ، 2013 

5  - األجانب وحقوق اإلنسان باملغرب: من أجل سياسة جديدة للجوء والهجرة، سبتمرب 2013 
6  - دراسة حول إعامل آلية للوقاية من التعذيب يف املغرب، سبتمرب 2014  

7  - رأي حول مرشوع القانون 86.14 املغري واملتمم ملقتضيات القانون الجنايئ واملسطرة الجنائية املتعلقة مبكافحة اإلرهاب، ديسمرب 2014.   
8  - مكافحة العنف ضد النساء، مارس 2014 

9  - العقوبات البديلة ، 2014 
10  - مذكرة حول مدونة القضاء العسكري، مارس 2013. 

11  - مقرتحات املجلس الوطني لحقوق اإلنسان املتعلقة مبسودة مرشوع قانون املسطرة الجنائية، أكتوبر 2014  
12  - املذكرة الرئيسية حول القانون التنظيمي مبثابة النظام األسايس للقضاة، 2013 واملذكرة التكميلية، ماي 2014 

13  - املذكرة الرئيسية حول القانون التنظيمي املتعلق باملجلس األعىل للسلطة القضائية، يناير 2013 واملذكرة التكميلية، ماي 2014.   
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إن آفاق املراجعة الشاملة للترشيع الجنايئ )املادي واملسطري( ينبغي اعتبارها عىل ضوء املتطلبات والفرص التالية: 

الدستور والسيام التصدير والفصول 20، 22، 23 وكذا الباب السابع منه املتعلق بالسلطة القضائية؛ 

 توسيع املامرسة االتفاقية للمغرب  )االنضامم إىل الربوتوكول  االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة 

القاسية أو الالإنسانية أو املهينة( 

 التوافق الواسع حول توصيات ميثاق إصالح منظومة العدالة  وخاصة منها تلك املتعلقة بالهدف االسرتاتيجي الثالث املعنون »تعزيز حامية 

القضاء للحقوق والحريات«14 ؛  

االسرتاتيجيات  إعالن سالفادور حول  ، وخاصة  إنسانية، ومسؤولة  ناجعة، منصفة،  أنظمة جنائية وطنية  األخرية لصالح  الدولية  التطورات   

الشاملة للتحديات العاملية )مؤمتر األمم املتحدة الثاين عرش ملنع الجرمية والعدالة الجنائية، 2010(15 وكذا مرشوع إعالن الدوحة حول » إدماج 

يات االجتامعية واالقتصادية وتعزيز سيادة القانون  ي للتحدِّ منع الجرمية والعدالة الجنائية يف جدول أعامل األمم املتحدة األوسع من أجل التصدِّ

عىل الصعيدين الوطني والدويل ومشاركة الجمهور«  )مؤمتر األمم املتحدة الثالث عرش ملنع الجرمية والعدالة الجنائية، 2015(. 

ففي هذا السياق أصدرت الحكومة مسودات مرشوعي قانون املسطرة الجنائية والقانون الجنايئ، ويعتزم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، 

مبعية رشكائه، تنظيم ندوة دولية حول رهانات إصالح القانون الجنايئ وقانون املسطرة الجنائية، الجاري حاليا. 

وبفضل اإلسهام املتوقع للخرباء الوطنيني والدوليني، فإن هذه الندوة تتوخى تحقيق هدفني: 

 تحديد الرهانات-األساسية إلصالح الترشيع الجنايئ من خالل مسوديت مرشوعي القانون الجنايئ واملسطرة الجنائية؛ 

 تحديد التعديالت الرئيسية التي ميكن اقرتاحها عىل مسوديت مرشوعي القانون، يف أفق سياسة جنائية مرتكزة عىل حقوق اإلنسان. 

و يقرتح املجلس الوطني لحقوق اإلنسان أن تتمحور أشغال هذه الندوة حول املوضوعات التالية : 

1. الرهانات املتعلقة مبالءمة مسوديت مرشوعي القانون مع القانون الدويل لحقوق اإلنسان 

ميكن للمشاركني واملشاركات تحليل مسوديت مرشوعي القانون عىل ضوء القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين، وخاصة عىل 

ضوء املالحظات الختامية والتوصيات املوجهة للمغرب من طرف األجهزة األممية املتعلقة بعدد من جوانب الترشيع الجنايئ )أمثلة : التعذيب، 

جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية، التمييز، االختفاء القرسي، حقوق الطفل، النظام القانوين لألطفال يف وضعية متاس مع القانون،...(. 

كام ميكن للمشاركني واملشاركات معالجة الرهانات املتعلقة مبالءمة مسوديت مرشوع القانون عىل ضوء املرجعية الدولية واإلقليمية يف مجال 

السياسة الجنائية )األمم املتحدة، مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية،مجلس أوربا...(. 

2. إصالح الترشيع الجنايئ واملتطلبات الدستورية    
 

الخطة  توصيات  واملصالحة،  اإلنصاف  هيأة  توصيات  الدستور،  القانون عىل ضوء  مسوديت مرشوع  تحليل  واملشاركات  املشاركني  يقرتح عىل 

الوطنية يف مجال الدميقراطية وحقوق اإلنسان، وكذا عىل ضوء الترشيعات املقارنة يف الدول الدميقراطية املتقدمة. 

14  -  تتمثل األهداف الفرعية الستة لهذا الهدف االسرتاتيجي يف : نهج سياسة جنائية جديدة-تطوير سياسة التجريم- إرساء عقابية ناجعة- تعزيز ضامنات املحاكمة العادلة- ضامن نجاعة آليات العدالة الجنائية- تحديث آليات العدالة 
الجنائية، ميثاق إصالح منظومة العدالة ، يوليوز 2013  )ص 70 إىل 76(  

A/RES/65/230 -  15 بتاريخ 21 ديسمرب 2010 



3

w w w . c n d h . m a

القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية:
رهانات إصالح
ورقة تقديمية 

 2015 يـــــــــونيـــــــــو  و16   15  - الــــــــــــــربــــــــــــــــــــــاط   - دولـــــــــــــــــــــيــــــــــــــــة  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــدوة 

3. القانون الجنايئ واملسطرة الجنائية وبعد النوع 

ميكن للمشاركني واملشاركات أن يحللوا بشكل خاص اإلطار القانوين الزجري املتعلق مبكافحة العنف ضد النساء وكذا إشكالية تكييف بعض 

الجرائم، والذي ميكن أن يكون متييزيا من حيث الهدف أو من حيث األثر. 

4. اسرتاتيجيات التجريم ونزع الطابع الجنايئ   

عىل سبيل املثال ، ميكن للمشاركات واملشاركني دراسة الجوانب التالية: 

 اسرتاتيجيات التجريم ونزع الطابع الجنايئ عىل ضوء القانون الدويل لحقوق اإلنسان )املشاكل املتعلقة بتعريف بعض الجرائم، تحديد األركان 

والعنارص املكونة لبعض الجرائم، التجنيح، نزع الطابع الجنايئ، مامرسة الحريات الفردية....(؛ 

 االسرتاتيجيات املعتمدة يف تحديد العقوبات وتنفيذها )تركيب العقوبات األصلية، البديلة أو اإلضافية، اإلعفاء من العقوبة، السلطة التقديرية، 

كيفيات تنفيذ العقوبة،...(؛ 

 نظام املسؤولية الجنائية عىل ضوء القانون الدويل لحقوق اإلنسان؛ 

 تقييم الحلول املقرتحة يف مسودة مرشوع القانون الجنايئ يف مجال العقوبات البديلة؛ 

 إلغاء عقوبة اإلعدام؛ 

 وضع الضحايا يف مسودة مرشوع القانون الجنايئ

 إعادة ترتيب بعض مقتضيات القانون الجنايئ )مثال: نقل بعض الجرائم املوضوعة يف باب » الجنايات والجنح ضد نظام األرسة واألخالق 

العامة« إىل باب »الجنايات والجنح ضد األشخاص«(. 

5. قانون املسطرة الجنائية ومتطلبات الوقاية من التعذيب وتقليص مخاطر االعتقال التعسفي 

يقرتح يف هذا املحور بشكل خاص تقييم الحلول املقرتحة من طرف املرشع يف مجال الحراسة النظرية و سري االستنطاقات، كام ميكن أيضا دراسة 

املقتضيات املتعلقة مبكافحة اإلرهاب. كام يدعى املشاركون واملشاركات إىل تحليل مجموع الحلول املقرتحة يف مسودة مرشوع قانون املسطرة 

الجنائية يف مجال الحامية والوقاية ومكافحة التعذيب. 

6.  قانون املسطرة الجنائية ومتطلبات عقلنة االعتقال االحتياطي 

ميكن للمشاركات واملشاركني دراسة الحلول املقرتحة يف مسودة املرشوع يف مجال بدائل االعتقال االحتياطي، كام أن سؤال التعويض يف حالة 

االعتقال االحتياطي غري املربر متثل نقطة يوليها املجلس الوطني لحقوق اإلنسان أهمية كربى. 
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7. حامية الفئات الهشة يف مسودة مرشوع قانون املسطرة الجنائية 

ميكن للمشاركات واملشاركني تقييم الحلول املقرتحة يف مسودة املرشوع يف مجال حامية بعض الفئات الهشة )األطفال، األشخاص يف وضعية 

إعاقة، ضحايا االتجار بالبرش، النساء ضحايا العنف، األشخاص يف وضعية مرض عقيل،...(. 

8. مسألة التوازن بني تبسيط املساطر القضائية وتقوبة ضامنات الدفاع

ميكن دراسة عدد من النقط يف إطار هذا املحور، ومنها عىل سبيل املثال مسالة التوازن بني سلط املتابعة والحكم، دور مؤسسة قايض التحقيق 

وتقديم مسطرة بدائل املتابعة. 
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القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية:
رهانات إصالح

البرنامج 

اليوم األول 

8:30 - 9:00 : استقبال وتسجيل المشاركين والمشاركات 

9:00 - 10:15 : الجلسة االفتتاحية 

المسير : السيد محمد الصبار، األمني العام للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان 

الكلمات االفتتاحية 

السيد املصطفى الرميد، وزير العدل والحريات

السيد إدريس اليزمي، رئيس املجلس الوطني لحقوق اإلنسان 

السيدة أمينة يوعياش، األمينة العامة للفيديرالية الدولية لحقوق اإلنسان 

السيد ميشيل توبيانا، رئيس الشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان

السيد فيليب تكسيي، مفوض، اللجنة الدولية للحقوقيني 

السيد هيثم شبيل، املنظمة الدولية لإلصالح الجنايئ 

السيد عبد الحق العيايس، رئيس الودادية الحسنية للقضاة 

السيد عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي القضاة 

السيدة عائشة النارصي، رئيسة الجمعية املغربية للمرأة القاضية 

السيد محمد أقديم، رئيس جمعية هيئة املحامني باملغرب

السيدة عطيفة متجردين، منسقة تحالف ربيع الكرامة      

10:15 - 11:00 : الجلسة العامة األولى : القانون الجنائي، رهانات إصالح

المسير : السيد مصطفى العراقي، عضو املجلس لحقوق اإلنسان 

إصالح القانون الجنايئ هو قبل كل يشء اختيار للسياسة الجنائية 

السيد عبد الله أونري، عضو اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان طنجة-تطوان، أستاذ بكلية العلوم القانونية، االقتصادية واالجتامعية، جامعة عبد املالك السعدي، طنجة

القانون الجنايئ والدال االجتامعي 

السيد ميشيل توبيانا، رئيس الشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان

مبدأ الرشعية يف مرشوع إصالح القانون الجنايئ 

السيد سعيد بنعربية، مدير برنامج الرشق األوسط وشامل إفريقيا، اللجنة الدولية للحقوقيني

11:00 - 11:15 : استراحة  

11:15 - 13:30 : الجلسة العامة األولى : القانون الجنائي، رهانات إصالح )تابع( 

تجريم ومعاقبة الجرائم املبنية عىل النوع 

السيدة خديجة الروكاين، محامية بهيئة الدار البيضاء، ربيع الكرامة 

ثوابت ومرجعيات القانون الجنايئ 

السيد فتوح شاكر، قايض باملحكمة االبتدائية بالرماين، الودادية الحسنية للقضاة

11:45 - 13:30 : مناقشة 

13:30 - 14:30 : غذاء   
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القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية:
رهانات إصالح

البرنامج 

14:30 - 18:00 : ورشات متزامنة : القانون الجنائي، رهانات إصالح

الورشة األولى : التشريع الجنائي، المتطلبات الدستورية وااللتزامات االتفاقية للمغرب )القاعة 6، مجلس النواب (   

المسير : السيد عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة 

مداخالت من عشر دقائق

القانون الجنايئ، املتطلبات الدستورية وااللتزامات االتفاقية للمغرب

السيد عمر بنجلون، محامي بهيأة الرباط )جمعية هيئات املحامني باملغرب( 

رهانات مالءمة القانون الجنايئ مع القانون الدويل لحقوق اإلنسان 

السيد املختار الطريفي، الرئيس الرشيف للرابطة التونسية لحقوق اإلنسان، الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان، نونس

القانون الدويل اإلنساين ومقتضيات مسودة مرشوع القانون الجنايئ

السيد املختار اعامرة، أستاذ بكلية العلوم القانونية، االقتصادية واالجتامعية، جامعة محمد الخامس، سال

مناقشة 

18:00 - 18:30 : خالصات وتوصيات
      

الورشة الثانية : القانون الجنائي، قانون المسطرة الجنائية وبعد النوع )القاعة 7، مجلس النواب (

المسيرة : السيدة عطيفة تمجردين، منسقة تحالف ربيع الكرامة

مداخالت من عشر دقائق

القانون الجنايئ، قانون املسطرة الجنائية وبعد النوع 

السيد  أحمد قيلش، أستاذ بكلية العلوم القانونية، االقتصادية واالجتامعية، جامعة ابن زهر، أكادير

أية حامية من العنف املبني عىل النوع يف مسودة مرشوع القانون الجنايئ؟ 

 السيدة عائشة النارصي، رئيسة الجمعية املغربية للمرأة القاضية 

النساء وحق الولوج إىل العدالة الجنائية 

السيدة السعدية وضاح، عضو املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، محامية بهيأة الدرار البيضاء

الوقاية والحامية من العنف ضد النساء، قراءة يف مسودة مرشوع قانون املسطرة الجنائية

السيد الحسني الراجي، محام بهيأة مراكش، ربيع الكرامة

حرائم النوع يف مسودة مرشوع القانون الجنايئ 

السيد بنيونس املرزوقي،  أستاذ بكلية العلوم القانونية، االقتصادية واالجتامعية، جامعة محمد األول، وجدة

مناقشة 

18:00 - 18:30 : خالصات وتوصيات
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القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية:
رهانات إصالح

البرنامج 

الورشة الثالثة: مسودة مشروع القانون الجنائي واستراتيجيات التجريم ونزع الطابع الجنائي )الجزء األول(، )القاعة 11، 
مجلس النواب(

المسير: السيد ميشيل توبيانا، رئيس، الشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان 
مداخالت من عشر قائق   

مسوديت مرشوع القانون الجنايئ واملسطرة الجنائية: ضامنات التطبيق واملامرسات الفضيل

السيد عامر حنيفات، املدعي العام لعامن، املنظمة الدولية لإلصالح الجنايئ، األردن

نظام العقوبات يف مسودة مرشوع القانون الجنايئ، املستجدات والحدود 

السيد نور الدين العمراين، أستاذ بكلية العلوم القانونية، االقتصادية واالجتامعية، جامعة موالي إسامعيل، مكناس 

اسرتاتيجيات التجريم يف مسودة مرشوع القانون الجنايئ 

السيد محمد السايس، أستاذ بكلية العلوم القانونية، االقتصادية واالجتامعية، الرباط-أكدال، جامعة محمد الخامس 

التجريم ونزع الطابع الجنايئ عن بعض الجرائم يف مسودة مرشوع القانون الجنايئ: تدبري املختلف فيه

السيد محمد شميعة، أستاذ بكلية العلوم القانونية، االقتصادية واالجتامعية، جامعة موالي إسامعيل، مكناس 

عقوبة اإلعدام يف مسودة مرشوع القانون الجنايئ 

السيد محمد أحداف، محام بهيئة الرباط

مسألة الحريات الفردية يف مسودة مرشوع القانون الجنايئ  

السيد عبد العزيز العتيقي، أستاذ بكلية العلوم القانونية، االقتصادية واالجتامعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس 

العقوبات البديلة يف السياسة الجنائية املغربية 

السيد محمد جوهر، أستاذ بكلية العلوم القانونية، االقتصادية واالجتامعية، الدار البيضاء، جامعة الحسن الثاين عني الشق  

أنسنة الترشيع الجنايئ من خالل العقوبات البديلة 

السيد هشام اإلدرييس، أستاذ بكلية العلوم القانونية، االقتصادية واالجتامعية، الرباط-أكدال، جامعة محمد الخامس، املنسق البيداغوجي ملاسرت حقوق اإلنسان

مناقشة 

18:00 - 18:30 : خالصات وتوصيات
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القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية:
رهانات إصالح

البرنامج 

اليوم الثاني

9:00 - 13:00 : الجلسة العامة الثانية : المسطرة الجنائية، رهانات إصالح 

المسير : السيد فيليب تكسيي، مفوض، اللجنة الدولية للحقوقيني 

الضامنات األساسية للمحاكمة العادلة، مقاربة لجنة مناهضة التعذيب

السيدة السعدية بلمري، عضو املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، نائبة رئيس لجنة مناهضة التعذيب لألمم املتحدة

مسودة مرشوع قانون املسطرة الجنائية ورهان عقلنة االعتقال االحتياطي

السيدة جميلة السيوري، عضو املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، محامية بهيأة الرباط، رئيسة جمعية عدالة  

القواعد االستثنائية لالختصاص : مدخل إىل اإلفالت من العقاب 

السيد عالل البرصاوي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان، خريبكة بني مالل، محام بهيءة خريبكة 

مسودة مرشوع قانون املسطرة الجنائية، تقييم أويل لبعض الحلول

السيد فريد السموين ، أستاذ بكلية العلوم القانونية، االقتصادية واالجتامعية، جامعة الحسن الثاين، املحمدية 

مسودة مرشوع قانون املسطرة الجنائية ورهانات الوقاية من التعذيب 

السيد أسان جيوما ندياي، رئيس الرابطة السنغالية لحقوق اإلنسان، وعضو دامئة للجنة التأديبية للمحكمة الجنائية الدولية ، الفيديرالية الدولية لحقوق اإلنسان  

10:15 - 10:30: استراحة 

قراءة نقدية يف مسودة مرشوع قانون املسطرة الجنائية

السيد محمد شامعو، محام بهيئة الرباط، جمعية هيئات املحامني بالرباط 

عدالة األحداث: مقاربات جديدة 

السيد نور الدين الواهيل، وكيل امللك، املحكمة االبتدائية للقنيطرة، نادي القضاة   

سلطات النيابة العامة يف مسودة مرشوع قانون املسطرة الجنائية واإلنصاف يف املساطر الجنائية 

السيد إدريس شاطر، نقيب سابق بفاس، رئيس سابق لالتحاد الدويل للمحامني 

مالحظات حول النسق املسطري الجنايئ عىل ضوء قرينة الرباءة 

السيد محمد أهداف، أستاذ بكلية العلوم القانونية، االقتصادية واالجتامعية، جامعة موالي إسامعيل، مكناس

إصالح الترشيع الجنايئ عىل ضوء توصيات هيأة اإلنصاف واملصالحة 

السيد مصطفى الريسوين، محام، نقيب سابق، عضو سابق يف هيأة اإلنصاف واملصالحة      

11:45 - 13:00 : مناقشة 

13:00 - 14:00 : غذاء 

14:00 - 18:00 : ورشات متزامنة : المسطرة الجنائية، رهانات إصالح

الورشة األولى : قانون المسطرة الجنائية ومتطلبات الوقاية من التعذيب )القاعة 6، مجلس النواب (   

المسير : السيد محمد أقديم، رئيس ، جمعية هيئات املحامني باملغرب

مداخالت من عشر دقائق

مسودة مرشوع قانون املسطرة الجنائية ورهانات الوقاية من التعذيب 

السيد حميد بنصالح، محام بهيأة الرباط، جمعية هيئات املحامني باملغرب 
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القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية:
رهانات إصالح

البرنامج 

مسودة مرشوع قانون املسطرة الجنائية ورهانات تقليص مخاطر االعتقال التعسفي 

السيدة عزيزة رضيف، محامية بهيأة الرباط ، جمعيى هيئات املحامني باملغرب    

مناقشة 

18:00 - 18:30 : خالصات وتوصيات

الورشة الثانية : قانون المسطرة الجنائية ومتطلبات عقلنة االعتقال االحتياطي  )القاعة 7، مجلس النواب(

المسير: السيدة عائشة الناصري، رئيسة جمعية املغربية للمرأة القاضية 

مداخالت من عشر دقائق

االعتقال االحتياطي وحقوق اإلنسان

السيدة السعدية ماجدي، أستاذة بكلية العلوم القانونية، االقتصادية واالجتامعية، جامعة القايض عياض، فريق البحث والدراسات الجنائية والحكامة األمنية، مراكش

قانون املسطرة الجنائية ومتطلبات عقلنة االعتقال االحتياطي

السيد عبد الكبري طبيح، محام بهيأة الدارالبيضاء.

مناقشة 

18:00 - 18:30 : خالصات وتوصيات

الورشة الثالثة : حماية الفئات الهشة في مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية )القاعة 8، مجلس النواب( 

المسير : أسان جيوما ندياي، رئيس الرابطة السنغالية لحقوق اإلنسان، وعضو دامئة للجنة التأديبية للمحكمة الجنائية الدولية ، الفيديرالية الدولية لحقوق اإلنسان  

مداخالت من عشر دقائق

حامية الضحايا عىل ضوء مسودة مرشوع قانون املسطرة الجنائية

السيد عبد الحكيم حكاموي، نائب وكيل امللك، املحكمة االبتدائية، نادي القضاة، الرباط 

تجربة خاليا التكفل بالنساء واألطفال ضحايا العنف  : الحصيلة واآلفاق 

السيد أنس سعدون، نائب وكيل امللك، املحكمة االبتدائية، نادي القضاة، سوق أربعاء الغرب

حامية ضحايا االتجار يف البرش 

السيدة  لبنى الوزاين الشاهدي، أستاذة بكلية العلوم القانونية، االقتصادية واالجتامعية، الرباط-السوييس، جامعة محمد الخامس، الرباط 

مناقشة 

18:00 - 18:30 : خالصات وتوصيات

الورشة الرابعة : مسألة التوازن بين تبسيط المساطر القضائية وتقوية ضمانات الدفاع  )القاعة 9، مجلس النواب( 

المسير: السيد عمار حنيفات، املنظمة الدولية لإلصالح الجنايئ 

مداخالت من عشر دقائق

مسألة الفصل بني سلطة املتابعة وسلطة التحقيق، قراءة يف مسودة مرشوع قانون املسطرة الجنائية 

السيد العريب بوبكري، أستاذ بكلية العلوم القانونية، االقتصادية واالجتامعية، حامعة سيدي محمد بن عبد الله، مدير تحرير املجلة املغربية للقانون الجنايئ والعلوم الجنائية، 

فاس 
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القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية:
رهانات إصالح

البرنامج 

ضامنات املحاكمة العادلة  يف مسودة مرشوع قانون املسطرة الجنائية : سبل التصحيح ومسالك األجرأة 

السيد محمد بوزالفة، أستاذ بكلية العلوم القانونية، االقتصادية واالجتامعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس  

فلسفة السلطة التقديرية للقايض ومبدأ مالءمة املتابعة 

السيد محمد موساوي، نائب الوكيل العام للملك، محكمة االستئناف بتطوان، نادي القضاة 

دور الطب الرشعي يف اإلثبات يف املادة الجنائية عىل ضوء مسودة مرشوع قانون املسطرة الجنائية 

السيدة نازك البقال، نائبة وكيل امللك، املحكمة االبتدائية، سيدي قاسم، نادي القضاة 

مناقشة 

18:00 - 18:30 : خالصات وتوصيات

الورشة الخامسة : استراتيجيات التجريم ونزع الطابع الجنائي )الجزء الثاني( )القاعة 11 ، مجلس النواب( 

المسير : السيد عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي القضاة

مداخالت من عشر دقائق

قراءة نقدية لبعض مقتضيات مسودة مرشوع القانون الجنايئ  

السيد بالل موعيني،  أستاذ بكلية العلوم القانونية، االقتصادية واالجتامعية، جامعة ابن زهر، أكادير 

حقوق اإلنسان وإعادة ترتيب مسودة مرشوع القانون الجنايئ 

السيد محمد مومن، أستاذ بكلية العلوم القانونية، االقتصادية واالجتامعية، أكدال، الرباط، جامعة محمد الخامس

املسؤولية الجنائية للشخص املعنوي يف مسودة مرشوع القانون الجنايئ 

عمر الكايف، قايض التحقيق باملحكمة االبتدائية بالدار البيضاء، الودادية الحسنية للقضاة،  

العقوبات البديلة وحامية البيئة 

السيدة برشى ندير، أستاذة بكلية العلوم القانونية، االقتصادية واالجتامعية، رئيسة شعبة القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، الرباط، السوييس   

السياسة الجنائية ومكافحة الفساد عىل ضوء مسودة مرشوع القانون الجنايئ 

السيد عيل الرام، مدير الشؤون القانونية، الهيئة املركزية للوقاية من الرشوة   

مسودة مرشوع القانون الجنايئ ومكافحة الفساد 

السيد عبد الله الكرجي، مستشار مبحكمة االستئناف بالرباط، نادي القضاة

الحامية الجنائية للمستهلك

السيد منري املهدي، أستاذ بكلية العلوم القانونية، االقتصادية واالجتامعية، حامعة محمد الخامس، الرباط-السوييس

موقع الضحية يف مسودة مرشوع القانون الجنايئ

السيد محمد الهيني، نائب وكيل امللك، محكمة االستئناف، القنيطرة

من أجل إقرار حق أصيل لضحية الفعل اإلجرامي يف الترصف يف القضية 

السيد محمد امللياين، أستاذ بكلية العلوم القانونية، االقتصادية واالجتامعية، جامعة محمد األول ، وجدة   

مناقشة 

18:00 - 18:30 : خالصات وتوصيات


