
 " عنوان تحت املنظمة الدولية الندوة �� إلا�سان �حقوق  الوط�ي املجلس رئيس للسيد الافتتاحية ال�لمة

 ."إصالح رهانات ، ا�جنائية املسطرة قانون  و ا�جنائي القانون 

 

  املح��م ا�حر�ات و العدل وز�ر السيد

 الدولية الفيديرالية إلا�سان، �حقوق  ألاورومتوسطية الشبكة ممث�� و ممثالت السادة و السيدات

 ا�حسنية الودادية ا�جنائي، لإلصالح الدولية املنظمة ل�حقوقي�ن، الدولية ال�جنة إلا�سان، �حقوق 

 تحالف و باملغرب، املحام�ن هيئات جمعية القاضية، للمرأة املغر�ية ا�جمعية القضاة، نادي للقضاة،

  .الكرامة ر�يع

  .العدالة مهنيات و مهنيي ا�خ��اء، و ا�خب��ات السادة و السيدات

 جديدة جنائية سياسة عالمات �ش�ل أساسية موجهات املصا�حة و إلانصاف هيأة توصيات تضمنت لقد

 الذي الدستور�ة إلاصالحات عرض ش�ل لقد و .إلا�سان حقوق  ع�� مرتكزة و فعالة ، منصفة عادلة،

 لهيأة الوج��ة التوصيات دس��ة نحو التوجيھ خاص �ش�ل و ، 2011 مارس 9 ل املل�ي ا�خطاب قدمھ

 ألاساسية الضمانات دس��ة إ�� إلاصال�� ال��اكم بفضل أدت تار�خية فرصة املصا�حة، و إلانصاف

  2011 لسنة ألاسا��ي بالدنا قانون  �� العادلة املحاكمة ضمانات و املتقاض�ن �حقوق 

 و سبل حول  الواسع بالتوافق �عزز  اليوم، منھ فاصلة �حظة ع�� نقف الذي التطوري املسار هذا إن

 مادي جنائي لتشريع و جنائية لسياسة ألاساسية التوجهات ذلك �� بما العدالة، منظومة إصالح توصيات

 خالل من ات�ح ما هو و  .لبالدنا الاتفاقية الال��امات و الدستور�ة الضمانات مستوى  �� مسطري  و

  .العدالة منظومة إصالح حول  الوط�ي ا�حوار

 

  السادة، و السيدات أي��ا
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 بالدنا إ�� املوجهة ا�ختامية املالحظات و التوصيات و الاتفاقية، ممارستنا تطور  كذا و امل�اسب هذه إن

 جديد، جنائي �شريع إنتاج طرق  �� ا�جما�� التفك�� جميعا اليوم منا تتطلب  ألاممية ألاجهزة طرف من

 الذي املنطق هذا إطار �� يندرج الندوة هذه تنظيم فإن لذا و  .جميعها امل�اسب هذه ب��صيد يقوم مت�امل

  :هدف�ن تحقيق الدولي�ن، و الوطني�ن ل�خ��اء املتوقع الوازن  إلاسهام  بفضل يتو��،

 القانون  مشرو�� مسود�ي خالل من ا�جنائي التشريع إلصالح ألاساسية-الرهانات تحديد •

  ا�جنائية؛ املسطرة و ا�جنائي

 سياسة أفق �� القانون، مشرو�� مسود�ي ع�� اق��احها يمكن ال�ي الرئيسية التعديالت تحديد •

  .إلا�سان حقوق  ع�� مرتكزة جنائية

  السادة، و السيدات أي��ا

 مجال �� املجلس اق��حھ ما بجميع أذكر ل�ي ال ، الافتتاحية ال�لمة هذه فرصة أستثمر أن �� اسمحوا

 العمومي، النقاش �� مساهماتھ و املوضوعاتية تقار�ره و الاستشار�ة أرائھ و مذكراتھ، �� ا�جنائي التشريع

 و العمومي النقاش خالل من تحققھ ننتظر الذي املش��ك بتطلعنا �سميتھ يمكن ما معكم أتقاسم ل�ي بل

 و محددة فصول  خالل من فقط ليس ا�جنائية، املسطرة و ا�جنائي القانون  مسود�ي حول  البناء ا�حوار

 ��  إلا�سان حقوق  ع�� مرتكز جنائي �شريع عليھ ي�ون  أن يجب و يمكن ملا شمولية رؤ�ة من انطالقا إنما

  .إلاجما�� متھ ثلث ا�حر�ات و ا�حقوق  تمثل  دستور  إطار  �� و العشر�ن و ا�حادي القرن 

 و التعسفي الاعتقال و للتعذيب رادعة و حامية و واقية جنائية مسطرة و جنائي قانون  إ�� نتطلع إننا

  النساء ضد العنف و التمي��

 كحل إال ل�حر�ة السالبة العقو�ات يقرر  ال ا�حر�ات، و ل�حقوق  ضامن و حامي جنائي �شريع إ�� نتطلع إننا

 ألاد�ى و ألاق��ى ا�حدين ب�ن الفرق  هامش يضيق و البديلة، العقو�ات عرض يوسع قانون  أخ��،

 حام جنائي �شريع .العود حاالت من التقليص و إلادماج و التأهيل إلعادة مت�امال حال يقدم  .للعقو�ات
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  النظامي�ن، غ�� للمهاجر�ن إعاقة، وضعية �� ا�خاص العنف، �حايا �ساء أطفال، من الهشة للفئات

  .ألاخرى  الهشة الفئات لبا�� و  البشر �� الاتجار ل�حايا

 الطا�ع نزع �� جريء التجر�م، �� متوسعة غ�� و عقالنية مقار�ة ع�� قائم جنائي �شريع إ�� نتطلع إننا

    .لتجر�مھ حقوقيا أساس ال و اجتماعية حاجة �عد لم عما ا�جنائي،

 تقو�ة ب�ن و القضائية املساطر تبسيط ب�ن الضروري  التوازن  ع�� قائمة جنائية مسطرة إ�� نتطلع إننا

  .إلاعدام عقو�ة من خال جنائي قانون  إ�� و العادلة، املحاكمة ضمانات

  السادة، و السيدات أي��ا

 مراجعة �حظة �� و الندوة، هذه تمثلها ال�ي العمومي النقاش �حظة �� إليكم نحملها ال�ي تطلعاتنا هذه

  .النجاح �امل ندوتكم ألشغال أتم�ى  .ا�جنائية املسطرة و ا�جنائي القانون 
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