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مقدمة
 .1طبقا للفقرة الثانية من املادة  25من الظهري ال�رشيف رقم  1.11.19ال�صادر يف  25من ربيع الأول
( 1423فاحت مار�س  )2011ب�إحداث املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ،ف�إن املجل�س ي�ساهم يف «تعزيز
البناء الدميقراطي ،من خالل النهو�ض باحلوار املجتمعي التعددي ،وتطوير كافة الو�سائل والآليات املنا�سبة
لذلك».
كما يقوم املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ،طبقا للمادة  13من الظهري ال�رشيف املحدث له ببحث ودرا�سة
«مالءمة الن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية اجلاري بها العمل مع املعاهدات الدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان
وبالقانون الدويل الإن�ساين ،التي �صادقت عليها اململكة �أو ان�ضمت �إليها ،وكذا يف �ضوء املالحظات
اخلتامية ،والتو�صيات ال�صادرة عن �أجهزة املعاهدات الأممية اخلا�صة بالتقارير املقدمة لها من لدن احلكومة».
وطبقا ملقت�ضيات املادة  24من الظهري ال�سالف الذكر ،ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ،يرفع �إىل النظر
ال�سامي جلاللة امللك« ،اقرتاحات وتقارير مو�ضوعاتية» يف كل «ما ي�ساهم يف حماية حقوق الإن�سان
والدفاع عنها على نحو �أف�ضل».
 .2ووعيا من املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بكون �إعمال تو�صيات امليثاق الوطني لإ�صالح منظومة
العدالة ي�شكل فر�صة تاريخية لإ�صالح املنظومة اجلنائية طبقا ملتطلبات املقاربة املرتكزة على حقوق
الإن�سان ،ف�إن املجل�س ،يعتزم امل�ساهمة يف النقا�ش العمومي املتعلق ب�إ�صالح املنظومة اجلنائية بتقدمي هذه
املذكرة حول العقوبات البديلة� .إن املقرتحات الواردة يف هذه املذكرة ترتكز بالأ�سا�س على �أ�شغال ندوتني
دوليتني :ندوة دولية حول العقوبات البديلة نظمها املجل�س بالرباط يوم � 30أكتوبر  2013وندوة دولية
حول ال�سيا�سات اجلنائية و�آثارها على الأنظمة العقابية نظمها املجل�س من � 4إىل  5فرباير  2014حتت الرعاية
ال�سامية ل�صاحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س ب�رشاكة مع م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س لإعادة �إدماج ال�سجناء
واملنظمة الدولية غري احلكومية للإ�صالح اجلنائي مب�ساهمة الوكالة ال�سويدية للتعاون الدويل.
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العقوبات البديلة :املرجعية الدولية وال�سياق الوطني
 .3يف وثيقة �صادرة يف �سنة � ،2008أ�شار مكتب الأمم املتحدة ملكافحة املخدرات واجلرمية �إىل �أنه «يف
املمار�سة ،ف�إن اللجوء العام �إىل االعتقال يت�صاعد ،دون �أن نتمكن من الربهنة على �أن ذلك ينتج عنه حت�سن
يف الأمن العمومي .ففي العامل حاليا �أكرث من  9ماليني �سجني والعدد يف ت�صاعد» (دليل املبادئ الأ�سا�سية
واملمار�سات الواعدة يف جمال بدائل العقوبات ال�سالبة للحرية.)2008 ،
وعلى امل�ستوى العاملي ،ف�إن هذا التزايد تراوح بني � 60إىل  %75خالل ال�سنوات الع�رش الأخرية .ويف
ثلث دول �إفريقيا والأمريكتني (التي تتوفر ب�ش�أنها معطيات) ،ف�إن �أكرث من ن�صف املعتقلني هم معتقلون
احتياطيون ،ويتعلق الأمر بنف�س املناطق التي تعاين من اكتظاظ ال�ساكنة ال�سجنية (الأمم املتحدة ،ابريل
.)2010
2

� .4إن م�ؤمتر الأمم املتحدة الثاين ع�رش للوقاية من اجلرمية والعدالة اجلنائية (�سلفادور ،الربازيل� 12 ،إىل 19
�أبريل  )2010خ�ص�ص ور�شة لال�سرتاتيجيات ولأف�صل املمار�سات املتعلقة بالوقاية من اكتظاظ ال�ساكنة
ال�سجنية .وقد �أبرزت هذه الور�شة العوامل الرئي�سية التي ت�ساهم يف تطور االكتظاظ ال�سجني ويتعلق الأمر
�أ�سا�سا ب ما يلي:
�سيا�سات العدالة اجلنائية التي متنح مكانة مبالغا فيها للعقوبات دون التمكن من التقييم ال�صحيح لآثارها؛
غياب بدائل العقوبات ال�سالبة للحرية و�سيا�سات ومبادئ توجيهية يف جمال العقوبات والتي ت�شجع اللجوء
�إىل التدابري غري ال�سالبة للحرية؛
جوانب الق�صور والت�أخر يف امل�ساطر الق�ضائية؛
ال�صعوبات املتعلقة بالولوج �إىل العدالة بالن�سبة لل�ساكنة الفقرية والفئات اله�شة؛
غياب برامج �إعادة الإدماج االجتماعي والرعاية الالحقة؛
جوانب الق�صور امل�سجلة على م�ستوى البنية التحتية بامل�ؤ�س�سات ال�سجنية.
 .5ولهذا الغر�ض ،ف�إن �إعالن واكادوكو من �أجل الت�رسيع بالإ�صالح اجلنائي وال�سجني ب�إفريقيا طالب منذ
 2002باتخاذ �إجراءات من �أجل التقلي�ص من ال�ساكنة ال�سجنية واعترب �أن «خمتلف �أجهزة العدالة اجلنائية
ينبغي �أن تتعاون ب�شكل �أوثق من �أجل تقلي�ص اللجوء ما �أمكن �إىل االعتقال .ذلك �أن ال�ساكنة ال�سجنية ال
ميكن تقلي�صها �إال عرب ا�سرتاتيجية مت�شاور ب�ش�أنها».
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 .6كام ينبغي �أي�ضا الإ�شارة �إىل �أن القرار رقم  25/2013امل�صادق عليه من طرف املجل�س االقت�صادي
واالجتماعي للأمم املتحدة بتاريخ  25يوليوز  2013حول القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة ال�سجناء يو�صي
يف فقرته الثالثة ع�رشة ب�أن «تبذل الدول الأع�ضاء جمهودا لتقلي�ص االكتظاظ ال�سجني وكذا التقلي�ص من
اللجوء �إىل االعتقال االحتياطي ,بالإ�ضافة �إىل ت�شجيع اللجوء املتزايد �إىل الآليات الق�ضائية والدفاعية وتعزيز
بدائل العقوبات ال�سالبة للحرية ،كالغرامات والعمل من �أجل املنفعة العامة ،والعدالة التعوي�ضية واملراقبة
الإلكرتونية ،كما تدعم برامج �إعادة التقومي و�إعادة الإدماج ،طبقا للقواعد الدنيا النموذجية للأمم املتحدة
للتدابري غري االحتجازية امل�سماة قواعد طوكيو»
 .7ذلك �أن ال�سيا�سات املتبعة ،ال متكن من احتواء تزايد الإجرام وخا�صة �أ�شكال انحراف الأحداث
واال�ستعمال املتزايد للمخدرات ،الخ.
ومن �أجل مواجهة م�شكل االكتظاظ ال�سجني ،ف�إنه ال ميكن للمغرب �أن يحافظ على هذا امل�ستوى املرتفع
من ن�سبة ال�ساكنة ال�سجنية� ،سواء على امل�ستوى املايل �أو على امل�ستوى االجتماعي.
ذلك �أن االكتظاظ ال�سجني له عواقب خطرية على نزالء امل�ؤ�س�سات ال�سجنية وعلى املجتمع �سواء فيما يتعلق
بالوقاية من حاالت العود �أو �إ�ضاعة فر�ص �إعادة الإدماج.
كما �أن االكتظاظ داخل امل�ؤ�س�سات ال�سجنية ي�ؤدي �إىل خلق ظروف اعتقال من �ش�أنها �إ�ضعاف قدرة املنظومة
ال�سجنية على اال�ستجابة حلاجيات الأ�شخا�ص النزالء �سواء يف ما يتعلق بالعناية الطبية ،التغذية ،الإيواء وتوفري
برامج �إعادة التقومي والرتبية والتكوين والرتفيه .فب�سبب االكتظاظ ال�سجني ،ف�إن ال�سلطات ال�سجنية تعجز
�أكرث ف�أكرث على التدبري الفعال للم�ؤ�س�سات ال�سجنية واال�ستجابة حلاجيات �إعادة الإدماج االجتماعي للنزالء
وال�سهر على معاملتهم طبقا للقواعد والقوانني اجلاري بها العمل.
�إن االكتظاظ ال�سجني هو يف كثري من الأحيان نتاج جلوانب الق�صور يف نظام العدالة اجلنائية :م�ساطر
حتقيق مطولة وحمدودة الفعالية ،تدبري حمدود الفعالية للق�ضايا� ،ضعف مرافق املتابعة وحمدودية املوارد املتوفرة
للمحاكم وغياب مقت�ضيات ت�سمح باللجوء �إىل م�ساطر مب�سطة� .إن جوانب الق�صور هذه ت�ساهم يف اكتظاظ
الق�ضايا الرائجة �أمام املحاكم والت�أحري غري املقبول للتحقيقات والإنطالق املت�أخر للمحاكمة والت�أجيل
املتكرر والت�أخر على م�ستوى امل�ساطر و�إ�صدار الأحكام .وهكذا ف�إن هذه العنا�رص ميكن �أن ت�شكل عوامل
ت�ساهم يف �أزمة االعتقال االحتياطي.
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� .8إن ال�ضغط املجتمعي يلعب �أي�ضا دوره .فاملواطنون الذين تهمهم ق�ضايا ال�سالمة والأمن� ،أو لأ�سباب
ثقافية ،ميكن �أن يدعموا قوانني و�سيا�سات ،وميكنهم عرب و�سائط االت�صال ،ممار�سة �ضغوط على الق�ضاة،
من �أجل معاقبة اجلانحني .وقد ت�ساهم هذه ال�ضغوط �أي�ضا يف اكتظاظ ال�ساكنة ال�سجنية ،خا�صة عرب اللجوء
املتزايد �إىل االعتقال االحتياطي .وينتج عن ذلك حب�س �أ�شخا�ص قاموا مبخالفة �أو جنح ب�سيطة وغري عنيفة
عو�ض االقت�صار على امل�ستوى الأول من نظام العدالة اجلنائية :الإنذار ،الغرامة ،ال�سجن مع وقف التنفيذ �أو
تدابري العدالة التعوي�ضية .وهكذا ي�صبح �رضوريا� ،أكرث من �أي وقت م�ضى �إعادة النظر يف ا�ستعمال تدابري
�سلب احلرية ،والتي ينبغي �أال يتم اللجوء �إليها �إال كحل �أخري وعندما ميثل ال�شخ�ص تهديدا حقيقيا للمجتمع.
� .9إن املغرب يعترب من البلدان التي تعاين من االكتظاظ ال�سجني ،ومن نتائجه التكلفة املرتفعة لالعتقال.

4

�إن هذا املعطى مت الت�أكيد عليه يف تقرير املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بعنوان «�أزمة ال�سجون :م�س�ؤولية
م�شرتكة» (�أكتوبر  )2012والذي �أبرز اللجوء املكثف لالعتقال االحتياطي وبطء املحاكمات ،والتطبيق
�شبه املنعدم للمقت�ضيات القانونية املتعلقة بالإفراج املقيد ب�رشوط (الف�صول � 622إىل  632من قانون امل�سطرة
اجلنائية) ،الإعمال املحدود مل�سطرة ال�صلح املن�صو�ص عليها يف الف�صل  41من قانون امل�سطرة اجلنائية،
عدم وجود وكالء ملك خمت�صني يف عدالة الأحداث ،عدم تطبيق التدبري املن�صو�ص عليه يف الف�صل  134من
القانون اجلنائي اخلا�ص بالأ�شخا�ص امل�صابني ب�أمرا�ض عقلية� ،سيما مع النق�ص احلا�صل يف �أعداد املخت�صني
يف الطب النف�سي وعلماء النف�س للقيام بالتتبع الطبي لهذه الفئة من النزالء ،عدم خ�صم فرتة اال�ست�شفاء خالل
حتديد عقوبة املدانني يف حالة امل�س�ؤولية اجلزئية ،حمدودية حاالت ت�سليم الأطفال يف نزاع مع القانون لأولياء
�أمورهم وحمدودية اللجوء �إىل بدائل العقوبات ال�سالبة للحرية.
�إن خطورة هذا الو�ضع ،تت�ضح عندما نقارن ن�سبة نزالء امل�ؤ�س�سات ال�سجنية بعدد ال�سكان.
ففي �سنة  ،2011و�صل عدد نزالء امل�ؤ�س�سات ال�سجنية �إىل � 65.000أي نزيلني لكل �ألف مواطن ،و200
نزيل لكل  100000مواطن� .إن هذه الن�سبة املرتفعة ،تت�ضح عندما نقارنها مع دول �أخرى لها نقط التقاء مع
املغرب جغرافيا وثقافيا ،فعلى �سبيل املثال ،يف اجلزائر ،تبلغ ن�سبة نزالء امل�ؤ�س�سات ال�سجنية  110نزيل لكل
 100000ن�سمة ويف ليبيا  173نزيل لكل  100000ن�سمة.
�إن هذه الن�سبة تبقى مرتفعة حتى عندما تتم مقارنتها مع الدول التي يتجاوز عدد �سكانها �ضعف عدد
�سكان املغرب :ففي �إندوني�سيا هناك  38نزيل لكل  100000ن�سمة ،و 59نزيل لكل  100000ن�سمة يف
باك�ستان ،و 95نزيل لكل  100000ن�سمة يف فرن�سا ،و 92لكل  100000ن�سمة يف تركيا ،و 96لكل
 100000ن�سمة يف �أملانيا ،و 100لكل  100000ن�سمة يف �إيطاليا  ,و 169لكل  100000ن�سمة يف
املك�سيك والربازيل.
(امل�صدر� :أرقام وزارة العدل واحلريات ،جملة ال�ش�ؤون اجلنائية ،رقم � ،2أكتوبر � ،2012ص .)119
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 .10لهذه الأ�سباب ،ي�شري املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بقلق �إىل املعطيات الإح�صائيات الواردة يف
م�رشوع ميزانية املندوبية العامة لإدارة ال�سجون و�إعادة الإدماج ل�سنة :2014
االرتفاع متزايد لل�ساكنة ال�سجنية ب�أكرث من  26باملائة بني  2009و .2013حيث قفزت هذه ال�ساكنة من
� 57763إىل )04/11/2013( 72816؛
 42باملائة من هذه ال�ساكنة هي يف حالة اعتقال احتياطي ،و 40.45باملائة ال تتجاوز مدة العقوبة املحكوم
عليهم بها �سنة؛
تزايد ال�ساكنة ال�سجنية الذي ي�ؤدي �إىل �رشوط اعتقال مثرية للقلق وم�رضة بجهود �إعادة الإدماج و�ضمان
�أمان جميع ال�ساكنة ال�سجنية :حيث تراجعت احل�صة الغذائية لكل نزيل من  14درهم �إىل  11درهم يف اليوم ؛
معدل الت�أطري الذي يرتاوح بني  7نزالء لكل عون يف �أح�سن احلاالت �إىل  22نزيال لكل عون يف �أ�سو�أ
احلاالت ،يف حني �أن املعايري الدولية تو�صي مبعدل  3نزالء لكل عون .كما انتقل املعدل من عون لكل 11
نزيل �إىل عون لكل  12نزيل .ويعود ذلك �إىل اخل�صا�ص يف  800من�صب مايل كان مربجما يف �سنوات 2011
و 2012و 2013وقد يتفاقم الو�ضع يف 2014؛
بالرغم من بناء م�ؤ�س�سات �سجنية جديدة ،ف�إن امل�ساحة املخ�ص�صة لكل نزيل مل تتجاوز  2مرت مربع ،يف
حني ترتاوح هذه امل�ساحة ح�سب املعايري الدولية م�ساحة من � 9إىل � 10أمتار مربعة لكل نزيل (القواعد
ال�سجنية الأوربية).
� .11إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يذكر �أن مكتب الأمم املتحدة ملكافحة املخدرات واجلرمية قد �أ�شار
يف دليله حول املبادئ الأ�سا�سية واملمار�سات الواعدة يف جمال بدائل العقوبات ال�سالبة للحرية �أن «االحتجاز
ي�ؤدي بال�رضورة �إىل �سلب احلرية ،ويف املمار�سة قد ي�ؤدي ب�شكل منتظم �إىل امل�سا�س بعدد من حقوق الإن�سان.
ففي عدد من البلدان ،يتم حرمان النزالء من �أية و�سيلة للراحة ،ويعي�شون يف زنازين مكتظة ،ويتم �إلبا�سهم
وتغذيتهم ب�شكل غري كاف �أو مالئم .ويتعر�ضون ب�شكل خا�ص للأمرا�ض ،ويتم عالجهم ب�شكل �سيء،
وي�صعب عليهم �إبقاء االت�صال ب�أبنائهم و�أقاربهم .وهذه ال�رشوط ميكن �أن جتعل حياتهم يف خطر».

من �أجل تو�سيع عر�ض العقوبات البديلة يف املنظومة اجلنائية
الوطنية
 .12تنبغي الإ�شارة �إىل �أن ال�سيا�سات اجلنائية يف عدد من البلدان الدميقراطية املتقدمة تدمج ب�شكل �أكرث ف�أكرث تدابري
بديلة عن العقوبات ال�سالبة للحرية .وهكذا ف�إنه بالرغم من �أن االعتقال يبقى مرجعا يف جمال العقوبة ،ف�إن العقوبات
البديلة ،بالرغم من �صعوبات �أجر�أتها ،لها ميزتان على الأقل :مكافحة حاالت العود وتقلي�ص ال�ساكنة ال�سجنية.
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و بالتايل ميكن ا�ستك�شاف عدد من الطرق وجتريبها.
 .13وهكذا ف�إنه حتى قبل املحاكمة ،ف�إن بع�ض البلدان كبلجيكا تلج أ� �إىل الو�ساطة اجلنائية للخروج «من
حالة الت�ضخم اجلنائي» (جون ماري هوي ،مدير ال�ش�ؤون اجلنائية والعفو ،وزارة العدل ،فرن�سا )2006
و�إىل تقوية دور املراقبة الق�ضائية كبديل عن االعتقال االحتياطي.
 .14وخالل املحاكمات ،تلج�أ عدد من البلدان� ،أكرث �إىل تدابري تعليق تنفيذ العقوبة ال�سجنية مع الو�ضع حتت
االختبار (تو�سيع جمال تطبيق وقف التنفيذ مع الو�ضع حتت االختبار ،الت�أجيل مع الو�ضع حتت االختبار)،
�أ�شغال املنفعة العامة ،العقوبات املالية ،الخ .وهذه ب�شكل خا�ص حالة عدد من بلدان االحتاد الأوربي التي
تن�ص على هذا النوع من العقوبات ح�سب �رشوط خا�صة بكل بلد.
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 .15كما �أن بلدانا �أخرى طورت تنفيذ عقوبات ق�صرية الأمد يف و�سط مفتوح (ال�سويد) مع تدبري متدرج
للعقوبات متو�سطة وطويلة املدة (لتفادي الآثار العك�سية للخروج غري املراقب �أو الإفراج التلقائي املقيد
ب�رشوط ،ال�سويد وكندا).
 .16ومن بني التو�صيات الواردة يف عدد من التقارير والدرا�سات ،تنبغي الإ�شارة �إىل تلك التي حتث على
�رضورة تف�ضيل اللجوء �إىل تدابري الت�أطري البديلة عن االعتقال االحتياطي و�أن تدرج يف القانون اجلنائي
�إمكانية التعوي�ض والأ�شغال اجلماعية والإقامة اجلربية.
 .17كما ينبغي �أي�ضا و�ضع فل�سفة عامة ملجاالت �إعادة الت�أهيل و�إعادة الإدماج االجتماعي التي ينبغي
ترجمتها عرب جمموعة من التدابري اجلنائية التي متكن من تفادي وتقلي�ص التدبري االحتجازي� ،سواء قبل
املحاكمة �أو خالل النطق بالعقوبة �أو خالل تنفيذها.
 .18ومن �ضمن الأجوبة اجلنائية ،ينبغي للعقوبات البديلة �أن حتتل مكانة هامة ،بالنظر �إىل كونها �أ�صبحت
ب�شكل متزايد حمل نقا�ش �سيا�سي وق�ضائي حول امل�ؤ�س�سة ال�سجنية� .إىل �أن عددا من التدابري البديلة للعقوبات
ال�سالبة للحرية برهنت عن جدواها وفعاليتها يف عدد من البلدان.
 .19وح�سب �إح�صائيات وزارة العدل واحلريات ،ف�إن  20باملائة من املعتقلني االحتياطيني كان من املمكن
�أن ال يكونوا مو�ضوع هذا التدبري ،لو مت تطبيق تدابري بديلة (كال�صلح مثال) ،وهو ما ميثل  18000نزيال يف
امل�ؤ�س�سات ال�سجنية املغربية.
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 .20و�إذا متت �إ�ضافة العقوبات التي تقل عن � 6أ�شهر (التي ال تعترب ذات جدوى بالن�سبة للمحكومني بها
بالنظر ل�صعوبة تطبيق برنامج �إعادة الإدماج على هذه الفئة) �إىل ذلك ميكن ربح  3000نزيل (امل�صدر� :أرقام
وزارة العدل واحلريات ،جملة ال�ش�ؤون اجلنائية ،رقم � ،2أكتوبر � ،2012ص )124
 .21و�ضمن نف�س املنطق ف�إن  15000نزيال مت احلكم عليهم بعقوبة حب�سية جلنح ب�سيطة 78 :حمكوم عليهم
يف ق�ضايا الت�سول والت�رشد 364 ،يف الهجرة ال�رسية و 1690يف ا�ستهالك املخدرات.
 .22وهكذا ،فح�سب �أرقام وزارة العدل واحلريات ،وبتطبيق الإمكانيات املوجودة حاليا يف جمال العقوبات
البديلة عن �سلب احلرية ،ف�إن  21000نزيال مل يكن عليهم �أبدا �أن يكونوا بامل�ؤ�س�سات ال�سجنية �أي ما يناهز
 32باملائة من ال�ساكنة ال�سجنية.
 .23و�أكرث من ذلك ،ف�إن املحكومني مبخالفات وجنح ب�سيطة هم املر�شحون الأمثل للعقوبات البديلة.
وبتطبيق الإمكانيات القانونية احلالية وتلك التي ميكن �إدراجها م�ستقبال يف املنظومة اجلنائية الوطنية ،ف�إنه
من �أ�صل  65000نزيال كان �سكن ل  36000نزيال تفادي العقوبة ال�سالبة للحرية �أي ما يناهز  55باملائة
من ال�ساكنة ال�سجنية.
(امل�صدر� :أرقام وزارة العدل واحلريات ،جملة ال�ش�ؤون اجلنائية ،رقم � ،2أكتوبر � ،2012ص )125
 .24وهكذا ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ي�سجل بارتياح كون امليثاق الوطني لإ�صالح منظومة
العدالة �أو�صى ب�إدراج العقوبات البديلة يف �إطار الهدف الرئي�سي الثالث الهادف لتعزيز احلماية الق�ضائية
للحقوق واحلريات وب�شكل �أدق يف �إطار الهدف الفرعي الثالث الذي يو�صي باعتماد �سيا�سة ناجعة للعقاب.
� .25إن العقوبات البديلة عن �سلب احلرية «وامل�سماة �أي�ضا عقوبات تعوي�ضية» ينبغي �أن تتقدم يف معي�ش
و�آراء النا�س ،ويجب �إدراك �أن الأمر يتعلق بعقوبات حقيقية جتازي عن �سلوك اجتماعي جمرم قانونا وتت�ضمن
عن�رص �إكراه على ال�شخ�ص مو�ضوع العقوبة مع الت�أكيد على �إرادة عدم �إق�صائه من املجتمع.
 .26وهكذا ،فبا�ستثمار نتاج تقرير املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان حول امل�ؤ�س�سات ال�سجنية ،وكذا نتائج
�أ�شغال الندوة الدولية حول العقوبات البديلة التي نظمت مبنا�سبة مرور �سنة على �إ�صدار التقرير املذكور
وكذا نتائج وخال�صات الندوة الدولية حول ال�سيا�سات اجلنائية و�آثارها على الأنظمة العقابية يتقرح املجل�س
الوطني حلقوق الإن�سان يف هذه املذكرة ،التو�صيات التالية:
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مقرتحات وتو�صيات
 . 27يذكر املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ،ب�أن �أي م�سعى لإدراج العقوبات البديلة يف املنظومة اجلنائية
الوطنية يجب �أن يت�أ�س�س على مقت�ضيات البابني الثاين وال�سابع من الد�ستور واللذان يت�ضمنان على التوايل
املقت�ضيات املتعلقة باحلريات واحلقوق الأ�سا�سية ،وال�سلطة الق�ضائية وحقوق املتقا�ضني وقواعد �سري العدالة.
ويف نف�س الإطار وبهدف �إعمال التزامات املغرب الدولية والإقليمية ،ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان
يو�صي ب�أن يتم اعتبار يف �أي م�سعى لتنويع العقوبات البديلة ،املرجعية الدولية الت�رصيحية ,وخا�صة خمتلف
قواعد الأمم املتحدة والوثائق املختلفة ال�صادرة عن خمتلف هيئات جمل�س �أوربا يف جمال العقوبات البديلة.
�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يذكر �أي�ضا �أن �صياغة احللول القانونية يف جمال العقوبات البديلة يجب
�أن ترتكز على متطلبات الب�ساطة واالن�سجام.
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 .28يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان احلكومة والربملان:
(�أ) بالإ�ستناد ،يف كل م�سعى لتنويع العقوبات البديلة� ،إىل املرجعية الدولية الت�رصيحية ،خا�صة قواعد الأمم
املتحدة النموذجية الدنيا للتدابري غري االحتجازية (قواعد طوكيو) ،1قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا
لإدارة �ش�ؤون الأحداث (قواعد بكني) ،2قواعد الأمم املتحدة حلماية الأحداث املجردين من حريتهم (قواعد
هافانا) ،3جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز
�أو ال�سجن ،4ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍ�ﻷﻢﻣ املتحدة لل�سجينات والتدابري غري االحتجازية للجانحات (قواعد بانكوك) ،5مبادئ
واخلطوط التوجيهية للأمم املتحدة حول الولوج �إىل امل�ساعدة القانونية يف نظام العدالة اجلنائية 6واملبادئ
7
الأ�سا�سية للأمم املتحدة املتعلقة بربامج العدالة التعوي�ضية يف املادة اجلنائية.
(ب)  :بالإ�ستناد ،بالنظر لو�ضعية ال�رشيك من �أجل الدميقراطية ،الذي منح للملكة املغربية من طرف
اجلمعية الربملانية ملجل�س �أوربا يف يونيو � ،2011إىل خمتلف الوثائق ال�صادرة عن هيئات جمل�س �أوربا يف جمال
العقوبات البديلة وخا�صة قواعد جمل�س �أوربا املتعلقة بال�رساح امل�رشوط والو�ضع حتت االختبار 8والقواعد
الأوربية املتعلقة بالأحداث اجلانحني اخلا�ضعني لعقوبات �أو تدابري ،9التو�صية املتعلقة باالعتقال االحتياطي
و�رشوط تنفيذه وال�ضمانات �ضد �أنواع ال�شطط 10والتو�صية املتعلقة ب�إطالق ال�رساح امل�رشوط ،11التو�صية
.Adoptées par l’Assemblée générale dans sa résolution 45/110 du 14 décembre 1990 - 1
.Adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution 40/33 du 29 novembre 1985 - 2
.Adoptées par l’Assemblée générale dans sa résolution 45/113 du 14 décembre 1990- 3
.Adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution 43/173 du 9 décembre 1988 - 4
.Adoptées par l’Assemblée générale dans sa résolution 65/229 du 21 décembre 2010 - 5
.Adoptées par l’Assemblée générale dans sa résolution A/C.3/67/L.6 du 3 octobre 2012 - 6
.Adoptées par l’Assemblée générale dans sa résolution 2001/12 du 24 juillet 2002 - 7
CM/Rec (2010) 1 - 8
Rec (2008) 11 - 9
Rec (2006) 13 - 10
Rec (2003) 22 - 11
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املتعلقة بتح�سني �إعمال القواعد الأوربية للعقوبات والتدابري املطبقة يف املجتمع املحلي ،12التو�صية املتعلقة
بالو�ساطة يف املادة اجلنائية ،13التو�صية املتعلقة بالقواعد الأوربية حول العقوبات والتدابري املطبقة يف املجتمع
املحلي ،14القرار املتعلق بالتنظيم العملي لتدابري احلرا�سة وامل�ساعدة والرعاية الالحقة للأ�شخا�ص املحكومني
�أو امل�ستفيدين من ال�رساح امل�رشوط 15والتو�صية املتعلقة باكتظاظ امل�ؤ�س�سات ال�سجنية والت�ضخم ال�سجني.16
(ج) ب�أن يتم م�ستوى الكتاب الأول من القانون اجلنائي� ،إدراج ف�صل �إ�ضايف للعقوبات والتدابري البديلة،
حيث يعترب املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �أنه من املمكن �إغناء املنظومة اجلنائية الوطنية بعدد من التدابري
مقدمة على �سبيل املثال ال احل�رص :اليوم-غرامة ،تداريب املواطنة ،الأ�شغال من �أجل املنفعة ،املنع ملدة حمددة
من مزاولة ن�شاط مهني �أو اجتماعي �إذا كانت الت�سهيالت التي متنحها هذه املهنة قد ا�ستعملت عمدا لإعداد
�أو ارتكاب اجلرمية ،املنع ملدة حمددة من ارتياد بع�ض الأمكنة �أو بع�ض الأ�صناف من الأمكنة التي مت فيها
ارتكاب اجلرمية ،املنع من االلتقاء ببع�ض املدانني املحددين بقرار ق�ضائي ،خا�صة مرتكبي �أو امل�ساهمني
�أو امل�شاركني يف اجلرمية ،املنع ملدة حمددة من �إقامة عالقة مع بع�ض الأ�شخا�ص املحددين بقرار ق�ضائي
خا�صة �ضحاياها ،الأمر باخل�ضوع للعالج ،العقوبة-التعوي�ض،التتبع ال�سو�سيو ق�ضائي ،الو�ضع حتت املراقبة
الإلكرتونية الثابتة �أو املتحركة .وميكن التفكري �أ�سا�سا يف و�ضع هذه التدابري بالأولوية يف جمال املخالفات
وجزئيا يف جمال اجلنح.
(د) ا�ستلهام التدابري املقرتحة يف التو�صية ال�سابقة من �أجل:
تنويع تدابري الو�ضع حتت املراقبة الق�ضائية املن�صو�ص عليها يف الف�صلني  160و 161من قانون امل�سطرة
اجلنائية كبدائل عن االعتقال االحتياطي؛
تنويع تدابري م�سطرة ال�صلح املن�صو�ص عليها يف الف�صل  41من قانون امل�سطرة اجلنائية كبدائل عن املتابعة؛
تنويع تدابري الو�ضع حتت املراقبة الق�ضائية يف �إطار م�سطرة الإفراج امل�ؤقت املن�صو�ص عليه يف الف�صل 178
من قانون امل�سطرة اجلنائية؛
التن�صي�ص على التدابري التكميلية مل�سطرة الإفراج املقيد ب�رشوط املن�صو�ص عليه يف الف�صول � 622إىل 632
من قانون امل�سطرة اجلنائية؛
التن�صي�ص يف قانون امل�سطرة اجلنائية ويف مدونة حت�صيل الديون العمومية على تدابري بديلة لتنفيذ الإكراه
البدين؛

Rec (2000) 22 - 12
R (99) 19 - 13
R (92) 16 - 14
Résolution (70) 1 - 15
R (99) 22 - 16

10

امل�ســــــــــاهمة يف الــــــنقــــــا�ش العمــــــومي
العـــــــقوبـــــــات الـــــــبديـــــــلة
(ه) �إدراج ،يف �إطار �إدماج العقوبات البديلة يف املنظومة اجلنائية الوطنية� ،إمكانيات �أخرى تتعلق بتدبري
العقوبة ،كاحلرية اجلزئية وتعليق �أو جتزيئ العقوبة.
(و) يف �إطار مراجعة الت�رشيع اجلنائي ،ب�إعداد خمطط �شامل لنزع الطابع الق�ضائي والطابع الزجري ،وميكن
لهذا املخطط �أن ين�ص على �سبيل املثال ال احل�رص :مراجعة مقت�ضيات الف�صلني  326و 329املتعلقني على
التوايل بالت�سول والت�رشد من الظهري ال�رشيف مبثابة قانون رقم  1.73.282بتاريخ  28ربيع الثاين 1394
( 21مايو  ) 1974املتعلق بزجر الإدمان على املخدرات ال�سامة ووقاية املدمنني .و يقرتح املجل�س الوطني
حلقوق الإن�سان باملوازاة مع هذه املراجعة �أن تدرج يف القانون اجلنائي جمموعة متنوعة من برامج العدالة
التعوي�ضية كالو�ساطة بني ال�ضحية-اجلانح ،امل�ؤمترات اجلماعاتية ،دوائر امل�صاحلة والتعوي�ض مع الو�ضع حتت
االختبار .ويف نف�س االجتاه يو�صي املجل�س با�ستلهام هذه التو�صية ملراجعة مقت�ضيات الكتاب الثالث من
قانون امل�سطرة اجلنائية اخلا�ص بالأحداث يف و�ضعية نزاع مع القانون.
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(ز) التن�صي�ص يف القانون اجلنائي على مقت�ضيات متكن بع�ض املدانني يف ق�ضايا زجرية ،ب�شكل �أولوي
من العقوبات البديلة ويتعلق الأمر ،يف ر�أي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ،بالأحداث من � 12إىل 18
�سنة ،املن�صو�ص عليهم يف الف�صل  139من القانون اجلنائي ،الأ�شخا�ص املمنوعني من مزاولة مهنة مبقت�ضى
الف�صول  452و 458من القانون اجلنائي واملتعابني يف �إطار الف�صول ( 506فقرة527 ،519 ،518 ،)1
و 533من القانون اجلنائي ،املدانني البالغني � 65سنة �أثناء قيامهم بجرمية �أو الذين �أثبتت اخلربة الق�ضائية
�أنهم م�صابني ب�أمرا�ض خطرية والن�ساء احلوامل والأمهات املر�ضعات.
(ح) �إدراج العقوبات البديلة يف خمتلف الن�صو�ص اخلا�صة التي تت�ضمن عقوبات �سالبة للحرية كقانون
اجلمعيات وقانون التجمعات العمومية والقانون  10-95حول املاء ،والقانون  65-99مبثابة مدونة
ال�شغل ،والقانون  15-95مبثابة مدونة التجارة.
تعزيز الإطار القانوين حلماية الأ�شخا�ص يف و�ضعية �سلب احلرية �أو يف نظام احلرية املحرو�سة ،وذلك بتمكني
املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان مبقت�ضى القانون املنظم له من ممار�سة االخت�صا�صات املخولة للآلية الوطنية
للوقاية من التعذيب املن�صو�ص عليها يف الق�سم الرابع من الربوتوكول االختياري التفاقية مناه�ضة التعذيب
وغريه من �رضوب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة.

امل�ســــــــــاهمة يف الــــــنقــــــا�ش العمــــــومي
العـــــــقوبـــــــات الـــــــبديـــــــلة
 .29يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان احلكومة والربملان يف �إطار �إعمال ميثاق �إ�صالح منظومة
العدالة:
(�أ) ب�صياغة �إ�سرتاتيجية �شمولية ومن�سجمة لإدراج العقوبات البديلة واتخاذ تدابري لل�سيا�سات العمومية،
لتو�سيع عر�ض مراكز التكفل و�إعادة ت�أهيل املجموعات الأكرث ه�شا�شة التي قد تخ�ضع للعقوبات البديلة.
كما يو�صي املجل�س الوطني يف نف�س الإطار ب�إعداد خمطط لدعم قدرات مهنيي العدالة يف جمال حتديد
العقوبات البديلة وتنفيذها.
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