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مد�ل 

، أي منذ زهاء ست�ن سنة، عرف املجتمع املغر�ي خاللها 1962ون ا�جنائي سنة  القانتم إصدار

تطورا عميقا ع�� جميع املستو�ات و�� جميع منا�� ا�حياة، وتم��ت، �� ذات الوقت، بتعب�� املغار�ة 

عن �عطشهم وتوقهم امل��ايدين للتمتع با�حر�ات وا�حقوق .  

ى انخراطها ��  وَّ
َ
ق

َ
و�الفعل، �لما تر�خ �شبث البالد بحقوق إلا�سان �� �وني��ا وشمولي��ا وت

املنظومة الدولية �حقوق إلا�سان، �لما ازدادت املطالبات املتعلقة با�حقوق وا�حر�ات حدة ووضوحا، 

َبَعة بروح 
ْ

وتزايدت ا�حاجة إ�� �غي�� القوان�ن، خاصة م��ا ما اتصل با�حقوق وا�حر�ات، بما يجعلها ُمش

العدل وإلانصاف وقيم حقوق إلا�سان وضمانات ا�حر�ة والكرامة. 

و�أ�ي التشريع ا�جنائي، �شقيھ املوضو�� (مجموعة القانون ا�جنائي) والشك�� (قانون املسطرة 

ا�جنائية) ع�� رأس القوان�ن الوثيقة الصلة با�حقوق وا�حر�ات، مما يجعل مراجعتھ ضرورة م�حة 

وحاجة ملموسة. 

 ال�ي 2011ول�ن �انت مراجعة التشريع ا�جنائي �ستوج��ا، عالوة ع�� ما ذكر، مقتضيات دستور 

كرست دستور�ا مبدأي قر�نة ال��اءة وا�حق �� محاكمة عادلة، فمما ال شك فيھ أ��ا تمر بالضرورة 

كذلك ع�� الانفتاح ع�� مختلف الاتفاقيات الدولية ال�ي صادقت عل��ا اململكة وع�� آلافاق الواسعة 

للقانون ا�جنائي املقارن وت��ل من الاج��اد القضائي الدو�� وألاجن�ي. كما أ��ا تأخذ �ع�ن الاعتبار إلادراك 

العام واملعمم ل�حقوق وا�حر�ات.    

وما دام املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان، باعتباره مؤسسة وطنية دستور�ة �حقوق إلا�سان 

تضعها مهامها ومسؤوليا��ا �� مفصل ال�و�ي والوط�ي، و�� قلب العالقة ب�ن الدولة واملجتمع، يطمح 

إ�� ضمان حقوق الا�سان وتوطيد دولة القانون، �شتغل باستمرار ع�� القانون ا�جنائي وتطبيقاتھ 

املختلفة ومختلف مشاريع �عديلھ �� أفق مالءمتھ مع املعاي�� الدولية ذات الصلة، فإنھ يتقدم 

 الذي يتم التداول حولھ حاليا من 10.16بمالحظات ومق��حات وتوصيات �شأن مشروع القانون رقم 
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لدن السيدات  ال��ملانيات والسادة ال��ملاني�ن، تتو�� �� املجمل تفعيل املقتضيات الدستور�ة وإعمال 

الال��امات الدولية للمملكة املغر�ية، وذلك من خالل: 

اعتبار القانون ا�جنائي �شقيھ املوضو�� والشك��، بمثابة دستور ميدا�ي للمواطن، يرسم لھ  -

م؛ َجرَّ
ُ
 حدود املباح واملحظور أو باألدق امل

مراعاة التقاطعات والتفاعالت ا�جزئية ب�ن القانون ا�جنائي و�قية ا�حقول ال�ي تفرز قواعد  -

اجتماعية ملزمة �األخالق والدين والقوان�ن ألاخرى، علما بأن جميع القواعد امللزمة بما ف��ا 

قواعد القانون ا�جنائي تتسم بالنسبية �� الزمان وامل�ان؛  

 ومن ثمة يتع�ن أن 1ارتباط القانون ا�جنائي بحق الدولة �� احت�ار ممارسة العنف املشروع. -

ي�ون القانون ا�جنائي درعا واقيا ضد ا�جر�مة دون أية مبالغة �� الزجر، قد ينجم ع��ا �عد 

  2ع�� ا�حر�ات ألاساسية لألفراد.

��جيع خلق فضاءات متنوعة لتأط�� سلوك املواطن�ن، وعدم تطبيق القواعد الزجر�ة إال عند  -

الضرورة القصوى، وال��اجع عن تجر�م أصناف من السلوك تدخل �� دائرة ا�حياة ال�خصية 

 لألفراد 

اعتماد النسبية ال�ي تتسم ��ا قواعد القانون ا�جنائي بوصفها خاصية مهمة لتطو�ر القانون ��  -

اتجاه التجاوب مع التطور املجتم�� والسهر ع�� توطيد حقوق إلا�سان، مع تب�ي مقار�ة 

 شمولية و�ونية؛ 

وفيما يتعلق با�جرائم، إلاعمال الواسع والدقيق ملبدأ الشرعية الذي ينب�� أن ينطبع بھ  -

القانون ا�جنائي مع العمل ع�� تجر�م أفعال بات التطور الاقتصادي والاجتما�� وانتشار 

ا�جر�مة املنظمة وا�جر�مة إلارهابية يحتمان تجر�مها مع رفع التجر�م عن أفعال لم �عد من 

املقبول وال من املعقول تجر�مها �� ضوء تطور املجتمع وقيمھ املتجددة والعالقات السائدة 

 فيھ؛

تكريس مبدأ قر�نة ال��اءة باعتباره مبدأ ناظما ل�ل �شريع جنائي خليق بدولة قانون، وفقا ملا  -

  الذي حرص ع�� النص عليھ �� أك�� من موضع؛2011جاء بھ دستور 

 ولھ  Max Weber(مفهوم صاغھ ع�� ا�خصوص ماكس في��   monopole de la force légitime احت�ار الدولة الستعمال القوة بطر�قة مشروعة  1

 صلة بفكرة العقد الاجتما�� �� صورت��ا ألاساسيت�ن الت�ن أبرزهما �ل من هو�ز وروسو). 
). استحضر هنا التغ�� les victimes sont toujours les autres ع�� عكس ما تقرره العبارة الفر�سية (″ال�حايا ليسوا دائما هم آلاخرون″و�ما أن   2

املفا�� للمواقف، عندما يتعلق ألامر بمخالف�ن يتوفرون ع�� دعم من جهات وازنة �� املجتمع، من الدفاع عن التدخل الزجري إ�� امليل الصر�ح إ�� 

 إقصائھ والقول بأن املسألة تتعلق با�حياة ال�خصية.  
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 إقرار مبدأ التناسب فيما يتعلق بالعقو�ات ع�� عدة مستو�ات : -

o التناسب ب�ن الفعل املجرم والعقو�ة املقررة لھ؛ 

o  التناسب ب�ن ا�حد ألاد�ى للعقو�ة وحدها ألاق�ىى بما يضيق الهوة الفاصلة بي��ما و�حول

 دون �ل إفراط أو تفر�ط مقصودين؛

o  التناسب ب�ن العقو�ات املقررة �عامة �� القانون ا�جنائي من خالل إدراجها ضمن تصور

 من�جم ومتجا�س وإخضاعها لغايات موحدة.

الاستحضار القوي ل�خطوات ا�جبارة ال�ي قطع��ا بالدنا، ع�� صعيد املؤسسات كما ع��  -

مستوى القوان�ن، �� ش�ى مجاالت حقوق إلا�سان وع�� درب حماي��ا وال��وض ��ا والوقاية من 

 �ل ان��اك لها؛

جعل الفرد وكرامتھ وحر�تھ املؤطرة بالقانون �� قلب الاهتمامات، و�عز�ز م�انتھ ضمن إطار  -

 دمقراطي متشبع بمفهوم ا�ح�امة ا�جيدة؛ 

تفعيل املقتضيات ال�ي ينص عل��ا دستور اململكة، �� ديباجتھ ومختلف مواده، �� مجال  -

 اح��ام حقوق إلا�سان وحماي��ا وال��وض ��ا وا�حيلولة دون أي خرق لها؛

استحضار اختيار اململكة، �ش�ل ال رجعة فيھ، بناء دولة ديموقراطية �سودها ا�حق والقانون  -

(ديباجة الدستور )؛ 

ال��جمة التشريعية لتأكيد الدستور ع�� ضرورة مالءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات  -

؛ 3املعاهدات ال�ي صادق عل��ا املغرب (ديباجة الدستور )

الاعتداد بالطا�ع ال�و�ي �حقوق إلا�سان وعدم تجزئ��ا مع ا�حرص ع�� مساهمة اململكة  -

املغر�ية �� تطو�ر منظوم��ا (ديباجة الدستور )؛ 

حرص الدستور ع�� مأسسة ا�ح�امة ا�جيدة وضبط قواعدها (الديباجة والباب الثا�ي عشر  -

برمتھ؛ 

التفاعل إلايجا�ي والفعال مع التوصيات واملالحظات ال�ي توجهها إ�� بالدنا �جان املعاهدات  -

وتوصيات الدول ألاعضاء بمجلس حقوق إلا�سان، �� إطار مسطرة الاستعراض الدو�� الشامل 

بخاصة. ومعلوم أن غاية تلك التوصيات تتمثل باألساس �� تذك�� بلدنا بضرورة مالءمة 

وقد أثارت هذه املقتضيات، ال�ي تتأرجح ب�ن تقبل مقتضيات املعاهدات ال�ي صادق عل��ا املغرب كما �� و��ن إ�جام تطبيقها بمضمون الدستور   3 

والتشريع وم�ونات الهو�ة املغر�ية، جدال ب�ن ا�حقوقي�ن �� املغرب. ونحن نرى �� هذا الصدد بأن معاهدات حقوق إلا�سان ال�ي صادق عل��ا املغرب 

 ال �عقل (إن لم نقل ال يمك��ا جملة وتفصيال) أن تتعارض مع الهو�ة املغر�ية (أنظر تحليلنا الوارد الحقا �� امل�ن ��ذا الصدد).
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ترسانتھ القانونية مع ال��اماتھ الدولية. فهذه املالحظات والتوصيات �عت�� بمثابة منارة �ش�� إ�� 

 مواطن الضعف أو ا�خلل �� �شريعنا وُسُبِل تجاوزها �� إطار ا�حوار والتعاون الدولي�ن. 

ومما تجدر إلاشارة إليھ �� هذا السياق أن عددا كب��ا من هذه التوصيات واملالحظات ينصب 

 وا�حياة ا�خاصة، كما ع�� حماية حقوق الفرد وحر�اتھ، وخاصة م��ا ما يتصل با�حر�ة ال�خصية

يدعو إ�� ال��ك�� ع�� ا�حاالت ال�ي تحدث خلال ماديا وملموسا �� املجتمع وتنعكس ع�� إحساس ألافراد 

باألمن وألامان والكرامة وحق الاختيار.  

فال غرو إذن أن يحرص املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان �� مذكرتھ ع�� سرد تلك التوصيات 

بنصها عند الاقتضاء، و�� توصيات تتجدد عند �ل تقييم تجر�ھ آلاليات التعاقدية للتقار�ر املقدمة 

  إل��ا.

وال يفوتنا بالطبع �� هذا السياق أن �ش�� إ�� املالحظات والتوصيات الهامة الصادرة عن 

مؤسسات وطنية �� مجال حقوق إلا�سان ببلدنا. وقد حرصنا ع�� إلاشارة إل��ا �� مذكرتنا وع�� 

ت�خيص أهم مضامي��ا �� صل��ا. يتعلق ألامر بمالحظات وتوصيات ما ف�ئ املجلس الوط�ي �حقوق 

، وتوصيات صادرة عن هيئة إلانصاف واملصا�حة ال�ي 1990إلا�سان يصدرها منذ إحداثھ سنة 

أحدثت �� سياق تجر�ة العدالة الانتقالية ال�ي �ع�� ��ا بالدنا وأجرت ��خيصا وتحليال لالن��ا�ات ال�ي 

عرف��ا بالدنا فيما م�ىى ولسياقا��ا املختلفة بما ف��ا القانونية. كما يتعلق بتوصيات صادرة عن الهيئة 

العليا إلصالح منظومة العدالة ال�ي أجرت حوارا وطنيا حول إصالح منظومة العدالة أو بمناسبة 

، و�توصيات صادرة عن 2004املناظرة الوطنية للسياسة ا�جنائية املنظمة بمكناس �� شهر دجن�� 

 4مختلف منظمات املجتمع املد�ي.

 28 املؤرخ بـ 413/59/1(بمقت�ىى الظه�� الشر�ف رقم  196 2صدر القانون ا�جنائي املغر�ي سنة

، وأدخلت عليھ منذ صدوره عدة �عديالت تتو�� تنقيحھ وتتميمھ. مما ي�ون معھ 1382جمادى الثانية 

 16.10من الضروري، قبل فحص التعديالت املق��ح إدخالها عليھ بمقت�ىى مشروع القانون رقم 

وتحليلها من زاو�ة حقوق إلا�سان، إلقاء نظرة موجزة ع�� التعديالت املدخلة ع�� مشروع القانون 

هذا.    

 هنا مثال ي��ز ملف إلغاء عقو�ة إلاعدام الذي آن ألاوان لطيھ بصفة ��اية عن طر�ق "إعدام عقو�ة إلاعدام". ونحن �� زمن العودة املحمودة إ��  4

ا�حض��ة السياسية والاقتصادية إلفر�قيا، لنا ع��ة �� الاختيار املوفق لبلدان إفر�قية مثل روندا وال�وت ديفوار اللت�ن ألغتا عقو�ة إلاعدام، رغم أن 

لذا يتع�ن، �� نظرنا، أن ي�ون املشرع أك�� جرأة �� الظرف الراهن لد��ما م��رات من تار�خهما القر�ب يمكن أن تجعلها أقرب إ�� إلاحجام عن ذلك. 

 بحيث ال يكتفي فقط بتقليص قائمة ا�جرائم ال�ي �عاقب عل��ا �عقو�ة إلاعدام بل يقرر إلغاء تلك العقو�ة بصفة ��ائية.
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 1962التعدیالت الالحقة �لقانون اجلنايئ املغريب مند صدوره س�نة 

، جزئية ال�ي سبق أن طالت القانون ا�جنائي منذ صدوره بأ��ا لتعديالتلقد ا�سمت جميع ا

وناتجة عن ظروف داخلية أو دولية م�حة.   وقد �ان أغل��ا ع�� جانب كب�� من ألاهمية (مثال: الفصول 

 ق.ج. وما يليھ)، وتجر�م 574/1 ق.ج. وما يليھ)، وغسل ألاموال (ف. 218/1املتعلقة بتجر�م إلارهاب ف. 

 ق.ج. وما يليھ). وقد ش�ل 431/1 ق.ج. وما يليھ)، وتجر�م التمي�� (ف. 448/1الاتجار بالبشر (ف. 

�عضها تقدما ملموسا �� مجال رفع �عض مظاهر التمي�� ال�ي �عا�ي م��ا املرأة املغر�ية (حذف الفقرة 

 ق.ج. املتعلق �عدم معاقبة املغّرِ  ر بقاصرة إذا تزوج ��ا الحقا)، وصدور 475الثانية من الفصل 

 الذي دخل 2018 ف��اير 18 املؤرخ ب 103.13القانون املتعلق بحماية املرأة من العنف (قانون رقم 

)، واستثناء التبليغ عن أفعال العنف الواقعة ع�� املرأة وع�� 2018 شتن�� 12ح�� التنفيذ بتار�خ 

 ق.ج.). وقد انصبت تلك 446ألاطفال من واجب الال��ام بالسر امل�ي بالنسبة للملزم�ن بھ (ف. 

التعديالت أيضا ع�� مواضيع �التعذيب الذي تم �عر�فھ كجر�مة مستقلة، وليس فقط كظرف �شديد 

 ق.ج.) وتجر�م بيع 231/1 (ف. 5لبعض ا�جرائم الواقعة ع�� ألا�خاص كما �ان عليھ الوضع سابقا 

 كما تم تجر�م املس بأنظمة املعا�جة آلالية للمعطيات (ف. 6 ق.ج. وما يليھ).467/1وشراء ألاطفال (ف. 

 ق.ج.). و�الحظ بأن أغلب هذه التعديالت عملت �� نفس الوقت ع�� مالءمة القانون ا�جنائي 607/3

  7مع ال��امات املغرب النا�عة من نصوص املعاهدات الدولية ال�ي صادق عل��ا.

 ق.ج. الذي 438 ق.ج. "�عاقب باإلعدام من �ستعمل وسائل التعذيب أو يرتكب أعماال وحشية لتنفيذ فعل �عد جناية". والفصل 399مثال الفصل  5

 يتعلق بتعذيب املخطوف أو املقبوض عليھ أو املحبوس أو املحتجز الذي يرفع عقو�ة تلك الفعال ا�جرمية إ�� إلاعدام. 
 تالحظ إلاشارة إ�� أهم هذه التطورات �� التقر�ر الوط�ي الذي وجهھ املغرب ملجلس حقوق إلا�سان �� إطار الاستعراض الدوري الشامل املتعلق 6

  من التقر�ر.26 إ�� 23 الفقرات A/ HRC/WG.6/27/MAR/1باململكة املغر�ية. وثيقة ألامم املتحدة مرجع 
. وقد 2019 مارس 11 املوافق لـ 1440 الصادر �� رجب 1.19.44 صدر أخر التعديالت ا�جزئية ال�ي تتعلق بالقانون ا�جنائي بموجب القانون رقم 7

. و�� متعلقة بال��و�ر �� الوثائق الذي يرتكبھ عن سوء نية القا�ىي أو املوظف العمومي أو املوثق أو العدل. وقد 353 و352عدلت بموجبھ الفصول 

 �انت عقوب هذه ا�جر�مة �� ال�جن املؤ�د و�� عقو�ة جد قاسية فخفضت إ�� ال�جن من عشر إ�� عشر�ن سنة.    
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تنايم احلا�ة ٕاىل مراجعة �دد �م من مقتضیات القانون اجلنايئ يف بدایة القرن احلايل 
 2011ٕا�ر تبين دس�تور  و�اصة �ىل

 مخاضا مهما ع�� 2011عرف العقد ألاول من القرن ا�حا�� ثم الف��ة ال�ي تلت تب�ي دستور 

مستوى التفك�� �� ضرورة تحديث القانون ا�جنائي املغر�ي وتحيينھ. وقد ساهمت عوامل متعددة �� 

 ح��ا غ�� مسبوق �� الدسات�� 2011بلورة ذلك املخاض و�عز�زه. ولعل أهمها يتمثل �� تخصيص دستور 

-  املغر�ية �حماية حقوق إلا�سان (الباب الثا�ي من الدستور املتعلق با�حقوق وا�حر�ات ألاساسية

). وإن أهم مقت�ىى يتج�� فيھ توجھ الدستور نحو تلك ا�حماية، من منظور ر�ط 40 إ�� 19الفصول 

القانون ا�جنائي بحقوق إلا�سان، لهو نصھ ع�� تجر�م الان��ا�ات ا�جسيمة لتلك ا�حقوق (الفصل 

)، وتبنيھ الوا�ح والصر�ح ملبدأ عدم إفالت املسؤول�ن عن تلك الان��ا�ات من العقاب.  23

ومما ال شك فيھ أن سر�ان أح�ام القانون ا�جنائي ا�حا�� وتطبيقها لف��ة تتجاوز نصف قرن من 

الزمن قد مكنا املمارس�ن، بما ف��م القضاة واملحامون والباحثون املتخصصون واملهتمون املنتمون 

للمجتمع املد�ي، من تقدير قيمة محتواه. و�دخل �� نطاق ذلك التقييم التساؤل حول ضرورة وجود 

القواعد ال�ي يتضم��ا أو عدم وجودها، ا��جاما مع التصور ا�حر�ص ع�� استعمال سلطة الضبط 

الزجري �� أضيق ا�حدود ال�ي ال ت�جم ا�حر�ات املشروعة لألفراد، علما بأن عدم ال�جوء إ�� ا�جزاء 

  8ا�جنائي ال يمنع عند ا�حاجة من تب�ي جزاء من صنف مختلف.

و�دخل �� نفس إلاطار التساؤل حول ما �ع��ي قائمة ا�جرائم من نقص أو خلل مع أخد الواقع 

الراهن للمغرب �ع�ن الاعتبار ور�طھ بمتطلبات التفتح ع�� املحيط العال�ي الذي �عرفھ القرن الواحد 

والعشرون، خاصة وأن التشريع ا�جنائي يتش�ل و�تطور وفقا لتار�خ �ل شعب وثقافتھ ومصا�حھ 

.  9وطبيعة وأ�عاد تطور ا�جر�مة وكذلك وفقا للم�انة ال�ي يحظى ��ا القانون �� املجتمع

 كما يدخل �� نفس إلاطار تقييم نجاعة العقو�ات ال�ي تتضم��ا نصوص القانون ا�جنائي ومدى 

ا��جامها مع الفلسفة الرائدة حاليا �� امليدان ا�جنائي وال�ي �عقد محل الصدارة لتأهيل وإعادة إدماج 

ألا�خاص الذين تمت إدان��م بارت�اب سلوك مجرم. 

 يتم�� ا�جزاء ا�جنائي بوصمھ للمتا�ع �ش�ل يأ�ي أحيانا بالنتيجة العكسية للغاية املرجوة منھ نظر�ا، و�� مبدئيا إصالح ا�جا�ي وإعادة إدماجھ ��  8

حض��ة املجتمع. لذا يمكن أن �ستعاض عنھ بجزاء من طبيعة مختلفة، جزاء مد�ي أو إداري مثال، وقد ت�ون تلك ا�جزاءات املختلفة أخف أو أشد 

 وقعا ع�� املخالف من العقو�ة الزجر�ة. 
9 AMZAZI, Mohieddine. Chapitre IV. Les promesses de la Constitution In : Essai sur le système pénal marocain [en ligne]. Rabat : Centre 

Jacques-Berque, 2013 (généré le 09 octobre 2019). Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/cjb/401> 
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ومما تجدر إلاشارة إليھ �� هذا السياق أن �عض ا�جرائم تكت�ىي خطورة بالغة و�قرر لها القانون 

ا�جنائي عقو�ات قاسية، لكن �عر�فها وتحديد عناصرها الت�و�نية ال يتسمان بالدقة الالزمة، مما ي��ك 

الباب مفتوحا للتوسع �� إعمالها وإلساءة املتا�عة واملؤاخذة من أجلها.  

يتعلق ألامر با�جنايات وا�جنح ضد أمن الدولة بما ف��ا املؤامرة. فهذه ا�جرائم تحتاج إ�� مراجعة 

جوهر�ة تل��م مبدأ الشرعية من�جا، وتفادي سوء التفس�� والتطبيق غاية.  

 من القانون ا�جنائي ا�حا�� ينص ع�� أنھ "يؤاخذ بجر�مة املس بالسالمة 206ول�ن �ان الفصل 

الداخلية للدولة، ويعاقب با�حبس من سنة إ�� خمس سنوات، وغرامة من ألف إ�� عشرة آالف درهم، 

من �سلم، بطر�ق مباشر أو غ�� مباشر، من �خص أو جماعة أجنبية، بأي صورة من الصور هبات أو 

هدايا أو قروضا أو أية فوائد أخرى مخصصة أو مستخدمة �ليا أو جزئيا لتسي�� أو تمو�ل �شاط أو 

 أو زعزعة والء املواطن�ندعاية من شأ��ا املساس بوحدة اململكة املغر�ية أو سياد��ا أو استقاللها 

زعزعة والء املواطن�ن "، فإن هذه العبارة ألاخ��ة حول للدولة املغر�ية وملؤسسات الشعب املغر�ي

للدولة املغر�ية وللمؤسسات، تفتح بحكم عدم دق��ا إم�انية استعمالها استعماال غ�� مناسب، وهو 

ما ينأى بالنص عن مبادئ الشرعية والضرورة والتوقعية الدقيقة ال�ي ينب�� بداهة أن يتسم ��ا 

�ل قانون . 

و�قت�ىي هذا �عديل هذا الفصل وتضييق نطاق تطبيقھ ح�ى ال �سري سوى ع�� ا�حاالت ألاشد 

خطورة واملحددة عناصرها بدقة بمقت�ىى القانون . 

وقد يكون من الضروري �� نفس السياق إضافة مقتضيات خاصة بالتحر�ض ع�� ارت�اب 

 مهما �ان نوعھ 10جناية أو جنحة أو فعل �عاقب عليھ القانون، والسيما التحر�ض ع�� العنف

وع�� الكراهية والتمي��، وذلك ا��جاما مع �ل من مقتضيات دستورنا واملادة العشر�ن من العهد 

الدو�� ا�خاص با�حقوق املدنية والسياسية. فالتحر�ض مفهوم فضفاض بطبيعتھ، لكن ال مناص 

من تحديده بكيفية صر�حة ودقيقة �� القانون ا�جنائي بحيث �شمل أفعال الدعاية، والتأث�� 

وال��ديد والضغط، والبد للقانون أن ينص ع�� ا�حاالت ال�ي �ساعد ف��ا �خص ع�� ارت�اب 

جناية أو جنحة أو يدفع إليھ أو ��جع عليھ. 

10  U.S code. Unannotated; title 18, crimes and criminal procedure parag 21.01 
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ونو�ىي أن يضاف فصل خاص بالعنف بالفضاء العمومي والتحر�ض عليھ �� سياق التظاهر أو 

املس بالنظام العام، عندما ي�ون هذا العنف خط��ا وغ�� متناسب، وأن ي�ون مفهوم العنف عاما من 

حيث آثاره بحيث �شمل حاالت املس بالسالمة البدنية أو املعنو�ة أو النفسية للفرد أو بملكيتھ وأمانھ.   
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التو�ات املؤطرة ملراجعة القانون اجلنايئ املغريب 

من املالحظ عموما أن القوان�ن ا�جنائية قد عرفت تطورا ملموسا �� ثالثة اتجاهات رئيسية: 

دس��ة أهم قواعدها، وتدو�لها، وتأثرها بالقانون املقارن . وقد عرف القانون ا�جنائي املغر�ي تطورا 

 بيد أن مس��ة إصالحھ ما زالت �� حاجة إ�� قفزات نوعية تؤدي ��ا 11�سبيا �� جميع هذه الاتجاهات.

إ�� مواكبة أعمق للركب ا�حضاري الذي ترسم معاملھ الك��ى معاي�� حقوق إلا�سان كما �عارف عل��ا 

املجتمع الدو��. 

دسرتة قوا�د القانون اجلنايئ املغريب بصفة �امة 

تتج�� دس��ة قواعد القانون ا�جنائي املغر�ي �� تضم�ن الدستور قواعد ��دف إ�� تمتيع �ل من 

يطالھ اختصاص القضاء املغر�ي با�حق �� محاكمة عادلة لئال يتم هدر حر�اتھ ألاساسية وحقوقھ 

املشروعة. وهذا الشق من املعاي�� يتعلق أساسا باإلجراءات ا�جنائية. لكن ثمة قواعد أخرى تنصب ع�� 

 وقواعد �سري ع�� قانو�ي الش�ل واملوضوع معا مثل النص ع�� �شبث اململكة 12قانون املوضوع.

املغر�ية بحقوق إلا�سان كما �� متعارف عل��ا عامليا وع�� اختيار اململكة �ش�ل ال رجعة فيھ لبناء دولة 

ديموقراطية �سودها ا�حق والقانون . و�مكن أن نضيف إ�� ما سبق نص الدستور ع�� مبدأ املساواة 

أمام القانون ومبدأ عدم رجعية القانون .  

ومن املقتضيات الدستور�ة ذات الصلة املباشرة بالقانون ا�جنائي و�ا�حقوق ال�ي يتو�� حماي��ا 

يمكن أن نذكر:  

)؛ 20ا�حق �� ا�حياة ووجوب حمايتھ بموجب القانون (ف.  -

مؤلف موجود باألن��نيت  Essai sur le système pénal marocain يراجع �� هذا الصدد محيي الدين أمزازي : 11

https://books.openedition.org/cjb/392?lang=fr 

 ق.ج.). 4 (الفصل 1962 ع�� مبدأ الشرعية �� القانون ا�جنائي وقد نص عليھ القانون ا�جنائي املغر�ي منذ صدوره سنة 2011 لم ينص دستور 12

لكن الدستور نص ع�� عدم رجعية القانون بصفة عامة أحد أهم تطبيقات املبدأ املذ�ور بما �� ذلك طبعا عدم رجعية القانون ا�جنائي. ومعلوم أن 

 عدم رجعية القانون ا�جنائي �� أحد أهم تطبيقات مبدأ شرعية التجر�م والعقاب.
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)؛ 21ا�حق �� السالمة ال�خصية لأل�خاص (ف.  -

)؛ 20ا�حق �� حماية املمتل�ات (ف.  -

ا�حق �� السالمة ا�جسدية والنفسية لأل�خاص، وحماي��م من أي معاملة قاسية أو ال  -

)؛ 22إ�سانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة، وحماي��م من التعذيب (ف. 

النص الوا�ح ع�� أن الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري من أخطر ا�جرائم  -

)؛ 23ال�ي يجب تجر�مها واملعاقبة عل��ا (ف. 

النص ع�� أن القانون �عاقب ع�� جر�مة إلابادة ا�جماعية وغ��ها من ا�جرائم ضد إلا�سانية  -

)؛ 23وجرائم ا�حرب و�افة الان��ا�ات ا�جسيمة واملمن�جة �حقوق إلا�سان (ف. 

)؛  23تجر�م التحر�ض ع�� العنصر�ة أو الكراهية أو العنف (ف.  -

تجر�م ومعاقبة �عض ا�جرائم ذات الطبيعة الاقتصادية واملالية وع�� رأسها املخالفات  -

)؛ 36 (ف. délit d’initiéاملتعلقة بتنازع املصا�ح واستغالل التسر�بات املتعلقة بالتنافس الن�يھ 

تجر�م ومعاقبة �ل أش�ال الانحراف املرتبط بنشاط إلادارات والهيئات العمومية و�استعمال  -

 )؛ 36املال املوجود تحت تصرفها و�إبرام الصفقات العمومية وتدب��ها (ف. 

الشطط �� استغالل مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحت�ار والهيمنة، و�ا�� املمارسات  -

 ). 36املخالفة ملبادئ املنافسة ا�حرة واملشروعة �� العالقات الاقتصادية (ف. 

مظاهر تدویل القانون اجلنايئ املغريب 

أما فيما يخص الاتجاه إ�� تدو�ل القانون ا�جنائي املغر�ي، فإنھ راجع إ�� الال��امات ال�ي رضيت 

اململكة املغر�ية بتحملها بموجب املعاهدات الدولية ال�ي صادقت عل��ا وخاصة املعاهدات املتعلقة 

بالقانون الدو�� �حقوق إلا�سان والقانون الدو�� إلا�سا�ي.  

و�� هذا السياق، البد من التذك�� بأن الدستور نص ع�� أن الاتفاقيات ال�ي صادق عل��ا املغرب 

�سمو ع�� التشريعات الداخلية بمجرد �شرها �� ا�جر�دة الرسمية. لكنھ اش��ط أن يتم ذلك السمو �� 

نطاق الدستور نفسھ وقوان�ن اململكة والهو�ة الوطنية الرا�خة. وقد أضافت أح�ام الدستور بأنھ 

ينب�� أن تتم مالءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات املعاهدات ال�ي صادق عل��ا املغرب.  

 



 
 املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان

13 
 2019 أكتو�ر 28                                       16/10مذكرة املجلس حول مشروع القانون رقم 

 

 

العوامل اليت حثث �ىل مالءمة القانون اجلنايئ املغريب مع االتفاقيات ا�ولیة اليت صادق 
�لهيا املغرب 

تت�خص أبرز تلك العوامل فيما ي��: 

أ�شطة املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان ومواقفھ وتوصياتھ؛  -

توصيات هيئة إلانصاف واملصا�حة؛  -

؛ 2004توصيات املناظرة الوطنية للسياسة ا�جنائية ال�ي ا�عقدت �� مدينة مكناس سنة  -

توصيات الهيئة العليا إلصالح منظومة العدالة؛  -

تفاعل اململكة املغر�ية مع مالحظات وتوصيات آليات تتبع تنفيذ �عهدات الدول ألاطراف ��  -

معاهدات حقوق إلا�سان ومع توصيات مجلس حقوق إلا�سان؛  

  تفاعل املجتمع املد�ي مع قضايا حقوق إلا�سان. -

 واملجلس الاستشاري �حقوق أ�شطة ومواقف وتوصيات املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان  )1

إلا�سان سابقا: لقد لعب املجلس �� صيغتيھ دورا رائدا �� تطو�ر قواعد القانون ا�جنائي 

�جعلها متالئمة مع أحدث معاي�� حقوق إلا�سان. وقد تم ذلك ع�� ألاخص عن طر�ق ��ييئ 

تقار�ر مفصلة حول مواضيع ذات صلة بالقانون ا�جنائي (وضعية ال�جون، الطب الشر��، 

التمي�� تجاه املرأة...) واملساهمة �� صياغة القوان�ن املتعلقة بالعدالة عموما والعدالة ا�جنائية 

ع�� ا�خصوص وتنظيم ندوات حول مواضيع لها عالقة بالقانون ا�جنائي (مثل عقو�ة 

إلاعدام). وفيما يتعلق مباشرة بالقانون ا�جنائي �ستوقفنا ع�� ا�خصوص التوصية ال�ي 

 وال�ي دعا ف��ا املجلس إ�� مراجعة 2004صدرت عن املجلس الاستشاري �حقوق إلا�سان سنة 

العديد من مقتضيات ذلك القانون قصد جعلها متالئمة مع املعاي�� الدولية ال�ي تحظر 

 الكراهية والعنف والتمي��. 

دراسة مهمة تم إعدادها بدعم من املجلس و�� نفس إلاطار ��جل أيضا بأن هناك 

 تتعلق بمالءمة مشروع قانون جنائي، �ان مهيأ آنذاك ولم يتم الاستشاري �حقوق إلا�سان

اعتماده، مع مبادئ وقواعد حقوق إلا�سان (منشورات املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان 
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 وقد دعت تلك الدراسة إ�� �عز�ز مالءمة القانون ا�جنائي املغر�ي مع مبادئھ العامة، 13).2012

ال�ي تحصنھ من مزالق ا�حيف والتسلط، وهو توجھ يوافق طبعا توجهات املعاي�� الدولية 

�حقوق إلا�سان. وقد رجحت الدراسة أر�عة مبادئ �جعلها املحرك ألاسا�ىي ملراجعة مقتضيات 

القانون ا�جنائي املغر�ي ��: مبدأ املساواة أمام القانون ومبدأ الشرعية ومبدأ عدم رجعية 

القانون ومبدأ الطبيعة ال�خصية للمسؤولية ا�جنائية. كما دعت الدراسة إ�� مراجعة 

مضمون ا�جرائم ومنظومة العقو�ات. وذلك من جهة أو�� لتحقيق مواكبة محتوى ا�جرائم 

لتطور املجتمع املغر�ي بحذف ما أصبح من ا�جرائم متجاوزا و�عديل ما هو �� حاجة إ�� �عديل 

واستحداث ما يلزم استحداثھ، ومن جهة ثانية إلعادة النظر �� العقو�ات بإسقاط الطبيعة 

ا�جنائية عن عدد من املخالفات والاتجاه نحو التقليص من شدة العقو�ات �� ا�جنايات 

وا�جنح اللهم إال �� ا�حاالت الاستثنائية ال�ي تتطلب الاحتفاظ �عقو�ة صارمة أو جعلها أك�� 

صرامة. وقد أشارت الدراسة أيضا، عن حق، إ�� اختالل التوازن املوجود �� مدونة القانون 

ا�جنائي ب�ن ا�جرائم الرامية إ�� حماية النظام العام وتلك ال�ي خصصت �حماية حقوق ألافراد 

وحر�ا��م. وهو ما �عطي الانطباع بأن املدونة تحرص ع�� حماية النظام السيا�ىي القائم إ�� 

حد �عيد ع�� حساب حماية حقوق وحر�ات ألافراد، مما يجعل ش�لها غ�� مساير التجاه 

القوان�ن الذي تجعل �� مقدمة اهتماما��ا ا�حرص ع�� حماية ا�حر�ات ألاساسية وحقوق 

ألافراد. وجدير بالذكر أن الدراسة رصدت م��رات الاختالل املذ�ور ور�طتھ ع�� ا�خصوص 

��دف حماية دواليب الدولة ال�ي �انت فتية ومهددة �عدم الاستقرار غداة حصول املغرب ع�� 

استقاللھ، وهو وضع لم �عد قائما �� الوقت الراهن مما يتع�ن معھ مراجعة التوجھ املتصلب 

الذي لم �عد هناك م��ر للتمسك بھ. وقد ان��ت الدراسة املذ�ورة إ�� تب�ي توصية هامة تن�ح 

بتقسيم قائمة ا�جرائم ال�ي وردت �� الكتاب الثالث من مدونة القانون ا�جنائي إ�� شق أول 

يتعلق ب"ا�جرائم ال�ي تمس بالس�� العادي أو ال�حيح للمؤسسات الدستور�ة" وشق ثان 

يتعلق ب"ا�جرائم ال�ي تمس با�حقوق وا�حر�ات ألاساسية للمواطن�ن". فهذه التوصية تحمل 

خطابا حيو�ا من وجهة مالءمة مدونة القانون ا�جنائي مع معاي�� حقوق إلا�سان، و�التا�� فإ��ا 

  14تمثل توصية ش�لية وجوهر�ة �� نفس الوقت.

 الدكتور إلادري�ىي العل�ي املشي�ىي "دراسة حول مالءمة مشروع القانون ا�جنائي مع املبادئ والقواعد املعتمدة �� منظومة حقوق إلا�سان". 13

 .2002مطبعة التومي 
 ع�� غرار ما يراه السيميائي الفر��ىي روالن بارت من تمازج الش�ل با�جوهر لدرجة يمكن القول معها بأن الش�ل هو ا�جوهر وا�جوهر هو الش�ل 14

وهو طرح وا�ح مثال �� مجال الشعر. و�عتقد أنھ هنا وا�ح �� مجال تقدير القيم ال�ي يراد حماي��ا والكيفية ال�ي تتم ��ا استعراض ومفصلة تلك 

  Roland Barthes «Mythologies» le Seuil 1957ا�حماية.
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وهناك مسألة ع�� جانب كب�� من ألاهمية من الزاو�ة القانونية والرمز�ة، بالنسبة لتوجھ 

املغرب نحو مالءمة قواعد القانون ا�جنائي مع آخر تطورات مس��ة حقوق إلا�سان، عرضت 

لها الدراسة و�� قضية �عارض عقو�ة إلاعدام مع ا�حق �� ا�حياة، حيث أوصت بإلغا��ا ولكن 

بطر�قة تدر�جية تبدأ بتقليص ال�جوء إل��ا �ش�ل ملموس �� أفق حذفها ��ائيا من قائمة 

ترسانة العقو�ات ومصادقة اململكة املغر�ية ع�� ال��وتو�ول الاختياري الثا�ي للعهد الدو�� 

 ومعلوم أن إلاش�الية ال�ي يطرحها �عارض عقو�ة إلاعدام مع 15ل�حقوق املدنية والسياسية.

 الذي أفرد 2011حماية ا�حق �� ا�حياة أصبحت أك�� وضوحا وحدة �� ظل مقتضيات دستور 

فصال خاصا �حماية ذلك ا�حق وهو ما لم يكن مطروحا بنفس الصيغة والوضوح إبان إنجاز 

الدراسة ال�ي نتحدث ع��ا. ناهيك عن الن�ج الوا�ح للمجتمع املد�ي �� اتجاه املطالبة بإلغاء 

  16عقو�ة إلاعدام.

: ال�ي صادق عل��ا صاحب ا�جاللة محمد السادس وأمر توصيات هيئة إلانصاف واملصا�حة )2

. 18، مع ت�ليف املجلس الاستشاري �حقوق إلا�سان بمتا�عة تفعيلها17بنشر تقر�رها ا�ختامي

وتأ�ي ع�� رأس تلك التوصيات ضرورة انضمام املغرب إ�� ال��وتو�ول الثا�ي للعهد الدو�� 

ل�حقوق املدنية والسياسية املتعلق بإلغاء عقو�ة إلاعدام، و�عز�ز ا�ح�امة ألامنية وا�حرص 

ع�� تب�ي واح��ام ضمانات املحاكمة العادلة وإصالح قوان�ن ال�جون وأوضاعها وتب�ي 

العقو�ات البديلة لتخفيف احتقان املؤسسات ال�جنية وتفادي الوصم الاجتما�� ومسايرة 

 فلسفة إصالح وتأهيل املخالف�ن ملقتضيات القانون ا�جنائي.

. 2004توصيات املناظرة الوطنية للسياسة ا�جنائية ال�ي ا�عقدت �� مدينة مكناس سنة  )3

وقد دعت إ�� "تب�ي سياسة جنائية مالئمة للواقع املغر�ي ومتفتحة ع�� التجارب املقارنة 

ومالئمة لالتفاقيات الدولية "وجعل اح��ام حقوق إلا�سان كما هو متعارف عليھ عامليا إطارا 

 ومن التوصيات ال�ي تفتقت ع��ا املناظرة ضرورة الاستغناء عن 19ل�ل مراجعة �شريعية".

العقو�ات السالبة ل�حر�ة القص��ة املدة لعدم جدواها لتطبيق أي برنامج للتأهيل، وضرورة 

تقو�ة دور قا�ىي تطبيق العقو�ات �� مجال إلاشراف ع�� كيفية تنفيذ العقو�ات، بما �� ذلك 

  من املؤلف املشار إليھ سابقا.147 و65 تراجع الصفحات  15
 .2002 �شرت هذه الدراسة سنة  16

  2006.17 يوليوز 30 �� خطاب عيد العرش 
  2006.18 يناير6 خطاب 

 "السياسة ا�جنائية باملغرب واقع وآفاق" اململكة املغر�ية وزارة العدل، منشورات جمعية �شر املعلومة القانونية والقضائية سلسل الندوات وألايام  19

 .558، ص. 2005، 4الدراسية العدد 
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تخو�لھ إم�انية استبدال العقو�ة السالبة ل�حر�ة �عقو�ات أخرى وإم�انية إيقاف تنفيذ 

 ومن جملة توصيات تلك الندوة أيضا مق��حات مهمة 20العقو�ات �� حق ال�جناء املر�ىى.

تتعلق بضرورة مراجعة كيفية تجر�م إصدار شيك بدون رصيد. وذلك �� أفق التخفيف من 

صرامة العقو�ات ال�ي تطالھ مع �عو�ضها بإجراءات أك�� مرونة ملعا�جة املشا�ل ال�ي يطرحها. 

وجدير بالذكر أن مساهمات املمارس�ن وا�خ��اء ال�ي تضمن��ا منشورات الندوة تظل، عالوة 

ع�� توصيات الندوة، منجما مهما يمكن أن �ستقى منھ توجهات وأف�ار مفيدة لتطو�ر قانوننا 

ا�جنائي. 

 ومن أهمها "العمل ع�� مالءمة التشريعات توصيات الهيئة العليا إلصالح منظومة العدالة: )4

الوطنية مع الدستور واملعاهدات الدولية ذات الصلة بم�افحة ا�جر�مة و�حقوق إلا�سان 

املصادق عل��ا واملنشورة". وقد وردت هذه التوصية ضمن التوصيات ا�جوهر�ة ال�ي تبن��ا 

الهيئة. و�عت�� توصيات الهيئة العليا إلصالح منظومة العدالة خارطة طر�ق وا�حة ومركزة 

ينب�� عدم إغفال مضمو��ا عند التصدي ألي إصالح مرتقب للقانون ا�جنائي. وقد صاغت 

الهيئة العليا أهدافا اس��اتيجية ك��ى إلصالح منظومة العدالة ثم قسم��ا إ�� أهداف رئيسية 

وأهداف فرعية. وقد انصب الهدف الرئي�ىي الثالث ع�� �عز�ز حماية ا�حقوق وا�حر�ات. وقد 

تم تفريع هذا الهدف، فيما يخص القانون ا�جنائي، �� شق�ن: يتعلق ألاول بضرورة "مراجعة 

السياسة ا�جنائية وإصالح سياسة التجر�م والعقاب" و�نصب الثا�ي ع�� ضرورة "تطو�ر 

سياسة التجر�م". وقد أقرت الهيئة عشر�ن توصية اعت����ا الوسيلة املالئمة لبلوغ الهدف�ن 

الفرعي�ن املشار إل��ما أعاله. وقد ركز الهدف الفر�� املتعلق بضرورة مراجعة السياسة 

ا�جنائية ع�� أهمية نزع التجر�م عن �عض ا�جرائم وتخفيض عقو�ة �عضها واستبدال عقو�ة 

البعض آلاخر بجزاءات غ�� زجر�ة. كما ركز الهدف الفر�� الثا�ي املتعلق بتطو�ر سياسة 

 وع�� مجموعة أخرى من إقرار بدائل للعقو�ات الزجر�ةالتجر�م ع�� ألاخص ع�� ضرورة 

التداب�� ال�ي ترمي إ�� تقليص صرامة العقو�ات الزجر�ة و�عز�ز سبل إعادة إدماج املح�وم 

 عل��م �عقو�ات زجر�ة �� أسرع وقت ممكن.

تفاعل اململكة املغر�ية مع مالحظات وتوصيات آليات تتبع تنفيذ �عهدات الدول ألاطراف  )5

تطبيقا للمقتضيات ال�ي �� معاهدات حقوق إلا�سان ومع توصيات مجلس حقوق إلا�سان: 

تنص عل��ا مواثيق عهود حقوق إلا�سان تقدم الدول ألاطراف �� تلك املعاهدات تقار�ر عن 

 .562 نفس املرجع ص.  20
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الوضعية الراهنة �حقوق إلا�سان بإقليمها و�عرضها ع�� �جان تتبع تنفيذ بنود تلك 

املعاهدات. وع�� إثر عرض التقار�ر ومناقشة مضمو��ا تتقدم تلك ال�جان بمالحظات وتوصيات 

��دف ع�� ا�خصوص إ�� ��جيع الدول ع�� القيام با�خطوات الالزمة لتحقيق مالءمة أو�� 

لتشريعا��ا مع أح�ام املعاهدة املعنية. و�� نفس السياق نذكر أيضا بأن املغرب سبق لھ أن 

. وقد 2012 د�سم�� 22 إ�� 15قبل ز�ارة املقرر ا�خاص لألمم املتحدة حول التعذيب. وذلك من 

وجھ هذا املقرر بدوره عدة توصيات للمملكة املغر�ية. كما وجهت إ�� املغرب توصيات من 

طرف مجموعة العمل حول الاختفاء القسري ال�ي �شتغل �� إطار املساطر ا�خاصة ال�ي 

أحدث��ا �جنة حقوق إلا�سان ال�ي عوضها الحقا مجلس حقوق إلا�سان. كما تم أيضا توجيھ 

توصيات للمملكة املغر�ية من طرف مجلس حقوق إلا�سان �� إطار مسطرة الاستعراض 

 وسنش�� إ�� أهم تلك 2017.21 و2012 و2008الدوري الشامل الذي أجر�ت سنوات 

 التوصيات ضمن التحليالت املتعلقة باملوضوع الذي انصبت عليھ.

 عرفت منظمات املجتمع تفاعل املجتمع املد�ي املغر�ي والدو�� مع قضايا حقوق إلا�سان: )6

املد�ي املغر�ي املهتمة بحقوق إلا�سان تزايدا م�حوظا بدءا من مس��ل التسعينيات. كما أن 

�شاطها �� تزايد. ومن ب�ن هذه املنظمات من تركز اهتمامها ع�� مواضيع وثيقة الصلة بالقانون 

ا�جنائي وحقوق إلا�سان معا. والبد أن نذكر باع��از بأن �عض التعديالت ال�ي �حقت قواعد 

القانون ا�جنائي املغر�ي املتعلقة بحماية املرأة من العنف قد  لعب تكتل املجتمع املد�ي املغر�ي 

دورا رائدا �� بلور��ا والدفع إ�� تبن��ا. 

تأٔ�ر القانون اجلنايئ املغريب �لقانون اجلنايئ املقارن 

بالنسبة لتأثر القوان�ن ا�جنائية الوطنية عموما بالقانون ا�جنائي املقارن ال شك أن هناك تالقحا 

 civilب�ن القوان�ن ال�ي تنت�ي إ�� نفس النظام القانو�ي الالتي�ي ا�جرما�ي أو العر�� ألانجلوساكسو�ي 

law, common law) ومن نافلة القول التأكيد أن قانوننا ا�جنائي قد تأثر منذ انطالقتھ بالقانون .(

الفر��ىي املستقى من قوان�ن نابليون . وقد ظل ذلك التأثر حاضرا �� التعديالت ال�ي �حقت املدونة 

ا�جنائية الحقا. 

21  https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/MAIndex.aspx 
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�� ضوء ما سبق يتب�ن أن مشروع القانون ا�جنائي ينب�� أن ينطلق من محددات مهمة يمكن 

ت�خيصها �� محور�ن أساس�ن. 

 

حمورا تقيمي املرشوع 

 و�عبارة أخرى أوال تقييم ما صاغھ واضعو املشروع من زاو�ة مالءمتھ مع معاي�� حقوق إلا�سان.-

تقييم محتوى املشروع مضمونا وشكال. وهذه مسألة ال تتطلب سوى مقابلة ما هو مق��ح باملشروع 

مع القواعد ال�ي تحكمھ ضمن معاي�� حقوق إلا�سان. فضال عن أ��ا من حيث الش�ل يمكن أن 

تنصب ع�� �ل مق�ىى ع�� حدة بتفصيل او تكتفي بالتعليق ع�� الاتجاه العام الذي تتبناه 

مجموعة من�جمة من املقتضيات. 

ثانيا رصد الثغرات ال�ي ما زال ع�� املشرع أن يمألها ل�ي تكون مقتضيات القانون ا�جنائي املغر�ي -

ذلك أن واض�� املشروع عا�جوا �عض الاختالالت ال�ي أك�� مالءمة مع معاي�� حقوق إلا�سان. 

أصبحت من منظورهم �ستد�� تدخال عاجال للمشرع (كتغ�� الواقع الاقتصادي والاجتما�� املغر�ي 

بالنسبة للعقو�ات املقررة حاليا �� صلب القانون ا�جنائي املغر�ي، أو إيجاد حلول ملش�ل اكتظاظ 

ال�جون، أو التصدي للتمي�� الذي ي�حق املرأة). بيد أن جرد وتحديد قائمة ما يتع�ن مراجعتھ أو 

عدم مراجعتھ �� ظرف مع�ن ال يقومان فقط ع�� اعتبارات متعلقة بمدى مالءمة القواعد 

القانونية مع حقوق إلا�سان أو ح�ى مع متطلبات العدالة وإلانصاف. بل إ��ما يتأثران أيضا 

باعتبارات متعددة: سياسية واجتماعية وثقافية، باعتبارها مسألة بد��ية �� �ل عملية �غي�� وتطو�ر 

للقوان�ن تتم �� إطار �شار�ي متعدد املشارب والتوجهات الفكر�ة وألايديولوجية. والنتيجة ا�حتمية 

لهذا املعطى ألاسا�ىي �� خضوع قائمة ما �ستد�� املراجعة وإلاصالح لغر�لة يلعب ف��ا واقع مواز�ن 

القوى السياسية والثقافية وألايديولوجية واختالف املرجعيات الفكر�ة دورا مهما. وهو ما يفسر 

حضور مواضيع معينة �� صلب تلك القائمة وغياب مواضيع أخرى بصرف النظر عن أهمية �ل 

من ا�حاضر والغائب (أو املغيب).  

ومن ثم فإن عملية التقييم ينب�� أن تحرص ع�� الال��ام باملن�ج العل�ي الذي يرتكز ع�� 

املوضوعية والوضوح وذلك دون إغفال لبعدها الغائي الذي يرمي إ�� تمتيع الفرد بأق�ىى ما يمكن من 

ا�حر�ات وا�حقوق �� نطاق مجتمع ديموقراطي. و�� هذا الشأن يتع�ن إبراز فكرة أساسية عند التصدي 
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ملهمة مالءمة قانوننا ا�جنائي مع املعاي�� الدولية �حقوق إلا�سان. تلك الفكرة املحور�ة �� أن املجلس 

الوط�ي �حقوق إلا�سان هو قطب الر�� �� مجال تنمية وحماية تلك ا�حقوق �� بلدنا. وقد أسندت لھ 

بموجب الدستور مهمة العمل ع�� الدفاع ع��ا والوقاية من ان��اكها. لذا فإن اق��احاتھ البد أن ت�ون 

رائدة وعملية وواقعية وأن تفتح آفاقا واسعة نحو ما ينب�� أن ي�ون .  

مهنجیة مذ�رة ا�لس 

اعتمدنا �� صياغة مذكرة املجلس ع�� ال��اكم املعر�� والبح�ي الذي أنجزه سواء املجلس الاستشاري أو 

الوط�ي �حقوق إلا�سان، وع�� توصيات الندوات الوطنية ذات الصلة باملوضوع وع�� ا�حوار الوط�ي 

حول العدالة والال��امات الدولية، وكذلك الاج��ادات القضائية بما ف��ا ألاورو�ية وألامر�كية و�ناء ع�� 

النقاشات والتداول ما ب�ن فر�ق عمل تحت إشراف رئيسة املجلس، وضم خ��اء مشهود لهم بالكفاءة 

. 22القانونية وطنيا ودوليا

 رأيھ بخصوص 2016و�جب التذك�� بأن املجلس قد استجاب لطلب رأي من قبل ال��ملان، وقدم سنة 

�عديل مقتضيات القانون ا�جنائي. 

 مع �عميق مضمونھ �� ضوء 2016و�تقدم اليوم بمذكرة تفصيلية اعتمادا ع�� رأي املجلس لسنة 

مستجدات طارئة ع�� املستوى الوط�ي.  

 وتم �شرها �� ا�جر�دة الرسمية. جرد قائمة املعاهدات ال�ي صادق عل��ا املغربكما تم 

 ال�ي صادقت عل��ا ملعاهدات حقوق إلا�سانوما دام املخاطب ألاسا�ىي للمملكة املغر�ية بالنسبة  -

هو آليات مراقبة وتتبع تنفيذ الال��امات ال�ي تلق��ا تلك املعاهدات ع�� عاتق املغرب فينب�� القيام 

بجرد دقيق ل�ل التوصيات ال�ي وجهت للمملكة املغر�ية سواء أعر�ت عن تقبلها أو رفضها 

ملضمو��ا. و�تع�ن أن يتم التمي�� �� إطار ذلك التصنيف ب�ن مالحظات وتوصيات �جان املعاهدات 

و��ن توصيات مجلس حقوق إلا�سان املوجهة إ�� بلدنا �� إطار مسطرة الاستعراض الدوري 

الشامل (يتم جرد �ل صنف �� جدول خاص بھ).  

 �� التوصيات الهامة ال�ي أصدر��ا الهيئات ال�ي تم �عدادها سالفاتم ألاخذ �ع�ن الاعتبار  -

 ال�ي تم إنجازها �� املجاالت ال�ي انصبت عل��ا باألبحاث العلميةمقدمة هذه املذكرة، والاستئناس 

 التعديالت أو أغفل��ا �� نظرنا.

22
، عضو سابق باملجلس ومستشار خاص للمدعية العامة للمحكمة ا�جنائية الدولية رئيس �جنة معاهدة ألامم عياط يت�ون فر�ق العمل خاصة  من ألاستاذ محمد  

 املتحدة املتعلقة باالختفاء القسري وألاستاذ مصطفى الناوي مدير الشؤون القانونية باملجلس.
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املواضیع اليت �س�تدعي الوقوف عندها 

بإطاللة سريعة ع�� مقتضيات �عديالت القانون ا�جنائي املق��حة يتب�ن أن املواضيع ال�ي 

�ستد�� الوقوف عندها من منظور مدى مالءمة املشروع مع معاي�� حقوق إلا�سان يتعلق جانب م��ا 

باملستجدات ال�ي ��م التجر�م وجانب آخر باملستجدات ال�ي ��م العقو�ة.
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املس�ت�دات اليت تتعلق �لتجرمي 

نتعرض �� هذه املستجدات للمواضيع التالية نظرا ألهمي��ا البالغة: 

جر�مة التعذيب،   -

إلابادة ا�جماعية وا�جرائم ضد إلا�سانية وجرائم ا�حرب،  -

الاختفاء القسري،  -

إلاجهاض،  -

ان��اك آلاداب،  -

م�افحة إلاجرام املنظم،   -

��ر�ب املهاجر�ن.  -

جرمية التعذیب 

 بالتعذيب يقصد"  من مدونة القانون ا�جنائي ا�حالية التعذيب كما ي��231/1عرف الفصل 

 عمومي موظف عمدا يرتكبھ نف�ىي أو جسدي شديد عذاب أو ألم عنھ ينتج فعل �ل الفرع، هذا بمفهوم

 آخر �خص إرغام أو إرغامھ أو لتخو�فھ �خص حق �� عنھ، �سكت أو عليھ يوافق أو عليھ يحرض أو

 أو هو ارتكبھ أنھ �� �شتبھ أو ارتكبھ عمل ع�� معاقبتھ ��دف اع��اف أو بيانات أو بمعلومات إلادالء ع��

 �ان أيا التمي�� ع�� يقوم ألاسباب من سبب ألي العذاب أو ألالم هذا مثل ي�حق عندما أو آخر، �خص

  23 ".نوعھ

وقد أضاف التعديل الذي �حق هذا الفصل إ�� �عر�ف املوظف "أي �خص آخر يتصرف 

بصفتھ الرسمية". وهو �عديل إيجا�ي من وجهت�ن. الوجهة ألاو�� هو أنھ أصبح أك�� ا��جاما مع نص 

 الوجهة 24 من معاهدة ألامم املتحدة ملناهضة التعذيب ال�ي �ستعمل أيضا نفس الصياغة.1املادة 

، وذلك 231-8 إ�� 231-1أضيفت إ�� الفرع الثالث من الباب الثا�ي من ا�جزء ألاول من الكتاب الثالث من القانون ا�جنائي ح�ام الفصول من  . 23

 .  متعلق بتغي�� وتتميم مجموعة القانون ا�جنائي43.04بمقت�ىى املادة الثالثة من القانون رقم 
ألغراض هذه الاتفاقية، يقصد "بالتعذيب" أي عمل ينتج عنھ ألم أو عذاب شديد، جسديا �ان أم عقليا، ي�حق عمدا ��خص ما بقصد   "1 .  24

ا�حصول من هذا ال�خص، أو من �خص ثالث، ع�� معلومات أو ع�� اع��اف، أو معاقبتھ ع�� عمل ارتكبھ أو �شتبھ �� أنھ ارتكبھ، هو أو �خص 

ثالث أو تخو�فھ أو إرغامھ هو أو أي �خص ثالث - أو عندما ي�حق مثل هذا ألالم أو العذاب ألي سبب من ألاسباب يقوم ع�� التمي�� أيا �ان نوعھ، أو 
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الثانية �� توسيع نطاق حماية �حايا التعذيب من منطلق توسيع دائرة من يمكن أن �سأل عنھ 

جنائيا. قد يقول قائل هنا إن التعر�ف ال �ستوعب سوء املعاملة أو العقو�ة القاسية أو الالإ�سانية أو 

املهينة، و�ضيف أن املعاهدة نفسها لم �عرف تلك املعاملة أو العقو�ة القاسية أو الالإ�سانية أو املهينة 

وأن م��ر ذلك هو صعو�ة �عر�فها أل��ا تتخذ صورا يصعب �عدادها وحصرها.  

ومع ذلك، فمما ال شك فيھ أن التعذيب قد يتخذ �� �عض ألاحيان طا�عا "ال ماديا" يجعلھ أك�� 

تأث��ا من الناحيت�ن املعنو�ة والنفسية، مما �ستوجب تضم�ن هذه ألا�عاد �� النص القانو�ي الذي 

يجرم التعذيب باعتباره فعال ماديا يخلف آثارا مادية وعضو�ة. وفضال عن ذلك، فإن مبدأ الشرعية 

يحتم ع�� املشرع ا�جنائي تحديد ألافعال بأر�ا��ا وعناصرها الت�و�نية املستوعبة ل�افة صورها.  

ومما يجعل من تضم�ن سوء املعاملة واملعاملة القاسية أو الالإ�سانية أو املهينة ضرورة �� 

هذا السياق أن املشروع لم ي��دد �� تجر�مها دون �عر�فها �� مواضع أخرى (مثال �� الفصل 

 ضمن جملة جرائم ا�حرب).  5 الفقرة 448/9. وكذلك �� الفصل 231/17

وعالوة ع�� �ل ذلك، فإن إيراد هذه ألافعال �� سياق تجر�م التعذيب سوف �ش�ل مبادرة 

استباقية مشرقة من قبل املشرع املغر�ي وفتحا ملهما لتشريعات أخرى، وتحف��ا للعمل القضائي 

و�اعثا ع�� تطور الاج��اد القضائي وإشعاعھ. و�جدر بنا أن �ش�� �� هذا السياق إ�� ما يحققھ اج��اد 

 25قضاة املحكمة ألاورو�ية �حقوق إلا�سان �� هذا املجال.

ومن جانب آخر، فإن املقتضيات املتعلقة بالتعذيب نفسھ تبقى �� حاجة إ�� املز�د من التدقيق 

واملالءمة مع معاي�� ألاممية ال�ي تحظر التعذيب. وذلك من الوجهات املبينة أسفلھ:  

ضرورة النص ع�� مسؤولية الرؤساء عن ا�جرائم ال�ي يرتك��ا مرؤوسوهم. وذلك حسب  )1

املعاي�� الدولية لذلك التجر�م. وتتأسس تلك املسؤولية ع�� إهمال القيام بواجب ملقى ع�� 

يحرض عليھ أو يوافق عليھ أو �سكت عنھ موظف رس�ي أو أي �خص آخر يتصرف بصفتھ الرسمية. وال يتضمن ذلك ألالم أو العذاب النا�ىئ فقط 

 .عن عقو�ات قانونية أو املالزم لهذه العقو�ات أو الذي ي�ون نتيجة عرضية لها

  .ال تخل هذه املادة بأي صك دو�� أو �شريع وط�ي يتضمن أو يمكن أن يتضمن أح�اما ذات تطبيق أشمل" 2  
25   Cour européenne des droits de l'homme, Soering / Royaume-Uni, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 161, paragraphe 78. 

Cour européenne des droits de l'homme, 12 octobre 2006, J.L.M.B., 2006/39, p. 1704. 

Cour européenne des droits de l'homme, Selmouni / France, arrêt du 28 juillet 1999 [GC], paragraphe 101, Recueil 1999-V. 
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عاتق الرئيس وهو تأط�� املرؤوس �ش�ل يمنعھ من ارت�اب جر�مة ع�� جانب كب�� من 

ا�خطورة. ومناط تلك املسؤولية هو علم الرئيس أو واجبھ بأن �علم (أي العلم املف��ض) بحكم 

وضعيتھ كرئيس، بأن املرؤوس ع�� وشك ارت�اب ا�جر�مة أو قد ارتك��ا فعال ومع ذلك لم يقم 

   nécessaires et بالواجب امللقى ع�� عاتقھ باتخاذ إلاجراءات الضرور�ة واملعقولة 

raisonnables .ل�حيلولة دون ارت�اب ا�جرم أو معاقبة مرتكبھ  

ضرورة النص ع�� أن ألاوامر الصادرة عن الرؤساء الرت�اب جر�مة التعذيب ال تنفي مسؤولية  )2

 املادة املذكورة 26 من املعاهدة ألاممية �حضر التعذيب).2/3املرؤوس الذي يطيعها (املادة 

 تنص ع�� ما ي��:

ال يجوز التذرع باألوامر الصادرة عن موظف�ن أع�� مرتبة أو عن سلطة عامة كم��ر للتعذيب".   "

وصياغة هذا النص �� تقديرنا وا�حة ومؤدية للمع�ى املطلوب �ش�ل يتوافق مع مبدأ الشرعية. 

 لذلك، فمن املحبذ أن �ستق��ا املشرع حرفيا من املعاهدة تالفيا ل�ل لبس أو سوء تفس��.

 من ق.ج. ينص ع�� 124طبعا يمكن القول بأنھ ال ضرورة إلضافة هذا املقت�ىى، ألن الفصل 

أسباب ت��ير ا�جرائم عموما. وهو يق�ىي �� فقرتھ ألاو�� بأن ا�جر�مة ت�ون م��رة (وال �عاقب عل��ا إذن) 

عندما ي�ون الفعل الذي قام بھ املرؤوس قد أوجبھ القانون وأمرت بھ السلطة الشرعية. لكن هذه 

مسألة مناقشة خاصة عندما ال ي�ون متيسرا ع�� املرؤوس أن يتأكد من شرعية ألامر املوجھ إليھ. و�� 

 231/1�افة ألاحوال يبدو أن من ألافضل واملفيد أن ينص املشرع ع�� هذه القاعدة �� صلب الفصل 

. وذلك 124املعدل الذي نتحدث عنھ هنا عوض أن يكتفي باإلحالة الصر�حة أو الضمنية ع�� الفصل 

نظرا �خطورة جر�مة التعذيب وللمز�د من تحسيس القا�ىي بذلك والتأكد من أنھ سوف �ستحضر 

 ا�حكم املتعلق با�عدام سبب الت��ير بالنسبة للمرؤوس الذي ينفذ أمرا بالتعذيب.   

عالوة ع�� ذلك، يتع�ن ع�� املشرع املغر�ي أن يقرر عدم تقادم جر�مة التعذيب.  وذلك  

اعتبارا ل�خطورة البالغة لهذه ا�جر�مة وا��جاما مع التوصية ال�ي وجه��ا �جنة معاهدة مناهضة 

  27التعذيب للمملكة املغر�ية.

يتع�ن ع�� املشرع املغر�ي أال يقتصر ع�� تجر�م التعذيب الذي يرتكب من لدن "موظف رسمي  )3

أو �خص يتصرف بصفتھ الرسمية"، ألن نفس ألافعال املادية ال�ي تدخل �� تكو�ن التعذيب 

يمكن أن يرتك��ا "موظف رسمي أو �خص يتصرف بصفتھ الرسمية" و�مكن أن ترتكب من 

 ).CAT/C/MAR/CO/4 21/12/2011. (2011 يوافق هذا الطرح توصية وجه��ا إ�� اململكة املغر�ية �جنة معاهدة حظر التعذيب  26
  نفس املرجع السابق.27
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قبل جهة أو جهات ال عالقة لها باألجهزة الرسمية. هناك حاالت كث��ة تصدر ف��ا تلك ألافعال 

عن عصابات إجرامية منظمة أو ميليشيات مناهضة للدولة. وقد تق��ف ألافعال املادية ال�ي 

 تدخل �� تكو�ن جر�مة التعذيب من قبل �خص ليس لھ عالقة بأي جهاز رسمي أو غ�� رسمي. 

ّوِن عادة جر�مة التعذيب ح�ى عندما ت�ون 
َ
�

ُ
لذا نق��ح إضافة نص يجرم ألافعال املادية ال�ي ت

  28صادرة عن �خص ليس لھ أي عالقة بالدولة.

ونورد مؤ�دات هذا الطرح فيما ي��: 

  أوال من الناحية الواقعية نالحظ أن ألافعال ال�ي يمكن تكييفها بأ��ا �عذيب فيما لو ارتكبت من

قبل "موظف رس�ي أو �خص يتصرف بصفتھ الرسمية" من شأ��ا أن �سبب نفس ألالم ونفس 

املعاناة ل�حي��ا ولو لم يكن ملرتك��ا أي عالقة بالدولة. فمن يتم ضر�ھ ضر�ا م��حا أو �عر�ضھ 

لصدمات كهر�ائية أو الاعتداء عليھ جنسيا يتعرض لنفس ألاذى ويشعر بنفس باأللم امل��ح أيا 

�انت هو�ة أو وضعية من �عتدي عليھ بصرف النظر عن ارتباطھ أو عدم ارتباطھ بجهاز رس�ي. 

  من الناحية القانونية، هناك واجب ملقى ع�� عاتق الدولة بأن تح�ي سالمة مواطن��ا و�افة من

تمتد إل��م والي��ا من �ل الافعال ال�ي �ش�ل �عديا ع�� سالم��م ا�جسدية والنفسية. وقد يقال 

بأن الدولة تقوم بذلك فعال عندما تجرم أصنافا عديدة من الاعتداء ع�� ألا�خاص مثل القتل 

 وهو دفع �حيح 29والضرب وا�جرح والاغتصاب وهتك العرض وتحرص ع�� متا�عة مرتكب��ا.

لكنھ ليس �افيا الستبعاد تب�ي النص ا�خاص الذي نق��حھ، ألن ألافعال املادية ال�ي يت�ون م��ا 

التعذيب تتصف عادة بخصائص قلما تتوفر �� بقية ا�جرائم ضد ألا�خاص. ومن جملة تلك 

ا�خصائص أ��ا كث��ا ما توقع ع�� �خص محتجز، وأ��ا تتكرر، وأ��ا تتم�� بطا�ع وح�ىي ممزوج 

أحيانا بالتشفي والتلذذ بألم ال�حية، وأ��ا دائما ترتكب عمدا أو �سبق إصرار. لذا يحسن 

تمي��ها عن بقية جرائم الاعتداء ع�� ألا�خاص. 

  نفس الاتجاه، قررت �جنة حقوق إلا�سان (ا�خاصة بالعهد الدو�� ل�حقوق املدنية ��

والسياسية) بأن "ع�� الدولة أن تضمن ل�ل �خص، عن طر�ق إجراءات �شريعية وغ��ها من 

حضر التعذيب وكذا �� النص الذي تبناه املشروع يمكن 1984 ممن معاهدة 1العناصر الت�و�نية �جر�مة التعذيب كما يمكن استخالصها من املادة  28

ت�خيصها فيما ي��:  

ـ إيقاع ألم شديد بد�ي أو نف�ىي ع�� �خص مع�ن (هو �حية التعذيب)، 

ـ القيام بذلك بصفة مباشرة أو غ�� مباشرة من طرف موظف عمومي،  

ـ القيام بذلك من أجل غاية محددة (تتمثل �� أغلب ألاحوال �� ا�حصول ع�� معلومات من طرف �حية التعذيب وقد ت�ون غاية أخرى مرتبطة 

 بالتمي��)،

  الاغتصاب وهتك العرض ندعو إ�� اعتبارهما من ا�جرائم ال�ي تقع ع�� ألا�خاص وليس فقط جرائم تتعلق بان��اك آلاداب. 29
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 (التعذيب واملعاملة 7 واملادة 6إلاجراءات، حماية من جميع ألافعال املحظورة بموجب املادة 

الالإ�سانية) سواء ارتكبت من قبل موظف�ن �� إطار عملهم أو خارج ذلك إلاطار أو من قبل 

  30ا�خواص".

  كما قضت املحكمة ألاورو�ية �حقوق إلا�سان بأن ع�� الدول أن تح�ي ألا�خاص من التعذيب

سواء أ�ان مرتكبا من لدن موظف عمومي أو من لدن ا�خواص. وقررت �� هذا الاتجاه بأن 

اململكة املتحدة خرقت املقتضيات ال�ي تحظر التعذيب واملعاملة الالإ�سانية الواردة �� املعاهدة 

ألاورو�ية �حقوق إلا�سان ل�و��ا لم �سن �شريعا يح�ي طفال من الاعتداء الذي يقع عليھ 

  31بالعصا من طرف جده.

  ومن املعلوم أن القانون الدو�� يضع ع�� عاتق الدولة حماية ألا�خاص الذين يوجدون تحت

والي��ا والتدخل إلايجا�ي لضمان تلك ا�حماية. ومن هذا املنطلق قضت املحكمة ع�� ألامر�كية 

�حقوق إلا�سان بأن "الفعل غ�� املشروع الذي يخرق حقوق إلا�سان، والذي ال ينسب ابتداء 

للدولة (مثال ألنھ ارتكب من طرف �خص خاص أو ألن مرتكبھ ظل مجهوال) يمكن أن يؤدي إ�� 

املسؤولية الدولية للدولة، ليس اعتبارا للفعل بذاتھ ولكن ألن الدولة لم تقم با�حرص املطلوب 

 32ل�ي تحول دون حدوث ا�خرق أو اتخاذ إلاجراءات الالزمة كما تنص عليھ الاتفاقية".

  وذلك هو نفس ما ارتأتھ املقررة ا�خاصة بمسألة العنف ضد النساء، حيث أكدت أن الدولة

 33يمكن أن �عت�� مشاركة إذا لم تضمن ا�حماية تجاه ا�خواص الذين يخرقون حقوق إلا�سان.

  يالحظ أيضا أن أخد الاعتبارات السالفة الذكر �ع�ن الاعتبار هو ما دعا املشرع الفر��ىي إ�� أن

 222ـ1) �� املادة torture et actes de barbarieيقرن تجر�م التعذيب بتجر�م ألافعال الوحشية (

من مدونة القانون ا�جنائي الفر��ىي. ومن املمكن الرجوع إ�� املادة املذ�ورة واستلهامها �� هذا 

املجال. فهذه املادة تنص ببساطة ع�� ما ي��: 

 34 "�عاقب من �عرض �خصا للتعذيب أو ألعمال وحشية بال�جن خمسة عشر سنة".

  من العهد الدو�� ل�حقوق السياسية واملدنية. 7 املتعلق باملادة 20 التعليق العام رقم 30 
31   A. c. Royaume-Uni (requête 25599/94), jugement du 23 septembre 1998 
32   Velásquez-Rodriguez, (ser.C.) n° 4, jugement du 29 juillet 1988, § 172. 

33  7. E/CN.4/1996/53, § 32. بالنسبة ل�ل املقررات وألاح�ام السابقة يمكن مراجعة 

https://www.amnesty.org/download/Documents/120000/act400012001fr.pdf 

34 Article 222-1 du code pénal français : « Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze 

ans de réclusion criminelle ». 
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إال�دة امجلاعیة واجلرامئ ضد إال�سانیة وجرامئ احلرب 

إن املشروع يجرم إلابادة ا�جماعية وا�جرائم ضد إلا�سانية وجرائم ا�حرب. وهذا مكسب مهم 

. وهو أيضا تقدم ملموس �� مجال 2011�ستحق التنو�ھ، خاصة وأنھ يتوافق مع مستجدات دستور 

تطعيم قانوننا ا�جنائي باملعاي�� الدولية �� مجال م�افحة إلاجرام الدو�� الذي ال �ستسيغھ ضم�� 

إلا�سانية جمعاء.  

وما دام ألامر يتعلق بجرائم ورد النص عل��ا وتحديد عناصرها الت�و�نية �� نصوص القانون 

الدو�� إلا�سا�ي، و�تو�� املشرع ا�جنائي إدراجها وإدماجها �� القانون الوط�ي، فإن من املحبذ، من باب 

الاقتصاد �� العملية التشريعية والتما�� مع املقتضيات الدولية، أن يتم نقلها شكال ومضمونا 

وإدراجها �� السياق املناسب لها ضمن هذا القانون، مع النص �� إطار مقت�ىى عام �شملها جميعها 

ع�� عدم تقادمها. 

 تنص ع�� أن أفعال إلابادة ا�جماعية �� 35فاملــادة الثانية من اتفاقية حظر إلابادة ا�جماعية

ألافعال املرتكبة بقصد التدم�� الك�� أو ا�جزئي �جماعة قومية أو إثنية أو عنصر�ة أو دينية، بصف��ا 

 :هذ، واملتمثلة ��

 أ ) قتل أعضاء من ا�جماعة؛

 ب) إ�حاق أذى جسدي أو رو�� خط�� بأعضاء من ا�جماعة؛

؛
ً
 أو جزئيا

ً
، لظروف معيشية يراد ��ا تدم��ها املادي �ليا

ً
 ج) إخضاع ا�جماعة، عمدا

 د) فرض تداب�� �س��دف ا�حؤول دون إنجاب ألاطفال داخل ا�جماعة؛

 .هـ) نقل أطفال من ا�جماعة، عنوة، إ�� جماعة أخرى 

 كما تنص املــادة الثالثة ع�� أن املعاقبة ع�� إلابادة ا�جماعية �شمل: 

 أ ) إلابادة ا�جماعية؛ 

 ب) التآمر ع�� ارت�اب إلابادة ا�جماعية؛

 ج) التحر�ض املباشر والعل�ي ع�� ارت�اب إلابادة ا�جماعية؛

 د) محاولة ارت�اب إلابادة ا�جماعية؛

 هـ) الاش��اك �� إلابادة ا�جماعية؛

 

  1948 دجن�� 9) املؤرخ �� 3 ألف (د-260 اتفاقية منع جر�مة إلابادة ا�جماعية واملعاقبة عل��ا، تم إقرارها بموجب قرار ا�جمعية العامة عدد  35
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أما ا�جرائم ضد إلا�سانية فيمكن استلهام �عر�فها من نظام روما ألاسا�ىي للمحكمة ا�جنائية 

 الذي ينص �� املادة السا�عة منھ (الفقرة ألاو��) ع�� أن عددا من ألافعال �عت�� “جر�مة ضد 36الدولية

إلا�سانية” م�ى ارتكبت �� إطار �جوم واسع النطاق أو م���� موجھ ضد أية مجموعة من الس�ان 

املدني�ن، وعن علم بال�جوم، ثم �عدد �� املواد املتفرعة ع��ا تلك ألافعال و�ب�ن عناصرها الت�و�نية 

وأر�ا��ا. وهذه ألافعال ��: القتل العمد؛ إلابادة؛ الاس��قاق؛ ترحيل الس�ان أو النقل القسري للس�ان؛ 

ال�جن أو غ��ه من ا�حرمان الشديد من ا�حر�ة البدنية؛ التعذيب؛ الاغتصاب؛ الاستعباد ا�جن�ىي؛ 

إلاكراه ع�� البغاء؛ ا�حمل القسري؛ التعقيم القسري؛ العنف ا�جن�ىي؛ الاضطهاد؛ الاختفاء القسري؛ 

) ك 1 (7الفصل العنصري؛ ألافعال الالإ�سانية ألاخرى املحددة �� املادة 

و�خصوص جرائم ا�حرب كذلك، فإن من املحبذ تب�ي �عر�فها وتحديد عناصرها وأر�ا��ا كما 

 وردا �� املادة الثامنة وما يل��ا من نظام روما. 

�ختفاء القرسي 

و�و�ىي املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان باستباق توصيات �جنة املعاهدة، ال�ي ستتدارس قر�با 

. فاملغرب لم يقدم �حد 37تقر�ر اململكة املغر�ية بخصوص إعمال مقتضيات معاهدة الاختفاء القسري 

آلان تقر�ره ل�جنة املعاهدة، وهو ع�� أهبة القيام بذلك �� املستقبل القر�ب. لذا يتع�ن اغتنام فرصة 

�عديل القانون ا�جنائي الستباق املالحظات والتوصيات ال�ي سوف توجهها �جنة معاهدة ا�حماية من 

الاختفاء القسري للمملكة املغر�ية. ومن هذا املنظور، ��جل املالحظات التالية:  

)، و�� مسألة إيجابية ألن معاهدة ألامم املتحدة 231/9تم �عر�ف الاختفاء القسري �� (ف.  )1

 تفرض ع�� أطرافها أن يجرموا الاختفاء القسري �� صلب �شريعا��م. 

إن معاهدة ألامم املتحدة تفرض ع�� أطرافها أيضا أن يجرموا الاختفاء القسري �� صلب  )2

�شريعا��م عندما �ش�ل جر�مة ضد إلا�سانية. و�ما أن املشروع ينص ع�� ا�جرائم ضد 

 إلا�سانية فإن هذا الال��ام سوف ي�ون أيضا مستو��.

 نظام املحكمة ا�جنائية الدولية املحدد ألر�ان ا�جرائم واملعتمد من قبل جمعية الدول ألاطراف �� نظام روما ألاسا�ىي �� دور��ا املنعقدة بنيو�ورك  36

  2002شتن�� 10 و3ب�ن 
 تم انتخاب السف�� املمثل الدائم للمملكة املغر�ية بجنيف عضوا ومقررا ملؤتمر الدول ألاطراف �� معاهدة ألامم املتحدة 2016  �� شهر د�سم��  37

�حماية جميع ألا�خاص من الاختفاء القسري و�ان للمغرب دور مهم ب�ن بقية الدول ألاطراف التخاذ قرار الاحتفاظ ب�جنة املعاهدة وعدم تحو�ل 

 مهامها إ�� �جنة أخرى من �جان تتبع املعاهدات (إما �جنة حقوق إلا�سان أو �جنة مناهضة التعذيب).
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وع�� العكس من ذلك، لم يجرم املشروع الاختفاء القسري الذي يرتكبھ ا�خواص دون تدخل  )3

 من 3 من معاهدة ألامم املتحدة. تق�ىي املادة 3من أعوان الدولة ع�� خالف مقت�ىى املادة 

تخذ �ل التداب�� املالئمة للتحقيق �� املعاهدة �� هذا الصدد بأن ع�� �ل دولة طرف ف��ا أن ت

 ال�ي يقوم ��ا أ�خاص أو مجموعات من ألافراد، ولو أ��م 2التصرفات املحددة �� املادة 

يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، ولتقديم املسؤول�ن إ�� املحاكمة. ول�ي يتم 

اح��ام مبدأ الشرعية البد من أن ت�ون تلك التحقيقات واملحاكمات مؤسسة ع�� نص قانو�ي 

 وا�ح يجرم الاختفاء القسري الذي يقوم بھ ا�خواص.

و�مكن أن تصاغ الفقرة الثانية من الفصل كما ي��: "�عاقب أيضا ع�� الاختفاء القسري إذا 

ارتكبھ أ�خاص أو مجموعات من ألافراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة" 

 ع�� ما ي��: ".....إذا 231/13 من الفصل 1. تنص الفقرة 231/13اق��اح حول منطوق الفصل  )4

أطلق سراح ال�خص املختفي قسر�ا وهو يتمتع ب�حة جيدة قبل م�ىي أقل من خمسة أيام 

من يوم الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف فإن العقو�ة ��....." نق��ح أن تضاف إ�� عبارة "إذا 

أطلق سراح ال�خص املختفي قسر�ا وهو يتمتع ب�حة جيدة قبل م�ىي أقل من خمسة أيام 

ولم يكن قد تم �عذيبھ أو تم الاعتداء عليھ من يوم الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف" 

واملراد من هذه إلاضافة هو تفادي محذور استفادة مرتكب التعذيب أو جرائم  38.جنسيا"

 جنسية خط��ة �� حق ال�خص املختفي من تخفيض العقو�ة ال�ي ينص عليھ هذا الفصل.

يتع�ن كذلك النص ع�� مسؤولية الرئيس عن الاختفاء القسري الذي يرتكبھ مرؤوسھ  )5

  من املعاهدة. وهذه املادة تق�ىي بما ي��:6بالشروط ال�ي تحددها املادة 

 تتخذ �ل دولة طرف التداب�� الالزمة لتحميل املسؤولية ا�جنائية ع�� أقل تقدير: .1

ل�ل من يرتكب جر�مة الاختفاء القسري، أو يأمر بھ أو يو�ىي بارت�ا��ا، أو أن ي�ون  )أ

 متواطئا أو �ش��ك �� ارت�ا��ا؛

  :الرئيس الذي )ب

.�ان ع�� علم بأن أحد مرؤوسيھ ممن �عملون تحت إمرتھ ورقابتھ الفعليت�ن قد ارتكب 1

أو �ان ع�� وشك ارت�اب جر�مة الاختفاء القسري، أو �عمد إغفال معلومات �انت تدل 

ع�� ذلك بوضوح؛ 

 وذلك ح�ى ال تتيسر الاستفادة من عموم النص املق��ح باملشروع لتخفيض عقو�ة ا�جا�ي رغم أن ال�حية ال�ي تم �سر�حها تبدو ألول وهلة ��  38

�حة جيدة مع أ��ا قد �عرضت خالل وضعية الاحتجاز لالعتداء عل��ا جنسيا أو تم �عذي��ا (علما بأن التعذيب النف�ىي وح�ى ا�جسدي قد ال يخلف 

 أثرا وا�حا للمعاين). 
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. �ان يمارس مسؤوليتھ ورقابتھ الفعليت�ن ع�� ألا�شطة ال�ي ترتبط ��ا جر�مة الاختفاء 2

القسري؛ 

. لم يتخذ �افة التداب�� الالزمة واملعقولة ال�ي �ان بوسعھ اتخاذها ل�حيلولة دون ارت�اب 3

جر�مة الاختفاء القسري أو قمع ارت�ا��ا أو عرض ألامر ع�� السلطات املختصة ألغراض 

..." التحقيق واملالحقة

يتع�ن النص ع�� أن ألاوامر الصادرة عن الرئيس الرت�اب الاختفاء القسري ال ينفي  )6

  من املعاهدة). 3.3مسؤولية املرؤوس الذي يطيع تلك ألاوامر (املادة 

 من املعاهدة:  6نص املادة 

ال يجوز التذرع بأي أمر أو �عليمات صادرة من سلطة عامة أو مدنية أو عسكر�ة أو غ��ها لت��ير جر�مة "

 (و�� صياغة وا�حة متوافقة مع متطلبات مبدأ الشرعية يمكن تبن��ا كما ��)." .الاختفاء القسري 

 ق.ج. ينص 124طبعا هنا أيضا يمكن القول بأنھ ال ضرورة إلضافة هذا املقت�ىى ألن الفصل 

ع�� أسباب ت��ير ا�جرائم عموما. وهو يق�ىي �� فقرتھ ألاو�� بأن ا�جر�مة ت�ون م��رة (وال �عاقب عل��ا 

إذن) عندما ي�ون الفعل الذي قام بھ املرؤوس قد أوجبھ القانون وأمرت بھ السلطة الشرعية. لكن 

هذه مسألة مناقشة خاصة عندما ال ي�ون متيسرا ع�� املرؤوس أن يتأكد من شرعية ألامر املوجھ 

 39إليھ.

و�� �افة ألاحوال نرى بأنھ من ألافضل وألانجع أن ينص املشرع ع�� هذه القاعدة ضمن 

املقتضيات ال�ي تجرم و�عاقب ع�� الاختفاء القسري عوض الاقتصار ع�� إلاحالة الصر�حة أو الضمنية 

. وذلك نظرا ل�خطورة البالغة ال�ي تتسم ��ا جر�مة الاختفاء القسري وللمز�د من 124ع�� الفصل 

تحسيس القا�ىي بخطور��ا والتأكد من استحضاره �حكم عدم ت��ير ا�جر�مة ال�ي يرتك��ا املرؤوس 

طاعة ألوامر رئيسھ. 

تال فيا لذلك املحذور تنص �عض التشريعات ع�� انتفاء سبب الت��ير عندما ينفذ املرؤوس أمرا غ�� مشروع بصورة صارخة وجھ إليھ من طرف   39 

  من القانون ا�جنائي إلايطا��). 51رئيسھ (ف. 
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إال�اض 

يالحظ عموما بأن التعديالت ال�ي يود املشروع تبن��ا بالنسبة �جر�مة إلاجهاض ما زالت محدودة  

بالنظر إ�� التحوالت املجتمعية وتطور العالقات ب�ن ا�جنس�ن. و�� �عديالت ال تر�� إ�� مستوى 

إلاش�اليات واملمارسات املجتمعية ال�ي تطرحها ظاهرة ال�جوء إ�� إلاجهاض السري باملغرب. و�� ظاهرة 

��م فئات عر�ضة من النساء ال يزال �عضهن قاصرات ومراهقات وكث�� م��ن يوجدن �� ظروف مادية 

ومعنو�ة صعبة تدفعهن إ�� ال�جوء إ�� إلاجهاض �� ظروف �ش�ل خطرا ع�� �ح��ن ا�جسدية 

  40والنفسية و�عرض حيا��ن ل�خطر.

والبد أن �ستحضر هنا بوجھ خاص الاهتمام املل�ي ��ذا املوضوع والتعليمات ال�ي أصدرها 

جاللة امللك إ�� �ل من وز�ر العدل وا�حر�ات ووز�ر ألاوقاف والشؤون إلاسالمية ورئيس املجلس 

 من أجل "الانكباب ع�� تدارس هذا املوضوع الذي 2015 مارس 16الوط�ي �حقوق إلا�سان بتار�خ 

صار قضية طبية بامتياز، وكذا إجراء لقاءات واستشارات موسعة مع جميع الفاعل�ن املعني�ن 

. 41وتلقي آرا��م ع�� اختالفها"، كما جاء �� بالغ الديوان املل�ي الصادر باملناسبة

البد من إلاشارة كذلك �� نفس السياق إ�� بالغ الديوان املل�ي الصادر ع�� إثر تقديم نتائج 

املشاورات املجراة �� موضوع إلاجهاض إ�� جاللة امللك، والذي جاء فيھ أن هذه الاستشارات، ع�� 

اختالفها تؤكد "أن ألاغلبية الساحقة تتجھ إ�� تجر�م إلاجهاض غ�� الشر��، مع استثناء �عض حاالتھ 

 le من الوا�ح أن ظاهرة إلاجهاض السري يتعذر التعرف بدقة ع�� حجمها ا�حقيقي �� بلدنا. ف�ي محاطة بما يد�� �� علم إلاجرام بالرقم ألاسود 40

chiffre noir  بيد أنھ من الثابت أ��ا ظاهرة منتشرة بك��ة وأن تجر�م إلاجهاض يجعلها تمارس �� ظروف �عرض السيدات اللوا�ي ي�جأن إل��ا ألخطار 

  �حية مؤكدة والستغالل وضعي��ن من طرف من يمارسون إلاجهاض سرا.
- http://www.maroc.ma/ar/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9  ينظر نص البالغ �� املوقع:  41

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-

%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-

%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-

%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82/%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9 
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من العقاب، لوجود م��رات قاهرة، وذلك ملا �سببھ من معاناة، وملا لها من آثار �حية ونفسية 

 واجتماعية سيئة ع�� املرأة وألاسرة وا�جن�ن، بل واملجتمع، السيما:

أوال: عندما �ش�ل ا�حمل خطرا ع�� حياة ألام أو ع�� �ح��ا، 

ثانيا: �� حاالت ا�حمل الناتج عن اغتصاب أو زنا املحارم، 

 42ثالثا : �� حاالت التشوهات ا�خلقية ا�خط��ة وألامراض الصعبة ال�ي قد يصاب ��ا ا�جن�ن."

ومن التوصيات ألاساسية ال�ي استخلصها املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان من املشاورات ال�ي 

أجراها مع عدد كب�� من ا�جمعيات واملثقف�ن والفاعل�ن واملهتم�ن ضرورة بناء النص القانو�ي املتعلق 

باإلجهاض ع�� �حة املرأة ا�حامل، وتحديدا ع�� مفهوم ال�حة كما �عرفها دستور املنظمة العاملية 

لل�حة باعتبارها "حالة من اكتمال السالمة بدنيا وعقليا واجتماعيا، ال مجرد ا�عدام املرض وال�جز." 

وقد أثار انتباهنا �� نفس السياق أن موضوع إلاجهاض �� املغرب استقطب اهتمام �جنة حقوق 

إلا�سان كما أثار اهتمام �جنة حقوق الطفل. وقد دعت كالهما إ�� تأط��ه �ش�ل يخرجھ من دائرة 

املساءلة ا�جنائية. ونظرا ألهمية ووضوح توصيات ال�جنت�ن �� هذا املوضوع فقد ارتأينا أن ندرج هنا 

تلك التوصيات و�دون تصرف لتيس�� مهمة الاطالع عل��ا:  

: 2004توصية��جنة�حقوق�إلا�سان�سنة�

 �� القانون املغر�ي إال إذا تم من أجل . 29 "
ً
 جنائيا

ً
تالحظ ال�جنة بقلق أن إلاجهاض ال يزال جرما

إنقاذ حياة ألام. 

-http://www.maroc.ma/ar/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9 ينظر نص البالغ �� املوقع:   42

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-

%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%8C-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%8C-

%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-

%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82/%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9 

 

                                                           



 
 املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان

32 
 2019 أكتو�ر 28                                       16/10مذكرة املجلس حول مشروع القانون رقم 

 

ينب�� للدولة الطرف أن �عمل ع�� عدم إجبار النساء ع�� مواصلة ا�حمل إ�� الوضع حينما 

) وأن تحرر ألاح�ام املتعلقة 7 و6ي�ون ذلك متعارضا مع الال��امات املنصوص عل��ا �� العهد (املادتان 

 43".بقطع ا�حمل

 

 :2016توصية��جنة�حقوق�إلا�سان�سنة�

تالحظ ال�جنة العدد الهائل من حاالت إلاجهاض السري �� الدولة الطرف، الذي ��دد حياة  "

النساء و�ح��ن، وتظل �شعر بالقلق إزاء القيود املفرطة ال�ي يجب ع�� النساء التقيد ��ا ل�حصول 

ع�� ترخيص باإلجهاض �� الدولة الطرف والعقو�ات ا�جنائية الشديدة املفروضة �� حالة إلاجهاض 

 أن مشروع تنقيح القانون ا�جنائي ينص ع�� توسيع نطاق الاستثناءات من 
ً
السري . وتالحظ أيضا

ا�حظر العام لإلجهاض، لك��ا تظل �شعر بالقلق من إدراج شروط مفرطة، مثل تقديم شهادة رفع 

).  17 و7 و6 و3 (املواد دعوى قضائية �� حال الاغتصاب أو زنا املحارم

 أجلينب�� للدولة الطرف أن �سّرع تنقيح �شريعا��ا من أجل إدراج استثناءات إضافية من  22

حظر إلاجهاض، ومن جمل��ا عندما ي�ون ا�حمل نتيجة اغتصاب أو سفاح أو عندما �عا�ي ا�جن�ن من 

�شوهات فتاكة، وأن تحرص ع�� أال ُتضطر النساء، �سبب القيود ال�ي تنص عل��ا التشريعات، إ�� 

ال�جوء إ�� إلاجهاض السري الذي �عرض حيا��ن و�ح��ن ل�خطر. و�نب�� أن تحرص ع�� توف�� سبل 

فعالة إ�� إلاجهاض القانو�ي، ال سيما بإلغاء الشروط الصارمة املق��ح إدراجها �� مشروع القانون . 

 أن ��جع ال�جوء إ�� وسائل منع ا�حمل والتعليم وخدمات ال�حة ا�جنسية وإلانجابية 
ً
و�نب�� أيضا

 44".وتكفلها

 2014توصية��جنة�حقوق�الطفل�سنة�

 �حة�املراهق�ن" "

43  Comité des droits de l’Homme CCPR/C/MAR/CO/82/ 1/12/2004 
44  Comité des droits de l’Homme CCPR/C/MAR/CO/6/ 04/11/2016 
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 إ�� 56
ً
 من أن تجر�م إلاجهاض يؤدي �عشرات املراهقات سنو�ا

ً
-(...) ويساورها قلق بالغ أيضا

-(...) وتحث الدولة 57ال�جوء إليھ خارج نطاق القانون و�� ظروف غ�� مأمونة، مخاِطرات بحيا��ن. 

الطرف ع�� ما ي��: 

(ب) رفع الصفة ا�جرمية عن إلاجهاض ومراجعة �شريعا��ا بحيث تكفل املصا�ح الفض�� 

للمراهقات ا�حوامل، واتخاذ إلاجراءات القانونية والعملية لضمان الاستماع إ�� آراء الطفل واح��امها 

 عندما يتعلق ألامر بقرارات إلاجهاض
ً
 45". ...دائما

إننا نجد أن مق��حات املشروع تتضمن أمورا إيجابية يتع�ن تثمي��ا ووجوه ضعف بارزة يتع�ن 

معا�ج��ا وتجاوزها.  

وقبل أن نتطرق لتلك إلايجابيات والهنات، نود هنا أن نؤكد ع�� أننا بصدد ممارسات مجتمعية 

يومية ينب�� ع�� املشرع أن �عا�جها ��جاعة، آخذا �ع�ن الاعتبار التطورات ال�ي �عرفها املجتمع 

املغر�ي واملشا�ل الفردية والاجتماعية املعقدة ال�ي تنتج �� غالب ألاحيان عن ا�حمل غ�� املرغوب فيھ.  

وال جدال �� أن القانون ا�جنائي ينب�� بالفعل أن يتصدى لأل�خاص الذين يجهضون 

ا�حوامل نتيجة عنف أيا �ان نوعھ أو بطر�قة سر�ة �عرض �ح��ن ل�خطر وأيا �انت صفة هؤالء 

ألا�خاص. فاألمر يتعلق فعال �� هذه ا�حالة كما �� ا�حاالت ال�ي تجري مجراها بجر�مة إلاجهاض 

ال�ي تكون �حي��ا، وليس مرتك��ا، سيدة حامل.  

بيد أنھ يتع�ن تمي�� هذه الوضعية عن ا�حاالت ال�ي ترغب ف��ا سيدة حامل �� وضع حد 

�حملها ألن من الثابت أن فيھ ضررا محدقا ب�ح��ا العضو�ة أو النفسية أو هما معا وت�جأ من 

أجل ذلك إ�� طبيب �شتغل �� ظروف تؤمن ا�حفاظ ع�� �ح��ا وكرام��ا. فهذه ا�حالة ألاخ��ة 

يتع�ن أن ��حب من خانة التجر�م واملعاقبة الزجر�ة وأن �ستبدل ف��ا املشرع مصط�ح إلاجهاض 

 . Interruption médicale de la grossesseبمصط�ح آخر هو "إلايقاف الط�ي ل�حمل" 

أما فيما يخص إلايجابيات ال�ي وردت �� املشروع فيمكن ت�خيصها فيما ي��: 

45  CCR/C/MAR/CO/3-4 14/10/2014 رفع الصفة ا�جرمية عن إلاجهاض نود التأكيد ع�� �ون �جنة حقوق الطفل دعت بدون لبس إ�� ضرورة 

 وهو ما دفعنا إ�� إبراز ذلك �� نص التوصية املدرج �� امل�ن.   
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) مراعاة كرامة املرأة لعدم طلب موافقة الزوج ع�� إلاجهاض (وا�حال أن ألامر يتعلق بتطلب 1

 �� صياغتھ املق��حة ا�جديدة)  453إلاجهاض من أجل املحافظة ع�� �حة ألام ا�حامل (الفصل 

) عدم املعاقبة ع�� إلاجهاض �� ا�حاالت التالية: 2

؛  453/1أ) إذا �ان ا�حمل ناتجا عن اغتصاب أو عن زنا املحارم حسب الفصل 

 ؛ 453/2ب) إذا �انت ا�حامل مختلة عقليا حسب الفصل 

ج) و�� حالة ثبوت إصابة ا�جن�ن بأمراض جنينية أو �شوهات خلقية خط��ة غ�� قابلة للعالج 

. 453/3وقت الت�خيص �� حالة الفصل 

 واملالحظ هنا أن ا�حالت�ن املذ�ورت�ن �� الفقرة (أ) والفقرة (ج) الواردت�ن أعاله سبق ل�جنة 

حقوق إلا�سان أن أوصت اململكة املغر�ية باعتمادهما ضمن التوصيات ال�ي وجه��ا إ�� اململكة سنة 

، وقد سبقت إلاشارة إ�� ذلك. 2016

أما بالنسبة للثغرات ال�ي �ع��ي النص: 

فيمكن القول إن مصدرها ألاسا��ي هو عدم الانطالق من املفهوم الشمو�� ملدلول ال�حة. 

فهذا املفهوم أقرتھ املنظمة العاملية لل�حة وهو يطال كال من ال�حة العضو�ة وال�حة النفسية 

  والاجتماعية.

،�ال�مجّرد�ا�عدام�املرض�أو�"
ً
�واجتماعيا

ً
�وعقليا

ً
ال�حة����حالة�من�اكتمال�السالمة�بدنيا

  46".ال�جز

م حلول غ�� زجر�ة ملش�ل  سُّ
َ
وال شك أن الانطالق من هذا التعر�ف سيفتح آفاقا واسعة ِلتن

إلاجهاض. وهو ما سوف يتما��ى مع توصيات �جنة حقوق إلا�سان و�جنة حقوق الطفل املشار 

 إل��ما سابقا. 

لذا يتع�ن منح ا�حامل حق وضع حد �حملها ح�ى عندما ي�ون �� استمراره ��ديدا ل�ح��ا 

 ومع ذلك، فإن وضع ا�حد ل�حمل ال ينب�� لھ أبدا أن يصبح قرارا مبتذال ال أهمية لھ، ألن 47النفسية.

وهذا التعر�ف ُمقتبس من ديباجة دستور منظمة ال�حة العاملية، بصيغتھ ال�ي اعتمدها مؤتمر ال�حة الدو�� املعقود �� نيو�ورك �� الف��ة ب�ن   46

ع عل��ا، �� 1946 تموز /يوليو 22 حز�ران/يونيو و19
ّ
لو 1946 تموز /يوليو 22؛ وال�ي وق

ّ
 دولة (ال�جالت الرسمية ملنظمة ال�حة العاملية، 61، ممث

د 
ّ
 1948، ولم يخضع ذلك التعر�ف ألّي �عديل منذ عام 1948 نيسان/أبر�ل 7) ودخلت حّ�� النفاذ �� 100، الصفحة 2املجل

نالحظ بأن ال يقتصر ع�� البعدين العضوي والنف�ىي لل�حة بل يضيف إل��ما عن   بالرجوع إ�� �عر�ف ال�حة ال�ي تبنتھ املنظمة العاملية لل�حة 47

حق البعد الاجتما�� أيضا.  ومع �سليمنا بصواب هذا املنظور و�أن هناك فعال، من الزاو�ت�ن النظر�ة والعملية، فرق ب�ن البعدين الاجتما�� والنف�ىي. 
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�� ذلك استخفافا بقيمة حياة ا�جن�ن و��حة ا�حامل. ومن ثم ينب�� إحاطة إم�انية ال�جوء إليھ 

للمحافظة ع�� ال�حة النفسية ل�حامل بمجموعة من الش�ليات:  

 ماعدا �� ألاحوال الاستثنائية ال�ي يحددها الطبيب. مدة ا�حمل ثالثة أشهر،أال تتعدى  )1

أال يتم وضع حد ل�حمل إال �عد استقبال ا�حامل ال�ي ترغب �� وضع حد �حملها من طرف  )2

طبيب مختص. 

 يتع�ن ع�� الطبيب خالل مقابلتھ مع ا�حامل ال�ي ترغب �� وضع حد �حملها أن يب�ن لها  )3

 املخاطر واملضاعفات املحتملة ال�ي يمكن أن تنتج عنھ.

منح ا�حامل ال�ي ترغب �� وضع حد �حملها مهلة معقولة للتفك�� �� ال�جوء إليھ أو ال��اجع عن  )4

 ذلك.

يجب أن �سمح القانون للطبيب الذي ال يرغب �� القيام �عملية وضع حد ل�حمل أن يمتنع  )5

عن القيام بتلك العملية إال �� حالة �عرض �حة ا�حامل �خطر محدق، ح�ى ال يقع �� هذه 

ا�حالة تحت طائلة العقو�ة ال�ي يقررها القانون ا�جنائي لعدم تقديم املساعدة ل�خص �� 

 48خطر.

و�� هذه ا�حالة يتع�ن توجيھ ا�حامل ال�ي ترغب �� وضع حد �حملها إ�� جهة طبية أخرى تقبل  )6

 القيام بوضع حد ل�حمل. 

إن املشروع لم �عد يتطلب موافقة الزوج ع�� إلاجهاض �� حالة ضرورة املحافظة ع��  )أ

) و�� حالة ثبوت إصابة ا�جن�ن بأمراض جنينية أو 453�حة ا�حامل و�� مسألة إيجابية (ف. 

)، و�� أيضا مسألة إيجابية 453/3�شوهات خلقية خط��ة غ�� قابلة للعالج وقت الت�خيص (

 تحرص باألساس ع�� صيانة �حة ا�حامل. 

و�� املقابل يطلب املشروع إذن الزوج بصفة مطلقة للقيام �عملية إلاجهاض عندما  )ب

ت�ون ا�حامل مختلة العقل. والواقع أن هذا إلاطالق غ�� سليم. وأال يجوز ع�� سبيل املثال أن 

ي�ون الزوج الذي �ش��ط موافقتھ أحد العوامل ال�ي أدت إ�� ا�خلل العق�� للزوجة ا�حامل؟ 

ثم ترى كيف �انت معاشرة الزوج لزوجتھ ال�ي أدت إ�� حملها و�� مختلة العقل؟ إن املرونة 

لكننا �عتقد أن الصعو�ات ال�ي يمكن أن �ع��ض ا�حامل من الوجهة الاجتماعية عادة ما تنعكس ع�� �ح��ا وتواز��ا النف�ىي لذا أشرنا فقط إ�� 

 البعد النف�ىي ع�� اعتبار أنھ يجب ما هو اجتما�� إ�� حد �عيد و�� غالب ألاحيان.
 الذي تم تضمينھ �� الفصل 1975 يناير 17 من الوا�ح ألي مهتم باملوضوع أن هاتھ القيود مستلهمة من القانون الفر��ىي الصادر بتار�خ  48

L.2211-1 من املدونة ا�جنائية الفر�سية. بيد أن هناك بلدا عر�يا سبق فر�سا �� تقر�ر إم�انية وضع حد ل�حمل من طرف ا�حامل وهو  وما يليھ

 . كما أن دولة البحر�ن �سمح بوضع حد ل�حمل شرط أن ين�ح بھ طبيب.1973تو�س، وذلك منذ سنة 
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املطلو�ة �� هذا املقام تتمثل �� إعطاء القضاء فرصة التأكد من سالمة الوضع الذي سوف 

 ). 453/2ي�جأ فيھ إ�� إلاجهاض (ف. 

حقوق الطفل بأن املشروع ا�حا�� ينص ع�� مسطرة معقدة نتفق أيضا مع مالحظة �جنة  )ج

ال�ىيء الذي قد يجعل  ل�ي يتأ�ى القيام �عملية إلاجهاض �� حالة الاغتصاب أو زنا املحارم

ال�جوء إ�� إلاجهاض السري، رغم مخاطره ع�� �حة ا�حامل، أ�سط من سلوك املسطرة 

القانونية. وقد صرحت �جنة حقوق الطفل بأ��ا �شعر بالقلق من إدراج شرط تقديم 

شهادة رفع دعوى قضائية �سلمها الوكيل العام للملك �عد تأكده من جدية الش�اية (ف. 

 49 من املشروع).453/1

وملز�د من التأكيد ع�� أهمية املالحظة السابقة يبدو لنا أن إعطاء النيابة العامة دورا ��  )د

مسطرة ال�جوء إ�� إلاجهاض سوف يجعلها مفزعة ملستعمال��ا ومستعمل��ا املحتمل�ن 

 إ�� عزوف املعني�ن عن استعمالها وتفضيلهم ال�جوء إ�� إلاجهاض لدرجة يمكن أن تؤدي

السري . ينب�� أال �غيب عن أذهاننا مثال بأن زنا املحارم يحدث ب�ن ألاقارب وأن ا�حامل قد 

تواجهها صعو�ات حقيقية من الناحية ألاسر�ة والاجتماعية �� ال�جوء إ�� القضاء أوال ثم 

 ال�ي �ش��ط 453 من الفصل 3إ�� النيابة العامة �� مرحلة تالية. نق��ح إذن حذف الفقرة 

أن يتم إلادالء �شهادة رسمية تفيد فتح مسطرة قضائية، �سلمها الوكيل العام للملك "

". هذا مع العلم بأن الصيغة ألاو�� للتعديل املق��ح املختص �عد تأكده من جدية الش�اية

 الذي يق�ىي بتغي�� وتتميم مجموعة القانون ا�جنائي) 10/ 16(دائما مشروع القانون رقم 

 لم تكن تتضمن هذا الشرط وهو الاختيار ألاصوب وألاوفق �� نظرنا. 

انهتاك ا�ٓداب 

لقد بات من الضروري إعادة النظر �� ش�ل ومحتوى الباب املعنون بان��اك آلاداب: 

فهذا الباب لم يطلھ أي �عديل رغم أنھ �ان موضوعا لعدة مالحظات وجهت إ�� اململكة املغر�ية 

 وهو ميدان لھ أهميتھ البالغة ألنھ أحد املعاي�� ال�ي تب�ن بجالء مدى 50من قبل �جان املعاهدات.

اح��ام دولة ما ملجال ا�حياة ا�خاصة لألفراد. ونظرا ألهمية هذا املجال نرى أن ع�� املشرع أن ينكب 

49  CCR/C/MAR/CO/3-4 14/10/2014 
50  Comité des droits de l’homme CCPRLCLMAR/CO/6 04/11/2016  
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عليھ بجدية وأن يتصدى ملعا�جة املشا�ل ال�ي يطرحها التدخل الزجري املفرط �� ا�حياة ا�خاصة 

لألفراد. 

و�� هذا إلاطار نق��ح ما ي��:  

�عتقد أن من املفيد إلاشارة مجددا وإعادة التأكيد ع�� التوصية الهامة ال�ي تـمخضت عن  )1

الدراسة ال�ي �علقت بمالءمة مقتضيات القانون ا�جنائي املغر�ي مع معاي�� حقوق إلا�سان 

وال�ي تم إنجازها بدعم من املجلس الاستشاري �حقوق إلا�سان. تلك الدراسة الهامة ال�ي أشرنا 

إل��ا سابقا ان��ت إ�� تب�ي توصية هامة تن�ح بتقسيم قائمة ا�جرائم ال�ي وردت �� الكتاب 

ا�جرائم ال�ي تمس بالس�� العادي أو الثالث من مدونة القانون ا�جنائي إ�� شق أول يتعلق ب"

ال�حيح للمؤسسات الدستور�ة" وشق ثان يتعلق ب"ا�جرائم ال�ي تمس با�حقوق وا�حر�ات 

". ونحن �عتقد أن هذه التوصية تحمل خطابا حيو�ا من وجهة مالءمة ألاساسية للمواطن�ن

مدونة القانون ا�جنائي مع معاي�� حقوق إلا�سان وأ��ا من هذا املنطلق توصية ش�لية 

 51وجوهر�ة �� نفس الوقت.

 هذا الباب با�جرائم ال�ي تقع ع�� ألا�خاص ألن �حاياه هم أوال وقبل �ل ��يء إ�حاق )2

ال�حايا املباشرون لتلك ا�جرائم. فالقول مثال بأن الاغتصاب جر�مة تتعلق باألخالق 

العامة فيھ إغفال و��ميش لل�حية املباشرة لھ و�� ال�خص الذي يتعرض لالغتصاب �� 

 جسده ومجموع كيانھ.

إعادة النظر �� تجر�م العالقات ا�جنسية ب�ن الرشداء بما يرا�� التحوالت  )1

املجتمعية الهامة ال�ي �عرفها بالدنا ومستلزمات حماية ألا�خاص وصون كرام��م وضمان 

الا��جام القيمي وال�حمة املجتمعية. وال ينفي هذا بالطبع ضرورة تجر�م �ل نوع من 

الاستغالل ا�جن��ي وخاصة ذلك الذي يقع �� حق القاصر�ن، كما ال ينفي ضرورة حماية 

ا�حياء العام بدون مبالغة �� توسيع مدلولھ ا��جاما مع مبدأ الشرعية. كما ال ينفي طبعا 

 52ضرورة إلابقاء ع�� تجر�م العالقات ا�جنسية ال�ي تتم غصبا.

 ع�� غرار ما يراه السيميائي الفر��ىي روالن بارت من تمازج الش�ل با�جوهر لدرجة يمكن القول معها بأن الش�ل هو ا�جوهر وا�جوهر هو الش�ل 51

وهو طرح وا�ح مثال �� مجال الشعر. و�عتقد أنھ هنا وا�ح �� مجال تقدير القيم ال�ي يراد حماي��ا والكيفية ال�ي تتم ��ا استعراض ومفصلة تلك 

  Roland Barthes «Mythologies» le Seuil 1957ا�حماية.
 Report of the Independent expert on Protection against Violence يمكن الاستفادة �� هذا املعرض بتقر�ر املقرر ا�خاص لألمم املتحدة التا��: "52

and Discrimination Based on Sexual Orientation and Gender Identity, A/72/172, 19 July 2017, A/HRC/38/43   بيد أننا نالحظ بأن ."

 493 إ�� 489(ف.اململكة املغر�ية رفضت قبول التوصيات ال�ي وجهت إل��ا �شأن ضرورة �عديل املقتضيات املتعلقة بالعالقات ا�جنسية ب�ن الرشداء 

. وقد تم ت��ير ذلك بأن تلك الفصول لها عالقة 2017الاستعراض الدوري الشامل الذي �ان بلدنا موضوعا لھ خالل شهر مايو وذلك خالل  ق.ج.).
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�� هذا الصدد يالحظ أن �جان حقوق إلا�سان قد وجهت توصيات صر�حة بضرورة  )2

الاغتصاب الزو��. وقد أوصت بذلك �ل من �جنة حقوق إلا�سان و�جنة القضاء ع��  تجر�م

 وقد أبرز القضاء املغر�ي �� �عض ألاح�ام ال�ي ال تزال جد نادرة 53�ل أنواع التمي�� ضد املرأة.

 و�الحظ مع ذلك أن املغرب قد قبل توصية 54�حد آلان أن لديھ وعيا بحساسية هذه املسألة.

 2017وجهت إليھ �� إطار الاستعراض الدوري الشامل الذي �ان موضوعا لھ خالل شهر مايو 

تتعلق بتجر�م الاغتصاب الذي يرتكبھ الزوج. وقد تم توجيھ تلك التوصية من قبل منظمة 

 55العفو الدولية. 

ومن ثم يتع�ن تفعيل هذا القبول الذي تم التعب�� عنھ �� محفل أم�ي، �عد املغرب بحق 

 عضوا فاعال فيھ.   

�عديل �عر�ف الاغتصاب بما يتناسب مع أحدث �عر�فاتھ �� القانون املقارن  )3

والقانون الدو�� ا�جنائي، خاصة وأن النصوص املتعلقة با�جرائم ضد إلا�سانية وجرائم 

عّرِفھ. ويستحسن طبعا عند 
ُ
ا�حرب ال�ي تم تضمي��ا �� املشروع تجرم الاغتصاب دون أن �

تطبيق الفصول املتعلقة ��ا أن يتم ذلك بناء ع�� أحدث �عار�ف الاغتصاب. ذلك أن 

الاغتصاب لم �عد يقتصر ع�� املواقعة غصبا من قبل رجل المرأة بل أصبح يتعداه إ�� 

إلايالج الذي يتم �� أي محل من جسم ال�حية ولو �� غ�� ا�جهاز التناس��. كما أنھ لم �عد 

 56يقع ع�� املرأة فقط بل يمكن أن يقع ع�� الرجل أيضا.

. ونحن نراهن هنا ع�� ألاخص ع�� ضرورة 144.7بثوابت اململكة. وقد تم توجيھ تلك التوصية من طرف دولة ألارا�ىي املنخفضة �� إطار املالحظة رقم 

مراجعة هذا املوقف من منطلق ضرورة تقيد املغرب باالل��امات ال�ي �عهد ��ا بموجب املعاهدات الدولية مع اح��ام طا�عها ال�و�ي كما يتم تأو�لها من 

 طرف آلاليات ألاممية ال�ي �سهر ع�� تأو�لها وع�� تتبع طر�قة تنفيذها من طرف الدول ألاطراف. 
 وأن تضمن عدم إفالت تجرم الاغتصاب �� إطار الزواج و�نب�� للدولة الطرف أن �عّدل، دون مز�د من إلابطاء، القانون ا�جنائي بصفة  " 53

 Le CEDAW/C/MAR/CO/4 8/04/2008 et le Comité contre la torture املغتصب�ن من املالحقة ا�جنائية �� حالة زواجهم من ال�حية." 

CAT/C/MAR/CO/4 21 12 2011 
 وخالفا ملا �شاع ال يوجد �� علمنا �حد الساعة حكم يجرم العنف ا�جن�ىي الواقع ع�� الزوجة من طرف زوجها بأنھ اغتصاب. وذلك رغم أن  54

 ق.ج. جاء بصيغة عامة إذ يق�ىي بأن "الاغتصاب هو مواقعة رجل المرأة بدون رضاها". و�� صيغة يمكن أن �ستوعب حالة الزوج الذي 486الفصل 

يكره زوجتھ ع�� ا�جماع رغم رفضها لذلك وخاصة إن تم ذلك إلاكراه بواسطة العنف. هناك حكم صدر باملحكمة الابتدائية بطنجة ق�ىى بإدانة 

 درهما. لكن هذا 30000 درهم. و�تعو�ض لل�حية قدره 2000زوج أكره زوجتھ ع�� املواقعة �عنف وحكم عليھ �سنت�ن حبسا نافذا و�غرامة قدرها 

ا�حكم أدان الزوج بجر�مة الايذاء العمدي وليس باالغتصاب الزو��، وهو تكييف ال وجود لھ صراحة ��ذه الصيغة �� املدونة ا�جنائية املغر�ية. حكم 

 . 2018 أكتو�ر 2 صادر بتار�خ 924، قرار جنائي عدد 464/18/2610صادر عن غرفة ا�جنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة، ملف جنائي عدد 
 55  «L’ONG a salué acceptation par le Maroc de la recommandation qui lui a été adressée visant la répression du viol marital, mais a en 

revanche regretté qu’il ne soit toujours pas question de renoncer aux poursuites pour les relations sexuelles hors mariage. » 

https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22127&LangID=F 
)  Eléments du crime نورد هنا نص التعر�ف ورد �� العناصر الت�و�نية ل�جرائم ال�ي تختص ��ا املحكمة ا�جنائية الدولية (ُ 56

 : الاغتصاب الذي �ش�ل جر�مة ضد إلا�سانية 1) (ز) - 1 (7املادة 

 ألار�ان
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وعالوة ع�� ذلك هناك مستجدات مسطر�ة هامة ينب�� عدم إغفالها أثناء التحقيق  )4

 واملتا�عة واملحاكمة ال�ي تطال امل��م�ن باالغتصاب املقصود م��ا حماية �حيتھ وصون كرام��ا:

وهكذا ال ت�ح الاشارة إ�� ما�ىي ال�حية أثناء املحاكمة أو التذرع بھ ملحاولة التملص  )أ

من املسؤولية، بحيث أال �سمح للمغتصب بالتذرع بأن ال�حية لها ماض مش�ن أو حياة خارج 

        نطاق القانون لت��ير الاغتصاب.

َرهة ع�� املمارسة  )ب
ْ
إذا أراد امل��م أن يدفع ب�ون ال�حية املغتصبة �انت راضية غ�� ُمك

ا�جنسية، يجب أن يقدم ذلك الدفع �� جلسة سر�ة أوال ل�ي يقدر القضاة مدى جديتھ دون 

إحراج أو وصم ال م��ر لهما بالنسبة لل�حية. 

و�تع�ن ال�جوء دوما ا�� سر�ة ا�جلسات عند الاقتضاء والتذك�� بذلك �� صلب مدونة  )ج

 القانون ا�جنائي. 

وجدير بالذكر أن �افة هذه الاحتياطات ُيْقَصد م��ا عدم وضع ال�حية �� موقع يجعل املحاكمة 

 re-victimisation ou victimisationال�ي تتو�� حماي��ا وإنصافها مسرحا �جعلها �حية من جديد 

secondaire .

ا�جرائم�املتعلقة�بالعبادات�

يكت�ىي موضوع حر�ة املعتقد أهمية بالغة. بيد أن تطور املنظومة القانونية باملغرب، وع�� رأسها 

منظومة القانون ا�جنائي، يقت�ىي أن ين�جم هذا القانون مع ال��امات املغرب باملواثيق ألاممية ال�ي 

صادق عل��ا وال�ي تح�ي حر�ة املعتقد. كما أنھ مح�وم بمقتضيات الدستور املغر�ي ال�ي تتوافق مع 

حر�ة املعتقد رغم �و��ا لم تنص عليھ صراحة. 

إن موضوع هذا الشق من املذكرة يتعلق فقط باملجال ا�جنائي الذي يؤطر �عض وجوه ممارسة 

أو عدم ممارسة عقيدة ما. و�تعلق ألامر بالتحديد بالفرع الثا�ي من مدونة القانون ا�جنائي الذي يحمل 

". بيد أن تقديم اق��احات حول �غي�� ما يتع�ن �عديلھ �� صلب �� ا�جرائم املتعلقة بالعباداتعنوان "

مرتكب ا�جر�مة ع�� جسد �خص بأن يأ�ي سلو�ا ينشأ عنھ إيالج عضو جن�ىي �� أي جزء من جسد ال�حية أو جسد مرتكب   أن �عتدي - 1

ا�جر�مة أو ينشأ عنھ إيالج أي جسم أو أي عضو آخر من ا�جسد �� شرج ال�حية أو �� فتحة جهازها التناس�� مهما �ان ذلك إلايالج طفيفا. 

 أن يرتكب الاعتداء باستعمال القوة أو بال��ديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن ا�خوف من �عرض ذلك ال�خص أو الغ�� للعنف أو  - 2

إلاكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النف�ىي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغالل بيئة قسر�ة، أو يرتكب الاعتداء ع�� �خص ��جز عن التعب�� عن 

 . حقيقة رضاه
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القانون ا�جنائي املغر�ي، ل�ي ين�جم مع منظومة حقوق إلا�سان، ال �ستقيم دون التطرق ملا يدعم 

ذلك التوجھ �� صلب مقتضيات أس�ى قانون �� البالد وهو الدستور املغر�ي. وذلك مع ر�طھ با�حماية 

املقررة �حر�ة املعتقد بموجب املعاهدات الدولية ال�ي صادق عل��ا املغرب ومالحظات وتوصيات �جان 

 57تلك املعاهدات وردود فعل بلدنا تجاهها.

وعليھ بالرجوع إ�� مقتضيات الدستور ال �سعنا إال أن نؤكد ع�� ما ي��: 

أوال: لقد اختارت اململكة املغر�ية الن�ج الديموقراطي بصفة ال رجعة ف��ا (ديباجة الدستور 

املغر�ي). وهو اختيار تتبوأ فيھ حر�ة املواطن، م�ان الصدارة �� النطاق الذي تحدده املعاي�� ألاممية 

�حقوق إلا�سان املتعارف عل��ا دوليا. ومن جملة تلك املعاي�� حر�ة التفك�� والرأي وحر�ة املعتقد ال�ي ال 

  58قيام للنظام الديموقراطي بدون توفرهما فعال.

" (الفصل حر�ة التفك�� والرأي والتعب�� مكفولة ب�ل أش�الهاثانيا: نص الدستور املغر�ي ع�� أن "

 د.) وا�حال أن هناك تداخال حميميا ب�ن حر�ة التعب�� وحر�ة املعتقد من منظور ال��سانة الدولية 25

�حقوق إلا�سان. وذلك ألن حر�ة املعتقد ليست سوى صنفا من أصناف حر�ة الفكر والرأي أو فرعا 

 ل�جنة 34املالحظة العامة رقم  وذلك هو ما �ستفاد من مضمون un sous multiple.(59من فروعھ (

 حقوق الا�سان لألمم املتحدة ال�ي جاء ف��ا ما ي��:

 �� طائفة املواد املتعددة ال�ي تنص ع�� ضمانات تتعلق بحر�ة الرأي 27 و25 و18 و17تندرج املواد "

و/أو حر�ة التعب��. و�ش�ل حر�ة الرأي وحر�ة التعب�� القاعدة ألاساسية ال�ي �ستند إل��ا التمتع ال�امل 

   60".بطائفة كب��ة من حقوق إلا�سان ألاخرى 

سواء �ان ذلك بالقبول أو الرفض. وذلك ألن القبول يقت�ىي املرور إ�� مرحلة تنفيذ الال��ام وأما الرفض فإنھ ي�ون مبنيا ع�� خلفيات يمك��ا أن   57

 تتغ�� بحيث تحتم إعادة النظر فيھ.  

 "حر�ة الرأي وحر�ة التعب�� شرطان ال غ�ى ع��ما لتحقيق النمو ال�امل للفرد، وهما عنصران أساسيان من عناصر أي مجتمع. ويشكالن حجر  58

 باعتبار أن حر�ة التعب�� تتيح ألاداة لتبادل آلاراء وتطو�رها. وحر�ة 
ً
 وثيقا

ً
الزاو�ة ل�ل مجتمع �سوده ا�حر�ة والديمقراطية. وترتبط حر�ة الرأي ارتباطا

 لتعز�ز حقوق إلا�سان وحماي��ا."
ً
 أساسيا

ً
ال�جنة املعنية بحقوق  التعب�� شرط ضروري إلرساء مبادئ الشفافية واملساءلة ال�ي تمثل بدورها عامال

 .3 و 2،  حول حر�ة الرأي وحر�ة التعب�� الفقرة 19 املادة 34 التعليق العام رقم 2011 تموز /يوليھ 29-11جنيف، ، الثانية �عد املائةإلا�سان الدورة 

 Revue des Sciences politiquesحر�ة اعتناق الرأي والتعب�� عنھ �� القانون الدو�� �حقوق إلا�سان ب�ن إلاطالق والتقييد"   يراجع محمد عياط " 59

et sociales, numéro 8, 2013 p. 10-21.  

 - حول حر�ة الرأي 19 املادة 34 التعليق العام رقم 2011 تموز /يوليھ 29-11جنيف، ، الثانية �عد املائةال�جنة املعنية بحقوق إلا�سان الدورة  60

 .4وحر�ة التعب�� الفقرة 
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 من العهد الدو�� تتعلق بحر�ة املعتقد. وعليھ فإن حر�ة املعتقد ولو لم يتم 18ومعلوم أن املادة 

إدراجها صراحة �� صلب مقتضيات الدستور املغر�ي فإن التفعيل إلايجا�ي ملقت�ىى النص الصر�ح 

املتعلق بحر�ة التفك�� والرأي والتعب�� يجعلها مشمولة با�حماية القانونية. وليس لدينا شك �� أن 

القضاء الدستوري املغر�ي بإم�انھ دون إش�ال قانو�ي أن يؤكد هذا الطرح فيما إذا أحيل عليھ دفع 

�عدم دستور�ة �عض مقتضيات القانون ا�جنائي ال�ي تبدو م�جمة �حر�ة املعتقد. عالوة ع�� أن 

مقتضيات ممارسة �جان املعاهدات ال�ي أسندت إل��ا مهمة تفس�� تلك املقتضيات دأبت ع�� تفس��ها 

 وعالوة ع�� ذلك 61بطر�قة حيو�ة تنشد دوما توسيع ا�ح�� ا�حمائي �حقوق إلا�سان وليس تضييقھ.

 من العهد الدو�� 18أصدرت �جنة حقوق إلا�سان باألمم املتحدة �عليقا عاما يو�ح مضمون الفصل 

ل�حقوق املدنية والسياسية. ويستفاد منھ أن ا�حق �� املعتقد لھ نطاق واسع جدا بحيث �شمل 

الديانات السماو�ة وغ��ها من الديانات وحق �غي�� املعتقد وا�حق �� عدم إلايمان أصال. كما �ستفاد 

  62منھ عدم جواز أي معاملة تمي��ية لأل�خاص �سبب معتقدا��م.

ثالثا: إن الدستور املغر�ي ينص صراحة ع�� حظر �ل أش�ال التمي�� بما �� ذلك التمي�� �سبب 

 وا��جاما مع مقتضيات الدستور تم تجر�م التمي�� و�عر�فھ �� القانون ا�جنائي �عد تب�ي 63املعتقد.

 2011.64دستور 

را�عا: لقد أقر الدستور املغر�ي �ش�ل رحب جدا �عدد م�ونات هو�ة املغار�ة وحث ع�� قيم 

الانفتاح والتسامح (ديباجة الدستور ). وإذا �ان الدستور قد صرح �� نفس الوقت بأن إلاسالم دين 

الدولة املغر�ية فإنھ لم �عن بذلك أنھ دين �ل املواطن�ن املغار�ة وال بأنھ مفروض عل��م. وذلك ألنھ 

أضاف بأنھ يضمن ل�ل واحد حر�ة ممارسة شؤونھ الدينية. و�الحظ بأن هذه الصياغة جاءت مركزة 

ع�� الفرد الذي �ش�ل سلوكھ حسب معتقده وليس ع�� جماعة معينة تمارس شعائرها الدينية. 

فاملعول عليھ هو أن يظل الاقتناع �عقيدة معينة وممارسة أو عدم ممارسة شعائرها أو عدم الاقتناع 

61  Comité des droits de l’homme, décision du 29 juillet 1997, Francis Hopu et alc.France, Selected Decisions, vol. 6, p. 68.  
 CCPR/C/21 من العهد الدو�� ل�حقوق املدنية والسياسية الصادر عن �جنة حقوق إلا�سان لألمم املتحدة 18 التعليق العام املتعلق باملادة  62

Rev.14 27 Sept 1993 Arabic, original in English 
 جاء �� ديباجة الدستور بأن اململكة املغر�ية تؤكد وتل��م ب"حظر وم�افحة �ل أش�ال التمي�� �سبب ا�جنس أو اللون أو املعتقد أو الثقافة أو  63

 الانتماء الاجتما�� أو ا�جهوي أو اللغة أو إلاعاقة أو أي وضع �خ�ىي مهما �ان".
 التمي��. وتم �عر�ف 2003 نون��11 مكرر بموجب القانون املتمم ملجموعة القانون ا�جنائي الصادر بتار�خ 431-1 التمي�� �� الفصل تم تجر�م 64

التمي�� بأنھ يتمثل �� "�ل تفرقة ب�ن ألا�خاص الطبيعي�ن �سبب ألاصل الوط�ي أو ألاصل الاجتما�� أو اللون أو ا�جنس أو الوظيفة العائلية أو 

ا�حالة ال�حية أو إلاعاقة أو الرأي السيا��ي أو الانتماء النقا�ي أو �سبب الانتماء أو عدم الانتماء ا�حقيقي أو املف��ض لعرق أو ألمة أو لساللة أو 

  لدين مع�ن". وقد أفردت �جنحة التمي�� عقو�ة حبسية ترواح ب�ن شهر وسنت�ن وغرامة مالية من ألف ومائت�ن ا�� خمس�ن ألف درهم.
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بأية عقيدة أصال مسألة ��م �ل �خص مع�ن بذاتھ، بحيث تدخل �� النطاق الذي يجعلها جديرة 

با�حماية أل��ا جزء ال يتجزأ من حياتھ ا�خاصة كإ�سان. 

من هذه املنطلقات نو�ىي بما ي��: 

 من القانون ا�جنائي ا�جاري بھ العمل وذلك:  220إعادة النظر �� صياغة الفصل 

أوال: بحذف الفقرة الثانية من الفصل أل��ا تقصر ا�حماية ال�ي يوفرها ع�� دين دون بقية 

  65ألاديان. و�� ذلك تمي�� غ�� مقبول من وجهة نظر الصكوك الدولية �حقوق إلا�سان.

 أو 66ثانيا: بإضافة �عديل للفقرة ألاو�� من الفصل. تلك الفقرة توفر حماية ل�ل �خص

جماعة من العنف أو ال��ديد أو إلاكراه ع�� مباشرة عبادة ما أو حضورها أو منعهم من ذلك. نرى 

أن تضاف إل��ا ا�حماية من إلاجبار ع�� اعتناق ديانة معينة بنفس الوسائل املبينة �� الفصل. وهو 

مقت��ى يوفر حماية عامة ل�افة ألاديان مستبعدا املقت��ى املناقش الذي يقتصرها ع�� دين 

واحد. 

ومن ثم تصاغ من جديد ع�� الش�ل التا��: 

"من استعمل العنف أو ال��ديد إلكراه �خص أو أك�� ع�� اعتناق دين مع�ن أو مباشرة 

عبادة ما أو ع�� حضورها أو ملنعهم من ذلك، �عاقب با�حبس من ستة أشهر إ�� ثالث سنوات 

وغرامة من مائت�ن إ�� خمس مائة درهم".  

 لألسباب التالية: 222كما نو��ي بحذف الفصل  •

 ال �عاقب من يفطر �� م�ان ال يطالھ نظر الغ�� و�� مسألة ال تحتاج إ�� 222نالحظ بأن الفصل 

�عليق أو��. كما نالحظ بأن نفس الفصل �س��دف "التجاهر باإلفطار �� رمضان من طرف من عرف 

 ومع�ى "التجاهر" 67باعتناقھ للديانة إلاسالمية". فاملشرع لم يقل من أفطر جهرا بل من تجاهر باإلفطار.

لغو�ا مختلف عن مدلول مجرد إلافطار جهرا �� وا�حة ال��ار ع�� مرآى من الغ��. ألن التجاهر صيغة 

مبالغة. ف�ي �ع�ي، أو ع�� ألاقل تو��، بأن هناك قصدا مبيتا من املفطر تجاهرا ��دف إ�� جلب انتباه 

آلاخر�ن، ر�ما بقصد إزعاجهم أو تحد��م وما إ�� ذلك. لذا يمكن أن ي�ون لهذا الفصل ما ي��ره من 

 تق�ىي بما ي��: "إذا �انت مجموعة من املعتقدات �عامل كأيديولوجية رسمية �� الدسات�� واللوائح أو 22 من التعليق العام رقم 10 تراجع الفقرة  65

 أو أية حقوق 18�� إعالنات ألاحزاب ا�حاكمة، ا�خ...، أو �� املمارسة الفعلية، فإن هذا يجب أال يؤدي إ�� إعاقة ا�حر�ات املنصوص عل��ا �� املادة 

 من نفس 2أخرى مع��ف ��ا بموجب العهد، أو أي تمي�� ضد ألا�خاص الذين ال يقبلون ألايديولوجية الرسمية أو �عارضو��ا". تراجع أيضا الفقرة 

 التعليق او املالحظة العامة ال�ي تمنع التمي�� ب�ن املعتقدات.
 من العهد الدو�� ل�حقوق املدنية والسياسية الذي يق�ىي بأنھ " ال يجوز �عر�ض أحد إلكراه 18 من املادة 2وهو حكم من�جم تماما مع الفقرة   66

 ".من شأنھ أن يخل بحر�تھ �� أن يدين بدين ما، أو بحر�تھ �� اعتناق أي دين أو معتقد يختاره
 rompt ostensiblement le jeûne dans  تؤكد هذا الطرح الصيغة املستعملة �� نص مدونة القانون ا�جنائي املغر�ي املكتوب باللغة الفر�سية " 67

un lieu public   وليس فقط ."dans un lieu public rompt le jeûne. 
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منظور ا�حفاظ ع�� جو من الطمأنينة بالنسبة للصائم�ن �� رمضان ملمارسة شع��ة الصوم. وقد تنجم 

عن التجاهر باإلفطار �� رمضان كنتيجة جانبية حماية املفطر تجاهرا من رد الفعل املحتمل لبعض 

الصائم�ن الذي قد يصل إ�� حد الاعتداء ع�� سالمتھ ا�جسدية.  

لذا يمكن القول بأن حظر التجاهر باإلفطار �� رمضان يمكن أن يتعلق بالقيود ال�ي يجوز وضعها 

ع�� ا�حق �� عدم الاعتقاد والتصرف ع�� ذلك ألاساس حفاظا ع�� الطمأنينة العامة �� مجتمع �غلب 

 3ع�� عامتھ التوجھ ألاخال�� والدي�ي املحافظ. وقد يبدو ذلك من�جما ألول وهلة مع مقتضيات الفقرة 

 من العهد الدو�� ل�حقوق املدنية والسياسية ال�ي تج�� إخضاع حر�ة إلا�سان �� إظهار 18من املادة 

للقيود ال�ي يفرضها القانون وال�ي ت�ون ضرور�ة �حماية السالمة " دينھ أو معتقده بصفة حصر�ة

"  .العامة أو النظام العام أو ال�حة العامة أو آلاداب العامة أو حقوق آلاخر�ن وحر�ا��م ألاساسية

بيد أن هذا الطرح قابل للنقاش من عدة وجوه. أوال ألن التفس�� الذي �عطيھ القضاء املغر�ي 

عادة للتجاهر باإلفطار هو مجرد إلافطار �� م�ان عمومي وليس التجاهر بذلك إلافطار (ع�� الوجھ 

الذي بيناه سابقا). و�� ذلك تطاول ع�� حر�ة عدم الاعتقاد ال�ي �� الوجھ آلاخر �حر�ة املعتقد.  ثانيا 

ألن �� تجر�م إلافطار علنا �� رمضان تكريسا لعقلية محافظة ال �سمح لآلخر�ن بممارسة الوجھ آلاخر 

�حر�ة الاعتقاد و�� حر�ة عدم الاعتقاد. وال ��م أن ي�ون أولئك آلاخرون أقلية أو أغلبية. والنتيجة 

القانونية والفعلية ال�ي ت��تب ع�� ذلك �� التمي�� ب�ن املعتقدات. كما أن فيھ �غليبا لكفة معتقد ع�� 

 أن يضطروا 68معتقد آخر بطر�قة تدفع كث��ا ممن ال يصومون رمضان عن قناعة ودون موجب شر��

إ�� إخفاء معتقدهم وتكييف سلوكهم الظاهر قهرا مع السلوك الغالب. و�� ذلك ��جيع للنفاق 

الاجتما�� ودفع أل�خاص متعددين بأن �عيشوا حياة مزدوجة. و�بقى السلوك ا�حضاري الذي يتع�ن 

�شدانھ هو تثقيف املواطن�ن ع�� التسامح �� ممارسة أو عدم ممارسة الشعائر الدينية، ولن يتوفر 

ذلك إال ب��بية املواطن�ن و�عو�دهم وح��م ع�� التسامح املتبادل وع�� تقدير مدلول املواطنة �� ظل 

اختالف وجهات النظر والسلوك املوافق لها، ال بال�جوء إ�� جزاء زجري . ومعلوم أن القيود ال�ي ت�حق 

ممارسة حقوق إلا�سان يتع�ن دوما أن ت�ون ضرور�ة �حماية تلك ا�حقوق ومتناسبة مع الضرر أو 

ا�خلل الذي يحدثھ التعدي عل��ا مع ا�جزاء املقرر لذلك الضرر أو ا�خلل. و�نب�� ع�� ا�خصوص أال 

  69ينتج ع��ا إهدار ا�حق أصال وإفراغھ من مضمونھ.

 .222 بدون موجب شر�� حسبما جاء �� منطوق الفصل  68
 من العهد الدو�� ل�حقوق املدنية والسياسية 19 املتعلقة بالفصل 10 تراجع �� هذا الصدد املالحظة العامة الصادرة عن �جنة حقوق إلا�سان رقم 69

 .4 فقرة 1983الصادرة سنة 
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ماكحفة إالجرام املنظم 

 تتعلق 2000 دجن�� 12إن الاتفاقية املعتمدة من لدن ألامم املتحدة املوقعة ببال��مو بتار�خ 

بم�افحة ا�جر�مة املنظمة ع�� الوطنية. و�� خطوة هامة �� مجال التصدي ل�جرائم ا�خط��ة ال�ي 

ترتكب من قبل مجموعات تملك أحيانا إم�انيات مهمة ملمارسة أ�شط��ا الالمشروعة �� أك�� من دولة 

واحدة �� نفس الوقت. وقد صادق املغرب ع�� تلك الاتفاقية، وصدر �شأن �شرها الظه�� الشر�ف رقم 

 الصادرة بتار�خ 5186 القا�ىي بنشر الاتفاقية (ا�جر�دة الرسمية عدد 4/12/2003 بتار�خ 132/02

12/2/2004.( 

 وقد أ�حقت ��ا ثالث بروتو�والت مهمة و��: 

بروتو�ول م�افحة صنع ألاس�حة النار�ة وأجزا��ا وم�ونا��ا والذخ��ة والاتجار ف��ا بصفة ال  -

مشروعة. 

بروتو�ول م�افحة ��ر�ب املهاجر�ن عن طر�ق ال�� والبحر وا�جو املعتمد بموجب القرار  -

. 15/11/2000 املؤرخ �� 55/25

  70بروتو�ول منع وقمع ومعاقبة الاتجار باأل�خاص وع�� ا�خصوص النساء وألاطفال. -

ورغم أن �عض ألاح�ام ال�ي وردت �� اتفاقية بال��مو �انت تج��ا �عض القواعد املتعلقة 

 ق.ج.). فإن 299 إ�� 293بالعصابة إلاجرامية (وخاصة الفصول املتعلقة بالعصابات إلاجرامية من ف. 

التعديالت ال�ي تبناها املشروع جاءت أو�� وأك�� مالءمة مع مقتضيات معاهدة بال��مو.  

وهكذا يالحظ بأن املشروع تب�ي �عر�فات مهمة تتعلق بمفاهيم العصابة إلاجرامية واملنظمة 

). 294 و293إلاجرامية وا�جر�مة ع�� ا�حدود (ف. 

تجمع أو �عر�ف العصابة إلاجرامية: تتم�� العصابة إلاجرامية من حيث عدد ألا�خاص بوجود " )1

". الهدف من وجودها هو ارت�اب جنايات ضد ألا�خاص أو ألاموال" وأن "اتفاق ب�ن �خص�ن أو أك��

مهما ) و"293" أي ولو فعل واحد مبدئيا (ف. ثبوت التصميم املش��ك ع�� ارت�اب الفعلكما تتطلب "

" سواء طالت أم قصرت. و�الحظ أن هذا التعر�ف يوافق جر�مة تكن مدة الاتفاق ع�� ارت�اب ا�جرائم

الاتفاق ع�� ارت�اب جر�مة خط��ة لغرض لھ صلة مباشرة أو غ�� مباشرة با�حصول ع�� منفعة مالية "

 ر�يع ألاول املوافق لـ 13 الصادرة بتار�خ 6019 وتم �شر ال��وتو�ول �� ا�جر�دة الرسمية عدد 2011 نوفم��26 انضم املغرب لهذا ال��وتو�ول بتار�خ  70

 .  2012 ف��اير 6
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 من املعاهدة.   كما أنھ يختلف، كما سوف نراه 1/أ/1..." الذي تنص عليھ الفقرة أو منفعة مادية أخرى 

أسفلھ، عن �عر�ف املنظمة إلاجرامية الذي استقي من معاهدة بال��مو من عدة جوانب ��: عدد 

ألا�خاص الذين تت�ون م��م العصابة إلاجرامية (يكفي أن ي�ون العدد �خص�ن) مجرد ثبوت تصميم 

 مش��ك ارت�اب جنايات ضد ألا�خاص أو ألاموال، وعنصر املدة ال�ي ال �ش��ط ف��ا أن ت�ون ممتدة. 

 من الاتفاقية مع 2�عر�ف املنظمة إلاجرامية: جاء هذا التعر�ف �� املشروع موافقا للمادة  )2

تصرف �� الصياغة ال يخل باملع�ى وال بالشروط ال�ي تقرها املعاهدة لقيام املنظمة إلاجرامية. وال�ي 

".  من حيث ش�لها، ارت�اب جناية" و�س��دف "ثالثة أ�خاص فأك��تتطلب من حيث عدد ألا�خاص "

" وإذن ليس بمجرد اتفاق أو تصميم كما هو ألامر �� العصابة تنظيم محدد البنيةو�جب أن تتج�� �� "

إلاجرامية، وعالوة ع�� وجود تلك البنية ال بد أيضا من أن يت�ح بأن ألا�خاص الذين ي�ونون 

موجودا " يضاف إ�� �ل ذلك عنصر الزمن وهو أن ي�ون التنظيم "�عملون بتنسيق فيما بي��ماملنظمة "

 ).294" وال �ش��ط هذا العنصر �� العصابة إلاجرامية. (ف. لف��ة من الزمن

). وقد 5تلزم الاتفاقية أيضا ع�� الدول املصادقة عل��ا بأن تقوم بتجر�م غسل ألاموال (املادة  )3

سبق للمشرع املغر�ي أن انكب ع�� ذلك املوضوع وعا�جھ �� صلب مقتضيات مدونة القانون ا�جنائي 

 71 ق.ج. فلم �عد هناك مدعاة ملعا�جتھ �� هذا املقام.574/7 إ�� 574/1�� الفصول 

جاء �� املشروع أيضا �عر�ف ل�جر�مة املرتكبة ع�� ا�حدود الوطنية بما يتوافق مع محتوى  )4

 من الاتفاقية مع �عديل �� الصياغة غ�� مخل باملع�ى. بل إن املشروع أضاف فقرت�ن إ�� 3املادة 

 من املعاهدة بما يضمن للمملكة حماية أو�� من ا�جرائم ال�ي 3الفقرات ألار�عة ال�ي تتضم��ا املادة 

 ترتك��ا املنظمات إلاجرامية.

وقد نصت الاتفاقية أيضا ع�� تجر�م الفساد وهو ما يقابل �� املصط�حات املستعملة ��   )5

القانون ا�جنائي املغر�ي جر�مة الرشوة واستغالل النفوذ و�� مجرمة �� القانون ا�جنائي املغر�ي (ف. 

 ق.ج. ال�ي �عاقب ع�� الرشوة واستغالل 250 إ�� 248 �عر�ف املوظف العمومي، والفصول 224

 النفوذ). فلم �عد هناك مدعاة ملعا�جة تلك املواضيع �� هذا املقام.

كما نصت الاتفاقية ع�� ضرورة النص ع�� مساءلة ألا�خاص الاعتبار��ن عن ا�جرائم ال�ي  )6

تتضم��ا. و�� الصدد هناك مستجد مهم �� املشروع وهو أنھ ينص �� مقت�ىى عام ع�� املسؤولية 

 من املشروع). وقد أشار املشروع مرة أخرى إ�� تلك املسؤولية 132/1ا�جنائية لل�خص املعنوي (ف. 

 1.07.79لصادر بتنفيذه ظه�� شر�ف رقم  املتعلق بم�افحة غسل ألاموال ا05/43وقد أدرجت �� املدونة بمقت�ىى املادة ألاو�� من القانون رقم  71

 .15 بتار�خ 5522)؛ ا�جر�دة الرسمية عدد 2007 أبر�ل 17 (1428 من ر�يع ألاول 28بتار�خ 
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 الذي يقرر مسؤولية ال�خص املعنوي عن ا�جرائم املعاقب عل��ا �� الفصول من 254/2�� الفصل 

 72).254/1 إ�� 248

�� نفس السياق، وإن �ان ألامر غ�� متعلق مباشرة باملقتضيات ال�ي جاءت ��ا معاهدة بال��مو،  )7

). بيد أننا �عتقد بأن هذا 256/8نص املشروع �� خطوة هامة ع�� تجر�م إلاثراء غ�� املشروع (ف. 

 املقت�ىى سيظل ضعيفا ع�� مستوى التطبيق إذا لم يتم توقيع جزاء ع�� عدم تقديم التصر�ح أصال.

). 245/1كما أورد مقتضيات ��دف إ�� تحص�ن مسطرة الصفقات العمومية وتخليقها (ف.  )8

و�ل ما سبق ع�� العموم نقط إيجابية �� املشروع. 

         ثمة مالحظة ع�� هامش �ل ما سبق تتعلق بتقو�ة زجر ا�جنايات عموما عن طر�ق تجر�م إخفاء 

مرتكب ا�جناية أو ��ر�بھ:  

 من املشروع.  298هناك إذن خلل يتع�ن تالفيھ �� الفصل 

 من املشروع املتعلق بجنحة إخفاء �خص مرتكب �جناية أو ��ر�بھ ما 298فقد جاء �� الفصل 

ي��: 

 أعاله �عذر مخفف 297"يتمتع ألا�خاص املشار إل��م �� الفقرة ألاو�� والثانية من الفصل 

 من هذا القانون، إذا ثبت فيما �عد 145 إ�� 143معف العقو�ة وفق الشروط املشار إل��ا �� الفصول 

عدم إدانة ال�خص الذي أخفوه أو هر�وه أو ساعدوه ع�� ذلك ".  

ومن املالحظات ال�ي يمكن ��جيلها ��ذا ا�خصوص: 

أوال �ان من ألافضل ا�حديث عن مساعدة ال�خص ع�� الهرب وليس ��ر�بھ. ألن ال��ر�ب  )1

 73يتعلق عادة باألشياء والبضائع.

 من املشروع ست�ون �� �عض ا�حاالت غ�� سليمة من الناحية 298ثانيا إن مقتضيات الفصل  )2

القانونية: يق�ىي الفصل بأن ال�خص الذي يخفي أو ��رب �خصا ما وهو ع�� علم بارت�ابھ جناية أو 

بأن العدالة تبحث عنھ يتمتع �عذر معف من العقو�ة �� ا�حالة يثبت ف��ا الحقا بأن ال�خص الذي 

أخفاه أو هر�ھ لم تتم إدانتھ. إلاش�ال املطروح هنا هو أن ال�خص الذي تم إخفاؤه أو ��ر�بھ إن �ان 

 ق.ج. 127 ق.ج. املتعلق باملسؤولية ا�جنائية �ان مقصورا ع�� ألا�خاص الذاتي�ن وإن �ان باإلم�ان بموجب مقتضيات الفصل 132الفصل  72

 ا�حكم ع�� ال�خص الاعتباري ببعض العقو�ات املالية مثل الغرامة و�عض التداب�� الوقائية وحلھ.
 الذي �ستعمل بالنسبة  traite وذلك بالرغم من أن املعاهدات الدولية �ستعمل مصط�ح ��ر�ب املهاجر�ن مثال و�� �� نظرنا ترجمة معيبة مصط�ح 73

  الذي �ستعمل للبضائع وألاشياء.  contrebandeلأل�خاص الذي يقابلھ مصط�ح 
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�� الواقع بر�ئا، ولم تتم إدانتھ �سبب ذلك، فالفعل ا�جرمي الذي �سببھ تتم املعاقبة ع�� إلاخفاء 

وال��ر�ب تب�ن أنھ غ�� موجود أصال. لذا ال يمكن القول بوجود سبب لإلعفاء من العقو�ة عن فعل ثبت 

أنھ ال �ش�ل جر�مة أصال وال يمكن املعاقبة عليھ. فما ينب�� القيام بھ �� مثل هذه ا�حالة هو ت��ئة 

ال�خص املتا�ع باإلخفاء وإطالق سراحھ إن �ان معتقال و�عو�ضھ عن الاعتقال الذي �عرض لھ 

  من املشروع. 298يتع�ن إذن حذف الفصل  �عسفا أو خطأ.

هتریب املهاجر�ن 

بروتو�ول م�افحة ��ر�ب ) : يخضع ��ر�ب املهاجر�ن ألح�ام 231/17��ر�ب املهاجر�ن (ف. 

  وع�� العموم تبدو مقتضيات املشروع املتطرق إل��ا من 74.املهاجر�ن عن طر�ق ال�� والبحر وا�جو

 من�جمة مع ألاح�ام ال�ي ينص عل��ا ال��وتو�ول سواء بالنسبة لتعر�ف 231/25 إ�� 231/16الفصل 

��ر�ب املهاجر�ن أو املعاقبة عليھ و�شديد عقو�تھ �� ظروف محددة �ستوجب ذلك التشديد أو 

مساءلة �ل من ألا�خاص الطبيعي�ن والاعتبار��ن أو تجر�م املحاولة املساهمة واملشاركة وتجر�م العلم 

بارت�اب ا�جر�مة دون التبليغ ع��ا وتوف�� عذر معف ملن يبلغ ع��ا �شروط طبعا.  

وقد تم�� التعر�ف الذي تبناه املشروع ل��ر�ب املهاجر�ن بأنھ ال يطال فقط دخول املهاجر�ن إ�� 

ال��اب الوط�ي بطر�قة ال مشروعة بل ينصب أيضا ع�� حالة مغادر��م لل��اب الوط�ي بطر�ق ال 

مشروعة.  

مالحظة : 

 املتعلق �عدم التبليغ عن جر�مة ��ر�ب املهاجر�ن أو 231/25إن العقو�ة املقررة �� الفصل 

الشروع ف��ا تبدو قاسية إن أخذت ع�� إطالقها. وذلك ألنھ ليس من السهل ع�� أي �خص �علم 

بوجود شبكة ل��ر�ب املهاجر�ن أن يقوم بالتبليغ ع��ا. فقد ي�ون �� ذلك التبليغ خطر ع�� حياتھ.  

ل التفاقية ألامم املتحدة مل�افحة ا�جر�مة املنظمة ع�� الوط�ي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار ا�جمعية العامة   74 املكّمِ

 2000 �شر�ن الثا�ي/نوفم��15 الدورة ا�خامسة وا�خمسون املؤرخ �� 25لألمم املتحدة 
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املس�ت�دات املتعلقة �لعقوبة 

إن املستجدات ال�ي جاء ��ا املشروع �� موضوع العقو�ة ذات صلة بموضوع بالغ ألاهمية يتعلق 

بوضعية الاكتظاظ ال�ي �عا�ي م��ا ال�جون ببلدنا. وقد ان��ت الدراسة ال�ي قام ��ا املجلس الوط�ي 

حول وضعية ال�جون إ�� أن هناك استعماال مبالغا فيھ للعقو�ة السالبة ل�حر�ة. وقد ات�ح من 

الدراسة أن هناك استعماال مفرطا للعقو�ة السالبة ل�حر�ة �� بلدنا مقرونا ببطء �� املحاكمات وعدم 

 مسطرة جنائية) وعدم 632 إ�� 622تطبيق املقتضيات القانونية املتعلقة باإلفراج املقيد �شروط (ف. 

 من املسطرة ا�جنائية وعدم وجود نواب وكالء امللك 41تفعيل مسطرة الص�ح املقررة �� املادة 

متخصص�ن �� قضاء ألاحداث رغم وجود تلك املؤسسة �� قانون املسطرة ا�جنائية وعدم اح��ام 

 م.ج. املتعلقة باأل�خاص املصاب�ن بخلل عق�� مع قلة ألاطباء املختص�ن �� 134مقتضيات املادة 

الطب العق�� والنف�ىي ل�ي يتيسر تتبع وضعهم الص�� وعدم �سليم ألاحداث لوالد��م. وهذه القائمة 

ليست حصر�ة. والنتيجة ال�ي نصل إل��ا �� أن لدينا �سبة مرتفعة جدا من ال�جناء باملقارنة مع عدد 

 �سمة). وهذه النسبة تن�ل إ�� النصف �� فر�سا مثال وإ�� أقل 100000 �ج�ن ل�ل 200س�ان املغرب (

 �� املائة من ال�جناء �� املعتاد تت�ون 40 ومما يز�د الط�ن بلة هو أن حوا�� 75من الر�ع �� بلدان أخرى .

من املعتقل�ن الاحتياطي�ن. و�طبيعة ا�حال فإن معضلة اكتظاظ ال�جون ال يمكن أن تحلها فقط 

�عديالت القانون ا�جنائي أل��ا تتم�� بتعقيد بالغ لھ أيضا عالقة باألوضاع الاجتماعية عموما و�ك��ة 

القضايا أمام املحاكم وقلة القضاة و�عقلي��م وعدم إعمال املرجعيات ذات الصلة �علم إلاجرام وعلم 

ال�جون . بيد أن مراجعة �عض مقتضيات القانون ا�جنائي يمكن أن �ساعد ع�� التخفيف من 

اكتظاظ املؤسسات ال�جنية. ومن هذا املنطلق تب�ى املشروع �عض التعديالت ال�ي لها داللة وا�حة 

�� هذا الاتجاه و�� �التا��: 

 حذف عقو�ة الاعتقال �� املخالفات والاكتفاء ف��ا بالغرامة فقط:  )1

  ق.ج. ا�حا�� ع�� ما ي��: 18ينص الفصل 

 درهم إ�� 30 -الغرامة من 2 -الاعتقال ملدة تقل عن شهر؛1العقو�ات الضبطية ألاصلية ��:"

.  درهم"1200

 Les peines alternatives» Série contribution au débat public n°5» ال�ي جاءت �� الدراسة املشار إل��ا �� امل�ن 2011 حسب إحصائيات  75

Publication du CNDH 2012  
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). وهذه مسألة إيجابية وإن �انت �� 18وقد حذفت عقو�ة الاعتقال من هذا املقت�ىى (ف. 

الواقع العم�� ال �غ�� كث��ا من الوضع السابق ألن الاعتقال ال ي�جأ إليھ حاليا إال نادرا �� املخالفات. 

ومن تم سيصبح الاعتقال غ�� ممكن �� املخالفات إذا تم تب�ي هذا املقت�ىى بالفعل. وهو توجھ يتع�ن 

 تثمينھ.

 سنوات (ف. 10إم�انية تمديد إيقاف التنفيذ ل�جنايات ال�ي يحكم ف��ا بال�جن ملدة تقل عن  )1

 55). هذا أيضا �عديل إيجا�ي مهم ألن إيقاف التنفيذ �ان مقصورا ع�� امليدان ا�جن�� (ف. 55

 ق.ج. ا�حا�� فقرة تق�ىي بأن بإم�ان القا�ىي إيقاف تنفيذ العقو�ة 55ق.ج.). أضيفت إ�� الفصل 

 سنوات إذا لم يكن امل��م قد 10ح�ى �� ا�جنايات. وذلك �� حالة ا�حكم �عقو�ة �جنية ال تتجاوز 

أدين سابقا من أجل ارت�اب جناية أو جنحة. بيد أن إيقاف التنفيذ هنا ال ي�ون سوى جزئيا إذ 

ينصب فقط ع�� نصف العقو�ة ال�جنية املح�وم ��ا. و�مكن التساؤل هنا هل ثم فائدة حقيقية 

من هذا التعديل ع�� مستوى إصالح املدان. ألن مؤسسة إيقاف التنفيذ �� ا�جنح املقصود م��ا 

عدم تنفيذ العقو�ة أصال وتركها سيفا مسلطا ع�� املدان مدة خمس سنوات لت�جيعھ ع�� 

مراجعة سلوكھ إلاجرامي. أما إيقاف التنفيذ بالنسبة لنصف العقو�ة فقط فقد ال يتحقق معھ هذا 

الهدف ألن املدان سوف ��جن مدة معينة قبل بدء إيقاف تنفيذ بقية العقو�ة مع ما هو معلوم 

من تأث�� سل�ي لل�جن ع�� نزالئھ. و�بقى أن هذا املقت�ىى قد قصد منھ �� الغالب املساهمة �� 

التخفيف من اكتظاظ ال�جون .   

تطلب توفر ش�اية وإم�انية التنازل ع��ا �عد رفعها �� جر�مة التسبب عمدا �� إلاضرار بمال  )2

). هذا أيضا مقت�ىى مهم علما بأن 596/1 درهم (ف. 10000الغ�� الذي لم ت��تب عنھ خسارة تفوق 

أغلب القضايا املتعلقة بجرائم ألاموال �� املغرب مثل السرقة تتعلق بمبالغ زهيدة ال �ستحق ان 

�عرض ع�� املحاكم أصال. عالوة ع�� أن إعطاء فرصة لل�حية لعدم ال�جوء إ�� القضاء أو التنازل 

عن الش�اية لھ ما ي��ره من زوايا متعددة أهمها تجنيب ا�جا�ي سلبيات العقو�ة السالبة ل�حر�ة 

 قص��ة املدة واملساهمة �� التقليل من اكتظاظ ال�جون .  

العقو�ت البدی� 

إ��ا بديلة للعقو�ة ا�حبسية القص��ة املدة. وهو ما يفرض أن �ش�� ��جالة إ�� أسباب نزولها. 

فمن املعروف أن أغلب العقو�ات السالبة ل�حر�ة عقو�ات قص��ة املدة ال تتجاوز بضعة أشهر. ومن 

املعلوم أيضا أن العقو�ات ال�ي تقل مد��ا عن ستة أشهر يصعب خالل تنفيذها تطبيق أي برنامج 
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إصال�� جدي، مثل تدر�ب ال�ج�ن ع�� �علم مهنة معينة أو �عليمھ. ف�ي ال تحقق الهدف من العقو�ة 

الذي هو مبدئيا إصالح ال�ج�ن وإعادة إدماجھ �� املجتمع. وعالوة ع�� ذلك فإن ال�جوء املبالغ فيھ من 

قبل القضاة إ�� الاعتقال الاحتياطي ي��تب عنھ أن هناك شر�حة واسعة من ال�جناء توجد �� وضعية 

 إن العقو�ات البديلة من جملة 76انتظار ل�ي تتم محاكم��ا، وكث��ا ما تتم ت��ئة جزء م��ا ع�� ألاقل.

الوسائل ال�ي ��دف إ�� تقليص اكتظاظ ال�جون ومن جملة الوسائل ال�ي �ساهم �� إصالح ا�جناة من 

زاو��ن: الاو�� �� تجني��م مساوئ العقو�ة ا�حبسية والثانية تتمثل �� قيامها �� حد ذا��ا بدور إصال��. 

ومن املعلوم أن توصيات �افة الهيئات املهتمة بالقانون ا�جنائي والسياسة ا�جنائية دعت إ�� تب�ي 

العقو�ات البديلة وأن املجلس الاستشاري �حقوق إلا�سان ثم املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان قد 

  77اهتما �ش�ل مكثف بموضوعها خاصة ع�� خلفية ا�حد من اكتظاظ ال�جون .

وإذا رجعنا إ�� املشروع فإننا نجد بأنھ عرف العقو�ات البديلة وقرر أن ا�حكم ��ا ي�ون �� ا�جنح 

ال�ي يحكم ف��ا القا�ىي �عقو�ة سالبة ل�حر�ة ال تتعدى سنت�ن. ثم تب�ى املشروع ثالثة أصناف من 

العقو�ات البديلة ��: 

العمل من اجل املنفعة العامة،  •

الغرامة اليومية،  •

. 35/2تقييد �عض ا�حقوق ف.  •

ثم إن املشروع حدد القائمة ا�حصر�ة ل�جرائم ال�ي ال يمكن ال�جوء ف��ا إ�� العقو�ات البديلة. وهذه 

ا�جرائم ��: 

الاختالس والغدر والرشوة واستغالل النفوذ وإلاثراء غ�� املشروع؛  •

الاتجار غ�� املشروع �� املخدرات واملؤثرات العقلية؛  •

الاتجار �� ألاعضاء البشر�ة؛  •

��ر�ب املهاجر�ن؛  •

 ولن تفوتنا إلاشارة إ�� أن م�وث �خص قيد الاعتقال الاحتياطي مدة زمنية طو�لة قد يؤدي إ�� ا�حكم عليھ فقط �عقو�ة �ساوي املدة ال�ي  76

ثارت 
ُ
قضاها �� ال�جن ال ألنھ �ستحقها فعال ولكن من باب تضامن القضاة مع القا�ىي الذي قرر وضعھ �� ال�جن خالل �ل تلك املدة. و�� ظاهرة ا

الانتباه ح�ى �� بلدان أخرى مثل فر�سا. بل وقد يميل با�حكم إ�� خانة إلادانة �� وضعية شك معقول �� عدم املسؤولية عن ا�جرم املرتكب. ووا�ح 

 ما �� �ل ذلك من حيف.  
 les ودون دخول �� التفاصيل يكفي ع�� املهتم باملوضوع أن يبحث �� موقع املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان حيث توجد وثائق مدرجة تحت عنوان 77

peines alternatives  .ليتعرف ع�� جزئيات هذا الاهتمام البالغ و��ون فكرة مح��مة عن العقو�ات البديلة  
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الاستغالل ا�جن�ىي للقاصر�ن.    •

�ل هذه أمور إيجابية بالتأكيد. لكن تبقى لدينا �ساؤالت ومالحظات.   

هل استوعبت قائمة العقو�ات البديلة �ل ألاصناف املعروفة �� القانون املقارن ال�ي يمكن أن  )1

ت�ون مفيدة �� بلدنا لتعو�ض العقو�ة السالبة ل�حر�ة قص��ة املدة؟ مثال ملاذا لم تنص ع�� 

سوار إلك��و�ي؟ ال شك أن  إم�انية إخضاع ال�خص الذي ثبتت مسؤوليتھ وتمت إدانتھ �حمل

إلام�انيات التقنية أصبحت تيسر تلك املراقبة إلالك��ونية �سهولة ح�ى ولو تطلب ألامر تحميل 

املدان �ليا أو جزئيا نفقات تلك املراقبة. لذا، فإن املجلس يو�ىي بأن تضاف إ�� قائمة العقو�ات 

 البديلة ال�ي نص عل��ا املشروع العقو�ة البديلة ال�ي تتمثل �� حمل السوار إلالك��و�ي.

من جانب آخر، فإن الاتجار �� املخدرات ال ينب�� أن يتم استبعاده بصيغة العموم من إم�انية  )2

ا�حكم �عقو�ة بديلة، خاصة بالنسبة لأل�خاص الذين يتاجرون أحيانا �� مقادير هز�لة من 

املخدرات، وهم �� الواقع مدمنون �ستغلهم العصابات إلاجرامية أو شب�ات إلاجرام املنظم 

ووسطاؤها لتسو�ق بضاع��م. أليس من ألاجدى وألاو�� أن يحكم ع�� مثل هؤالء �عقو�ة بديلة 

. وعليھ نو�ىي 35/14/4تتمثل �� ا�خضوع لتداب�� عالجية وهو ما ينص عليھ املشروع �� ف. 

بإدخال �عض املرونة ع�� عموم النص املذ�ور والسماح للقا�ىي با�حكم �عقو�ة بديلة تتمثل �� 

 ا�خضوع لعالج ضد إلادمان �� ا�حاالت ال�ي يتب�ن ف��ا أن ذلك هو ا�حل ألامثل.   

حالة العود: من املستحسن إضفاء �عض املرونة بالنسبة لعدم إم�انية ا�حكم بالعقو�ات  )3

البديلة �� حالة العود، ولو مرة واحدة مع تخو�ل القا�ىي إعمال سلطتھ التقدير�ة بخصوص 

). 35/1إعمال تلك املرونة (ف 

عقوبة إال�دام 

يحتل موضوع عقو�ة إلاعدام م�ان الصدارة �� ملف عالقة القانون ا�جنائي بحقوق إلا�سان 

ومالءمة قانوننا ا�جنائي مع املعاي�� الدولية املتعارف عل��ا حاليا �� تلك ا�حقوق . وإذا �ان موضوع إلغاء 

عقو�ة إلاعدام يبدو معقدا أحيانا فإن ذلك التعقيد مفتعل إ�� حد مبالغ فيھ، دافعھ هو مقاومة 

حداثة قانوننا ا�جنائي. وا�حق أن إلغاء هذه العقو�ة �ش�ل حاجة م�حة باعتبارها مرتكز قانون جنائي 

لدولة ديمقراطية، خاصة وأن بلدنا لم �عد ينفذها أصال ع�� اعتبار أ��ا لم �عد �ساير فلسفة العقو�ة 

�� عصرنا ا�حاضر. 
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النقط ألاساسية �� عملية ال��افع عن إلغاء عقو�ة إلاعدام: 

ِتبت عن عقو�ة إلاعدام وضرورة إلغا��ا مؤلفات �خمة ووازنة وغنية باملعلومات. �عضها 
ُ
لقد ك

 78بحوث علمية موثقة وموضوعية و�عضها روايات أو مذكرات ملح�وم عل��م �عقو�ة إلاعدام أو أقار��م.

ومن البدي�ي أن املقام ال يتسع ل�خوض �� استعراض املعلومات الغز�رة ال�ي حفلت ��ا تلك املساهمات 

القيمة. فاملقصود من الفقرات التالية هو �سط قائمة املرتكزات ال�ي يمكن أن يتأسس عل��ا إلغاء 

عقو�ة إلاعدام ببلدنا ب��ك�� شديد و�نوع من الانتقائية.   

لقد أصبحت عقو�ة إلاعدام أحد املعاي�� الهامة لتقييم مدى �شبث الدول بحقوق إلا�سان (يدل  )1

 ع�� ذلك ما ي��:

 ال��وتو�ول الاختياري من أجل إلغاء عقو�ة 1989 د�سم�� 15إن ألامم املتحدة تبنت منذ  )أ

إلاعدام. كما أن �ل �جان املعاهدات املعنية بھ وع�� رأسها �جنة العهد الدو�� ل�حقوق املدنية 

والسياسية تحث �افة الدول ال�ي لم تصادق عليھ أن تفعل ذلك. وهذا ما حصل بالنسبة 

 79للمغرب أيضا.

 وإن �ل املحاكم ا�جنائية الدولية ال�ي أ�شأ��ا ألامم املتحدة سواء �انت دولية مائة �� املائة  )ب

(محكمة يوغسالفيا السابقة ورواندا) أو مختلطة (س��اليون، كمبوديا) لم تنص قواني��ا ع�� 

عقو�ة إلاعدام وذلك رغم فظاعة ا�جرائم ال�ي أ�شئت من أجل محاكم��ا و�� إلابادة ا�جماعية 

 وا�جرائم ضد إلا�سانية وجرائم ا�حرب.   

 ).de jure ou de factoوإن أك�� من نصف دول العالم ألغت عقو�ة إلاعدام قانونيا أو فعليا ( )ج

تدل آخر إلاحصائيات املتوفرة ع�� أن ثل�ي دول العالم �حد آلان ألغت عقو�ة إلاعدام قانونيا 

 دول ألغ��ا �� جرائم ا�حق العام 7 دول ألغ��ا �� �افة ا�جرائم و108أو فعليا. كما أن 

infractions de droit commun   دولة تح��م 28  وأبقت عل��ا �� ا�جرائم العسكر�ة. وهناك 

. و�التا�� فإن العدد le moratoireف��ة وقف تنفيذ عقو�ة إلاعدام ال�ي أقر��ا ألامم املتحدة  

  80).193 من أصل 144يتجاوز ثل�ي دول العالم (

"ألايام ألاواخر ملح�وم عليھ �عقو�ة إلاعدام". ومن أشهر املرافعات ضد تلك 1829 لعل أشهر تلك الروايات �� تلك ال�ي كت��ا فكتور هيجو سنة  78

 Calman Levy دار النشر 1957العقو�ة البحث املش��ك ب�ن ألب�� �امو وآرتور �ويستلر "تأمالت حول عقو�ة إلاعدام" 
 CCPR/C/MAR/CO/6 04/11/2016   79 �جنة معاهدة حظر التعذيب CAT/C/MAR/CO/4 21/11/2011   و�جنة حقوق إلا�سان

80 https://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/abolition-peine-mort/peine-mort.shtml 
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وإن هناك انخفاضا م��ايدا ومستمرا �� العزوف عن ا�حكم ��ا وتنفيذها ح�ى �� الدول ال�ي  )د

علما بأن الوضعية تختلف من والية إ�� والية وأن �عض  أبقت عل��ا (مثل الواليات املتحدة

 81الواليات ال تتب�ى عقو�ة إلاعدام أصال).

وإن الاتحاد ألاور�ي وهو أحد أهم الشر�اء الاقتصادي�ن لم �عد يقبل �� رحابھ أية دولة أور�ية  )ه

  82لم تلغ عقو�ة إلاعدام. أي أن إلغاء عقو�ة إلاعدام أصبح شرطا جوهر�ا للعضو�ة فيھ.

  د.).20إن الدستور املغر�ي ينص ع�� ا�حق �� ا�حياة (ف.  )و

 ولم ينفذها ح�ى �� أحداث خط��ة جدا مثل 1993.83إن املغرب لم �عد ينفذ عقو�ة إلاعدام منذ  )2

 بمراكش وتلك ال�ي عرف��ا مدينة الدار 2011 أبر�ل 28العملية إلارهابية ال�ي وقعت بتار�خ 

 . وهذا توجھ حضاري محمود �� اتجاه صيانة حق ا�حياة.  2003 مايو 16البيضاء بتار�خ 

 إن املح�وم عليھ �عقو�ة إلاعدام يق�ىي �� الواقع عقو�ة �جنية لم يحكم عليھ ��ا. )3

 إن العقو�ات ا�جنائية تقع تحت طائلة التقادم.  )4

إن املجتمع املد�ي مساند بقوة إللغاء عقو�ة إلاعدام. وهناك ما يمكن �عتھ بن�ج املجتمع املد�ي  )5

الذي يناضل من أجل إلالغاء خاصة �� إطار تحالف يضم حوا�� عشر منظمات مدنية من جمل��ا 

منظمات حقوق إلا�سان واملرصد املغر�ي لل�جون وجمعية هيئات املحام�ن باملغرب وفرع منظمة 

 العفو الدولية باملغرب وشبكة ال��ملانيات وال��ملاني�ن من أجل إلغاء عقو�ة إلاعدام. 

إن صاحب ا�جاللة محمد السادس أصدر عفوه ع�� عدد من املح�وم عل��م �عقو�ة إلاعدام منذ  )6

 مح�وما عل��م باإلعدام، م��م امرأة �� صيف 30توليھ عرش البالد، آخرها، عفوه الكر�م ع�� 

 ، وهو معطى لھ قيمة رمز�ة ومعنو�ة ثمينة وذو داللة إيجابية �� اتجاه إلغاء عقو�ة إلاعدام.2019

إن هيئة إلانصاف واملصا�حة أوصت بمصادقة املغرب ع�� ال��وتو�ول الثا�ي للعهد الدو��  )7

ل�حقوق املدنية والسياسية وأن عاهل البالد �لف املجلس الاستشاري �حقوق إلا�سان، الذي 

خلفھ �� مهامھ املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان، بتفعيل �افة توصيات الهيئة ومن ضم��ا طبعا 

تلك املتعلقة بإلغاء عقو�ة إلاعدام. وقد تم ال��ك�� ع�� أهمية هذه التوصية خالل املناظرة ال�ي 

. وهنا يتع�ن الوقوف للتذك�� بأن تلك 2008نظمها املجلس الاستشاري �حقوق إلا�سان سنة 

 نفس املرجع السابق.  81
 املتعلق بإلغاء عقو�ة إلاعدام الذي أصبح شرطا أوليا ضرور�ا للولوج إ�� حض��ة الاتحاد 1993جميع الدول املر�حة لالنخراط �� الاتحاد ألاورو�ي صادقت ع�� ال��وتو�ول السادس للمعاهدة ألاورو�ية �حقوق إلا�سان وح�ى قبل  82

 /https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/peine-de-mort/les-textes-internationaux-relatifs-a-la-peine-de-mort .ألاورو�ي
  تفصل ب�ن آخر حكم باإلعدام وقع تنفيذه ومع أخر إعدام جرى قبلھ ما ينيف عن عشر�ن سنة.83
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املناظرة تطرقت ملوضوع عقو�ة إلاعدام من عدة جوانب وخاصة ألا�عاد الفلسفية، والاجتماعية، 

والقانونية، وتلك املتعلقة �علم إلاجرام. وقد تم��ت املداخلة املتعلقة با�جانب الدي�ي ال�ي تقدم ��ا 

 عالم مقتدر بتطرقها �جوانب مهمة تفيد �� التفتح ع�� املنظور املساند لإللغاء.  

بالنسبة لالعتبارات الفلسفية واملنطقية، تقوم عقو�ة إلاعدام ع�� تناقض منطقي وهو محار�ة  )8

القتل بالقتل. ومن جهة ثانية وهذه حجة دامغة �� نظرنا ضد عقو�ة إلاعدام و�� أن تلك العقو�ة 

يحكم ��ا أحيانا ع�� أ�خاص أبر�اء نتيجة خطأ قضائي. وليست ألاخطاء القضائية ظاهرة 

 ومن البدي�ي أن ارت�اب خطأ �� توقيع عقو�ة غ�� عقو�ة إلاعدام يمكن ال��اجع عنھ 84نادرة.

و�عو�ض �حيتھ إن اقت�ىى ألامر أما إذا تم تنفيذ عقو�ة إلاعدام فال توجد أد�ى فرصة للقيام 

بذلك. وقد دأب فقهاء القانون ا�جنائي ع�� القول �� هذا املعرض بأن إفالت مائة مجرم من 

 العقو�ة خ�� من إدانة بريء واحد.    

من الناحية الاجتماعية عقو�ة إلاعدام تتسم �عدم املساواة �� تطبيقها. ذلك أ��ا توقع عادة ع��  )9

الطبقات ألاك�� هشاشة وال�ي تدفعها أحيانا ظروفها الاجتماعية والثقافية إ�� ارت�اب جرائم 

خط��ة. عالوة ع�� أن ألا�خاص املنتم�ن لتلك الشر�حة الاجتماعية يتعذر عل��م أن يؤدوا ثمن 

مؤازر��م من قبل أك�� املحام�ن كفاءة للمساهمة �� إثبات براء��م أو توضيح الظروف الذي 

دفع��م إ�� الوقوع �� حمأة إلاجرام، وهو ما يؤدي عادة إ�� ت��ئة امل��م�ن أو ع�� ألاقل إ�� تمتيعهم 

 بظروف التخفيف بحيث ال يحكم عل��م بأق�ىى العقو�ات. 

من زاو�ة علم إلاجرام: من الثابت أن عقو�ة إلاعدام ليست رادعة بأي ش�ل من ألاش�ال. وقد  )10

أثبتت الدراسات ال�ي قام ��ا علماء إلاجرام أن �سبة ا�جر�مة ال عالقة لها (ارتفاعا أو انخفاضا) 

بوجود أو عدم وجود عقو�ة إلاعدام �� مدونة جنائية ما. وألاهم من ذلك أن �سبة ا�جر�مة لم 

ترتفع �� البلدان ال�ي ألغت عقو�ة إلاعدام �سبب إلغا��ا. وعالوة ع�� ذلك، فإن فكرة الردع 

مرتبطة �علنية تنفيذ العقو�ة وقد �ان ذلك واردا وممارسا �� عهود سالفة حيث �انت عقو�ة 

إلاعدام تنفذ �� الساحات العمومية ويعلن عن تار�خ وساعة تنفيذها و�حاط تنفيذها بطقوس 

تز�د من �شاع��ا �� مواكب ت�اد ت�ون احتفالية تؤجج أقبح وأد�ى وأق�ىى ما �� ا�جمهور من 

ذ عادة �� سر�ة تامة. وغالبا ما يتم ذلك �� م�ان ال يرتاده  َنفَّ
ُ
غرائز. لك��ا �� وقتنا الراهن ت

ا�جمهور، قبيل الفجر و�محضر عدد قليل جدا من املسؤول�ن عن العدالة. كما أ��ا، ال تنفد إال 

�عد مدة طو�لة من ا�حكم ��ا ما عدا �� ا�جرائم السياسية املرتكبة ع�� إثر الانقالبات مثال. وهو 

84 « Les grandes erreurs judiciaires de l’antiquité à nos jours » Robert et Alfred Eibel Gordienne  
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ال�ي يبقى ف��ا املدان �عقو�ة  "les couloirs de la mortما يطرح أيضا مش�ل ممرات املوت "

إلاعدام �� حالة رعب، يمكن أن تنعت بأ��ا أ�شع ش�ل التعذيب. وقد كتب عن ذلك أدباء 

مشهورون وع�� رأسهم فيكتور هوجو وألب�� �امي و آرث�� �ويستلر مؤلفات تصف الوضعية 

 ومن جهة أخرى، �ستفاد من 85املأساو�ة ملن ينتظر تنفيذ عقو�ة إلاعدام �� أية �حظة �� حقھ.

دراسات علم إلاجرام أن ا�جر�مة نتاج ملجموعة من العوامل �عضها نف�ىي وآخر عضوي وآخر 

اجتما�� وثقا��. لذا فإذا �ان للمجتمع دوما وللثقافة السائدة دور �� إفراز السلوك إلاجرامي فال 

 ومن جهة 86�عقل أن �سأل عنھ ا�جا�ي إ�� حد سلبھ أغ�� �ىيء يتوفر عليھ إلا�سان وهو حياتھ.

أخرى، فإن مرتك�ي ا�جرائم ا�خط��ة جدا يظلون فئة قليلة من املجرم�ن. لذا فإن إم�انية �عو�ض 

 عقو�ة إلاعدام �عقو�ة أخف ال ي�لف املجتمع ثمنا باهظا و�جنبھ ا�حكم �عقو�ة وحشية. 

من الناحية الفلسفية يالحظ أن هناك تناقضا �� محاولة حماية ا�حياة بالقضاء عل��ا. كيف  )11

�عاقب ع�� القتل بالقتل؟ و�النسبة لفلسفة العقو�ة �� العلوم ا�جنائية يالحظ أن تلك الفلسفة 

ترمي عموما إ�� إصالح ا�جا�ي وتأهيلھ وليس إ�� قمعھ. وهو مسار حديث يصب �� اتجاه أ�سنة 

 . humanisationالقانون ا�جنائي 

من منظور السياسة ا�جنائية يالحظ أن هناك تردد �� بالدنا تجاه إلالغاء أو عدم إلالغاء وقد  )12

عرفت بالدنا ف��ات تم ف��ا إعطاء وعود ع�� املستو�ات ا�ح�ومية مثال (وز�ر عدل سابق) بأننا 

 طبعا ا�حوار حول املوضوع مهم ولكنھ قد طال. وإلالغاء التدر��� لھ 87سائرون �� اتجاه إلالغاء.

 مزاياه لكنھ ال ينب�� أن يطول وال أن ين�ىى هدفھ ألاسا�ىي وهو إلالغاء. 

و�� هذا الصدد يجدر بنا أن نذكر بأن عقو�ة إلاعدام عندما ثم إلغاؤها �� فر�سا �انت �سبة 

 باملائة من الفر�سي�ن. ومع ذلك لم ت��دد النخبة 60معار�ىي إلغا��ا حسب استطالعات الرأي تفوق 

السياسية �� إلغا��ا آنذاك. ومنذ ذلك ا�ح�ن لم �عد موضوع إلغاء عقو�ة إلاعدام ذو قيمة بالنسبة 

للفر�سي�ن ما عدا للمطالبة بإلغا��ا �� بقاع أخرى من املعمور . وعالوة ع�� ذلك فإن عدد ا�جرائم لم 

يرتفع ألن عقو�ة إلاعدام حذفت من القانون ا�جنائي الفر��ىي. وماذا عن إلغاء عقو�ة إلاعدام �� 

رواندا؟ ألم يكن من حق شعب ذلك البلد الذي مزقتھ و�الت حرب أهلية طاحنة ووحشية مذابح 

85  Victor Hugo «Le dernier jour d’un condamné », Albert Camus et Arthur Koestler « Réflexions sur la peine de mort »   
86  Mohammed Ayat « Crime et société » Imprimerie Ennajah Eljadida 1996  
87

 Cité dans Ne touchez pas à Caïn, op.cit. p. 76.  Le Ministre en question est feu Mohammed Ennaciri. Il répondait à une question qui lui a été posée 

au parlement le 11 novembre 2010.  A noter aussi que le Maroc a avait accueilli une conférence de presse en préparation du 3
ème

 congrès mondiale 

contre la peine mort. Le Président du Conseil consultatif des droits de l’homme y avait déclaré qu’il y avait alors un consensus au parlement 

sur la nécessité d’abolir la peine de mort lorsque les conditions favorables seront réunies. Maghreb Abab Press 23 janvier 2007, cité dans 

Roger Hood and Carolyn Hoyle “The Death Penalty, A Worldwide Perspective” Oxford, New York, 208 p. 67. 
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إلابادة ا�جماعية وا�جرائم ضد إلا�سانية أن يحتفظ بتشنج وعناد ع�� عقو�ة إلاعدام؟ فلماذا تخلص 

م��ا إذن؟ فقط ألن هناك نخبة ن��ة تقوده وقد اختارت لشع��ا ا�حياة ال املوت وتخلصت بذلك من 

أ�شع رموز الوحشية �� مدون��ا ا�جنائية و�� عقو�ة إلاعدام. نفس ألامر يمكن أن يقال عن �وت 

 2011ديفوار ال�ي ألغت عقو�ة إلاعدام رغم مآ�ىي ا�حرب ألاهلية ال�ي عرف��ا خالل و�عد سن�ي 

. و�� هذا الصدد يالحظ بأن تجر�ة اململكة املتحدة تبدو مهمة وجد مع��ة. لقد قامت اململكة 2012و

 بصفة مؤقتة ع�� أن �عود ال��ملان لتقييم الوضع �عد خمس 1965املتحدة بإلغاء عقو�ة إلاعدام سنة 

سنوات �� أفق ال��اجع عن إلالغاء أو تكريسھ. وها قد مر أز�د من نصف قرن ع�� التجر�ة ولم يحدث 

 باململكة املتحدة ما يقت�ىي ال��اجع عن إلالغاء. 
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 �الصة التوصیات

 الذي 10.16انطالقا من التحليالت السابقة نو��ي بتعديل أو تتميم مشروع قانون رقم 

يق��ي بتغي�� وتتميم مجموعة القانون ا�جنائي كما ي��: 

توصية عامة 

نو�ىي بتقسيم قائمة ا�جرائم ال�ي وردت �� الكتاب الثالث من مدونة القانون ا�جنائي إ�� شق 

 وشق ثان "ا�جرائم ال�ي تمس بالس�� العادي أو ال�حيح للمؤسسات الدستور�ة"أول يتعلق ب

 .  "ا�جرائم ال�ي تمس با�حقوق وا�حر�ات ألاساسية للمواطن�ن"يتعلق ب

بمراجعة ا�جنايات وا�جنح ضد أمن الدولة من خالل تدقيق عناصرها التكو�نية كما نو�ىي 

وأر�ا��ا مراعاة ملبدأ الشرعية، وتفاديا ل�ل سوء تفس�� أو تطبيق، ال��يء الذي يقت��ي �عديل 

 وتضييق نطاق تطبيقھ ح�ى ال �سري سوى ع�� ا�حاالت ألاشد خطورة واملحددة 206الفصل 

عناصرها بدقة بمقت��ى القانون . 

ونو�ىي �� نفس السياق بإضافة مقتضيات خاصة بالتحر�ض ع�� ارت�اب جناية أو جنحة أو 

فعل �عاقب عليھ القانون، والسيما التحر�ض ع�� العنف مهما �ان نوعھ وع�� الكراهية والتمي��، مع 

تحديد عناصره بكيفية صر�حة ودقيقة بحيث �شمل أفعال الدعاية، والتأث�� وال��ديد والضغط، 

والنص ع�� ا�حاالت ال�ي �ساعد ف��ا �خص ع�� ارت�اب جناية أو جنحة أو يدفع إليھ أو ��جع عليھ. 

فصل خاص بالعنف باملجال العمومي والتحر�ض عليھ �� سياق التظاهر أو ونق��ح إضافة 

املس بالنظام العام، عندما يكون هذا العنف خط��ا وغ�� متناسب، مع ا�حرص ع�� أن يكون 

مفهوم العنف عاما من حيث آثاره بحيث �شمل حاالت املس بالسالمة البدنية أو املعنو�ة أو 

النفسية للفرد أو بملكيتھ وأمانھ. 

ومن جانب آخر، يو�ىي املجلس بإيالء ما يكفي من الاهتمام للغة املستعملة �� نص القانون 

باستبدال عنوان "ان��اك آلاداب" �عنوان أك�� ا�جنائي وعناو�نھ وتبو�بھ. ونو�ىي بخاصة �� هذا إلاطار 

".  تناسبا مع املضام�ن الواقعة تحتھ هو "حماية ا�حر�ات ال�خصية
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شرعية العالقات و�� نفس سياق ألافعال الواقعة تحت هذا العنوان، يرى املجلس أن 

ا�جنسية ب�ن الراشدين ينب�� أن تكون مقرونة حصرا بال��ا��ي. إذ أنھ لم �عد من املستساغ 

التدخل �� ا�حر�ات ال�خصية لألفراد، ما دامت تصرفا��م ال�ي يرتضو��ا ألنفسهم ب�ل حر�ة ال 

. ومن الوا�ح أن شأن اعتبار الرضا حجر الزاو�ة �� العالقات ا�جنسية أن ت�حق أي ضرر بالغ��

�سمح بالنظر إ�� املوضوع نظرة موضوعية وعادية، وأن �ساهم �� عقلنة نظامنا القضائي واج��ادنا 

القضائي، إذ يجنبھ معاقبة من ال يمسون بالنظام العام أو ا�خاص وال ي�حقون الضرر بأحد.   

برفع التجر�م عن جميع العالقات ا�جنسية لذلك فإن املجلس ال �سعھ إال أن يو�ىي 

الرضائية مع تجر�م الاغتصاب الزو�� حيث ينتفي عنصر الرضا، وحيث تؤذى ال�حية �� 

.  �خصها

خاصة ، بتشديد العقو�ات �� حاالت الاغتصاب أو زنا املحارمو�� املقابل، فإن املجلس يو�ىي 

، ح�ى يتأ�ى وضع عندما يتعلق ألامر بأطفال دون سن الرشد أو غ�� قادر�ن ع�� التعب�� عن الرضا

حد لاللتباس وإلافالت من العقاب اللذين يق��نان عادة ��ذه ا�حاالت.        

  

 جر�مة التعذيب وغ��ه من ضروب املعاملة

 أو العقو�ة القاسية أو الالإ�سانية أو املهينة

 

نو��ي بما ي��: 

توسيع نطاق هذه ا�جر�مة لتشمل إ�� جانب التعذيب سوء املعاملة واملعاملة القاسية أو  -

الالإ�سانية أو املهينة 

 عن ا�جرائم ال�ي يرتك��ا مرؤوسوهم ا��جاما مع مقتضيات مسؤولية الرؤساءالنص ع��  -

  من املعاهدة). 2/3معاهدة م�افحة التعذيب واملعاي�� الدولية لذلك التجر�م (املادة 
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النص ع�� أن ألاوامر الصادرة عن الرؤساء الرت�اب جر�مة التعذيب ال تنفي مسؤولية املرؤوس  -

الذي يطيعها ا��جاما مع مقتضيات معاهدة م�افحة التعذيب واملعاي�� الدولية لذلك 

  من املعاهدة).2/3 و 4/1التجر�م (املادة 

وذلك اعتبارا ل�خطورة البالغة لهذه ا�جر�مة وا��جاما مع عدم تقادم جر�مة التعذيب تب�ي  -

التوصية ال�ي وجه��ا �جنة معاهدة مناهضة التعذيب للمملكة املغر�ية.  

  يكون مرتكبا من طرف ا�خواص. إضافة نص يجرم التعذيب عندما -

 إلابادة ا�جماعية وا�جرائم ضد إلا�سانية وجرائم ا�حرب

نو�ىي باعتماد الصيغ الواردة �� الاتفاقيات واملعاهدات الدولية ذات الصلة �� �عر�ف هذه 

ا�جرائم وتحديد عناصرها الت�و�نية. 

كما نو�ىي بالنص الصر�ح ع�� عدم تقادمها.  

الاختفاء القسري 

يجرم املشروع الاختفاء القسري الذي يرتكبھ ا�خواص دون تدخل من أعوان نو�ىي بأن 

 من معاهدة ألامم املتحدة املتعلقة 3 (ا��جاما مع ما يتطلبھ منطقيا الال��ام بمقتضيات املادة الدولة

باالختفاء القسري وا��جاما مع الواجب امللقى ع�� عاتق الدولة املتعلق بحماية أمن سالمة مواطن��ا 

"�عاقب أيضا ع�� الاختفاء القسري إذا و�مكن أن ي�ون يصاغ الفصل كما ي�� ومن يخضع لوالي��ا). 

 ارتكبھ أ�خاص أو مجموعات من ألافراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة"

 ال�ي تنص ع�� ما ي��: ".....إذا أطلق سراح 231/13 من الفصل 1نو�ىي بأن يضاف إ�� الفقرة 

ال�خص املختفي قسر�ا وهو يتمتع ب�حة جيدة قبل م�ىي أقل من خمسة أيام من يوم الاعتقال أو 

ولم يكن قد تم �عذيبھ أو الاحتجاز أو الاختطاف فإن العقو�ة ��....." أن تضاف إل��ا العبارة التالية: " 

  .الاعتداء عليھ جنسيا"
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 الذي يرتكبھ مرؤوسھ مسؤولية الرئيس عن الاختفاء القسري نو�ىي بأن يتم النص ع�� 

  من معاهدة ألامم املتحدة املتعلقة با�حماية من الاختفاء القسري ).6(بالشروط ال�ي تحددها املادة 

 

الرت�اب الاختفاء القسري ال تنفي ألاوامر الصادرة عن الرئيس نو�ىي بأن يتم النص ع�� أن 

  من املعاهدة). 3.3مسؤولية املرؤوس الذي يطيع تلك ألاوامر (املادة 

 من معاهدة ألامم املتحدة املتعلقة با�حماية من 6و�مكن �� هذا املعرض تب�ي نص املادة 

الاختفاء القسري الذي يق�ىي بأنھ:  

ال يجوز التذرع بأي أمر أو �عليمات صادرة من سلطة عامة أو مدنية أو عسكر�ة أو غ��ها "

 (و�� صياغة وا�حة متوافقة مع متطلبات مبدأ الشرعية يمكن ".لت��ير جر�مة الاختفاء القسري 

 تبن��ا كما ��).

نو��ي بأن ينص املشرع ع�� القاعدة السالفة الذكر ضمن املقتضيات ال�ي تجرم و�عاقب 

.  124ع�� الاختفاء القسري عوض الاقتصار ع�� إلاحالة الصر�حة أو الضمنية ع�� الفصل 

إلاجهاض 

. فاألول ت�ون ا�حامل التمي�� ب�ن إلاجهاض و��ن وضع ا�حد الط�ي ل�حملنو�ىي بأن يتم 

�حية لھ نتيجة عنف يقع عل��ا أو إجهاض سري ال يل��م بالضوابط القانونية ال�ي تح�ي �ح��ا 

وسالم��ا. والثا�ي قرار تتخذه السيدة ا�حامل اعتبارا لظروف خاصة �سمح بھ كما يحددها القانون .  

 أقرتھ املنظمة  باالنطالق من املفهوم الشمو�� ملدلول ال�حة لتجر�م إلاجهاض كمانو�ىي

  العاملية لل�حة الذي يطال كال من ال�حة العضو�ة وال�حة النفسية والاجتماعية.

 ��ديدا ل�ح��ا النفسية. نو�ىي بمنح ا�حامل حق وضع حد �حملها عندما ي�ون �� استمراره

ل�ي يتم �� ظروف تأخذ خطورتھ �ع�ن  يحاط وضع ا�حد الط�ي ل�حمل بضمانات نو�ىي أن

  الاعتبار وتؤمن السالمة ال�حية ل�حامل وتتج�� تلك الشروط فيما ي��:
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أال يتم وضع ا�حد الط�ي ل�حمل إال �عد استقبال ا�حامل ال�ي ترغب �� وضع حد  -

 �حملها من طرف طبيب مختص.

أن يب�ن الطبيب خالل مقابلتھ مع ا�حامل ال�ي ترغب �� وضع حد �حملها املخاطر  -

 واملضاعفات املحتملة ال�ي يمكن أن تنتج عنھ.

أن تمنح ا�حامل ال�ي ترغب �� وضع حد �حملها مهلة معقولة للتفك�� �� ال�جوء إليھ أو  -

 ال��اجع عن ذلك.

أن �سمح القانون للطبيب الذي ال يرغب �� القيام �عملية وضع حد ل�حمل بأن يمتنع  -

 عن القيام بتلك العملية إال �� حالة �عرض �حة ا�حامل �خطر محدق. 

نو�ىي فيما يتعلق بوضع حد �حمل السيدة املصابة بمرض عق�� بأال يكتفى بإذن زوجها و�أن 

 من 453/2 (ف. فرصة التأكد من سالمة الوضع الذي سوف ي�جأ فيھ إ�� إلاجهاضت��ك للقضاء 

 املشروع). 

عندما يكون ا�حمل ناتجا عن الاغتصاب أو عن سفاح نو�ىي �� حالة ال�جوء إ�� إلاجهاض 

 ال�ي �ش��ط "أن يتم إلادالء �شهادة رسمية تفيد فتح 453 من الفصل 3حذف الفقرة املحارم 

 . مسطرة قضائية، �سلمها الوكيل العام للملك املختص �عد تأكده من جدية الش�اية"

ان��اك آلاداب 

 (ألن �حاياه هم أوال وقبل �ل نو��ي بإ�حاق هذا الباب با�جرائم ال�ي تقع ع�� ألا�خاص

 �ىيء ال�حايا املباشرون لتلك ا�جرائم). 

 ق.ج.). ا��جاما 493 إ�� 489عموما (ف.لغاء تجر�م العالقات ا�جنسية ب�ن الرشداء نو�ىي بإ

  مع التوصيات املوجهة للمغرب من طرف �جنة حقوق إلا�سان وتوصيات مجلس حقوق إلا�سان.
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�جنة حقوق إلا�سان و�جنة  (ا��جاما مع توصياتالاغتصاب الزو��  بضرورة تجر�منو�ىي 

القضاء ع�� �ل أنواع التمي�� ضد املرأة ومع قبول املغرب نفس التوصية �� إطار الاستعراض الدوري 

 ).2017الشامل الذي �ان موضوعا لھ خالل شهر مايو 

بما يتناسب مع أحدث �عر�فاتھ �� القانون املقارن والقانون  بتعديل �عر�ف الاغتصاب  نو�ىي

 الدو�� ا�جنائي.

  88و�� هذا الصدد يمكن الاستئناس بتعر�ف الاغتصاب كما تم تحديده �� أر�ان ا�جرائم.

وانطالقا من تلك ألار�ان يمكن �عر�ف الاغتصاب كما ي��: 

"الاغتصاب هو الاعتداء ع�� جسم �خص عن طر�ق إيالج عضو جن��ي �� أي جزء من 

 وذلك باستعمال القوة أو ال��ديد باستعمالها أو .أجزاء جسمھ مهما �ان ذلك إلايالج طفيفا

بالقسر، من قبيل ما ينجم عن ا�خوف من �عرض �حية الاعتداء أو الغ�� للعنف أو إلاكراه أو 

الاحتجاز أو الاضطهاد النف��ي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغالل محيط قسري، أو يرتكب 

 89الاعتداء ع�� �خص ��جز عن التعب�� عن رضا حقيقي."

من املس بكرام��ا أثناء املحاكمة.  بإضافة شروط مسطر�ھ تحصن �حية الاغتصاب نو�ىي

وذلك كما ي��:  

ينب�� أال �سمح للم��م بجر�مة الاغتصاب أثناء املحاكمة باإلشارة إ�� ما�ىي ال�حية (املش�ن  )أ

ب�ن قوس�ن) أو التذرع بھ ملحاولة التملص من املسؤولية عن ارت�اب ا�جر�مة.  

 إذا أراد امل��م أن يدفع ب�ون ال�حية املغتصبة �انت راضية ولم تكره ع�� املمارسة  )ب

  ا�جنسية، يجب أن يقدم ذلك الدفع �� جلسة سر�ة.

  يتع�ن ال�جوء دوما ا�� سر�ة ا�جلسات عند الاقتضاء. )ت

الذي تم اعتماده من طرف جمعية الدول ألاطراف �� نظام روما ألاسا�ىي للمحكمة ا�جنائي الدولية وذلك �� دور��ا ألاو�� املنعقدة ��  وهو املستند 88

  لتبيان ألار�ان ال�ي تت�ون م��ا �ل جر�مة تنص عل��ا معاهدة روما. 2002 سبتم�� 10 إ�� 3نيو�ورك من 

 يالحظ أن الصيغة املق��حة تجعل الاغتصاب ممكنا �� حق �ل من يتم الاعتداء ع�� حرمتھ ا�جسدية بالش�ل املب�ن �� امل�ن سواء أ�ان امرأة أو  89

 رجل. 
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 ونو�ىي أيضا بالنص ع�� هذه املسطرة ا�حمائية ب�ل جزئيا��ا �� صلب مدونة القانون ا�جنائي 

بما �� ذلك ضرورة ال�جوء إ�� سر�ة ا�جلسات عند الاقتضاء، رغم أن ذلك منصوص عليھ �� قانون 

املسطرة ا�جنائية، ع�� سبيل تذك�� القضاء بما للموضوع من أهمية وحساسية.  

ا�جرائم املتعلقة بالعبادات 

نو�ىي بما ي��: 

 من القانون ا�جنائي ا�جاري بھ 220نو�ىي بإعادة النظر من طرف املشرع �� صياغة الفصل 

العمل وذلك:  

أوال: بحذف الفقرة الثانية من الفصل.  

ثانيا: بإضافة �عديل للفقرة ألاو�� من الفصل بحيث تصاغ من جديد كما ي��:  

 أو مباشرة اعتناق دين مع�ن"من استعمل العنف أو ال��ديد إلكراه �خص أو أك�� ع�� 

عبادة ما أو ع�� حضورها أو ملنعهم من ذلك، �عاقب با�حبس من ستة أشهر إ�� ثالث سنوات 

.  وغرامة من مائت�ن إ�� خمس مائة درهم"

ق.ج.   222بحذف الفصل كما نو�ىي 

م�افحة إلاجرام املنظم 

 من املشروع (يرجع �� ت��ير ذلك للتحليل الوارد �� نص املذكرة 298نو�ىي بحذف الفصل 

سابقا).  

��ر�ب املهاجر�ن 

 املتعلق �عدم التبليغ عن 231/25نو�ىي بإعادة النظر �� العقو�ة ال�ي ينص عل��ا الفصل 

جر�مة ��ر�ب املهاجر�ن أو الشروع ف��ا (يرجع �� ت��ير ذلك للتحليل الوارد �� نص املذكرة سابقا). 
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العقو�ات البديلة 

 (يرجع �� ت��ير ذلك للتحليل سوار إلك��و�ي نو��ي بتب�ي العقو�ة البديلة ال�ي تتمثل �� حمل

الوارد �� نص املذكرة سابقا). 

 �عدم إقصاء الاتجار �� املخدرات بصيغة العموم من إم�انية 35/3نو��ي بمراجعة الفصل 

ا�حكم �عقو�ة بديلة والسماح للقا�ىي با�حكم �عقو�ة بديلة تتمثل �� ا�خضوع لعالج ضد إلادمان �� 

    ا�حاالت ال�ي يتب�ن ف��ا أن ذلك هو ا�حل ألامثل.

ضافة �عض املرونة ع�� عدم إم�انية عدم ا�حكم بالعقو�ة البديلة �� حالة العود نو��ي بإ

). 35/1بتخو�ل القا�ىي إعمال سلطتھ التقدير�ة بخصوص ال�جوء أو عدم ال�جوء إ�� تلك املرونة (ف 

عقو�ة إلاعدام 

 من قانوننا ا�جنائي.  بإلغاء عقو�ة إلاعدامنو�ىي 
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جدول ايضا�� ملذكرة املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان 

 16/10بخصوص �عديل القانون ا�جنائي 

 

املقت��ى  التوصية

:  م��ر التوصيت�ن

ال��ك�� ع�� دستور�ة دواليب الدولة واستبعاد املفهوم املجرد املتمثل  -

�� أمن الدولة الذي يو�� بأن للدولة مصا�ح جديرة با�حماية تختلف 

عن مصا�ح مجموع املواطن�ن، 

: سند التوصيت�ن

ضرورة ا��جام صياغة القانون ا�جنائي شكال ومحتوى مع �عميق  -

التوجھ الديموقراطي للمغرب، 

 نفس التوصية وردت �� الدراسة ال�ي أعدت للمجلس الاستشاري  -

 �حقوق إلا�سان بإشراف من طرف الدكتور محمد العل�ي املشي�ىي

اح��ام مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب   -

:  التوصيتان

�غي�� العنوان �التا��:  -1

ا�جرائم ال�ي تخل بالس�� العادي (أو ال�حيح) للمؤسسات 

الدستور�ة 

ا�جرائم ال�ي تخل �س�� املؤسسات الدستور�ة أو 

 �� اتجاه تدقيق العناصر 206�غي�� صياغة الفصل  -2

 الت�و�نية �جر�مة املس بالسالمة الداخلية للدولة وصورها.

عنوان �� ا�جنايات وا�جنح ضد 

أمن الدولة وهو عنوان الباب 

ألاول من الكتاب الثالث 

املتعلق با�جرائم املختلفة 

 وعقو�ا��ا

م��ر التوصية: 

-تنامي ظاهرة التظاهر �� الشارع العمومي 

-تزايد احتماالت وقوع العنف والاستفزاز �� سياقها 

سند التوصية: 

- الدستور  

- ال��امات املغرب الدولية 

إضافة مقت�ىى جديد يتعلق 

بالعنف بالفضاء العمومي 
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املقت��ى  التوصية

- اح��ام مبدأ الشرعية، ال جر�مة وال عقو�ة إال بنص   

التوصية : 

إضافة فصل خاص بالعنف العمومي والتحر�ض عليھ �� سياق التظاهر 

أو املس بالنظام العام، عندما ي�ون هذا العنف خط��ا وغ�� متناسب، 

مع ا�حرص ع�� أن ي�ون مفهوم العنف عاما من حيث آثاره بحيث 

�شمل حاالت املس بالسالمة البدنية أو املعنو�ة أو النفسية للفرد أو 

 بملكيتھ وأمانھ.

م��ر التوصية: 

- تنامي وسائل التحر�ض وإم�انياتھ وأوجهھ 

 - خطورة ممارسات التحر�ض ع�� العنف والكراهية والتمي��

سند التوصية 

- الدستور 

 - ال��امات املغرب الدولية

- مراعاة مبدأ الشرعية 

التوصية: 

إضافة مقتضيات خاصة بالتحر�ض ع�� ارت�اب جناية أو جنحة أو 

فعل �عاقب عليھ القانون، والسيما التحر�ض ع�� العنف مهما �ان 

نوعھ وع�� الكراهية والتمي��، مع تحديد عناصره بكيفية صر�حة 

ودقيقة بحيث �شمل أفعال الدعاية، والتأث�� وال��ديد والضغط، 

والنص ع�� ا�حاالت ال�ي �ساعد ف��ا �خص ع�� ارت�اب جناية أو 

جنحة أو يدفع إليھ أو ��جع عليھ. 

إضافة مقت�ىى جديد يتعلق 

بالتحر�ض ع�� العنف مهما 

�انت أنواعھ والكراهية والتمي�� 

:  التوصيةم��ر  

ا�خطورة البالغة �جر�مة التعذيب   -

وضرورة تقو�ة آليات م�افحة إفالت مرتكب��ا من العقاب   -

و�ون التعذيب غالبا ما يرتكب من طرف مرؤوس تحت الرقابة الفعلية  -

 مقامھ. لرئيس أو من يقوم

التوصية: سند 

تطور القانون ا�جنائي �� موضوع التعذيب منذ تب�ي معاهدة نيو�ورك   -

إضافة مقت�ىى جديد �شأن 

معاقبة الرؤساء عن جر�مة 

التعذيب ال�ي يرتك��ا 

 مرؤوسوهم
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املقت��ى  التوصية

 حول جر�مة التعذيب (مع تصرف �� الصياغة واحتفاظ 1984

باملضمون ) 

 4 و2 و1مضمون املعاهدة وخاصة املواد  -

صياغة ومضمون معاهدة حظر الاختفاء القسري  -

مسؤولية الرئيس عن ا�جرائم الدولية ال�ي �عاقب عل��ا أنظمة املحاكم  -

 ا�جنائية الدولية

 

املق��ح: 

) �عاقب بنفس العقو�ة املتعلقة بجر�مة التعذيب (و�حال ع�� 1"

الفصل املتعلق بتلك ا�جر�مة) 

أ) الرئيس الذي �ان ع�� علم بأن أحد مرؤوسيھ ممن �عملون تحت 

إمرتھ ورقابتھ الفعليت�ن قد ارتكب أو �ان ع�� وشك ارت�اب التعذيب، 

 أو �عمد إغفال معلومات �انت تدل ع�� ذلك بوضوح،

ب) أو �ان يمارس مسؤوليتھ ورقابتھ الفعليت�ن ع�� ألا�شطة ال�ي 

 ترتبط ��ا جر�مة التعذيب؛

 ج) ومع ذلك لم يتخذ �افة التداب�� الالزمة واملعقولة ال�ي �ان بوسعھ 

اتخاذها ل�حيلولة دون ارت�اب جر�مة التعذيب أو قمع ارت�ا��ا أو 

 عرض ألامر ع�� السلطات املختصة ألغراض التحقيق واملالحقة؛

)  ليس �� هذه املقتضيات ما يخل بالقواعد ال�ي تنطوي ع�� درجة 2

أع�� من املسؤولية الواجبة التطبيق بمقت��ى القانون الدو�� ع�� 

 قائد عسكري أو ع�� أي �خص يقوم فعال مقامھ." 

م��ر التوصية:  

تقو�ة ال��سانة القانونية ضد إلافالت من عقاب جر�مة التعذيب  -

تحسيس املرؤوس�ن بخطور��ا ووضعهم أمام مسؤولي��م عن اح��ام  -

حقوق إلا�سان ــ عدم كفاية النص العام املوجود حاليا بالقانون 

.   124ا�جنائي حول أسباب ت��ير ا�جر�مة وهو الفصل 

التوصية: 

"ال يجوز التذرع بأي أمر أو �عليمات صادرة من سلطة عامة مدنية أو 

إضافة مقت�ىى جديد �شأن 

�ون أوامر الِرئيس ال �ش�ل 

سببا من أسباب ت��ير ا�جر�مة 

 ال�ي يرتك��ا املرؤوس
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 عسكر�ة أو غ��ها لت��ير جر�مة التعذيب".

 

: التوصيةم��ر 

ا�خطورة البالغة �جر�مة التعذيب كخرق �حق أسا�ىي من حقوق  -

إلا�سان وم�افحة إلافالت من عقابھ، 

الا��جام مع التوصية ال�ي وجه��ا �جنة معاهدة حظر التعذيب  -

.  للمملكة املغر�ية

: التوصية

 "جر�مة التعذيب ال تتقادم" 

إضافة مقت�ىى جديد 

بخصوص عدم تقادم جر�مة 

التعذيب 

 

: التوصيةم��ر 

�عر�ف جر�مة التعذيب يتطلب وجود عالقة ب�ن مرتكب ا�جر�مة  -

والسلطة العمومية. وا�حال أن ألافعال املادية ال�ي �ش�ل �عذيبا ينتج 

ع��ا بالنسبة لل�حية نفس ألالم ونفس ألاضرار ا�جسدية والنفسية 

سواء ارتك��ا موظف عمومي أو �خص ال عالقة لھ باألجهزة العمومية. 

لذا وجب تجر�م تلك ألافعال ال�ي تتسم بصبغة وحشية عند ارت�ا��ا 

من طرف ا�خواص. 

  :التوصيةسند 

(تفاديا لإلطالة والتكرار يرجع ف��ا إ�� �عداد تلك املصادر وإ�� التحليل 

الوارد �شأ��ا �� صلب املذكرة) 

التوصية: 

�عاقب أيضا �ل من يؤدي �خصا آخر بطر�قة وحشية بال�جن من " 

خمس إ�� خمسة عشر سنة" 

مالحظة يمكن أيضا إدراج ألاعمال الوحشية �� صلب الفصل الذي 

�عرف التعذيب كما فعل املشرع الفر���ي ل�ي تتم معاقبة من لھ 

عالقة بالدولة عن ألافعال ال�ي �ش�ل �عذيبا (لتوفر العناصر ال�ي 

تكو��ا �املة) ويعاقب عن نفس تلك ألافعال بوصفها أفعاال وحشية 

بالنسبة من يراك��ا دون أن يكون موظفا عموميا أو لھ عالقة باألجهزة 

 من مدونة القانون ا�جنائي الفر���ي. 222/1الرسمية. املادة 

إضافة مقت�ىى جديد �شأن 

معاقبة ا�خواص ع�� ارت�اب 

إيذاء ألا�خاص بطر�قة 

 وحشية تضا�� التعذيب

 



 
 املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان

69 
 2019 أكتو�ر 28                                       16/10مذكرة املجلس حول مشروع القانون رقم 

 

املقت��ى  التوصية

Article 222-1 

Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de 

barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle. 

حسب "�عاقب من �عذب �خصا أو �عاملھ معاملة وحشية..." 

 ال��جمة ال�ي يتم التوصل إل��ا والاتفاق عل��ا.

م��ر التوصية:  

- الا��جام مع املقتضيات الدولية ذات الصلة 

التوصية: 

تب�ي نفس التعر�فات والتحديدات الواردة �� النصوص الدولية ذات 

 الصلة

إضافة مقت�ىى جديد خاص 

بجرائم إلابادة ا�جماعية 

وجرائم ا�حرب وا�جرائم ضد 

 إلا�سانية

الاختفاء القسري 

م��ر التوصية:  

 ا�جسدي أو النف�ىي الذي يت�ون من نفس ألافعال الذي �عت�� إلايذاء -

اختفاء قسر�ا فيما لو قام ��ا موظف عمومي أو بدعم من الدولة 

ينجم عنھ نفس آلاثار ا�خط��ة بالنسبة لسالمة �حيتھ عندما يرتكبھ 

�خص ليس موظفا عموميا وال عالقة لھ بأجهزة الدولة.  

سند التوصية:  

مصادر قانونية متعددة تحتاج إ�� تفصيل / تفاديا لإلطالة يرجع ف��ا  -

لنص املذكرة.  

التوصية: 

"�عاقب أيضا ع�� الاختفاء القسري إذا ارتكبھ أ�خاص أو مجموعات 

 من ألافراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة"

 الاختفاء القسري 

  التوصية: م��ر 

تفعيل مقت�ىى الدستور بتجر�م الاختفاء القسري،  -

ا�حرص ع�� أن يتم ذلك التجر�م با��جام مع مقتضيات معاهدة  -

حظره ال�ي صادق عل��ا املغرب، 

 ال��سانة القانونية ضد إلافالت من عقاب جر�مة الاختفاء تقو�ة -

إضافة مقت�ىى جديد �شأن 

مسؤولية الرؤساء عن الاختفاء 

 القسري 
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 القسري 

  التوصية:  سند

 من معاهدة ألامم املتحدة املتعلقة بحماية جميع ألا�خاص 6املادة  -

من الاختفاء القسري . 

التوصية:  

 من معاهدة ألامم املتحدة 6نص مطابق بالتصرف الالزم لنص املادة  -

املتعلقة بحماية جميع ألا�خاص من الاختفاء القسري، 

"�عاقب أيضا ع�� ارت�ابھ جر�مة الاختفاء القسري الرئيس الذي:  

أ) �ان ع�� علم بأن أحد مرؤوسيھ ممن �عملون تحت إمرتھ ورقابتھ 

الفعليت�ن قد ارتكب أو �ان ع�� وشك ارت�اب جر�مة الاختفاء 

 القسري، أو �عمد إغفال معلومات �انت تدل ع�� ذلك بوضوح؛

ب) �ان يمارس مسؤوليتھ ورقابتھ الفعليت�ن ع�� ألا�شطة ال�ي ترتبط 

 ��ا جر�مة الاختفاء القسري؛

ومع ذلك لم يتخذ �افة التداب�� الالزمة واملعقولة ال�ي �ان بوسعھ 

اتخاذها ل�حيلولة دون ارت�اب جر�مة الاختفاء القسري أو قمع ارت�ا��ا 

 أو عرض ألامر ع�� السلطات املختصة ألغراض التحقيق واملالحقة؛

ج) تطبق هذه ألاح�ام دون إخالل بالقواعد ذات الصلة ال�ي تنطوي 

ع�� درجة أع�� من املسؤولية والواجبة التطبيق بموجب القانون 

الدو�� ع�� قائد عسكري أو ع�� أي �خص يقوم فعال مقام القائد 

 .العسكري "

م��رات التوصية:  

تفعيل مقت�ىى الدستور بتجر�م الاختفاء القسري مع ا�حرص ع�� أن  -

يتم ذلك التجر�م با��جام مع معاهدة حظر الاختفاء القسري ال�ي 

صادق عل��ا املغرب 

تقو�ة ال��سانة القانونية ضد إلافالت من عقاب جرائم الاختفاء  -

القسري 

تحسيس املرؤوس�ن بفظاعة ا�جر�مة ووضعهم أمام مسؤولي��م عن  -

اح��ام حقوق إلا�سان 

عدم كفاية النص العام املوجود حاليا بالقانون ا�جنائي حول أسباب  -

إضافة مقت�ىى جديد يتعلق 

�عدم إم�انية التذرع بأمر 

الرئيس بارت�اب ا�جر�مة   

للتملص من املسؤولية 

 ا�جنائية
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 124ت��ير ا�جر�مة وهو الفصل 

  التوصية:سند

 من معاهدة ألامم املتحدة املتعلقة با�حماية من الاختفاء 6املادة  -

القسري . 

 التوصية:

ال يجوز التذرع بأي أمر أو �عليمات صادرة من سلطة عامة مدنية أو "

  ".عسكر�ة أو غ��ها لت��ير جر�مة الاختفاء القسري 

نو�ىي بأن ينص املشرع ع�� القاعدة السالفة الذكر ضمن مالحظة: 

املقتضيات ال�ي تجرم و�عاقب ع�� الاختفاء القسري عوض الاقتصار 

 124ع�� إلاحالة الصر�حة أو الضمنية ع�� الفصل 

م��ر التوصية: 

عبارة �� �حة جيدة تحتمل عدة تأو�الت  -

وال �عقل ع�� ا�خصوص أن تخفف عقو�ة مرتكب الاختفاء القسري  -

رغم �ونھ اعتدى جنسيا ع�� املختفي أو عذبھ خالل ف��ة الاختفاء. 

ينب�� أن يتم النص ع�� ذلك صراحة �عز�زا �حماية �حية الاختفاء  -

القسري    

التوصية: 

 ال�ي تنص ع�� ما ي��: ".....إذا 231/13 من الفصل 1يضاف إ�� الفقرة 

أطلق سراح ال�خص املختفي قسر�ا وهو يتمتع ب�حة جيدة قبل م�ىي 

أقل من خمسة أيام من يوم الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف فإن 

ولم يكن قد تم �عذيبھ العقو�ة ��....." أن تضاف إل��ا العبارة التالية: " 

  .أو الاعتداء عليھ جنسيا"

الفقرة معدلة حسب التوصية: 

 إذا أطلق سراح ال�خص املختفي قسر�ا وهو يتمتع ب�حة جيدة "...

قبل م�ىي أقل من خمسة أيام من يوم الاعتقال أو الاحتجاز أو 

فإن العقو�ة ولم يكن قد تم �عذيبھ أو الاعتداء عليھ جنسيا الاختطاف 

...�� "

 

مق��ح لتعديل وتتميم منطوق 

 من املشروع. 231/13الفصل 

 من الفصل 1تنص الفقرة 

 ع�� ما ي��: ".....إذا 231/13

أطلق سراح ال�خص املختفي 

قسر�ا وهو يتمتع ب�حة جيدة 

قبل م�ىي أقل من خمسة أيام 

من يوم الاعتقال أو الاحتجاز أو 

 الاختطاف فإن العقو�ة ��.....".
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 إلاجهاض

  فحوى التوصية:

السماح للسيدة ا�حامل بوضع حد �حملها �� ا�حالة ال�ي ي�ون فيھ 

. النفسية أو الاجتماعية أو��ديد ل�ح��ا ا�جسدية 

م��رات التوصية: 

املواكبة التشريعية ا�حمائية لواقع إلاجهاض السري باملغرب والتصدي  -

للظاهرة بطر�قة عقالنية، 

العمل ع�� تجنيب النساء (وعدد مرتفع بي��ن من املراهقات والشابات  -

املغر�يات) مخاطر إلاجهاض السري، 

م�افحة إلاجهاض السري ولو�يات املتاجر�ن بأجساد النساء املغر�يات  -

(وغ��هن) �� الظروف القاسية واملؤملة ال�ي تصاحب إلاجهاض السري 

للنساء ا�حوامل، 

بال�حة الاع��اف بأن مواصلة حمل غ�� مرغوب فيھ ألسباب تتعلق  -

 فيھ �عد ع�� بمفهومها الشامل ا�جسدي و الاجتما�� والنف��ي

حرمة كيان السيدة ا�حامل ومن ثم خرق �حقوق إلا�سان، 

�ل ذلك مع تقر�ر أن إلاجهاض ال يمكن أن يصبح حدثا مبتذال ال  -

�ستحق وقفة متأنية قبل ال�جوء إليھ نظرا لتعلقھ أيضا بحياة جن�ن 

) وهو ما en puissance ou en fait�عت�� موجودة بالقوة أو بالفعل (

�ستلزم إحاطة تحر�ره بضوابط تحصن ال�جوء إليھ من الزلل، 

 (البد من الرجوع ف��ا لصلب املذكرة) و�� باختصار سند التوصية:

شديد: 

الاستناد إ�� مفهوم منظمة ال�حة العاملية �� �عر�ف ال�حة الذي  -

 
ً
 وعقليا

ً
يقرر بأن "ال�حة �� حالة من اكتمال السالمة بدنيا

، ال مجّرد ا�عدام املرض أو ال�جز". 
ً
واجتماعيا

اح��ام وتفعيل مضمون التوصيات ال�ي وجه��ا للمغرب �جنت�ن وازنت�ن  -

من �جان ألامم املتحدة: �جنة حقوق إلا�سان و�جنة حقوق الطفل. 

وهو ما �ع�ي حقوقيا تنفيذ املغرب لالل��امات ال�ي قبلها بموجب 

مصادقتھ ع�� املعاهدات املتعلقة بحقوق إلا�سان،  

التطور امللموس للقانون املقارن بالتعامل ا�حمائي العقال�ي مع ظاهرة  -

إلاجهاض السري وذلك �� جل الدول املتقدمة ال�ي تحرص ع�� اح��ام 

�عديالت الفصول املتعلقة 

باإلجهاض  

  ق.ج.452 إ�� 449 الفصل 
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  ا�حقوق املتعلقة باملرأة.حقوق إلا�سان وخاصة

التوصية: 

"يجوز ل�حامل أن تقرر وضع حد �حملها إذا �ان �� استمراره ��ديد 

ل�ح��ا النفسية والاجتماعية شرط أال تتعدى مدة ا�حمل ثالثة 

أشهر، ماعدا �� ألاحوال الاستثنائية ال�ي يحددها الطبيب. 

و�نب�� قبل ال�جوء إ�� وضع حد ل�حمل مراعاة الضوابط التالية: 

 ينب�� أال تتعدى مدة ا�حمل ثالثة أشهر  )1

أال يتم وضع حد ل�حمل إال �عد استقبال ا�حامل ال�ي ترغب ��  )2

وضع حد �حملها من طرف طبيب مختص. 

 يتع�ن ع�� الطبيب خالل مقابلتھ مع ا�حامل ال�ي ترغب ��  )3

 وضع حد �حملها أن يب�ن لها املخاطر واملضاعفات املحتملة ال�ي 

 

 يمكن أن تنتج عن وضع ا�حد �حملها.

منح ا�حامل ال�ي ترغب �� وضع حد �حملها مهلة أسبوع ل�ي  )4

 تفكر بتأن قبل أن تتخذ بصفة ��ائية قرار وضع حد �حملها،

يجب أن �سمح القانون للطبيب الذي ال يرغب �� القيام �عملية  )5

وضع حد ل�حمل أن يمتنع عن القيام بتلك العملية إال �� حالة 

 �عرض �حة ا�حامل �خطر محدق، 

و�� هذه ا�حالة يتع�ن توجيھ ا�حامل ال�ي ترغب �� وضع حد  )6

 �حملها �جهة طبية أخرى تقبل القيام بوضع حد ل�حمل.

 ال يجوز وضع حد ل�حمل إال من لدن طبيب." )7

م��ر التوصية:  

إن إعطاء زوج سيدة حامل مختلة العقل سلطة قبول أو عدم قبول 

وضع حد �حملها �سبب املرض العق�� ع�� وجھ إلاطالق فيھ محاذير 

متعددة: 

ألن الصور ال�ي يمكن أن تتج�� ف��ا مثل هذه النازلة سوف تختلف  -

باختالف الظروف املحيطة بحمل السيدة املر�ضة. مثال، م�ى وقع 

ا�حمل؟ هل أصيبت الزوجة بمرض عق�� قبلھ أو �عده؟ كيف �عاشر 

زوج زوجتھ �ش�ل يؤدي إ�� حملها إذا �انت املعاشرة وا�حمل قد 

التعديل الوارد �� الفصل (ف. 

453/2 .(

الذي يتطلب املشروع إذن 

الزوج بصفة مطلقة للقيام 

�عملية إلاجهاض عندما ت�ون 

 ا�حامل مختلة العقل.
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 يجوز حصال �� وقت �انت فيھ الزوجة فاقدة أو ناقصة العقل؟ ثم أال

أحيانا أن ت�ون معاشرة الزوج الذي يكتفي املشروع بموافقتھ ع�� 

وضع حد ل�حمل، بدون قيد وال شرط، أحد العوامل ال�ي أدت إ�� 

 ا�خلل العق�� للزوجة ا�حامل؟

أسئلة كث��ة من هذا القبيل تحتم �� نظرنا إدخال �عض املرونة ع�� 

إعطاء الزوج سلطة التصرف �� جسد زوجتھ املر�ضة عقليا بقبول أو 

عدم قبول وضع حد ل�حمل.  

 القواعد العامة للقانون ال�ي تحتم توف�� حماية قانونية سند التوصية:

أك�� ملن ي�ون �� وضعية هشة.  

الزوجة املعتلة (وخاصة إذا فقدت عقلها تماما وأصبحت مجنونة) ال  -

يمك��ا أن تتخذ بنفسها قرار وضع حد �حملها أو إلابقاء عليھ لذا فإ��ا 

�ستحق �� وضعي��ا الهشة حماية قانونية أو�� وحيطة أك�� من طرف 

املشرع.  

التوصية: 

 فقرة تنص ع�� ما ي��: 453/2أن يضاف إ�� الفصل 

"�� وضعية املرأة ا�حامل املصابة بمرض عق�� ال يمكن للطبيب أن 

يقوم بوضع حد ل�حمل إال �عد أن يتأكد قا��ي ألاسرة، ع�� وجھ 

الاست�جال، من سالمة الوضع الذي تتم فيھ موافقة أو عدم موافقة 

 الزوج ع�� إجهاض زوجتھ املر�ضة و�قرر ما يراه مناسبا �حماي��ا".

م��ر التوصية:   

إن إعطاء النيابة العامة دورا �� مسطرة ال�جوء إ�� إلاجهاض سوف  -

يأ�ي بنتيجة عكسية للمرغوب فيھ من وجهة نظر حقوق إلا�سان وهو 

حماية ا�حامل نتيجة الغتصاب أو عالقة سفاح إذ يجعل املسطرة 

 إ�� عزوفهم عن فقد ي��يب مستعملوها املحتملون لدرجة تؤدي

ا�خوض ف��ا وتفضيلهم ال�جوء إ�� إلاجهاض السري . ينب�� أال �غيب 

عن أدهاننا مثال بأن زنا املحارم يحدث ب�ن ألاقارب وأن ا�حامل قد 

تواجهها صعو�ات حقيقية من الناحية ألاسر�ة والاجتماعية �� ال�جوء 

إ�� القضاء أوال ثم إ�� النيابة العامة �� مرحلة تالية.  

سند التوصية: 

حقوق الطفل بأن مالحظة �جنة معاهدة ألامم املتحدة املتعلقة ب -

 من املشروع 453/3الفصل 

يتم إلادالء (الذي يتطلب 

�شهادة رسمية تفيد فتح 

مسطرة قضائية، �سلمها 

الوكيل العام للملك املختص 

 )�عد تأكده من جدية الش�اية

 



 
 املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان

75 
 2019 أكتو�ر 28                                       16/10مذكرة املجلس حول مشروع القانون رقم 
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ع�� مسطرة معقدة ل�ي يتأ�ى القيام مشروع القانون ا�جنائي ينص 

ال�ىيء الذي �عملية إلاجهاض �� حالة الاغتصاب أو سفاح املحارم 

قد يجعل ال�جوء إ�� إلاجهاض السري، رغم مخاطره ع�� �حة 

ا�حامل، أ�سط من سلوك املسطرة القانونية. وقد صرحت �جنة 

حقوق الطفل بأ��ا �شعر بالقلق من إدراج شرط تقديم شهادة رفع 

دعوى قضائية �سلمها الوكيل العام للملك �عد تأكده من جدية 

  من املشروع).453/1الش�اية (ف. 

نجاعة القانون �� حماية من �ستحق ا�حماية و�� السيدة (ال�ي قد  -

ت�ون قاصرة) ال�ي حملت من جراء اغتصاب أو عالقة مع محرم.  

مالحظة مهمة: الصيغة ألاو�� للتعديل املق��ح �� صيغتھ ا�حالية (دائما  -

 الذي يق�ىي بتغي�� وتتميم مجموعة 10/ 16مشروع القانون رقم 

القانون ا�جنائي) لم تكن تتضمن هذا الشرط وهو الاختيار ألاصوب 

وألاوفق �� نظرنا. 

التوصية:  

حذف املقت��ى الذي �ش��ط "أن يتم إلادالء �شهادة رسمية تفيد فتح 

مسطرة قضائية، �سلمها الوكيل العام للملك املختص �عد تأكده من 

 جدية الش�اية".

ان��اك آلاداب 

�غي�� العنوان �التا��: حماية ا�حر�ات ال�خصية 

م��ر التوصية: 

إن من يتضرر مباشرة من أخطر ا�جرائم املدرجة �� باب ان��اك  -

آلاداب هم �حاياها املباشرون (مثال ال�خص املعتدى ع�� حرمة 

جسمھ وكيانھ �� جر�مة الاغتصاب) وهم ألاجدر بال��ك�� ع�� وضعي��م 

عوض الوقوف عند وقع ا�جر�مة ع�� املجتمع ك�ل.  

التوصية:  

نو��ي بحذف هذا الباب وإدراج مقتضياتھ بالباب املتعلق با�جرائم 

حماية  وعند الاقتضاء، استبدالھ �عنوان: ال�ي تقع ع�� ألا�خاص

 ا�حر�ات ال�خصية

 باب �� ان��اك آلاداب

 من 493 إ�� 489الفصول  م��ر التوصية:

 



 
 املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان

76 
 2019 أكتو�ر 28                                       16/10مذكرة املجلس حول مشروع القانون رقم 

 

املقت��ى  التوصية

ضرورة عدم تدخل القانون ا�جنائي �� العالقات ال�خصية ا�حميمية  -

إال بصفة استثنائية مثال عندما يال�سها عنف غ�� مشروع أو ظروف 

تفرض حماية خاصة (كما هو ألامر �� الاغتصاب أو ر�ط عالقة جنسية 

مع قاصر أو املفروضة بطر�قة أو بأخرى ع�� من ال �ستطيع عمليا أن 

�ع�� عن رضائھ ال�حيح ��ا، أو الاستغالل ا�جن�ىي للنساء 

 وللقاصر�ن).

 اعتبار الرضا حجر الزاو�ة �� العالقات ا�جنسية ب�ن الرشداء -

عدم إضرار العالقات املذ�ور بالنظام العام وال بالنظام ا�خاص وال  -

 بالغ��

مستلزمات الارتقاء با�جهاز القضائي و�االج��اد القضائي وعقلن��ما   -

سند التوصية:  

ضرورة حماية ا�حياة ال�خصية ا�حميمية لأل�خاص تمشيا مع  -

الاتجاه الغالب �شأ��ا �� مجال حقوق إلا�سان 

الا��جام مع توصيات ال�جنة ألاممية �حقوق إلا�سان املوجهة  -

للمغرب �� هذا الصدد (تراجع املذكرة �شأن تفاصيلها). 

التوصية: 

عموما أي إلغاء تجر�م العالقات ا�جنسية الرضائية ب�ن الرشداء  -

  من ق.ج.). 493 إ�� 489حذف الفصول 

 ق.ج.

م��ر التوصية: 

ضرورة مواكبة القانون ا�جنائي املغر�ي لتطور �عر�ف الاغتصاب ��  -

القانون املقارن والقانون الدو��، 

ضرورة تب�ي عناصر ت�و�نية لالغتصاب توفر حماية أو�� ل�حية  -

الاغتصاب، 

توف�� ا�حماية من الاغتصاب ل�جنس�ن وعدم قصره ع�� اغتصاب  -

النساء، 

إحاطة املحاكمة املتعلقة باالغتصاب بإجراءات تصون كرامة �حيتھ،  -

سند التوصية: 

اج��اد قضاء املحاكم ا�جنائية الدولية واملحاكم املختلطة "الوطنية ـ  -

 ق.ج. 468الفصل 

 املعرف �جر�مة الاغتصاب
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الدولية"، 

النظام ألاسا�ىي للمحكمة ا�جنائية الدولية والعناصر الت�و�نية  -

�جر�مة الاغتصاب، 

القانون ا�جنائي املقارن �� أفضل صوره ا�حمائية ل�حايا الاغتصاب،  -

التوصية: 

 �عر�ف الاغتصاب كما ي��:  يتم

"الاغتصاب هو الاعتداء ع�� جسم �خص عن طر�ق إيالج عضو 

 .جن��ي �� أي جزء من أجزاء جسمھ مهما �ان ذلك إلايالج طفيفا

وذلك باستعمال القوة أو ال��ديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما 

ينجم عن ا�خوف من �عرض �حية الاعتداء أو الغ�� للعنف أو 

إلاكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النف��ي أو إساءة استعمال السلطة، 

أو باستغالل محيط قسري، أو يرتكب الاعتداء ع�� �خص ��جز عن 

 التعب�� عن رضا حقيقي."

بإضافة شروط مسطر�ھ تحصن �حية الاغتصاب من  نو�ىي أيضا

املس بكرام��ا أثناء املحاكمة. 

وذلك كما ي��:  

ينب�� أال �سمح للم��م بجر�مة الاغتصاب أثناء املحاكمة  )أ

باإلشارة إ�� ما��ي ال�حية أو التذرع بھ ملحاولة التملص من 

 املسؤولية عن ارت�اب ا�جر�مة. 

إذا أراد امل��م أن يدفع بكون ال�حية املغتصبة �انت راضية  )ب

ولم تكره ع�� املمارسة ا�جنسية، يجب أن يقدم ذلك الدفع �� جلسة 

 سر�ة. 

 يتع�ن ال�جوء دوما ا�� سر�ة ا�جلسات عند الاقتضاء." )ت

 ونو�ىي أيضا بالنص ع�� هذه املسطرة ا�حمائية ب�ل جزئيا��ا �� صلب 

مدونة القانون ا�جنائي بما �� ذلك ضرورة ال�جوء إ�� سر�ة ا�جلسات 

عند الاقتضاء، رغم أن ذلك منصوص عليھ �� قانون املسطرة ا�جنائية، 

 ع�� سبيل تذك�� القضاء بما للموضوع من أهمية وحساسية. 

م��ر التوصية: 

يكمن جوهر الاغتصاب �� إكراه �خص آخر ع�� ر�ط عالقة جنسية.   -

إضافة مقت�ىى جديد يتعلق 

 باغتصاب الزوج لزوجتھ
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توفر عقد الزواج ال يمكن معھ أن نف��ض بأن بإم�ان الزوج إكراه  -

زوجتھ ع�� ممارسة ا�جنس معھ وخاصة إذا �ان ذلك باستعمال 

العنف،  

سند التوصية: 

توصيات �جنة حقوق إلا�سان و�جنة القضاء ع�� �ل أنواع التمي��  -

ضد املرأة ومع قبول املغرب نفس التوصية �� إطار الاستعراض الدوري 

). 2017الشامل الذي �ان موضوعا لھ خالل شهر مايو 

مطالبات املجتمع املد�ي ال�ي تنطلق من واقع وجود حاالت متعددة يتم  -

ف��ا إكراه الزوجة من طرف زوجها ع�� ممارسة ا�جنس مع استعمال 

 كث�� من النوازل .  العنف ��

"�عاقب ع�� الاغتصاب كما تم �عر�فھ (�� الفصل كذا ...) ولو اق��ف 

 من طرف الزوج ع�� زوجتھ"

ا�جرائم املتعلقة بالعبادات  

م��ر التوصية: 

عدم الا��جام مع مقتضيات الدستور  -

عدم الا��جام مع املعاي�� الدولية �حقوق إلا�سان   -

منظور تمي��ي يقصر حماية القانون ع�� ديانة واحدة فقط   -

 تتمثل �� شق�ن: التوصية: 

 ق.ج.  220حذف الفقرة الثانية من الفصل  -

إعادة النظر من طرف املشرع �� صياغة الفقرة الثانية من الفصل  -

 ق.ج. ا�جاري بھ العمل بإضافة ا�حماية ال�ي يوفرها ل�ي �شمل 220

إلاكراه ع�� اعتناق ديانة معينة  

اعتناق أي "من استعمل العنف أو ال��ديد إلكراه �خص أو أك�� ع�� 

 أو مباشرة عبادة ما أو ع�� حضورها أو ملنعهم من ذلك، �عاقب دين

با�حبس من ستة أشهر إ�� ثالث سنوات وغرامة من مائت�ن إ�� خمس 

. مائة درهم"

م��ر التوصية:  

عدم الا��جام مع مقتضيات الدستور  -

ا�جرائم املتعلقة بالعبادات 

 وحذف 220(�عديل الفصل 

  ق.ج.)222الفصل 
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عدم الا��جام مع املعاي�� الدولية �حقوق إلا�سان  -

مقت�ىى �ش�ل تمي��ا،    -

التوصية: 

  من القانون ا�جنائي املغر�ي.222حذف الفصل 

م�افحة إلاجرام املنظم 

م��ر التوصية: 

 وجود خلل �� منطقي وقانو�ي �� ما يق�ىي بھ الفصل:  -

أوال �ان من ألافضل ا�حديث عن مساعدة ال�خص ع�� الهرب  )1

 وذلك بالرغم وليس ��ر�بھ. ألن ال��ر�ب يتعلق عادة باألشياء والبضائع.

من أن املعاهدات الدولية �ستعمل مصط�ح ��ر�ب املهاجر�ن مثال و�� 

 الذي �ستعمل بالنسبة  traite �� نظرنا ترجمة معيبة مصط�ح

 الذي �ستعمل للبضائع  contrebandeلأل�خاص الذي يقابلھ مصط�ح 

وألاشياء.  

 من املشروع يمكن أن ت�ون 298مقتضيات الفصل ثانيا إن  )2

لفصل يق�ىي بأن غ�� سليمة من الناحية القانونية �� �عض الصور . ا

ال�خص الذي يخفي أو ��رب �خصا ما وهو ع�� علم بارت�ابھ جناية أو 

بأن العدالة تبحث عنھ يتمتع �عذر معف من العقو�ة �� ا�حالة ال�ي 

يثبت ف��ا الحقا بأن ال�خص الذي أخفاه أو هر�ھ لم تتم إدانتھ. 

إلاش�ال املطروح هنا هو أن ال�خص الذي تم إخفاؤه أو ��ر�بھ إن �ان 

�� الواقع بر�ئا، ولم تتم إدانتھ �سبب ذلك، فالفعل ا�جرمي الذي 

�سببھ تتم املعاقبة ع�� إلاخفاء وال��ر�ب تب�ن أنھ غ�� موجود أصال. لذا 

ال يمكن القول بوجود سبب لإلعفاء من العقو�ة عن فعل تبث بأنھ ال 

�ش�ل جر�مة أصال وال يمكن املعاقبة عليھ. الذي ينب�� القيام بھ �� مثل 

هذه ا�حالة هو ت��ئة ال�خص املتا�ع باإلخفاء وإطالق سراحھ إن �ان 

  معتقال و�عو�ضھ عن الاعتقال الذي �عرض لھ �عسفا أو خطأ.

 من املشروع. 298 حذف الفصل التوصية:

 

 

 من املشروع 298الفصل 

املتعلق بجنحة إخفاء �خص 

مرتكب �جناية أو ��ر�بھ ما ي��: 

"يتمتع ألا�خاص املشار إل��م 

�� الفقرة ألاو�� والثانية من 

 أعاله �عذر 297الفصل 

مخفف معف العقو�ة وفق 

الشروط املشار إل��ا �� 

 من هذا 145 إ�� 143الفصول 

القانون، إذا ثبت فيما �عد 

عدم إدانة ال�خص الذي 

أخفوه أو هر�وه أو ساعدوه ع�� 

 ذلك ".

��ر�ب املهاجر�ن   ��ر�ب املهاجر�ن
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م��ر التوصية: 

 املتعلق �عدم التبليغ عن جر�مة ��ر�ب 231/25عقو�ة الفصل  -

املهاجر�ن أو الشروع ف��ا تبدو قاسية إن أخذت ع�� إطالقها. وذلك 

ألنھ ليس من السهل ع�� أي �خص �علم بوجود شبكة ل��ر�ب 

املهاجر�ن أن يقوم بالتبليغ ع��ا. فقد ي�ون �� ذلك البليغ خطر ع�� 

حياتھ.  

  :التوصية

 إعادة النظر �� مقدار العقو�ة وتخفيفها.

 

 املتعلق �عدم 231/25الفصل 

التبليغ عن جر�مة ��ر�ب 

 املهاجر�ن أو الشروع ف��ا

العقو�ات البديلة 

م��ر التوصية: 

نجاعة العقو�ة البديلة املق��ح إضاف��ا �� تال�� العقو�ة السالبة  -

ل�حر�ة، 

سهولة تطبيقها وعدم ارتفاع ت�لف��ا   -

التوصية:  

إضافة العقو�ة البديلة املتمثلة �� حمل سوار إلك��و�ي إ�� قائمة 

 العقو�ات البديلة ال�ي تبناها املشروع 

العقو�ات البديلة 

 (وجوب إغناء قائم��ا)

م��ر التوصية:  

تال�� تب�ي حكم دون مرونة،  -

من  إن الاتجار �� املخدرات ال ينب�� استبعاده بصيغة العموم -

ألن �عض ألا�خاص يتاجرون أحيانا إم�انية ا�حكم �عقو�ة بديلة، 

�� مقادير هز�لة من املخدرات، وهم �� الواقع مدمنون �ستغلهم 

العصابات إلاجرامية أو شب�ات إلاجرام املنظم ووسطاؤها لتسو�ق 

بضاع��م. فمن ألاجدى وألاو�� أن يحكم ع�� مثل هؤالء �عقو�ة بديلة 

تتمثل �� ا�خضوع   لتداب�� عالجية. وهو ما ينص عليھ املشروع �� ف. 

. و��ن قوس�ن هذه الفقرة تتحدث عن "إخضاع املح�وم 35/14/4

عليھ لعالج نف�ىي أو عالج ضد إلادمان". كيف يمكن إذن إخضاع 

املدمن�ن الذين يتورطون �� متاجرة بمقادير جد زهيدة من املخدرات 

وعليھ للعالج النف�ىي أو ضد إلادمان الذي تقرره هذه املقتضيات؟ 

نو��ي بإدخال �عض املرونة ع�� عموم النص املذكور والسماح 

قائمة ا�جرائم ال�ي ال يمكن 

 ال�جوء ف��ا للعقو�ات البديلة
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للقا��ي با�حكم �عقو�ة بديلة تتمثل �� ا�خضوع لعالج ضد إلادمان 

   �� ا�حاالت ال�ي يتب�ن ف��ا أن ذلك هو ا�حل ألامثل. 

التوصية: 

إضافة فقرة لقائمة ا�جرائم ال�ي يقص��ا املشروع من إم�انية ا�حكم 

بصددها �عقو�ة بديلة كما ي��: 

"إذا تب�ن للقا�ىي أن املتاجرة باملخدرات تتعلق بكمية زهيدة جدا وأن 

ال�خص املتورط �� عملية املتاجرة مدمن ع�� �عاطي املخدرات يجوز 

لھ أن يحكم عليھ بالعقو�ة البديلة املتمثلة �� ا�خضوع   لتداب�� عالجية 

  من القانون ا�جنائي".35/14/4وفق ما ينص عليھ الفصل 

م��ر التوصية: 

وجوب إدخال �عض املرونة إلعطاء فرصة أوسع إلصالح مرتكب  -

ا�جر�مة 

التوصية: 

بالنسبة للعقو�ات البديلة �ستحسن إضافة �عض املرونة بالنسبة لعدم 

إم�انية ا�حكم ��ا �� حالة العود؟ ولو مرة واحدة مع تخو�ل القا�ىي 

إعمال سلطتھ التقدير�ة بخصوص ال�جوء أو عدم ال�جوء إ�� تلك 

 ).35/1املرونة (ف 

تأث�� حالة العود ع�� إم�انية 

 ا�حكم �عقو�ة بديلة
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املقت��ى  التوصية

عقو�ة إلاعدام 

م��ر التوصية: 

تخليص القانون ا�جنائي من عقو�ة لم �عد يتقبلها التطور ا�حضاري  -

لإل�سانية والاتجاه الغالب �شأ��ا �� مجال حقوق إلا�سان هو 

إلغاؤها،  

تجاوز الوضعية ا�حالية ال�ي يوجد ف��ا املغرب و�� ا�حكم �عقو�ة  -

 وهو ما 1993إلاعدام نادرا من طرف القضاة وعدم تنفيذها منذ سنة 

 دون إلاقدام ع�� إلغا��ا de facto�ش�ل إلغاء لتلك العقو�ة بالفعل 

(طبعا إن م��رات إلغاء عقو�ة إلاعدام متعددة وقد  de jure قانونيا 

وردت �� تحليالت مستفيضة، ومركزة �� نفس الوقت، يرجع ف��ا 

لصلب املذكرة). 

تحقيق قفزة نوعية �� مجال حماية ا�حق �� ا�حياة ومن الناحية  -

 بحقوق إلا�سان �� أحدث معاملها. الرمز�ة �� مجال التشبث

التوصية: 

 إلغاء عقو�ة إلاعدام.

عقو�ة إلاعدام 

مقت�ىى غ�� موجود باملشروع 

 �شأن عقو�ة إلاعدام
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