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 تقديم  

في العديد  2011بداية إعمال مقتضيات دستور  انخرطت املنظمة املغربية لحقوق اإلنسان مع

إصالح منظومة العدالة، حيث عقدت عدة لقاءات وأيام دراسية وندوات،  ضمنهامن  ،من األوراش

 وقدمت مذكرات بمفردها أو مع ائتالفات أو شبكات، من بينها:

يمكن إال أن  مذكرة املنظمة املغربية لحقوق اإلنسان حول إصالح العدالة " إن الديمقراطية ال  

 تكرس املساواة"؛

 ؛2013ماي  15 "يوم دراس ي حول "الجريمة اإلرهابية وحقوق اإلنسان 

 ؛2013مارس  28، ''ورشة حول " مالءمة القوانين املغربية مع املواثيق الدولية 

 ؛2015مذكرة املنظمة املغربية حول موضوع اإلجهاض، ماي  

 ؛2015مسودة مشروع القانون الجنائي، ماي مذكرة املنظمة املغربية لحقوق اإلنسان حول  

الدستور وحقوق اإلنسان، تحت شعار "  الجنائية:يوم دراس ي حول موضوع: قانون املسطرة  

، ''من أجل قانون للمسطرة الجنائية متالئم مع املقتضيات الدستورية، ومعايير حقوق اإلنسان

 ؛2020يناير  30

 20، ''ي الحريات والحقوق الفردية والجماعيةورشة للتفكير، " من أجل قانون جنائي يحم 

 ؛2021نونبر 

مذكرة املنظمة املغربية لحقوق اإلنسان املوجهة إلى السيد رئيس الحكومة املكلف عزيز  

من ضمان استمرارية املرفق العمومي، ب فيها املطالبة تمت ، التي 2021شتنبر  30أخنوش، 

حالتها إمن مشاريع القوانين التي تمت  تسريع املسطرة التشريعية بخصوص مجموعة خالل

أو تأخير   والتي كانت موضوع خالف سياس ي ،على مجلس النواب في عهد الحكومة السابقة

 قانون املسطرة الجنائية...و القانون الجنائي  عيمشرو تلقائي، ونخص بالذكر 

ورش استكمال إصالح  بخصوص -قد أكد  2026-2021البرنامج الحكومي  وتجدر اإلشارة أن

" أن هذه الحكومة ستحرص أوال على ترصيد املكتسبات، وثانيا على استكمال هذا  على -العدالة

أخرى في إطار اإلصالح الذي يوليه جاللة امللك محمد السادس أهمية خاصة على درب  الورش بمشاريع

وجذاب، وتنتظرنا فاف إيجابي وشمستقل، عادل وضامن ملناخ أعمال  ن قضاءدولة القانون وضما

جميعا أوراش كبرى في هذا املجال وخاصة فيما يتعلق بتعديل قانون املسطرة املدنية، وتعديل قانون 

 املسطرة الجنائية، وكذا تعديل القانون الجنائي".
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تطالب الحكومة، بهذه املناسبة، بضرورة إعادة املنظمة املغربية لحقوق اإلنسان،  ولهذا فإن

املسطرة الجنائية  ومدونةالجنائي  مجموعة القانون خاصة وأن  روعين معا بشكل شمولي،النظر في املش

 علىثر بشكل سلبي أالتي فرضتها الضرورة، وهذا الوضع التعديالت الجزئية سوى بعض عرفا تلم 

من  وضوح في السياسة الجنائية املتبعةالحيث افقدها االنسجام من جهة، و عدم  ،املنظومة الجنائية

 ة ثانية .جه

ما فتئ يتم تسجيلها من قبل الحقوقيات والحقوقيون وذوي املؤاخذات التي  نإفعليه، و 

االختصاص وأصحاب املصلحة، من كون مجموعة من القوانين ومنها مجموعة القانون الجنائي تفتقد 

معرفة طبيعة و تصدير من شأنه أن يمكن املهتمات واملهتمين والدارسات والدارسين من ألى ديباجة إ

وعناصر السياسة الجنائية املتبعة من قبل املشرع الجنائي من جهة، واالبعاد واملقاربات التي تحدد 

 النظرية العامة لهذه القوانين.

مستقل، عادل وضامن ملناخ أعمال قضاء ربط البرنامج الحكومي بين دولة القانون وضمان  إن

اقتحم فضاءات دولية، واحتل مواقع ومراكز  املغرب قدوجذاب يعود باألساس لكون إيجابي 

وعلى رأسها الوضع املتقدم الذي اعترف به  ،استراتيجية بالنسبة ألمنه القومي واالقتصادي والسياس ي

االتحاد األوروبي من جهة، ومن جهة أخرى ربطه لعالقات اقتصادية دولية تحكم اليوم تقدمه 

ة بالنسبة لقضايانا الوطنية ومواقف املغرب الدولية التي وتنميته، كما أنها تؤثر على املواقف الدولي

 .نجح فيها

الجنائي يعتبران إحدى الركائز األساسية مجموعة القانون املسطرة الجنائية و  قانون لذا فإن 

لبناء دولة الحق والقانون، وهما أيضا وسيلة من الوسائل التي يمكن بواسطتها قياس حكم القانون 

الضامن األساس ي لبناء مجتمع سليم  والجماعية، بل هماان والحريات الفردية واحترام حقوق اإلنس

 ينعم فيه املواطنات واملواطنون بالطمأنينة على سالمتهم البدنية والنفسية واملادية.

ليس ملزما فقط  للمغرب تجعلهإن هذه املكتسبات االستراتيجية املرتبطة باألمن القومي  

 .نما تجعله ملزما كذلك بتطويرهابحمايتها والحفاظ عليها وإ

نص عليه اإلعالن بشأن الحق في التنمية والذي كما التي نصبوا إليها كحق  ن التنميةأكما 

، وأكدته قرارات املؤتمر الثالث لحقوق اإلنسان 1986اعتمدته الجمعية العامة لألمم املتحدة سنة 

وهو جزأ ال يتجزأ من حقوق اإلنسان  ،ضا، يعتبر حقا عامليا غير قابل للتصرف أي1993بفيينا سنة 

ولجميع الشعوب املشاركة واإلسهام في تحقيق تنمية اقتصادية  األساسية، ولذلك يحق لكل إنسان

واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع بهذه التنمية التي يتم فيها إعمال جميع حقوق اإلنسان 

وذلك عبر عدة عناصر من بينها: نهج املقاربة الحقوقية وذلك بإحقاق  ،والحريات األساسية إعماال تاما
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تام لجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية، وجعل اإلنسان موضوعا رئيسيا للتنمية واملشاركة فيها 

 واملستفيد منها...

املغربية لحقوق االنسان تعتبر محطة إعادة النظر في هذين  املنظمة نإوعلى هذا األساس ف

 .الجنائية وإبراز خصائصهالتبيان الخطوط العريضة واملضامين العامة للسياسة مدخال  املشروعين

 

I. خصائص السياسة الجنائية 

 الخاصية السياسة: .1

تميز قد تأثر بالسياق واملناخ الذي  1962إذا كان مشرع مدونة القانون الجنائي خالل سنة 

ذلك عرفت الدولة خالل فترة التسعينيات انفراجا نه على العكس من إباألساس بالصراع السياس ي، ف

ومصادقة  بالدنا،في التطور الديمقراطي الذي عرفته  أساسا تمثلتعميقة وجوهرية تحوالت سياسيا و 

اململكة على أغلبية العهود واالتفاقيات الدولية وبعض البروتوكوالت املرتبطة بها والتي سميناها 

 الحقوقية:باملرجعية 

 

  الدوليةاملرجعية الحقوقية 

 

 حيث تم التصديق على:

 ؛والسياسيةالعهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية  -

 ؛القتصادية واالجتماعية والثقافيةالعهد الدولي الخاص بالحقوق ا -

 ؛سية، أو الالإنسانيةاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة، أو العقوبة القا -

 ؛أو املهينة

 ؛حقوق الطفل اتفاقية -

 االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري؛ -

 االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛ -

 اتفاقية األشخاص في وضعية إعاقة؛ -

 ؛لى جميع أشكال التمييز ضد املرأةاتفاقية القضاء ع -

 أشكال التميز العنصري؛االتفاقية الدولية للقضاء على جميع  -

 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية؛ -

 لى جانب العديد من البروتوكوالت املرتبطة بهذه االتفاقيات.إ -
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تبنت الدولة التقرير الختامي لهيئة اإلنصاف واملصالحة الذي تضمن توصيات جد مهمة كما    

بكون القضاء طرفا في االنتهاكات  قرار إلاوالتي من بينها  ،تهم اإلصالحات الدستورية والسياسية

والتي  2011الجسيمة لحقوق اإلنسان خالل سنوات الرصاص، هذه التوصيات التي تبناها دستور 

الوطنية، ناهيك عن بعض االتفاقيات الدولية التي أقرها مجلس أطلقنا عليها اسم املرجعية الحقوقية 

 أوروبا.

 

  الوطنية:املرجعية 

 

 تور:ــــــــــــــــــــــــــالدس -أ

 :التصدير

حماية منظومتي حقوق االنسان والقانون الدولي اإلنساني والنهوض بهما، واالسهام في  

 ؛ئةتطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجز 

و املعتقد، أو الثقافة، أو االنتماء أس أو اللون حضر ومكافحة كل أشكال التمييز؛ بسبب الجن 

 االجتماعي، أو الجهوي أو اللغة أو اإلعاقة أو أي وضع شخص ي مهما كان؛

جعل االتفاقيات الدولية، كما صادق عليها املغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين  

مل على تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعململكة وهويتها الوطنية الراسخة ا

 .ريعات مع ما تتطلبه تلك املصادقةمة هذه التشءمال

  الحريات والحقوق األساسية الثاني: الباب

   19الفصل  -

يتمتعععع الرجعععل واملعععرأة، علعععى قعععدم املسعععاواة، بعععالحقوق والحريعععات املدنيعععة والسياسعععية واالقتصعععادية 

وفعععي مقتضعععياته األخعععرى، وكعععذا فعععي واالجتماعيعععة والثقافيعععة والبيويعععة العععواردة فعععي هعععذا البعععاب معععن الدسعععتور، 

االتفاقيعععات واملواثيعععق الدوليعععة، كمعععا صعععادق عليهعععا املغعععرب، وكعععل ذلعععك فعععي نطعععاق أحكعععام الدسعععتور وثوابعععت 

 .اململكة وقوانينها

  .املناصفة بين الرجال والنساء أتسعى الدولة إلى تحقيق مبد

حدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز
ُ
  .وت

   20الفصل  -

  .الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق

   21الفصل  -
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لكععععل فعععععرد الحععععق فعععععي سععععالمة شخصعععععه وأقربائعععععه، وحمايععععة ممتلكاتعععععه. تضععععمن السعععععلطات العموميعععععة 

 .سالمة السكان، وسالمة التراب الوطني في إطار احترام الحريات والحقوق األساسية املكفولة للجميع

  22لفصل ا -

ال يجععععوز املعععععس بالسععععالمة الجسعععععدية أو املعنويعععععة ألي شععععخص، فعععععي أي  عععععرف، ومععععن قبعععععل أي جهعععععة 

 .كانت، خاصة أو عامة

ال يجععوز ألحععد أن يعامععل الغيععر، تحععت أي ذريعععة، معاملععة قاسععية أو الإنسععانية أو مهينععة أو حاطععة 

 .بالكرامة اإلنسانية

  .جريمة يعاقب عليها القانون ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد 

   23الفصل  -

ال يجععوز إلقععاء القععبض علععى أي شععخص، أو اعتقالععه، أو متابعتععه، أو إدانتععه إال فععي الحععاالت وطبقععا 

مععععععن أخطععععععر لإلجععععععراءات التععععععي يععععععنص عليهععععععا القععععععانون. االعتقععععععال التعسععععععفي أو السععععععري واالختفععععععاء القسععععععري، 

 .ألقس ى العقوباتا الجرائم، وتعرض مقترفيه

إخبعععار كعععل شعععخص تعععم اعتقالعععه، علعععى الفعععور وبكيفيعععة يفهمهعععا، بعععدواعي اعتقالعععه وبحقوقعععه، يجعععب 

ومعععن بينهعععا حقعععه فعععي التعععزام الصعععمت. ويحعععق لعععه االسعععتفادة، فعععي أقعععرب وقعععت ممكعععن، معععن مسعععاعدة قانونيعععة، 

 .ومن إمكانية االتصال بأقربائه، طبقا للقانون 

  .قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان

ع كععل شععخص معتقععل بحقععوق أساسععية، وبظععروف اعتقععال إنسععانية. ويمكنععه أن يسععتفيد مععن يتمتعع

 .برامج للتكوين وإعادة اإلدماج

 
 
 .كل تحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف ر ُيحظ

ُيعاقععب القععانون علععى جريمععة اإلبععادة وغيرهععا مععن الجععرائم ضععد اإلنسععانية، وجععرائم الحععرب، وكافععة 

  .واملمنهجة لحقوق اإلنسان االنتهاكات الجسيمة

 24الفصل  -

 .لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة

ال تنتهعععك حرمعععة املالعععزل. وال يمكعععن القيعععام بعععأي تفتعععيا إال وفعععق الشعععروط واإلجعععراءات، التعععي يععععنص 

 .عليها القانون 

ال تنتهععععك سعععععرية االتصعععععاالت الاخصعععععية، كيفمعععععا كععععان شعععععكلها. وال يمكعععععن التعععععرخيص بعععععاالطالع علعععععى 

مضعععععععمونها أو نشعععععععرها، كعععععععال أو بعضعععععععا،أو باسعععععععتعمالها ضعععععععد أي كعععععععان، إال بعععععععأمر قضعععععععائي، ووفعععععععق الشعععععععروط 

 .التي ينص عليها القانون  والكيفيات
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حرية التنقل عبر التراب العوطني واالسعتقرار فيعه، والخعروج منعه، والععودة إليعه، مضعمونة للجميعع 

  .وفق القانون 

  25الفصل  -

 ؛مكفولة بكل أشكالهاحرية الفكر والرأي والتعبير 

حريععععععة اإلبععععععداع والنشععععععر والعععععععرض فععععععي مجععععععاالت اإلبععععععداع األدبععععععي والفنععععععي والبحععععععث العلمععععععي والتقنععععععي 

 .مضمونة

  26الفصل  -

ععععدعم السععععلطات العموميععععة بالوسععععائل املالئمععععة، تنميععععة اإلبععععداع الثقععععافي والفنععععي، والبحععععث العلمععععي 
ُ
ت

كمععا تسعععى لتطععوير تلععك املجععاالت وتنظيمهععا، بكيفيععة مسععتقلة، وعلععى أسععس  ؛والتقنععي والنهععوض بالرياضععة

 .ديمقراطية ومهنية مضبوطة

   27الفصل    -

للمععععععواطنين واملواطنععععععات حععععععق الحصععععععول علععععععى املعلومععععععات املوجععععععودة فععععععي حععععععوزة اإلدارة العموميععععععة، 

 .واملؤسسعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععات املنتخبعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة والهيئعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععات املكلفعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة بمهعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععام املرفعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععق الععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععام

فعععي املعلومعععة إال بمقتقععع ى القعععانون، بهعععدف حمايعععة كعععل معععا يتعلعععق بالعععدفاع العععوطني،  ال يمكعععن تقييعععد الحعععق

وحمايعععة وأمعععن الدولعععة الععععداخلي والخعععارصي، والحيعععاة الخاصععععة لألفعععراد، وكعععذا الوقايععععة معععن املعععس بالحريععععات 

والحقعوق األساسعية املنصعوص عليهعا فععي هعذا الدسعتور وحمايعة مصععادر املعلومعات واملجعاالت التعي يحععددها 

 .قانون بدقةال

 28الفصل  -

 .حريعععععععععة الوعععععععععحافة مضعععععععععمونة، وال يمكعععععععععن تقييعععععععععدها بعععععععععأي شعععععععععكل معععععععععن أشعععععععععكال الرقابعععععععععة القبليعععععععععة

للجميعععع الحعععق فعععي التعبيعععر، ونشعععر األخبعععار واألفكعععار وايراء، بكعععل حريعععة، ومعععن غيعععر قيعععد، ععععدا معععا يعععنص عليعععه 

 .القانون صراحة

مسعععععععتقلة، وعلععععععععى أسععععععععس تاعععععععجع السععععععععلطات العموميعععععععة علععععععععى تنظععععععععيم قطعععععععاع الوععععععععحافة بكيفيععععععععة 

 .ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية واألخالقية املتعلقة به

حعععدد القعععانون قواععععد تنظعععيم وسعععائل اإلععععالم العموميعععة ومراقبتهعععا. ويضعععمن االسعععتفادة معععن هعععذه ي

 .الوسععععععععععععععععععععععائل، مععععععععععععععععععععععع احتععععععععععععععععععععععرام التعدديععععععععععععععععععععععة اللغويععععععععععععععععععععععة والثقافيععععععععععععععععععععععة والسياسععععععععععععععععععععععية للمجتمععععععععععععععععععععععع املغربععععععععععععععععععععععي

معن  165تصال السمعي البصري علعى احتعرام هعذه التعدديعة، وفعق أحكعام الفصعلوتسهر الهيئة العليا لال

 .هذا الدستور 

   29الفصل  -
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حريعات االجتمععاع والتجمهععر والتظععاهر السععلمي، وتأسعيس الجمعيععات، واالنتمععاء النقععابي والسياسعع ي 

 .مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات

 .يمي شروط وكيفيات ممارستهحق اإلضراب مضمون. ويحدد قانون تنظ

  30الفصل  -

لكعععل معععواطن أو مواطنعععة، الحعععق فعععي التصعععويت، وفعععي الترشعععح لالنتخابعععات، شعععرط بلعععو  سعععن الرشعععد 

القانونية، والتمتع بالحقوق املدنية والسياسية. وينص القعانون علعى مقتضعيات معن شعأنها تاعجيع تكعافؤ 

 .االنتخابيةالفرص بين النساء والرجال في ولوج الو ائف 

 .التصويت حق شخص ي وواجب وطني

 .يتمتع األجانب بالحريات األساسية املعترف بها للمواطنين واملواطنات املغاربة، وفقا للقانون 

 حلية، بمقتق ى القانون أو تطبيقاويمكن لألجانب املقيمين باملغرب املشاركة في االنتخابات امل

 .ثلممارسات املعاملة بامل التفاقيات دولية أو 

يحععدد القععانون شععروط تسععليم األشععخاص املتععابعين أو املععدانين لععدول أجنبيععة، وكععذا شععروط مععن  

  .حق اللجوء

   31الفصل  -

تعمل الدولة واملؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل املتاحة، 

 : الحق فيلتيسير أسباب استفادة املواطنين واملواطنات، على قدم املساواة، من 

  ؛ العالج والعناية الوحية-

 ة؛التعاضدي أو املنظم من لدن الدولالحماية االجتماعية والتغطية الوحية، والتضامن -

 ؛الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة-

 ؛التنشئة على التشبث بالهوية املغربية، والثوابت الوطنية الراسخة -

 ؛من التربية البدنية والفنيةالتكوين املنهي واالستفادة  -

 ؛السكن الالئق -

 ؛الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي -

 ؛ولوج الو ائف العمومية حسب االستحقاق -

 ؛الحصول على املاء والعيا في بيئة سليمة-

  .التنمية املستدامة-

  32الفصل  -
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 .عالقعععععععععععععععععة العععععععععععععععععزواج الشعععععععععععععععععرعي  عععععععععععععععععي الخليعععععععععععععععععة األساسعععععععععععععععععية للمجتمععععععععععععععععععاألسعععععععععععععععععرة القائمعععععععععععععععععة علعععععععععععععععععى 

تعمععل الدولععة علععى ضععمان الحمايععة الحقوقيععة واالجتماعيععة واالقتصععادية لألسععرة، بمقتقعع ى القععانون، بمععا 

 .يضمن وحدتها واستقرارها واملحافظة عليها

ال، بكيفيعععة تسعععى الدولععة لتعععوفير الحمايععة القانونيعععة، واالعتبععار االجتمعععاعي واملعنععوي لجميعععع األطفعع

 .متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية

  .التعلعععععععععععععععععععععععيم األساسععععععععععععععععععععععع ي حعععععععععععععععععععععععق للطفعععععععععععععععععععععععل وواجعععععععععععععععععععععععب علعععععععععععععععععععععععى األسعععععععععععععععععععععععرة والدولعععععععععععععععععععععععة

  .يحدث مجلس استشاري لألسرة والطفولة

  33الفصل  -

 :على السلطات العمومية اتخاذ التدابير املالئمة لتحقيق ما يلي

 ؛االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية للبالدتوسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية  -

مسعععععاعدة الشعععععباب علعععععى االنعععععدماج فعععععي الحيعععععاة النشعععععيطة والجمعويعععععة، وتقعععععديم املسعععععاعدة ألولئعععععك العععععذين  -

 ؛ تعترضهم صعوبة في التكيف املدرس ي أو االجتماعي أو املنهي

والرياضععععة واألنشععععطة الترفيهيععععة، مععععع تععععوفير تيسععععير ولععععوج الشععععباب للثقافععععة والعلععععم والتكنولوجيععععا، والفععععن  -

الظعععروف املواتيعععة لتفتعععق طاقععععاتهم الخالقعععة واإلبداعيعععة فععععي كعععل هعععذه املجععععاالت. ُيحعععدث مجلعععس استشععععاري 

 .للشباب والعمل الجمعوي، من أجل تحقيق هذه األهداف

   34الفصل  -

ذوي تقععععوم السععععلطات العموميععععة بوضععععع وتفعيععععل سياسععععات موجهععععة إلععععى األشععععخاص والفئععععات مععععن 

 :االحتياجات الخاصة. ولهذا الغرض، تسهر خصوصا على ما يلي

 ؛معالجععععة األوضععععاع الهشععععة لفئععععات مععععن النسععععاء واألمهععععات، ولألطفععععال واألشععععخاص املسععععنين والوقايععععة منهععععا-

إعععادة تأهيععل األشععخاص الععذين يعععانون مععن إعاقععة جسععدية، أو حسععية حركيععة، أو عقليععة، وإدمععاجهم فععي -

 .واملدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات املعترف بها للجميعالحياة االجتماعية 

   35الفصل   -

  .يضمن القانون حق امللكية

ويمكععععععن الحععععععد مععععععن نطاقهععععععا وممارسععععععتها بموجععععععب القععععععانون، إذا اقتضععععععت ذلععععععك متطلبععععععات التنميععععععة 

 التععي يععنص عليهععا ت ووفععق اإلجععراءاتاالقتصععادية واالجتماعيععة للععبالد. وال يمكععن نععزع امللكيععة إال فععي الحععاال 

 .القانون 

تضعععمن الدولعععة حريعععة املبعععادرة واملقاولعععة، والتنعععافس الحعععر. كمعععا تعمعععل علعععى تحقيعععق تنميعععة بشعععرية 

مستدامة، من شأنها تعزيز العدالة االجتماعية، والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية، وعلعى حقعوق 

 .األجيال القادمة
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للجميعععع، والرعايعععة الخاصعععة للفئعععات االجتماعيعععة األقعععل تسعععهر الدولعععة علعععى ضعععمان تكعععافؤ الفعععرص 

 .حظا

   36الفصل  -

يعاقعععععب القعععععانون علعععععى املخالفعععععات املتعلقعععععة بحعععععاالت تنعععععازع املصعععععالح، وعلعععععى اسعععععتغالل التسعععععريبات 

 .املخلة بالتنافس الالزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي

حععععراف املرتبطععععة بنشععععاط علععععى السععععلطات العموميععععة الوقايععععة، طبقععععا للقععععانون، مععععن كععععل أشععععكال االن

اإلدارات والهيئععات العموميععة، وباسععتعمال األمععوال املوجععودة تحععت تصععرفها، وبععإبرام الصععفقات العموميععة 

 .وتدبيرها، والزجر عن هذه االنحرافات

يعاقب القانون على الشطط في استغالل مواقع النفوذ واالمتياز، ووضععيات االحتكعار والهيمنعة، 

 .املخالفعععععععععععععععة ملبعععععععععععععععادئ املنافسعععععععععععععععة الحعععععععععععععععرة واملشعععععععععععععععروعة فعععععععععععععععي العالقعععععععععععععععات االقتصعععععععععععععععاديةوبعععععععععععععععا ي املمارسعععععععععععععععات 

 .تحدث هيئة وطنية للالزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

  37الفصل  -

علععععى جميععععع املعععععواطنين واملواطنععععات احتععععرام الدسعععععتور والتقيععععد بالقععععانون، ويتععععععين علععععيهم ممارسعععععة 

سعععؤولية واملواطنعععة امللتزمعععة، التعععي تعععتالزم فيهعععا ممارسعععة الحقعععوق والحريعععات التعععي يكفلهعععا الدسعععتور بعععروح امل

 .الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات

  السلطة القضائية :السابعالباب 

  استقالل القضاء

   107الفصل -

 .السععععععععععععععععلطة القضععععععععععععععععائية مسععععععععععععععععتقلة عععععععععععععععععن السعععععععععععععععععلطة التشععععععععععععععععريعية وعععععععععععععععععن السععععععععععععععععلطة التنفيذيعععععععععععععععععة

  .امللك هو الضامن الستقالل السلطة القضائية

   109الفصل  -

وال يتلقععا القايعع ي بشععأن مهمتععه القضععائية  ،املعروضععة علععى القضععاءيمنععع كععل تععدخل فععي القضععايا 

 .أي أوامر أو تعليمات وال يخضع ألي ضغط

يجععب علععى القايعع ي، كلمععا اعتبععر أن اسععتقالله مهععدد، أن يحيععل األمععر إلععى املجلععس األعلععى للسععلطة 

 .القضائية

االسععتقالل والتجععرد خطععأ مهنيععا جسععيما، بصععرف النظععر عععن يعععد كععل إخععالل مععن القايعع ي بواجععب 

 .املتابعات القضائية املحتملة

  .يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاي ي بكيفية غير مشروعة
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  110الفصل  -

ال يلعععزم قضععععاة األحكعععام إال بتطبيععععق القعععانون. وال تصععععدر أحكعععام القضععععاء إال علعععى أسععععاس التطبيععععق 

 .العادل للقانون 

علععى قضععاة النيابععة العامععة تطبيععق القععانون. كمععا يتعععين علععيهم االلتععزام بالتعليمععات الكتابيععة  يجععب

  .القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها

  112الفصل  -

   املجلس األعلى للسلطة القضائية ُيحدد النظام األساس ي للقضاة بقانون تنظيمي

  113الفصل  -

القضعائية علعى تطبيعق الضعمانات املمنوحعة للقضعاة، والسعيما فيمعا يسهر املجلس األعلى للسلطة 

 .يخص استقاللهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم

يضعععع املجلعععس األعلعععى للسعععلطة القضعععائية، بمبعععادرة منعععه، تقعععارير حعععول وضععععية القضعععاء ومنظومعععة 

 .العدالة، وُيصدر التوصيات املالئمة بشأنها

مفصعععلة  البرملعععان ءراءة القضعععائية، بطلعععب معععن امللعععك أو الحكومعععة أو ُيصعععدر املجلعععس األعلعععى للسعععلط

 .فصل السلط أمبدحول كل مسألة تتعلق بسير القضاء مع مراعاة 

  117الفصل -

يتعععععععولى القايععععععع ي حمايعععععععة حقعععععععوق األشعععععععخاص والجماععععععععات وحريعععععععاتهم وأمعععععععنهم القضعععععععائي، وتطبيعععععععق 

  .القانون 

   118الفصل  -

 .ععععن حقوقعععه وععععن مصعععالحه التعععي يحميهعععا القعععانون حعععق التقايععع ي مضعععمون لكعععل شعععخص للعععدفاع 

كعل قعرار اتخععذ فعي املجععال اإلداري، سعواء كععان تنظيميعا أو فرديععا، ُيمكعن الطعععن فيعه أمععام الهيئعة القضععائية 

 .اإلدارية املختصة

   119الفصل -

يعتبر كل مشعتبه فيعه أو معتهم بارتكعاب جريمعة بريئعا، إلعى أن تثبعت إدانتعه بمقعرر قضعائي، مكتسعب 

 .الش يء املقق ي به لقوة

   120الفصل -

 .لكعععععععععععععل شعععععععععععععخص الحعععععععععععععق فعععععععععععععي محاكمعععععععععععععة عادلعععععععععععععة، وفعععععععععععععي حكعععععععععععععم يصعععععععععععععدر داخعععععععععععععل أجعععععععععععععل معقعععععععععععععول 

 .حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع املحاكم

  121الفصل -
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يكععععععون التقايعععععع ي مجانيععععععا فععععععي الحععععععاالت املنصععععععوص عليهععععععا قانونععععععا ملععععععن ال يتععععععوفر علععععععى مععععععوارد كافيععععععة 

 .للتقاي ي

  122الفصل -

 .قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة أخطيحق لكل من تضرر من 

   123الفصل -

  .تكون الجلسات علنية ماعدا في الحاالت التي يقرر فيها القانون خالف ذلك

   124الفصل  -

 .تصدر األحكام وتنفذ باسم امللك وطبقا للقانون 

   125الفصل -

 .في القانون تكون األحكام معللة وتصدر في جلسة علنية، وفق الشروط املنصوص عليها 

   126الفصل  -

 .يجب على الجميع احترام األحكام النهائية الصادرة عن القضاء

يجععععب علععععى السععععلطات العموميععععة تقععععديم املسععععاعدة الالزمععععة أثنععععاء املحاكمععععة، إذا صععععدر األمععععر إليهععععا 

 .بذلك، ويجب عليها املساعدة على تنفيذ األحكام

   127الفصل   -

حدث املحاكم العادية واملتخصصة 
ُ
 .بمقتق ى القانون ت

 .ال يمكن إحداث محاكم استثنائية

   128الفصل   -

تعمععل الشععرطة القضععائية تحععت سععلطة قضععاة النيابععة العامععة وقضععاة التحقيععق، فععي كععل مععا يتعلععق 

 .باألبحاث والتحريات الضرورية بخصوص الجرائم وضبط مرتكبيها وإلثبات الحقيقة

 

 :توصيات واقتراحات املجالس االستشارية واملجتمع املدني -ب

استحضار ما راكمه املغرب دولة ن التعديل الشمولي املنشود يقتق ي بالضرورة أجدير بالذكر و 

 :ثل أساسا فيتواملومجتمعا مدنيا وسياسيا، 

 توصيات الندوة الدولية بمكناس حول السياسة الجنائية باملغرب؛* 

الصادرة عن املجلس االستشاري في تقريره حول الوضع داخل املؤسسات السجنية التوصيات * 

 (؛2004)
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دراسة حول مالءمة مشروع القانون الجنائي مع املبادئ والقواعد املعتمدة في منظومة حقوق * 

 (؛2012اإلنسان )املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، 

وتتميم مجموعة القانون الجنائي )املجلس  الذي يقق ي بتغيير  16-10مذكرة حول مشروع القانون * 

 (؛2020الوطني لحقوق اإلنسان، غشت 

 ؛2013ميثاق إصالح منظومة العدالة، * 

 توصيات اللجن الفرعية األممية واملفوضية السامية لحقوق اإلنسان؛* 

 .سطرة الجنائية والقانون الجنائيمذكرات املنظمات الحقوقية بخصوص قانون امل* 

 

والتدابير واإلجراءات املتعلقة بالحماية التي جاءت بها خطة العمل  املبادئ -ج

 :2017( دجنبر 2021-2018الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان )

 

، خطعة العمعل الوطنيعة فعي مجعال الديمقراطيعة وحقعوق اإلنسعان على  صادقت الحكومة السابقة

بأنععععه سععععيحينها ويطورهععععا ويجععععود محاورهععععا مععععن أجععععل تقويععععة  (2026-2021والتععععي أكععععد البرنععععامج الحكععععومي )

اإلصالح السياس ي في املغرب وضمان فعلية حقعوق اإلنسعان بكعل أجيالهعا تعزيعزا لديناميعة العوعي  لمسلس

 الحقو ي ببالدنا.

 ومن بين هذه املبادئ والتدابير األساسية:

مراجععة املقتضيات القانونيعة بما يسعم  بمرافقة الدفعاع للشعخص املعتقل بمجرد وضعععه تحت  -45

القضائيععة، ومواصلععة مالءمة اإلطار التشععريعي املنظم للبحععث  شرطةالحراسة النظريععة لععدى التدابير 

 ؛املعايير الدوليععة ذات الصلععةمععع التمهيععدي والحراسة النظريععة والتفتيععا وكافععة اإلجراءات الضبطيععة 

مراجععة املقتضيات القانونيعة بما يضمعن إلزاميعة إجعراء الخبرة الطبيعة في حالعة ادعععاء التعععرض  -46

 للتعذيععب واعتبععار املحاضر املنجزة باطلععة في حالععة رفععض إجرائهععا بعععد طلبهعا معن طعرف املتهعم أو دفاععه؛

 اإلسراع بإصعدار قانعون يتعلعق بالتحقعق معن هويعة األشخاص بواسعطة البصمعات الجينية؛  -47

يكعون بإمكانهعا املساعدة علعا مكافحعة  مراقبة إلعزام املنظومة التعميرية واألمنية بنصعب كاميعرات -49

 عة وحمايعة األشخاص واملمتلكات؛ريمالج

نععاء اسععتعمال القععوة في فععض التجمعععات العموميععة والتجمهععرات مراعععاة الضععرورة والتناسععب أث -50

 ؛والتظاهععرات السععلمية

 التوثيق السمعي البصري للتدخالت األمنية لفض التجمعات العمومية؛ -51

تجهيز أماكععن الحرمان مععن الحرية بوسععائل التوثيععق السععمعية البصريععة لتوثيععق تصريحععات  -52
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 ستجوبين مععن طععرف الشععرطة القضائيععة ووضعهععا رهععن إشععارة القضععاء؛امل

مواصلععة مالءمة اإلطار القانونععي املتعلق بحريععات االجتماع وتأسععيس الجمعيات مععع املعايير  -63

 الدوليععة لحقوق اإلنسان في نطععاق الدسععتور وأحكامععه؛

ريععات العامععة لضمععان انسععجامها مععع الدسععتور مععن حيععث القواعععد مراجعععة القوانين املنظمة للح -64

لتجمعععات العموميععة والتجمهععر والتظاهععر وذلععك في االقانونيععة الجوهرية واإلجراءات الخاصة بفععض 

 إطععار احتععرام املعايير الدوليععة والقواعععد الديمقراطية املتعارف عليهععا؛

القواععد واإلجراءات القانونيعة املتعلقة بمختلف أشعكال وأصنعاف التظاهعر )الوقفعة،  تدقيعق -65

 معن حيعث السعير والجوالن والتوقيت؛…( التجمعع، التظاهعر في الشعارع العمومعي، مسعار التظاهعرات

ممارسععة  تبسعيط املساطر املتعلقة بالتصريع  بالتجمععات العموميعة معن أجعل تعزيعز وضمعان -66

الحريات العامععة مععن طععرف مختلععف مكونععات املجتمع )جمعيععات، نقابععات( والعمععل علععا ضمععان 

 التطبيععق السععليم للمسععاطر املعمول بهععا في هععذا املجال؛

 كفالة احترام املقتضيات القانونية املتعلقة بوصل إيداع ملفات تأسيس الجمعيات؛ -67

حريعات االجتماع والتجمهعر والتظاهعر السعلمي معن حيعث تحديد األماكن املخصصة لهعا  تيسعير  - 69

 والقيعام بالوسعاطة والتفعاوض؛

تعزيعز ءليعات الوسعاطة والتوفيعق والتدخعل االستبا ي املؤسساتي واملدني لتفعادي حاالت التوتعر  - 70 

 والحيلولة دون وقعوع انتهاكات؛

 مواصلععة تجريم كل األفعال التععي تمثل انتهععاكا جسععيما لحقوق اإلنسان وفقععا ألحكام الدستور؛ - 71

 تكريعس مبعدأ ععدم اإلفالت معن العقعاب في السياسعة الجنائية وفي سعائر التدابيعر العمومية؛ - 72

 ة؛تيسير التقاي ي للضحايا من خالل توفير املساعدة القانونية والقضائي - 73

 تعزيز املقتضيات القانونية املتعلقة بجبر ضرر ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان؛ - 74

حماية املشتكين واملبلغين والشهود واملدافعين عن حقوق االنسان من أي سوء معاملة ومن أي  -75

 ترهيب بسبب شكاويهم أو شهاداتهم أمام السلطات العمومية والقضائية؛

 نظيمي مستقل ملأسسة الطب الشرعي؛وضع إطار تشريعي وت - 76

إحالععة نتائععج البحععث املتوصل إليهععا في إطععار الطععب الشععرعي بخصععوص الخبرة الطيبعة في حاالت  - 77

 ادععاء التعذيعب علعا النيابعة العامعة للتقريعر فيهعا مالعم تكعن قعد أمعرت بهعا؛

تشعجيع إمكانيعات التظلعم اإلداري والقضائعي صونعا ملبدأ ععدم اإلفالت معن العقاب وضمانعا لوصعول  - 79

 الضحايعا إلعا سعبل االنتصاف املناسبة؛

اإلسراع باعتمععاد قانععون جديععد منظععم للسعجون بما يضمععن أنسنة املؤسسات السععجنية وتحسين  -363

 م وحمايععة باقععي حقوقهععم؛ ععروف إقامععة الالزالء وتغذيتهعع
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اإلسراع بإخععراج املقتضيات القانونيععة النا مععة للعقوبععات البديلععة بهععدف الحد مععن إشكاالت  -364

 االعتقال االحتياطي واالكتظاظ في السععجون؛

 وضعع ميثعاق النجاععة القضائيعة للتدبيعر الجيد للجلسعات وءجعال البعت وتصفيعة املخلف -371

 تواصععل مععع املواطنين واالستماع إلععا شععكاياتهم وغيرهععا مععن اإلجراءات املماثلة؛وال

 اللغوي في عملها؛ التواصل املحاكم وتيسير إلى املتقاضين ولوج تسهيل - 426

 جودة األحكام؛ من الرفع - 427

 الدولعة والخواص... مؤسسعات كافعة ضعد الصعادرة األحعكام تنفيعذ تضمعن فعالعة سياسعة وضعع - 430

 

 الخاصية العلمية: .2

مة أي سياسة الجنائية للتحوالت املجتمعية رهين بتوفرها على العناصر التي ءن ضمان مالإ

وسوسيولوجيا القانون،  مختلف العلوم والفلسفات والتي من بينها: فلسفة القانون، تسعف تطورها في

 علىواالستناد  واألنثروبولوجيا،وعلوم اإلجرام، والعلوم الجنائية، وعلم االجتماع وعلم النفس، 

مجموعة من القواعد األممية التي توصل إليها الحقوقيات والحقوقيون والقانونيات والقانونيين 

 والباحثات والباحثون الجامعيون عبر العالم والتي من بينها:

 قواعد املحاكمة العادلة وضماناتها كما  ي مقررة في املواثيق الدولية؛ -

 قواعد التجريم والعقاب كما  ي مقررة في املواثيق الدولية؛  -

 املمارسة في مجال العقاب ومعايير حقوق اإلنسان؛ -

 القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء؛ -

 قواعد مانديال. -

 

 خاصية التطور: .3

فإن  ، اهرة اإلجرام  اهرة اجتماعية والظواهر االجتماعية متغيرة ومتطورة اعتبار كون على 

هذا التطور والتغيير، وما الجريمة اإللكترونية إال واحدة من بين هذه  مواكبةاملشرع  األمر يتطلب من

 .إنما أصبحت عبر وطنية..و  ،التطورات التي ال تقتصر على البلد الواحد

مرءة للمجتمع،  باعتبارها السياسة الجنائية لصيق بتحوالت املجتمع وقيمه فإن تطور  وعليه،

ثمرة تطور تاريخي طويل يعكس لتكون مطالبة بالتكيف مع تطور السلوك االجتماعي لألفراد  فهي

الحركية الدائمة التي تعرفها املجتمعات اإلنسانية، وذلك بمراعاة إحداث التوازن بين املصلحة العامة 
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حماية كيان الدولة واملجتمع وبين املصلحة الخاصة من خالل حماية حقوق األفراد  من خالل

  وممتلكاتهم وحماية حقوق وحريات الجماعات.

II. :التوصيات 

وبما أنه ال نتوفر اين على مشروعي قانون املسطرة الجنائية والقانون الجنائي، سنقتصر في 

إدماجها، بتقديم أهم التوصيات واملقترحات  اقتراحاتنا بخصوص التعديالت الجوهرية التي نريد

 التالية:

 

 أوال: بخصوص مشروع قانون املسطرة الجنائية .1

 

  قععععانون املسععععطرة الجنائيععععة والسياسععععة الجنائيععععة ومشععععروعي قععععانون  حععععول هععععادئ فععععت  نقععععاش وطنععععي

 ؛املسطرة الجنائية والقانون الجنائي

  والقعععانون الجنعععائي(، معععع الدسعععتور واملواثيعععق مالءمعععة املدونعععة الجنائيعععة )قعععانون املسعععطرة الجنائيعععة

الدولية، واألخذ بعين االعتبار للتوصيات الصادرة عن ايليات األمميعة لحقعوق اإلنسعان، وبععض 

 ؛ايليات الدولية في مجال مكافحة الجريمة

  واملتمثلةة استحضار املبادئ التوجيهية األساسية في أي مشعروع إلصعالح قعانون املسعطرة الجنائيعة

الشععععرعية وقرينععععة البععععراءة، واملسععععاواة واسععععتقالل القضععععاء، ومقاربععععة النععععوع االجتمععععاعي،  سةةةةا فةةةةيأسا

 ؛الضحايا، والحق في محاكمة عادلة واحترام الكرامة اإلنسانية، وحقوق 

  حععععل اإلشععععكال الدسععععتوري املتعلععععق بالجهععععة املوكععععول لهععععا وضععععع السياسععععة الجنائيععععة، هععععل  ععععي وزارة

 ؛ةالعدل أم رئاسة النيابة العام

  كمععا  ،السياسععة الجنائيعة املطبقعة، وتفسعر املبعادئ األساسعية مالمع تختةل  وضعع ديباجعة مرجعيعة

توضععععح املرجعيععععة الحقوقيععععة والسععععقف فععععي املالءمععععة مععععع الدسععععتور، وفععععي املمارسععععة االتفاقيععععة، كمععععا 

 ؛اعدة ثابتة، بل يتطور مع املجتمعتوضح نية املشرع اليوم، ألن القانون ليس ق

  ؛قواعد املسطرة الجنائية من النظام العاماعتبار مختلف 

 تحديعد العالقعة  مراععاة اسعتقالل السعلطة القضعائية، ومنهعا اسعتقالل النيابعة العامعة، وذلعك عنعد

بعععين رئاسعععة النيابععععة العامعععة ووزارة الععععدل، وأثنععععاء تبليعععي مضعععامين السياسععععة الجنائيعععة إلعععى الوكيععععل 

 ؛رئيس النيابة العامة العام للملك
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 وبعععين مةةةن   ةةةة العالقعععة بعععين النيابعععة العامعععة ورئاسعععتها قانونيعععة تعععؤطر  دار نصعععوصالتعجيعععل بإصععع ،

، وععدم االقتصعار علعى مةن   ةة أىةر   الحكومة في شخص وزير العدل، والنيابة العامة ورئاستها

 ؛33.17 رقم  القانون 

  ،مةةن محةد  ألنعه أيضعا و مراجععة نظعام املسعاعدة القضعائية، ألنععه يسعاعد علعى الولعوج إلعى العدالععة

 ؛نجاعة السياسة الجنائية من عدمها محد ات

 ؛قدر اإلمكان البديلة توسيع وتنويع نطاق العقوبات 

  التعععرض للتعععذيب، واعتبععار املحاضععر املنجععزة باطلععة  ادعععاءإلزاميععة إجععراء الخبععرة الطبيععة فععي حالععة

 ؛عد طلبها من طرف املتهم أو دفاعهفي حالة رفض إجرائها ب

 ؛مان الحق في محاكمة عادلةميا، لضجعل التحقيق إلزا 

  إعععادة النظععر فععي املقتضععيات املتعلقععة بععاالختراق، لكونععه يخععرق مبععدأ الشععرعية، ويشععكل خطععرا علععى

 ؛إال في حالة اتخاذ قرار كتابي من طرف النيابة العامة الحريات العامة

  "فععي استحضععار القواعععد الععدنيا التععي سععطرتها األمععم املتحععدة فععي "قواعععد طوكيععو" و"قواعععد بععانكوك

 ؛صياغة قانون املسطرة الجنائية

 ؛حاصل بعد استقالل النيابة العامةمالءمة قانون املسطرة الجنائية مع التغيير ال أجرأة 

 فعععي القعععوانين اإلجرائيعععة، تنفيعععذ اإلجعععراءات العععواردة  األساسعععية لحسعععن تحسعععين وضععععية املؤسسعععات

 ؛املعنفة، ومؤسسات إيواء األحداث ملرأةامثل مراكز العالج من اإلدمان، ومراكز إيواء 

 ؛بحرية األفراد علقةتغطية بعض الفراغات التشريعية املت 

  مراعععععاة التعريععععف الععععدولي للمعتقععععل االحتيععععاطي، حيععععث تنتحععععي هععععذه الصععععفة بمجععععرد صععععدور حكععععم

 ؛سالبة للحريةإلدانة يقق ي بعقوبة با

 ؛يع دائرة الصلح الزجري ألقص ى مدىتعزيز العدالة التصالحية، وتوس 

 ؛اكمة، كاالعتراف بالتهمة وبالذنبالتفكير في طرق مختصرة للمح 

 ؛تعزيز فعالية اإلجراءات الجنائية 

  مشععكل إدمععاج كمعالجععة املشععاكل املتعلقععة بتنفيععذ العقوبععة السععالبة للحريععة بمقتضععيات واضععحة

مععععدى إبقععععاء املعتقععععل رهععععن و احتسععععاب العقوبععععة عنععععد تعععععدد أوامععععر اإليععععداع فععععي السععععجن و ، العقوبععععة

 ؛اء املدة االبتدائية املحكوم بهااالعتقال بعد انته

 ؛السوار اإللكتروني بآلية العمل 

 ؛فيذ العمل من أجل املنفعة العامةليات تنآ إرساء 
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  مسععععطرة الصععععلح بمبععععادرة مععععن جععععراء مسععععطرة الصععععلح، وأيضععععا إقععععرار إتقويععععة حقععععوق الععععدفاع خععععالل

 ؛وبواسطتهم دفاع الطرفين

  ؛بمبدأ قرينة البراءة املساستجريم 

  ،لعععى أن إبعععريء  يعتبةةةر املعععتهم العععذي  بةةةد  وضةةةعه علةةةى عةةةات وضعععع اإلثبعععات علعععى ععععاتق سعععلطة االتهعععام

 ؛تثبت إدانته

 ؛ن القضائية في الج شرطةإعادة النظر في التعامل مع محاضر ال 

  ؛حتياطي الذي ينتحي بعدم اإلدانةالتلبس، والتعويض عن االعتقال اال إعادة النظر في مفهوم 

 أن لهعععا  علةةةى سعععن ضعععمانات تفعيعععل تعععدابير الوضعععع تحعععت املراقبعععة القضعععائية، بالتنصعععيص صعععراحة

 ؛ل اللجوء إلى االعتقال االحتياطياألولوية في التنفيذ، قب

  معععععا يتعلعععععق بعععععاالعتراف تنظعععععيم يعععععوم دراسععععع ي خعععععاص بدراسعععععة إقعععععرار املسعععععاطر املختصعععععرة، وخصوصعععععا

 ؛في النظام القانوني املغربي ذنباملسبق بال

 تعععوفير املعععوارد البشعععرية وجميعععع اإلمكانيعععات املاليعععة لتيسعععير عمعععل ومهعععام النيابعععة العامعععة، وذلعععك حتعععى 

 ؛تكون استقالليتها حقيقية وفعلية

 ابعين تحقيععععق االسععععتقاللية التامععععة للنيابععععة العامععععة عععععن ضععععباط الشععععرطة القضععععائية الععععذين هععععم تعععع

  ؛ملصلحة أخرى )مصلحة أمنية(

  ؛ضد النساءجعل النيابة العامة طرفا في التبليي عن جرائم العنف والتمييز 

 املععرأة، وذلععك لةةى عةات  ء، بععدل جععل مسععألة اإلثبعات عفعت  التحقيععق فعي جععرائم العنعف ضععد النسعا

فعععععي هعععععذا  تشعععععريعات دوليعععععة أخعععععرى أوكلعععععت للنيابعععععة العامعععععة وقضعععععاء التحقيعععععق فعععععت  تحقيعععععقلخالفعععععا 

 ؛لتبليي عن جرائم العنف ضد النساءالشأن. وكذلك النص على حماية الشهود فيما يتعلق با

  نبععععععذ مفهععععععوم العقععععععاب، وجعععععععل السععععععجن مدرسععععععة لإلصععععععالح والتكععععععوين والتأهيععععععل واإلدمععععععاج وإعععععععادة

الوقايععععة، وكععععذلك تقريععععب العدالععععة مععععن املواطنععععات بالسياسععععة الجنائيععععة يجععععب أن تبععععدأ فاإلدمععععاج، 

 بمختلف الدوائر القضائية؛ حاكم للقربالتنليل الفعلي و الشامل ملين، عبر واملواطن

  مالءمعععععة مقتضعععععيات قعععععانون املسعععععطرة الجنائيعععععة معععععع قواععععععد بعععععانكوك فيمعععععا يتعلعععععق بكيفيعععععة تنفيعععععذ

تنفيعععععذ، ومراجععععععة العقوبعععععة العقوبعععععات البديلعععععة، وكعععععل معععععا يتعلعععععق بعععععالعالج واالنضعععععباط ومراقبعععععة ال

 ؛وغيرها..

 ؛للوقاية من الجريمةبرنامج وطني  وضع 

 ؛النص على حماية الشهود 

 ؛ي الحصول على حكم في ءجال معقولةالنص على الحق ف 
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 ؛الحضورية أاحترام مبد 

  الحعععق فععي االسععتماع لجميعععع األطععراف: املشتكيتالضععحية، املشعععتبه فيععه، الشعععاهد،  علععىالتنصععيص

سععية، التععي تععنص علععى حععق مععن العهععد الععدولي للحقععوق املدنيععة والسيا 14وذلععك تماشععيا مععع املععادة 

 ؛ص في أن تكون قضيته محل نظر منصفأي شخ

  ضعحايا السعلوك اإلجرامعي، اعتبعارا ملسعؤولية الدولعة فعي لإحعداث صعندوق وطنعي يحعدد تعويضعات

 ؛وفي ضمان الحق في تعويض الضحايا حماية األفراد من الجريمة،

 ؛تقوية املركز القانوني للدفاع 

 ؛هنا الضحية بمفهومه الواسعقصود ضمان حقوق الضحايا، وامل 

 خعععالل ممارسعععة العععدعوى  وشعععفافيتها مراععععاة مبعععدأ الحيعععاد والسعععالمة ونزاهعععة اإلجعععراءات املسعععطرية

 ؛العمومية

  العقوبةات سواء على مستوى بدائل العدعوى العموميعة، أو علعى مسعتوى ائل الوساملزيد من إقرار

 ؛، وسن ضمانات تفعيل االبديلة

  ؛من الجرائم، حتى بالنسبة للجنايات ممكن أكبر قدر توسيع وعاء الصلح ليشمل  

 مهيعدي وضع ضوابط دقيقة لتدبير الوضع تحت الحراسة النظرية، سواء تعلق األمعر بالبحعث الت

 ؛التلبس ي، أو بالبحث العادي

 مة الحراسعة النظريعة  تةدابير  وجوب تعليعل قعرارات النيابعة العامعة بخصعوص تمديعد الوضعع تحعت 

 ؛طعنلل يتهاقابل

   السعاعات األولعى خعاللباملحعامي  االتصعالبالحراسعة النظريعة  تةدابير  الاخص املوضوع تحعتح 

 ؛وتمكين املحامي من  مي  الوثائ  واملعطيات املتعلقة باالعتقا  وحيثياته

  ؛كيل امللك أو الوكيل العام للملكالذي يتخذه و  حق الطعن في قرار اإليداع بالسجنإقرار 

 السععمعي البصععري لتصععريحات األشععخاص املسععتمع إلععيهم خععالل جلسععات  إقععرار إمكانيععة التسععجيل

 ك؛مع توفير الضمانات املرتبطة بذل ،االستنطاق

 مةةةةن معايوةةةةات وتفتةةةة    علةةةةى أرو الواقةةةة  وفةةةةي امليةةةةدان مهامهععععاتفعيةةةةل النيابععععة العامععععة  علةةةةى يجععععب

 ؛الحراسة النظرية تدابير  ماكن الوضع تحتالدورية أل  راقبةاملوزيارات وغيرها، ك

  ؛بدائل االعتقال االحتياطيالتوسي  من  ائرة 

 فعيععل السععلطة التقديريععة التععي تتععوفر عليهععا املحكمععة، وعععدم التقيععد باملحاضععر، والحكععم بمععا راج ت

 ؛تفعيال ملبدأ التواجهية أمامها من مناقشات

  ؛ لوسائل املعلوماتية واإللكترونيةواستعمال ا الرقمياستحضار القضاء 
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  اعيععة والطبيععة النفسععية لععه، وإعععداد، مععن خععالل تععوفير املسععاعدة االجتمتةةهوحمايالطفععل بالتكفععل 

 ؛خروج من السجنالحتضان بعد ستقبال واال لل برامج 

 ضععععععايا جععععععرائم إلزاميععععععة حضععععععور املسععععععاعد)ة( االجتمععععععاعي)ة( بجانععععععب الحععععععدث أثنععععععاء املحاكمععععععة فععععععي ق

 ؛االعتداء على األطفال

  جتمعاعي علعى القضعاء والتشعريع الجنعائي، وأيضعا وضعع تنظيم ندوة حول تعأثير وسعائل التواصعل اال

و مقتضععععععععيات داخععععععععل املسععععععععطرة الجنائيععععععععة لتنظععععععععيم معالجععععععععة وسععععععععائل التواصععععععععل أمدونععععععععة سععععععععلوك 

 ؛املحاكم الرائجة أمام قضايالاالجتماعي ل

 ؛التكوين في برامج الجانب الحقو ي إ ماج فت  النقاش حول مؤسسة تكوين القاي ي، وضرورة 

 شعععمل لحظعععة اإليقعععاف، ييجعععب أن  ذيواسعععع لضعععمانات املحاكمعععة العادلعععة، والعععالتفسعععير ال عتمةةةا ا

 ؛ءات التي تتم بعدهاواإلجرا

  جعععل شععرط الترشععح ملمارسععة املهنععة بوضععع قطيعععة بععين الكليععة وااللتحععاق مباشععرة بمهنععة القضععاء

كتابععععة و املحامععععاة ك ،هعععو مزاولععععة مهنععععة مععععن املهعععن القضععععائية األخععععرى ملععععدة عشععععر سعععنوات علععععى األقععععل

 ؛مثل لضبطا

 ؛لى العدالةإر املوارد املادية والبشرية من أجل ضمان ولوج املتقاضين يضرورة توف 

  ؛لهاالقضائية جهاز الشرطة تبعية ن مضمان استقالل النيابة العامة 

  املراجععععععة الشعععععاملة للقعععععوانين املدنيعععععة والتجاريعععععة، وخاصعععععة املنظمعععععة لعععععألوراق التجاريعععععة والشعععععركات

 ؛ك املؤسسات وتطوير الجزاء املدنيلتدعيم وتنظيم تلواملؤسسات البنكية 

  ضعععرورة التصعععدي للمشعععاكل الجديعععدة التعععي تطرحهعععا املرحلعععة االجتماعيعععة الحاليعععة، بتعزيعععز مراقبعععة

 .وع، ومراقبة مداخيل مو في الدولةحركية األموال، واإلثراء غير املشر 

 

 ثانيا: بخصوص مشروع مجموعة القانون الجنائي .2

 

الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وهو ليس  نطاقإن القانون الجنائي هو الذي يحدد 

طبيعة ونظام الدولة السياس ي ونطاقها داخل املجتمع بل هو قانون يحدد  ،فحسببقانون للعقوبات 

 ومساحة الحرية بالنسبة لألفراد.

نه يستلزم بالضرورة إ، فضمانة جوهرية للحقوق والحرياتوإذا كان القانون الجنائي يشكل 

االتفاقيات و التزامات املغرب الدولية  معومالءمته  الدستورية، من جهة،مالءمته مع املقتضيات 

إلى جانب كل املستجدات الحقوقية  ،القواعد األممية ذات الصلةو واملواثيق والبروتوكوالت الدولية 

 من جهة ثانية.واملجتمعية 
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 مبدأ املساواة -أ

 

حقوق، ألنه أساس املساواة أمام القانون على رأس املبادئ التي تحمي وتصون اليأتي مبدأ 

السلم االجتماعي، وهو من املبادئ العاملية والدستورية في األنظمة القانونية املعاصرة، العدل والحرية و 

ء تعبيرا ويعني املساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات دون تمييز، ويعد مبدأ املساواة أمام القضا

عن مبدأ املساواة أمام القانون في مجال محدد هو القضاء، وهذا ما أكده املجلس الدستوري 

الفرنس ي، حين قرر أن املساواة ال تعني فقط املساواة أمام القانون، وإنما تعني  كذلك ما يمكن أن 

ا للمجلس الدستوري تطلب وفقالقانون أو املساواة داخل القانون، وهو ما ياملساواة في يطلق عليه 

 . 1احترام املشرع ملبدأ املساواة عندما يمارس دوره في وضع وسن القوانين

ملجموعة القانون الجنائي تستلزم أن يأخذ بعين  –املرتقبة  –ومن هنا فإن التعديالت الشاملة 

ات الدولية االعتبار أن مبدأ املساواة ومبدأ عدم التمييز نصت عليهما اإلعالنات والعهود واالتفاقي

 نذكر منها على سبيل املثال ال الحصر ما يلي: ،العديدة في العديد من املناسبات

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ينص: *

 1في املادة 

 أن جميع البشر يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق؛على 

 :2املادة 

املذكورة في هذا اإلعالن، دونما تمييز من أي "لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات 

نوع، وال سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي ساس ي وغير 

 سياس ي، أو األصل الوطني، أو االجتماعي، أو الثروة، أو املولد أو أي وضع ءخر".

 :7املادة 

م يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، "الناس جميعا سواء أمام القانون، وه

كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا اإلعالن ومن أي تحريض على مثل هذا 

 التمييز".

 العهد الدول الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ينص في:* 

 2املادة 

                                                           
محاكم الجنايات في القانون الفرنس ي  تطبيق املبدأ أمام -القضاء الجنائي ودوره في تدعيم العدالة وتحقيق املساواة أمام بشير سعد زغلول، مبدأ التقاي ي على درجتين  -1

 2012ثاني، السنة السادسة دجنبر ، العدد الراملجلة القانونية والقضائية، مركز الدراسات القانونية والقضائية، وزارة العدل، دولة قط والقطري،
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الحقوق املعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام   -1

لجميع األفراد املوجودين في إقليمها والداخلين في واليتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو 

الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياس ي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، 

 .من األسباب أو النسب، أو غير ذلك

تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة  -2

ال تكفل فعال إعمال الحقوق املعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا إلجراءاتها الدستورية وألحكام 

 .غير تشريعية هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا اإلعمال من تدابير تشريعية أو 

 :تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد -3

)أ( بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم ألي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته املعترف بها في هذا 

 ؛عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسميةالعهد، حتى لو صدر االنتهاك 

يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو )ب( بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي 

أن تنمى إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وب

 ؛إمكانيات التظلم القضائي

 .)ج( بأن تكفل قيام السلطات املختصة بإنفاذ األحكام الصادرة ملصالح املتظلمين

 3املادة 

لعهد بكفالة تساوى الرجال والنساء في حق التمتع بجميع تتعهد الدول األطراف في هذا ا

 .الحقوق املدنية والسياسية املنصوص عليها في هذا العهد

 14املادة 

الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه  -1

حل نظر منصف وعلني من إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته م

قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الوحافة والجمهور 

من حضور املحاكمة كلها أو بعضها لدواعي ايداب العامة أو النظام العام أو األمن القومي في 

نا الحدود مجتمع ديمقراطي، أو ملقتضيات حرمة الحياة الخاصة ألطراف الدعوى، أو في أد

التي تراها املحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف االستثنائية أن تخل 

بمصلحة العدالة، إال أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة 

علنية، إال إذا كان األمر يتصل بأحداث تقتق ي مصلحتهم خالف ذلك أو كانت الدعوى تتناول 

 .ات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفالخالف

 .من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا -2
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لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم املساواة التامة، بالضمانات  -3

 :الدنيا التالية

 ؛عة التهمة املوجهة إليه وأسبابهايفهمها، بطبيلغة ب يتم إعالمه سريعا وبالتفصيل، و  )أ(أن

اعه ولالتصال بمحام يختاره )ب( أن يعطا من الوقت ومن التسهيالت ما يكفيه إلعداد دف

 ؛بنفسه

 ؛( أن يحاكم دون تأخير ال مبرر له)ج

)د(أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه باخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن 

كلما  حكما،د من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده املحكمة يخطر بحقه في وجو 

 كانت مصلحة العدالة تقتق ي ذلك بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان ال يملك

 ؛الوسائل الكافية لدفع هذا األجر

املوافقة على استدعاء )هع(أن يناقا شهود االتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على 

 ؛شهود النفي بذات الشروط املطبقة في حالة شهود االتهام

 ؛تكلم اللغة املستخدمة في املحكمة)د( أن يزود مجانا بترجمان إذا كان ال يفهم أو ال ي

 ؛)ز( أال يكره على الشهادة ضد نفسه أو على االعتراف بذنب

لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة  .في حالة األحداث، يراعى جعل اإلجراءات مناسبة4

 .تأهيلهم

ما تعيد النظر في لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كي .5

 ؛العقاب الذي حكم به عليه يقرار إدانته وف

بطل هذا الحكم أو صدر أحين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم  .6

عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة االكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع  عفو خاص

خطأ قضائي، يتوجب تعويض الاخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك اإلدانة، وفقا للقانون، ما لم 

 .ولية عن عدم إفشاء الواقعة املجهولة في الوقت املناسبؤ يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا، املس

.ال يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها 7

 .بحكم نهائي وفقا للقانون ولإلجراءات الجنائية في كل بلد

 26املادة 

الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. وفي 

هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع األشخاص على السواء حماية فعالة 

سياس ي، أو  أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير  ،كالعرق من التمييز ألي سبب، 

  .األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من األسباب
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 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة *

 أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساسفي تعريفها للتمييز ضد املرأة أنه " 1تنص املادة 

توهين أو إحباط االعتراف للمرأة بحقوق اإلنسان والحريات الجنس ويكون من ءثاره أو أغراضه، 

 األساسية في امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية أو في أي ميدان ءخر، أو 

توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس 

 ".بين الرجلاملساواة بينها و 

 5املادة 

 :تتخذ الدول األطراف جميع التدابير املناسبة لتحقيق ما يلي

)أ( تغيير األنماط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل واملرأة، بهدف تحقيق القضاء على 

التحيزات والعادات العرفية وكل املمارسات األخرى القائمة على االعتقاد بكون أي من الجنسين أدنا أو 

 ؛و على أدوار نمطية للرجل واملرأةأعلى من ايخر، أ

)ب( كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما لألمومة بوصفها و يفة اجتماعية، االعتراف 

بكون تنشئة األطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين األبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة األطفال 

 .الت ي االعتبار األساس ي في جميع الحا

اواة لى أن: "للمرأة الحق في املساواة بينها وبين الرجل أمام القانون، وهذا الحق في املسإإضافة  

 القانونية مستقل عن الحالة املدنية للمرأة.

ومنع التمييز القائم على أساس الجنس يشمل العنف القائم على أساس الجنس وحق املرأة في 

القانونية بينها وبين الرجل يعني أن الدول مطالبة بالقضاء عل جميع ضروب التمييز القانوني  ةاملساوا

والواقعي ضد املرأة في القطاعين العام والخاص على السواء، ويعني أيضا أن الدول ملتزمة بواجب 

ية املمكن أن اتخاذ كافة اإلجراءات املالئمة وذلك كحد أدنا من أجل تعديل العادات والتقاليد املحل

 ".2تعوق إعمال حق املرأة في املساواة بصورة عامة

 

 2011دستور *

 نصت الديباجة على:

 أو اللون أو املعتقد أو الثقافة أو االنتماء ،الجنسحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب  -

 .االجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو اإلعاقة أو أي وضع شخص ي، مهما كان

                                                           
الدولية، األمم المتحدة/  ميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين العامين والمحامين، المفوضية السامية لحقوق اإلنسان بالتعاون مع رابطة المحا2

 .520ص  2003يف نيويورك/ جن
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 الدستور:من  19الفصل 

يتمتع الرجل واملرأة، على قدم املساواة، بالحقوق والحريات املدنية والسياسية واالقتصادية 

واالجتماعية والثقافية والبيوية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته األخرى، وكذا في 

نطاق أحكام الدستور وثوابت االتفاقيات واملواثيق الدولية، كما صادق عليها املغرب، وكل ذلك في 

 اململكة وقوانينها.

 تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ املناصفة بين الرجال والنساء.

حدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
ُ
 وت

 اليقصد بهفإن مفهوم املساواة شامل،  ،انطالقا من املرجعية الحقوقية التي التزم بها املغربف

حيث ال يمكن أن يطبق على في القانون أو املساواة داخل القانون، املساواة أمام القانون، بل املساواة 

املغاربة أو املسلمين، في حين ال يطبق على األجانب الذين لهم تقاليدهم وعاداتهم الجديدة بعد تبني 

طفال خارج إطار الزواج  وطغيان مبدأ توسيع الحريات مثل العالقات الرضائية واملثلية... واالعتراف باأل 

ذلك في بعض الدول...ناهيك عن كونه أي القانون الجنائي يخص كل شخص بدون أي تمييز بحسب 

الجنس أو غيره ومن هنا ضرورة استحضار املساواة بين املرأة والرجل في الجرم والعقاب وهذا يستلزم 

 مولية تامة.التنصيص على هذا املبدأ بصري  العبارة على أن يكون بش

 وهذا ما سنناقشه في القضايا التي نراها أساسية.

 

 إلغاء عقوبة اإلعدام  -ب

 

 العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ينص على أن: -

الحق في الحياة حق مالزم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. وال يجوز حرمان أحد  .1

 .من حياته تعسفا

البلدان التي لم تلي عقوبة اإلعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إال جزاء على أشد ال يجوز في  .2

الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير املخالف ألحكام هذا العهد 

والتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية واملعاقبة عليها. وال يجوز تطبيق هذه العقوبة إال 

 .ي صادر عن محكمة مختصةبمقتق ى حكم نهائ

حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم اإلبادة الجماعية، يكون من املفهوم بداهة  .3

نفسها على أية  يأنه ليس في هذه املادة أي نص يجيز ألية دولة طرف في هذا العهد أن تعف

بادة الجماعية صورة من أي التزام يكون مترتبا عليها بمقتق ى أحكام اتفاقية منع جريمة اإل 

 .واملعاقبة عليها
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ألي شخص حكم عليه باإلعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز من   .4

 .العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة اإلعدام في جميع الحاالت

وال ال يجوز الحكم بعقوبة اإلعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر،  .5

 .تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل

ليس في هذه املادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة اإلعدام من قبل أية  .6

 .دولة طرف في هذا العهد

 2011 لسوة دستور اململكة

 20الفصل 

 الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق.

 22الفصل 

املس بالسالمة الجسدية أو املعنوية ألي شخص، في أي  رف، ومن قبل أي جهة ال يجوز 

 كانت، خاصة أو عامة.

ال يجوز ألحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة 

 اإلنسانية.

 ها القانون.ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب علي

إذا كان إلغاء عقوبة اإلعدام قد عرف نقاشا عموميا كثيفا خاصة بعد أن أوصت هيئة و 

اإلنصاف واملصالحة بإلغائها، فإن تقليص الجرائم التي يمكن أن يحكم بها على املتهم)ة( باإلعدام غير 

الستعراض الدوري كاف، لذا وإعماال ملا تدافع عنه األمم في مجلس حقوق اإلنسان، وكذا توصيات ا

الشامل واللجنة الخاصة بدراسة تقارير الحكومات بخصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية 

والسياسية، وتوصيات املنظمات الحقوقية الدولية والوطنية واألحزاب السياسية والاخصيات 

 ذلك بكون:املعروفة أصب  إلغاء هذه العقوبة أمرا ملزما لبالدنا املنفتحة على العالم و 

عقوبة اإلعدام غير شرعية، فاملجتمع لم يهب الفرد الحياة، فحي هبة الخالق من تم فال يجوز  -

 للدولة أن تلجأ إليها؛

 اإلعدام عقوبة ال يمكن تداركها؛ -

 عقوبة اإلعدام غير عادلة؛ -

 عقوبة قاسية وغير إنسانية؛ -

 ال تحقق الردع العام؛ -

 عقوبة تتعارض واألغراض الحديثة للعقوبة؛  -
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عقوبة اإلعدام استبعدتها الديانة اإلسالمية حيث وضعت شروطا ال يمكن تحقيقها لتالزيل  -

 العقوبات الواردة في النص القرءني بخصوص الحد بالقتل؛

عقوبة اإلعدام طبقت في املغرب في غالبيتها العظمى على املعتقلين السياسيين والنقابيين  -

 املنتمين للمجتمع املدني؛و 

 التوجه العالمي يسير نحو إلغاء العقوبة، أكثر من مائة دولة ألغتها؛ -

 معظم الدول أوقفت تنفيذها؛ -

 ؛1993املغرب أوقف عمليا تنفيذ حكم اإلعدام منذ  -

املحكمة الجنائية الدولية املختصة بالجرائم الكبرى املتمثلة في اإلبادة الجماعية وجرائم  -

 ؛حقوق اإلنسان، ألغت هذه العقوبةواالنتهاكات الجسيمة املمنهجة لالحرب 

 املنتظم الدولي يناقا تصنيف هذه العقوبة ضمن أشكال التعذيب. -

 لذلك تطالب املنظمة املغربية بإلغاء هذه العقوبة في القانون الجنائي املقبل.

عاتق املرأة دون على  ة الحمل الناتج عن العالقات خارج إطار الزواجي''ترتيب مسؤول -ج

 الرجل''

 :االعتبار األول: الواقع املأساوي 

  بدون مبالغة ودون الدخول في تضارب األرقام في غياب الحق في املعلومة والشفافية

بخصوص موضوع األطفال املتخلي عنهم واألطفال املولدون خارج إطار الزواج وأعداد األمهات 

 العازبات...

 يولدون خارج إطار الزواج كل عام؛هناك إقرار بأن ءالف األطفال  -

 عدد األمهات العازبات يزداد سنة بعد أخرى؛ -

 مئات األطفال يلقون في حاويات األزبال والشوارع والغابات؛ -

ارتفاع عدد النساء الحامالت اللواتي يوقفن حملهن بطرق تقليدية، مما يعرض بعضهن للموت  -

 واالنعكاسات الوحية السلبية؛

الحامالت يوقفن حملهن في موحات وعيادات خاصة ليسرهن أو يسر عدد من النساء  -

 رفاقهن؛

ارتفاع عدد النساء الحامالت اللواتي يوقفن حملهن خارج الوطن في دول مسموح فيها  -

 باإلجهاض وتفاديا لعقوبات القانون الجنائي املغربي؛

 القات الجنسية؛ارتفاع عدد القضايا املعروضة على املحاكم بسبب الفساد املرتبطة بالع -

 ارتفاع عدد النساء املعتقالت بسبب العالقات الجنسية خارج إطار الزواج. -



 

29 

 :ويتحدد الحمل انطالقا من 

 الحمل غير املخطط له؛ -

 الحمل غير املعترف به اجتماعيا ودينيا؛ -

 التنكر من طرف الشريك؛ -

 املتعة العابرة؛ -

 الحاجة املادية؛ -

 زنا املحارم؛ -

 االغتصاب؛ -

 الرضائية...العالقات  -

 :الخيارات املتوفرة أمام املرأة 

 التوقيف اإلرادي للحمل إذا وجدت اإلمكانيات؛ -

 الحمل والوالدة ثم التخلي عن الطفل؛ -

 االنتحار؛ -

 السجن؛ -

 العيا داخل األسرة تحت العنف والتعنيف؛ -

 النتائج 

 املسؤولية أوال وأخيرا على املرأة؛ -

 ؛املرأة والرجل غائبةاملساواة بين  -

 تمع ال يرحم؛املج -

 املرأة إذا دخلت السجن ال تعود إلى البيت؛ -

 تاجيع غير مباشر للدعارة؛ -

 الفئات الفقيرة من النساء هن األكثر عرضة للتشرد... -

 مجتمع ينتقد؛ -

 في غياب تدخل الدولة؛ املساعدة غير حكومية تتدىل لتقديم منظمات -

 القانون  الم للمرأة؛ -

 منظمات تطالب بتغيير القوانين؛ -

 ءليات أممية توص ي بتوصيات في هذا املجال؛ -

 مؤسسات وطنية تخرج بمذكرات تتضمن توصيات..... -
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  االعتبار الثاني: املرافعات واملرجعية الكونية 

إن لجان حقوق اإلنسان املرتبطة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، 

ت االستعراض الدوري الشامل توص ي واملقررين الخاصين ولجنة حقوق الطفل وخالصات وتوصيا

بإعادة النظر في القوانين املغربية ذات الصلة من أجل حرية التوقيف االرادي للحمل وكذا مصير 

 األطفال املتخلى عنهم وأيضا العالقات الرضائية.

 وإذ تذكر املنظمة املغربية لحقوق اإلنسان بأن:

العهد الدولي الخاص كما نص عليه حق املرأة في الحياة على  ينصاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  -

بأن  2000بالحقوق املدنية والسياسية في مادته السادسة، مما حدا بلجنة حقوق اإلنسان سنة 

تطلب " بإعالمها باإلجراءات التي اتخذتها الدولة ملساعدة النساء في تجنب الحمل غير املرغوب فيه 

 ام على عملية إجهاض سرية مهددة للحياة؛ولضمان عدم اضطرارها إلى اإلقد

الحصول على أعلى مستوى ممكن من الوحة(، واإلجهاض غير ايمن )حق املرأة في صحة جيدة  -

يشكل خطورة على صحة املرأة، وإذا لم يتسبب في وفاتها فقد يخلق لها إصابات مزمنة )التهاب 

 (؛الرحم، األلم الحوي ي املزمن، التهاب الحوض، التعفنات...

منظمة الوحة العاملية تعرف الوحة بأنها " حالة من الرفاه االجتماعي والعقلي والجسدي وليس  -

 فقط غياب املرض أو العجز".

وفي مجال اإلجهاض يعني هذا الحق قيام الحكومات باتخاذ اإلجراءات إلزالة القيود القانونية 

وهذا ما تبناه مؤتمر األمم املتحدة  على اإلجهاض وتأمين الحصول على خدمات إجهاض عالية الجودة،

( إذ دعا الحكومات إلى " دراسة ايثار التي يتركها اإلجهاض غير ايمن 1994للسكان والتنمية )القاهرة 

 على أنه مشكلة كبيرة من مشاكل الوحة العامة.

 ( ضمن برنامج العمل الدولي لألمم املتحدة للنساء1995وفي نفس السياق، أكد مؤتمر بكين ) -

على تمكين النساء من التحكم في خصوبتهن، واعتبر هذا التمكين قاعدة أساسية وضرورية 

(، كما أكد هذا املؤتمر على حق كل شخص )امرأة( في 97لتمتع النساء بحقوق أخرى )الفقرة 

التمتع بأكبر قدر ممكن من الوحة اإلنجابية الجنسية وفي اتخاذ قرارات في ميدان اإلنجاب 

رمة للجوء جالعمل على مراجعة كل القوانين املبو عنف، وأخيرا أوص ى هذا املؤتمر أ هدون إكرا

 رغوب فيه؛املحمل غير الالنساء إلى اإلجهاض قصد التخلص من 

اعتبار لجنة األمم املتحدة الخاصة بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد املرأة كون منع  -

وهذا املنع يعني شيئا  ،الحياة والوحةاإلجهاض يشكل تمييزا ضد النساء وهدرا لحقهن في 

واحدا هو تاجيع اإلجهاض السري غير املأمون أو الحفاظ على الجنين في غياب شروط الرعاية 

 الوحية؛
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من اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد املرأة على أن األبوين يتمتعان  16تنص املادة  -

الزوجية في األمور املتعلقة بأطفالهما وفي ا مبنفس الحقوق واملسؤوليات بغض النظر عن حالته

 جميع األحوال ملصلحة األطفال االعتبار األول؛

كما تنص على أن للمرأة نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبإدراك للنتائج في عدد أطفالها  -

والفاصل بين الطفل والذي يليه وفي الحصول على معلومات التثقيف والوسائل الكفيلة 

 مارسة هذه الحقوق؛بتمكنيها من م

( 2003يوص ي امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب الخاص بحقوق املرأة في إفريقيا ) -

بتمكين النساء من اإلجهاض ايمن )مطبب( في حاالت االعتداءات الجنسية والعالقات مع 

 .محرم وحين يكون الحمل خطرا على صحة األم البيولوجية والعقلية أو خطرا على حياتها

 انطالقا من هذه االعتبارات فإن املنظمة املغربية لحقوق اإلنسان تطالب ب :

أسبوعا  21احترام حق املرأة في اإلختيار والتقرير بشأن حملها دون عنف أو إكراه خاصة خالل  -

 األولى من الحمل؛

اغتصاب أو تغرير أو عالقة جنسية بمحرم في اللجوء إلى توقيف  نتيجةإقرار حق املرأة الحامل  -

 الحمل؛

 تشوهات في الجنين؛ في حالة و و إقرار الحق في اللجوء إلى التوقيف  -

أن للفرد الحق في املتعة الجنسية بتوافر شروط الرشد والري ى واملعرفة بالجنس وإدراك  -

 املرغوب فيه واألمراض املنقولة جنسيا؛ ير غ معانيه، واإلملام بتقنيات الحماية من خطر الحمل

بضرورة إعمال وإحقاق مبدأ حرية التصرف في الجسد كحرية فردية لكونها ال تلحق أي ضرر  -

 باملجتمع؛

 بإلغاء تجريم العالقات الرضائية وفق الشروط املشار إليها أعاله؛ -

ى صحة الحامل ال عقاب على التوقيف اإلرادي للحمل إذا استوجبته ضرورة املحافظة عل -

الجسدية أو العقلية أو االجتماعية شريطة أن يقوم به طبيب مستشفا عمومي أو موحة 

 خاصة؛

الزوجية في العيا الكريم والوحة الجيدة والتعليم  العلقة حق الطفل املولود خارج إطار  -

ووي، والسكن املالئم...إسوة بأقرانه كلما تم الكشف عن األب البيولوصي عن طريق الحمض الن

سنة  23سنة بالنسبة للذكر وإلى  18وعلى أن يكون كل ذلك على حساب هذا األب إلى حدود 

 بالنسبة لألنثى أوحتى تتزوج ومدى الحياة إذا كان طفال في وضعية إعاقة.

 

 حرية املعتقد -د
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اعترف بتواجد ديانتين على أرضه هما كما عرف املغرب منذ قرون عديدة تواجدا للديانات 

وفي هذا بلد منفت  على كل املجتمعات البشرية بتقاليدها وعاداتها.... كونه لى جانبإاإلسالم واليهودية 

، وأن الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها ةأن حري علىمن الدستور    25ينص الفصل  اإلطار 

، مجاالت اإلبداع األدبي والفني والبحث العلمي والتقني مضمونةحرية اإلبداع والنشر والعرض في 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق  19و 18حرية الدين واملعتقد كما نصت عليه املادتان لتكريسا 

 املدنية والسياسية...

 تقر االلتزام ب:وه جزءا ال يتجزأ مباعتبارها  ة هذا الدستور وبما أن ديباج

نهوض بهما، واإلسهام في اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني وال ماية منظومتي حقوق ح -

 مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء؛ ،تطويرهما

أو املعتقد أو الثقافة أو االنتماء  ،اللون التمييز، بسبب الجنس، أو ل حظر ومكافحة كل أشكا -

 أو أي وضع شخص ي، مهما كان؛االجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو اإلعاقة 

جعل االتفاقيات الدولية، كما صادق عليها املغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين  -

اململكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على 

 .مالءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك املصادقة

ا التزم عليه خاصة في العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية فإن الغرب ملزم بم

 وأيض بما يقدمه اإلعالن العالمي لحقوق االنسان من مبادئ وقيم واملتمثلة في:

 اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 

 :جاء في ديباجته 

ومن حقوق متساوية وثابتة، ا كان اإلقرار بما لجميع أعضاء األسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، مل''

وملا كان تجاهل حقوق اإلنسان وازدراؤها قد أفضيا حرية والعدل والسالم في العالم، يشكل أساس ال

إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير اإلنساني، وكان البشر قد نادوا ببزو  عالم يتمتعون فيه بحرية القول 

 ''ترنو إليه نفوسهم والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة، كأسمى ما

 ونصت املادة الثانية منه على أن :

لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات املذكورة في هذا اإلعالن، دونما تمييز من أي نوع، وال 

سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياس ي، 

 أو االجتماعي، أو الثروة، أو املولد، أو أي وضع ءخر. ،األصل الوطني أو 

 : ونصت املادة الثامنة عشر على أن
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لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، 

ليم، بمفرده أو مع جماعة، وحريته في إ هار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر واملمارسة والتع

 وأمام املأل أو على حده. 

 :ونصت املادة التاسعة عشر على أن 

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق ايراء دون 

 حدود. مضايقة، وفى التماس األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها إلى ايخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار لل

  ةاملدنية والسياسيالعهد الدولي الخاص بالحقوق: 

 ترى أن اإلقرار بما لجميع أعضاء األسرة العهد، إذإن الدول األطراف في هذا ''وجاء في ديباجته 

البشرية من كرامة أصيلة فيهم ، و من حقوق متساوية و ثابتة ، يشكل ، وفقا للمبادئ املعلنة في 

  .''ميثاق األمم املتحدة ، أساس الحرية والعدل و السالم في العالم

  :ونصت املادة الثانية من العهد على أن

تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق املعترف بها فيها ، وبكفالة هذه الحقوق  -1

لجميع األفراد املوجودين في إقليمها والداخلين في واليتها ، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو 

و االجتماعي، أو الثروة، الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياس ي، أو األصل القومي أ

 النسب، أو غير ذلك من األسباب. أو 

 أن:ونصت املادة الثامنة عشر على 

مععا لكععل إنسععان حععق فععي حريععة الفكععر والوجععدان والععدين. ويشععمل ذلععك حريتععه فععي أن يععدين بععدين -1

الشعععائر  ةقامععإ هععار دينععه أو معتقععده بالتعبععد و إفععي اعتنععاق أي ديععن أو معتقععد يختععاره، وحريتععه فععي  وحريتععه

 وأمام املأل أو على حده.  جماعه،واملمارسة والتعليم بمفرده أو مع 

ال يجعععوز تععععريض أحعععد إلكعععراه معععن شعععأنه أن يخعععل بحريتعععه فعععي أن يعععدين بعععدين معععا، أو بحريتعععه فعععي -2

 اعتناق أي دين أو معتقد يختاره. 

ال يجوز إخضاع حرية اإلنسان في إ هار دينه أو معتقده إال للقيود التي يفرضها القانون -3

أو ايداب العامة أو ،الوحة العامة  النظام العام، أو أو  ،العامةوالتي تكون ضرورية لحماية السالمة 

 حقوق ايخرين وحرياتهم األساسية. 

، أو األوصعياء عنعد وجعودهم، فعي تعأمين ءايبعارية تتعهد الدول األطراف في هذا العهد باحترام ح-4

 تربية أوالدهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة. 

 أن:ونصت املادة التاسعة عشر على 

 ؛ان حق في اعتناق ءراء دون مضايقةلكل إنس -1
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ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب  التعبير.لكل إنسان حق في حرية  -2

 ار وتلقيها ونقلها إلى ايخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو املعلومات واألفك

 ؛فني أو بأية وسيلة أخرى يختارهامطبوع أو في قالب 

 خاصة.من املادة واجبات ومسؤوليات  2تستتبع ممارسة الحقوق املنصوص عليها في الفقرة  -3

دة بنص القانون وأن وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محد

 تكون ضرورية:

 )أ( الحترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم. 

 ) ب(لحماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة. 

 ونصت املادة العشرون على أن :

 ؛لحربتحظر بالقانون أية دعاية ل  -1

تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على   -2

 التمييز أو العداوة أو العنف. 

 أنه:ونصت املادة السابعة والعشرون على    

يحععععععرم األشععععععخاص  أن ،لغويععععععةأو ثنيععععععة أو دينيععععععة إال يجععععععوز، فععععععي الععععععدول التععععععي توجععععععد فيهععععععا أقليععععععات 

أو  املنتسعبون إلعى األقليعات املعذكورة معن حعق التمتعع بثقعافتهم الخاصعة أو املجعاهرة بعدينهم وإقامعة شععائره

 باالشتراك مع األعضاء ايخرين في جماعتهم.  استخدام لغتهم

}الـــــــــدورة الثامنـــــــــة  4)حريـــــــــة الفكـــــــــر والوجـــــــــدان والـــــــــدين( 318: املـــــــــادة 22التعليـــــــــق العـــــــــام رقـــــــــم 

 ( الذي نص على:1993واألربعون 

                                                           
 18املادة  3

قده والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إ هار دينه أو معتلكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان  .1

 .بالتعبد وإقامة الشعائر واملمارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام املأل أو على حدة

 .أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختارهال يجوز تعريض أحد إلكراه من شأنه أن يخل بحريته في 2 .

وحة أو النظام العام أو ال ،العامةال يجوز إخضاع حرية اإلنسان في إ هار دينه أو معتقده، إال للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السالمة 3 .

 .ياتهم األساسيةالعامة أو ايداب العامة أو حقوق ايخرين وحر 

 .تهم الخاصةتتعهد الدول األطراف في هذا العهد باحترام حرية ايباء، أو األوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أوالدهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعا4 .

 
ول، األمم أل اتجميع التعليقات العامة والتوصيات العامة التي اعتمدتها هيئات ومعاهدات حقوق االنسان، الصكوك الدولية لحقوق االنسان، املجلد  4

 .210و209ص  2008ماي  27املتحدة، 
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الععذي يشععمل حريععة اعتنععاق العقائععد( الععوارد فععي املععادة )أن الحععق فععي حريععة الفكععر والوجععدان والععدين  -

هععععو حععععق واسععععع النطععععاق عميععععق االمتععععداد وهععععو يشععععمل حريععععة الفكععععر فععععي جميععععع املسععععائل وحريععععة  18-1

االقتنععععاع الاخصعععع ي واعتنععععاق ديععععن أو معتقععععد سععععواء جهععععر بععععه املععععرء بمفععععرده أو مععععع جماعععععة. وتلفععععت 

اللجنة انتباه الدول األطراف إلعى حريعة الفكعر وحريعة الوجعدان تتمتععان بعنفس الحمايعة التعي تتمتعع 

دين واملعتقععد، كمععا يتجلععى الطععابع األساسعع ي لهععذه الحريععات فععي أن هععذا الحكععم ال يمكععن بهععا حريععة العع

 من العهد؛ 2-4الخروج عنه حتى في حاالت الطوارئ العامة، على النحو املذكور في املادة 

 أو العقيععدة عععن حريععة املجععاهرة بالععدين أو بالعقيععدة حريععة الفكععر والوجععدان والععدين 18وتميععز املععادة  -

سعم  بعأي قيعود كانعت علعى حريعة الفكعر والوجعدان أو حريعة اعتنعاق ديعن أو عقيعدة يختارهعا و ي ال ت

الاخص. فهذه الحريات تتمتع بالحماية دون قيد أو شرط شأنها شعأن حعق كعل إنسعان فعي اعتنعاق 

، 17و2-18دتين ووفقعا للمعا 1-19ايراء دون تدخل من غيره، حسبما هعو منصعوص عليعه فعي املعادة 

 ر أي شخص على الكشف عن أفكاره أو عن انتمائه إلى دين أو عقيدة؛ال يجوز إجبا

وتالحععععععن اللجنععععععة أن حريعععععععة كععععععل إنسععععععان فعععععععي أن "يكععععععون لععععععه أو يعتنعععععععق" أي ديععععععن أو معتقععععععد تنطعععععععوي  -

بالضععرورة علععى حريععة اختيععار ديععن أو معتقععد، و ععي تشععمل الحععق فععي التحععول مععن ديععن أو معتقععد إلعععى 

-18ءخر أو اعتناق ءراء إلحادية، فضال عن حق املعرء فعي االحتفعاظ بدينعه أو معتقعده. وتمنعع املعادة 

كعععراه العععذي معععن شعععأنه أن يخعععل بحعععق الفعععرد فعععي أن يعععدين بعععدين أو معتقعععد أو أن يعتقعععد دينعععا أو اإل 2

معتقعععععدا، بمععععععا فععععععي ذلععععععك التهديعععععد باسععععععتخدام القععععععوة أو العقوبععععععات الجزائيعععععة إلجبععععععار املععععععؤمنين أو غيععععععر 

املعععععؤمنين علعععععى التقيعععععد بمعتقعععععداتهم الدينيعععععة واإلخعععععالص لطعععععوائفهم، أو علعععععى االرتعععععداد ععععععن ديعععععنهم أو 

داتهم أو التحعععول عنهعععا. كمعععا أن السياسعععات أو املمارسعععات التعععي تحمعععل نفعععس القصعععد أو األثعععر، معتقععع

أو الحقععوق املكفولععة  ،أو الرعايععة الطبيععة، أو العمععل ،كتلععك التععي تقيععد حريععة الحصععول علععى التعلععيم

. ويتمتعععععع بالحمايعععععة ذاتهعععععا معتنقعععععو جميعععععع 2-18وسعععععائر أحكعععععام العهعععععد، تتنعععععافى معععععع املعععععادة  25باملعععععادة 

 املعتقدات التي تتسم بطابع غير ديني.

تطالععععب املنظمععععة املغربيععععة لحقععععوق االنسععععان ملراجعععععة الجذريععععة للبععععاب املخصععععص لجععععرائم العبععععادات 

باستثناء اإلكراه الذي من شأنه أن يخل بحق الفعرد فعي أن يعدين بعدين أو معتقعد أو أن يعتقعد دينعا أو 

لعقوبععات الجزائيععة إلجبععار املععؤمنين أو غيععر املععؤمنين معتقععدا، بمععا فععي ذلععك التهديععد باسععتخدام القععوة أو ا

علعععى التقيععععد بمعتقععععداتهم الدينيعععة واإلخععععالص لطععععوائفهم، أو علععععى االرتعععداد عععععن ديععععنهم أو معتقععععداتهم أو 

 التحول عنها وكذا التأثير على األطفال بكل أشكاله من أجل تغيير دين ومعتقدات أباءهم وأوصيائهم.

االنسان و  ي تقدم رؤيتها حول االطار العام و الخاص العذي يجعب أن  إن املنظمة املغربية لحقوق 

يحكععم تعععديل قععانون املسععطرة الجنائيععة و القععانون الجنععائي، فحععي تسععتند فععي ذلععك علععى رغبتهععا فععي أن تشععهد 

معععععع منطعععععق التعععععععديالت الجزئيعععععة التعععععي شعععععهدتها هععععععذه  قطةةةةة مجموععععععة القعععععانون الجنعععععائي مراجععععععة شععععععاملة ت
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الحركعععة الحقوقيعععة، و  لتطلععععاتي اتجعععاه التأسعععيس لعععنص قعععانوني حعععديث مسعععتجيب املجموععععة، و تعععدفع فععع

تتماش ى مع التغييعرات الحقوقيعة التعي شعهدها املغعرب والتزاماتعه وكعذا املكانعة التعي بعدأ يأخعذها ضعمن دول 

 العالم في جميع املجاالت.
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 حول مذكرة
 السياسة الجنائية

 
 
 
 
 
 
 
 

 2022ماي  األولى: النسخة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المغربية المنظمة آراء عن تعبر المذكرة هذه في الواردة المواقف تنبيه:
 إيبرت فريدريش مؤسسة بالضرورة تلزم وال لوحدها االنسان لحقوق
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 محفوظة الطبع حقوق جميع
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