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 تقدمي:

تعد مؤمترات الأمم املتحدة ملنع اجلرمية والعداةل اجلنائية من أأكرب احملافل ادلولية وأأكرثها تنوعا من 

حيث تبادل الآراء والتجارب يف جماالت البحوث وتطوير القوانني والنظم والس ياسات والربامج بني 

رباء والأفراد ايذين ميلوو  تختو  املنن والتصصصات  ا   شك ل تخراات ادلول واملنظامت ادلولية واخل

هذه املؤمترات خارطة طريق لوس ياسات اجلنائية الوطنية لدلول، من خالل ما تقدمه من مساهامت 

فامي يتعوق بصنع وتنفيذ الس ياسات والربامج الوطنية يف جمال منع اجلرمية والعداةل اجلنائية والاطالع 

ارب واملامرسات الفضىل يف هذا اال طار، والسعي ا ىل توحيدها والتواه حنو س ياسة جنائية عىل التج

عاملية تتقامس نفس املكالك واال كراهات وتقدم نفس الأجوبة واحلوول، خاصة أأمام زح  خطر اجلرمية 

 املنظمة وهتديده لاكفة ادلول همام اكنت دراة تقدهما.

ملنع اجلرمية والعداةل اجلنائية املمتدة عىل مدار ما يفوق س تني  وابلرجوع ا ىل مؤمترات الأمم املتحدة

، ميكن القول عىل 2015ووصوال ا ىل مؤمتر ادلوحة لس نة  1955من مؤمتر جني  لس نة  س نة، بدء  

حنو دمع س يادة  املكرتكأأهنا خوفت رصيدا فكراي ومعويا همام يعكس اال رادة التوافقية لدلول والزتاهما 

اكحفة اال جرام ب ل أأشاكهل ومظاهره وصياغة قوانني وس ياسات فعاةل والوصول ا ىل ومنع ومالقانو  

نسانية.  عداةل جنائية انجعة ورادعة ومنصفة وا 

وحتقيقا لنذه الغاية، الزتمت ادلول من خالل هذه املنصات الفكرية بتزنيل توصياهتا وتتبع 

طار هنج مشويل ومتاكمل واامع تنفيذها وفق الفوسفة اليت بنيت عوهيا والغاايت املتوىخ حتق  يقنا، يف ا 

 شكارك فيه اكفة اجلنات والفعاليات املعنية.

الرابع عرش ملنع اجلرمية والعداةل اجلنائية مبدينة كيوطو الأمم املتحدة ومع اقرتاب انعقاد مؤمتر 

ة والعداةل الهنوض مبنع اجلرمي، حتت شعار "2020أأبريل  27ا ىل  20الياابنية خالل الفرتة املمتدة من 

"، تأأيت هذه املبادرة امحليدة 2030اجلنائية وس يادة القانو : حنو حتقيق خطة التمنية املس تدامة لعام 

اجلنود املسعى الطيبة الأثر من مديرية الكؤو  اجلنائية والعفو بوزارة العدل املغربية لووقوف عىل 

توصيات دورته ت الأخرية لتزنيل املبذوةل من طرف الس ياسة اجلنائية املغربية خالل امخلس س نوا

، واليت توجت أأشغالنا 2015أأبريل  17ا ىل  12اليت عقدت مبدينة ادلوحة القطرية من اللاللة عرش 

 الأمم املتحدةا عال  ادلوحة بكأأ  ا دماج منع اجلرمية والعداةل الاجامتعية يف ادول أأعامل "  مبا مسي

عىل الصعيدين  س يادة القانو الأوسع من أأال التصدي لوتحدايت الاجامتعية والاقتصادية وتعزيز 

 الوطين وادلويل ومكاركة امجلنور".

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
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ويه مناس بة نؤكد من خاللنا عىل أأمهية مبادرة تتبع تنفيذ توصيات مؤمترات الأمم املتحدة ملنع 

لنا تتبع تنفيذ التوصيات عىل  اجلرمية والعداةل اجلنائية ومواصةل حضور اجامتعات الوجنة التقنية املوكول

صعيد منظمة الأمم املتحدة، دلورها الفعال يف تقيمي وتطوير الس ياسة اجلنائية املغربية اليت مل تعد حمل 

لآليات والأدوات املؤسساتية ااختبار داخيل فقط، بل تتجاوزه ا ىل ما هو دويل من خالل العديد من 

اليت تعيكنا الس ياسات اجلنائية الوقوف عىل املكالك اجلنائية  اال قوميية وادلولية من هجة، ولأمهيهتا يف

 لدلول وما اس تجد بكأأهنا من حوول وممارسات فضىل من هجة اثنية.

ال أأ  أأادد الككر جلنود اخلفاء، قضاة وأأطر مديرية الكؤو  اجلنائية  وال يسعين يف اخلتام ا 

راج هذا العمل اجلاد ا ىل حزي الوجود ، عىل تعاوهنم يف ا خ، خاصة الأس تا  أأيوب أأبو جعفروالعفو

آمال اس مترار هذه املبادرة  آفاقنا، أ كسابقة عىل مس توى تقيمي الس ياسة اجلنائية الوطنية واسترشاف أ

بكأأ  املؤمترات القادمة للأمم املتحدة حول منع اجلرمية والعداةل اجلنائية، داعني املوىل عز وال املزيد 

صيات وخالصات اكفة املؤمترات الأممية املمتدة عىل مدار س تني من التوفيق والعزمية الس تجامع تو 

س نة وأأكرث، ومقاربهتا عىل ضوء الس ياسة اجلنائية املغربية ابعتبارها أأمه  املرجعيات ادلولية املساعدة 

 عىل رمس معامل وتوهجات الس ياسات اجلنائية.

 وهللا ويل التوفيق

 هكام مالطي

 فو بوزارة العدل املغربية، مدير الكؤو  اجلنائية والعقايض

 20/01/2020الرابط يف: 
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 إنَّ اجلمعية العامة،

... 
بشأن التنفيذ  2003حزيران/يونيه  23باء املؤرَّخ  57/270إىل قرارها  وإذ تشري

واملتابعة املتكاملني واملنسقني لنتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم 
ني االقتصادي واالجتماعي، الذي شدَّدت فيه على أنَّه ينبغي جلميع البلدان أن املتحدة يف اجملال

تنهض بسياسات تتسق وتتماشى مع االلتزامات اليت يتم التعهُّد هبا يف املؤمترات الرئيسية 
ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة، وأكَّدت فيه على أنَّ منظومة األمم املتحدة تتحمل 

االستمرار يف املشاركة مشاركة تامة يف متابعة  هامة يف مساعدة احلكومات علىمسؤولية 
وتنفيذ االتفاقات وااللتزامات اليت يتم التوصل إليها يف املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت 
تعقدها األمم املتحدة، ودعت فيه هيئاهتا احلكومية الدولية إىل زيادة العمل على تنفيذ نتائج 

 ؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة،امل
... 

احلكومات إىل أن تأخذ يف االعتبار إعالن الدوحة بشأن إدماج منع  دعوة ررتك - ١
اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جدول أعمال األمم املتحدة األوسع من أجل التصدِّي للتحدِّيات 

يادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل ومشاركة االجتماعية واالقتصادية وتعزيز س
اجلمهور، الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، عند وضع 
التشريعات والتوجيهات السياساتية، وأن تبذل قصارى جهدها، عند االقتضاء، لتنفيذ املبادئ 

 هدا  ومبادئ ميثا  األمم املتحدة الواردة يف ذلك اإلعالن، وفقًا أل
-------------- 

 يف  73/184للأمم املتحدة رمق  مقتط  من قرار اختذته امجلعية العامة

  عرش اللالث املتحدة الأمم مؤمتر نتاجئ متابعةبكأأ   2018ديسمرب  17

  املتحدة الأمم ملؤمتر التحضريية والأعامل اجلنائية والعداةل اجلرمية ملنع

اجلنائية والعداةل اجلرمية ملنع عرش عالراب
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1.  

 

ورقة تعريفية حول إعالن الدوحة بشأن إدماج 

منع الجريمة والعدالة االجتماعية في جدول 

األوسع من أجل التصدي  األمم المتحدةأعمال 

للتحديات االجتماعية واالقتصادية وتعزيز 

الوطني والدولي على الصعيدين  سيادة القانون

 ومشاركة الجمهور

 

يف واملتصصصني  نيالعاموغريمه من و والأاكدمييو   جيمتع مملوو ادلول واحلكومات واجملمتع املدين واخلرباء

اجلرمية والعداةل اجلنائية لك مخس س نوات لومكاركة يف مؤمتر الأمم املتحدة ملنع  الوقاية منجمال 

بكأأ  وتوصياهتا معايريها قواعدها و صياغة ادول أأعامل الأمم املتحدة و  من أأال املسامهة يفو كل  ،اجلرمية

 منع اجلرمية والعداةل اجلنائية. 

عىل  غىن وتنوعاالأكرب والأكرث ادلويل احملفل والعداةل اجلنائية مؤمتر الأمم املتحدة ملنع اجلرمية  وميلل

 .هذا اجملالمس توى العامل يف 

والوقاية  عقد مؤمترات دولية لبحث املسائل  ات الصةل مباكحفة اجلرمية الأممية عىلاملامرسة  وقد دأأبت

اكنت هذه املؤمترات تعقد حتت رعاية حيث ، 1872 س نة ا ىل يرجع همدها ا  ، لك مخس س نوات مهنا

مث عقد مؤمتر  واال صالحية. اليت أأصبحت فامي بعد الوجنة ادلولية لوكؤو  اجلزائيةو الوجنة ادلولية لوسجو ، 

.1955 املتحدة الأول يف جني  يف عام الأمم
1
  

ويف تعزيز التعاو   اجلنائية س ياساتال تطوير ، يف اال جيايب الكبري اك  لنذه املؤمترات أأثرهاقد و 

املنظمة العابرة معوما واجلرمية من جراء اجلرمية واجملمتعات  ادلولالتصدي لومخاطر اليت هتدد  يف جمالادلويل 

 . اخلصوص عىل واه لوحدود الوطنية

، اك  ال بد من عرض تختو  2015وقبل احلديث عن املؤمتر الأخري ايذي انعقد ابدلوحة س نة 

 ، ويه اكلتايل:س تني عاما ىاليت انعقدت عىل مدالسابقة ملؤمترات الأممية ا

 اعمتد القواعد 1955سبمترب  3جني ،  ،مؤمتر الأمم املتحدة الأول ملنع اجلرمية ومعامةل اجملرمني :

 منو جية ادلنيا ملعامةل السجناء ال 

                                                           
1
عاما من  60: 2015-5519مؤمترات الأمم املتحدة ملنع اجلرمية والعداةل اجلنائية أأنظر املنكور الصادر عن مكتب الأمم املتحدة يف فيينا حتت عنوا : " 

 .2، ص 2015"، فرباير اال جنازات

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://www.un.org/ar/events/crimecongress2015/pdf/sixty.years.booklet.pdf
https://www.un.org/ar/events/crimecongress2015/pdf/sixty.years.booklet.pdf
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 ، نكاء 1960غكت  19-8مؤمتر الأمم املتحدة اللاين ملنع اجلرمية ومعامةل اجملرمني، لند : أأوىص اب 

 رشطة خاصة لعداةل الأحداث 

 ،انقش 1965غكت  18-9مؤمتر الأمم املتحدة اللالث ملنع اجلرمية ومعامةل اجملرمني، س توكنومل :

 التغيري الاجامتعي العالقة بني اال جرام و 

 ،ا ىل  ا: دع1970غكت  26-17مؤمتر الأمم املتحدة الرابع ملنع اجلرمية ومعامةل اجملرمني، كيوطو

  والاجامتعية الاقتصاديةالتصطيط ملنع اجلرمية لتحقيق التمنية  حتسني

 ، عمتد ا: 1975سبمترب  12-01مؤمتر الأمم املتحدة اخلامس ملنع اجلرمية ومعامةل اجملرمني، جني

عال  حامية مجيع الأشخاص من التعرض لوتعذيب وغريه من رضوب املعامةل القاس ية أأو  ا 

نسانية أأو املنينة   الالا 

 ،أأقر بأأ  منع 1980سبمترب  05مؤمتر الأمم املتحدة السادس ملنع اجلرمية ومعامةل اجملرمني، اكرااكس :

 س ياس ية والاقتصادية لوبدلا  اجلرمية جيب أأ  يستند اىل الظروف الاجامتعية واللقافية وال 

 ،اعمتد خطة معل 1985سبمترب  06مؤمتر الأمم املتحدة السابع ملنع اجلرمية ومعامةل اجملرمني، ميالنو :

للأمم املتحدة حتت شعار "الوقاية من اجلرمية من أأال احلرية ميالنو وعدة معايري وقواعد اديدة 

 والعداةل والسالم والتمنية" 

 أأوىص بتدابري 1990سبمترب  07حدة اللامن ملنع اجلرمية ومعامةل اجملرمني، هافاان،مؤمتر الأمم املت :

منع اجلرمية وحتقيق العداةل اجلنائية ادلولية يف القر   ضد اجلرمية املنظمة واال رهاب حتت شعار "

 احلادي والعرشين" 

 ،ركز عىل التعاو  1995ماي  05مؤمتر الأمم املتحدة التاسع ملنع اجلرمية ومعامةل اجملرمني، القاهرة :

 ادلويل واملساعدة الفنية العموية لتعزيز س يادة القانو  

 ،عال  2000أأبريل  12-10مؤمتر الأمم املتحدة العارش ملنع اجلرمية ومعامةل اجملرمني، فيينا : اعمتد ا 

 فيينا ايذي يوزم ادلول الأعضاء ابلقيام بعمل دويل ضد الفساد 

 اعمتد : 2005 أأبريل 25-18ادي عرش ملنع اجلرمية والعداةل اجلنائية، ابككوك،مؤمتر الأمم املتحدة احل

عال   الاسرتاتيجية يف جمال منع اجلرمية  تلتحالفاا: تالستجاباوا زرلتآا جهأأو لحو كبانكوا 

 والعداةل اجلنائية 

  أأبريل  19-12يل،مؤمتر الأمم املتحدة اللاين عرش ملنع اجلرمية والعداةل اجلنائية، السوفادور ـ الرباز

أأبرز ادلور احملوري لوعداةل يف التمنية، وأأكد عىل احلااة ا ىل السوفادور ايذي   عالا  : اعمتد 2010
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اتباع هنج لكي يف ا صالح نظام العداةل اجلنائية لتعزيز قدراهتا، ورضورة اس تككاف س بل كفيةل 

  مبنع وماكحفة الأشاكل املس تجدة لوجرمية عىل مس توى العامل

  يكتيس : 2015أأبريل  19-12ادلوحة مم املتحدة اللالث عرش ملنع اجلرمية والعداةل اجلنائية، مؤمتر الأ

دماج منع اجلرمية والعداةل ادلوحة   عالا   هذا املؤمتر خصوصية ابلغة لكونه انبثق عنه بكأأ  ا 

الأوسع من أأال التصدي لوتحدايت الاجامتعية  الأمم املتحدةالاجامتعية يف ادول أأعامل 

 .س يادة القانو والاقتصادية وتعزيز 

هذا وقد تقرر عقد املؤمتر الرابع عرش ملنع اجلرمية والعداةل اجلنائية بكيوطو الياابنية خالل الفرتة املمتدة 

الهنوض مبنع اجلرمية والعداةل اجلنائية وس يادة القانو : حنو ، حتت شعار "2020أأبريل  27ا ىل  20ما بني 

 ".2030ق خطة التمنية املس تدامة لعام حتقي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
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 2015 بر  ماامين إعالن الدوحةألقراءة 

 

دماج منع اجلرمية والعداةل الاجامتعية يف ادول أأعامل  عال  ادلوحة بكأأ  ا   الأمم املتحدةمتصض ا 

عىل الصعيدين الوطين  لقانو س يادة االأوسع من أأال التصدي لوتحدايت الاجامتعية والاقتصادية وتعزيز 

وادلويل ومكاركة امجلنور عن مؤمتر الأمم املتحدة اللالث عرش ملنع اجلرمية والعداةل اجلنائية ايذي انعقد 

، وقد حظي اال عال  مبوافقة امجليع ومت اعامتده من قبل 2015أأبريل  19-12ابدلوحة خالل الفرتة املمتدة من 

الأمني العام ء وممليل ادلول الأعضاء املكاركني يف املؤمتر وعىل رأأسنم رؤساء ادلول واحلكومات والوزرا

مكارك  5000، ومبكاركة حنو امجلعية العامة للأمم املتحدةايذي يكارك لأول مرة، ورئيسة  لأمم املتحدةل

 .دوةل 142من حوايل 

عال   س يادة بندا، أأكد فهيا املكاركو  عىل الزتام ادلول الأعضاء بدمع  14 ادلوحةوقد تضمن ا 

ة اال جرام ب ل أأشاكهل ومظاهره عىل الصعيدين احمليل وادلويل، والعمل عىل تفعيل ومنع وماكحف القانو 

  .الأنظمة املعنية ابلعداةل اجلنائية، ا ىل اانب توفري س بل الوصول ا ىل العداةل لوجميع

 :وأأمجع املكاركو  عىل هنج الس ياسات التالية

رشاك  اعامتد س ياسات وبرامج وطنية يف جمال منع اجلرمية والعداةل  .1 اجلنائية تتسم ابلكمولية واب 

امجليع، وتأأخذ بعني الاعتبار الاكمل ما يواد من أأدةل ومن عوامل أأخرى  ات صةل، مبا فهيا الأس باب 

اجلذرية لال جرام والظروف املساعدة عىل حدوثه، وتتوافق مع الزتاماتنا مبقتىض القانو  ادلويل، وتراعي ما 

ة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعداةل اجلنائية، وضام  التدريب املالمئ يتصل بذكل من معايري الأمم املتحد

 لوموظفني امللكفني بتدعمي س يادة القانو  وحامية حقوق اال نسا  وحرايته الأساس ية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
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بطاء ال داعي هل، أأمام هيئة تختصة ومس تقةل وحمايدة  .2 ضام  حق لك فرد يف حمامكة منصفة، دو  ا 

سري س بل الوصول ا ىل العداةل عىل قدم املساواة، مع ضامانت مبراعاة الأصول حيددها القانو ، ويف تي 

اال جرائية، وتيسري الاس تعانة مبحام ومبرتمج شفوي ا  ا لزم الأمر، وضام  ما تنص عويه اتفاقية فيينا 

لوعالقات القنصوية من حقوق  ات صةل  وتويخ احلرص الواجب ملنع أأفعال العن  وماكحفهتا  واختا  

دارية وقضائية فعاةل ملنع ومالحقة ومعاقبة مجيع أأشاكل التعذيب وغريه من أأشاكل املعامةل تدا بري شرشيعية وا 

ماكنية اال فالت من العقاب  نسانية أأو املنينة، ولوقضاء عىل ا   أأو العقوبة القاس ية أأو الالا 

صالح س ياسات املساعدة القانونية من أأال توس يع س بل احلصول عىل مساعد .3 ة قانونية مراجعة وا 

فعاةل يف اال جراءات اجلنائية، ملن ال ميتكل موارد اكفية أأو عندما تقتيض  كل مصوحة العداةل، بوسائل مهنا 

وضع خطط وطنية يف هذا اجملال ا  ا اقتضت الرضورة، وبناء قدرات لتوفري وضام  س بل احلصول عىل 

ادئ الأمم املتحدة وتوجهياهتا بكأأ  س بل املساعدة القانونية ب ل أأشاكلنا يف مجيع الكؤو ، مع مراعاة مب

 احلصول عىل املساعدة القانونية يف نظم العداةل اجلنائية 

بذل قصارى اجلنود ملنع الفساد وماكحفته، ولتنفيذ تدابري هتدف ا ىل تعزيز الكفافية يف اال دارة  .4

ىل شكجيع النـزاهة واملساءةل يف نظمنا املعنية ابلعداةل اجلنائية، مبا يتوافق مع اتفاقية الأمم املتحدة  العمومية وا 

 ملاكحفة الفساد 

دماج املسائل املتعوقة ابلأطفال والك باب يف هجودان الرامية ا ىل ا صالح نظم العداةل اجلنائية،  .5 ا 

درااك منا لأمهية حامية الأطفال من مجيع أأشاكل العن  والاس تغالل والتعدي، مبا يتسق مع الزتامات  ا 

ك ادلولية  ات الصةل، مبا فهيا اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولهيا الاختياريني، ومع الأطراف مبقتىض الصكو 

مراعاة ما يتصل بذكل من أأحاكم اسرتاتيجيات الأمم املتحدة وتدابريها العموية المنو جية لوقضاء عىل العن  

العداةل تكو  شامةل ضد الأطفال يف جمال منع اجلرمية والعداةل اجلنائية  وصوغ وتطبيق س ياسات يف جمال 

ومتحسسة ملكاعر الطفل وتركز عىل ما حيقق مصوحة الطفل عىل الواه الأفضل، مبا يتوافق مع مبدأأ عدم 

الوجوء ا ىل حرما  الأطفال من حريهتم ا ال مكال  أأخري ولأقرص مدة مناس بة ممكنة، محلاية الأطفال ايذين مه 
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ل ايذين مه يف أأي حاةل أأخرى تتطوب ا جراءات قانونية، عىل احتاكك بنظام العداةل اجلنائية وكذكل الأطفا

دماهجم يف اجملمتع. والتطوع يف هذا الصدد ا ىل نتاجئ ادلراسة العاملية عن  عادة ا  خصوصا فامي يتعوق بعالهجم وا 

 الأطفال اجملردين من حريهتم 

دراج منظور انساين يف مصمي نظمنا املعنية ابلعداةل اجلنائية، بصوغ وتنفيذ اسرت  .6 اتيجيات وخطط ا 

وطنية لتكجيع امحلاية التامة لونساء والفتيات من مجيع أأشاكل العن ، مبا فهيا قتل النساء والفتيات 

لأس باب تتعوق بنوع اجلنس، مبا يتوافق مع الزتامات الأطراف مبقتىض اتفاقية القضاء عىل مجيع أأشاكل 

يغة احملدثة لالسرتاتيجيات المنو جية والتدابري المتيزي ضد املرأأة وبروتوكولنا الاختياري، ومع مراعاة الص 

العموية لوقضاء عىل العن  ضد املرأأة يف جمال منع اجلرمية والعداةل اجلنائية وقرارات امجلعية العامة بكأأ  قتل 

 النساء والفتيات لأس باب تتعوق بنوع اجلنس 

قة مبنع اجلرمية والعداةل اجلنائية الرتوجي لتدابري خاصة بنوع اجلنس كجزء ال يتجزأأ من س ياساتنا املتعو .7

دماهجن يف اجملمتع، مع مراعاة قواعد الأمم املتحدة  عادة ا  عادة تأأهيل اجلانيات وا  ومعامةل اجلناة، مبا يف  كل ا 

 ملعامةل السجينات والتدابري غري الاحتجازية لومجرمات 

ملرأأة يف نظم ومؤسسات صوغ وتنفيذ اسرتاتيجيات وخطط وطنية مالمئة وفعاةل لالرتقاء بوضعية ا .8

 العداةل اجلنائية عىل صعيد املراتب القيادية واال دارية وغريه 

فراد املنمتني ا ىل  .9 تعزيز مساواة مجيع الأشخاص أأمام القانو ، مبا يف  كل املساواة بني اجلنسني، للأ

ت احلكومة وأأعضاء أأقويات ولأهايل البدلا  الأصويني بوسائل مهنا اتباع هنج شامل ابلتعاو  مع سائر قطاعا

اجملمتع املدين  وي الصةل ووسائط اال عالم، وشكجيع توظي  الأفراد املنمتني لتكل الفئات دلى مؤسسات 

 العداةل اجلنائية 

عادة  .10 تنفيذ وتعزيز س ياسات بكأأ  نـزالء السجو  تركز عىل التعومي والعمل والرعاية الطبية وا 

عادة اال دماج يف اجملمتع ومنع ال عود ا ىل اجلرمية  والنظر يف تطوير وتدعمي الس ياسات الرامية ا ىل التأأهيل وا 
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دمع أأرس السجناء  وكذكل تروجي وشكجيع اس تخدام بدائل السجن حيامث اك  مناس با، ومراجعة أأو ا صالح 

عادة اال دماج  جراءاتنا اخلاصة ابلعداةل التصاحلية وغريها من اال جراءات دعام لنجاح معوية ا   ا 

امية ا ىل مواهجة التحدي املمتلل يف اكتظاظ السجو  من خالل ا صالحات تكثي  اجلنود الر  .11

مناس بة لنظم العداةل اجلنائية، شكمل، عند الاقتضاء، ا جراء مراجعة لوس ياسات العقابية واختا  تدابري 

معوية لوحد من الاحتجاز السابق لومحامكة وتعزيز اس تخدام اجلزاءات غري الاحتجازية وحتسني س بل 

 ىل املساعدة القانونية ا ىل أأقىص مدى ممكن احلصول ع

طار  .12 اعامتد تدابري فعاةل لوتعرف عىل الضحااي والكنود وحاميهتم وتقدمي ادلمع واملساعدة هلم مضن ا 

تدابري العداةل اجلنائية اليت شس هتدف التصدي مجليع اجلرامئ، مبا فهيا الفساد واال رهاب، مبا يتوافق مع 

 ومع مراعاة معايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعداةل اجلنائية الصكوك ادلولية  ات الصةل 

تنفيذ هنج مواه حنو الضحااي هيدف ا ىل منع وماكحفة مجيع أأشاكل الاجتار ابلأشخاص لأغراض  .13

الاس تغالل، مبا فيه اس تغالل دعارة الغري أأو سائر أأشاكل الاس تغالل اجلنيس، أأو السصرة أأو اخلدمة 

قرسية، أأو الرق أأو املامرسات الكبهية ابلرق، أأو الاس تعباد أأو نـزع الأعضاء، و كل مبا يتوافق مع ال 

الأحاكم  ات الصةل من بروتوكول منع ومقع ومعاقبة الاجتار ابلأشخاص، وخباصة النساء والأطفال، املمكل 

اة خطة معل الأمم املتحدة العاملية ملاكحفة التفاقية الأمم املتحدة ملاكحفة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، ومع مراع

قوميية وادلولية ومنظامت اجملمتع املدين، حسب الاقتضاء، عىل  الاجتار ابلأشخاص  والعمل مع املنظامت اال 

 تذليل العقبات اليت قد تعوق توصيل املساعدة الاجامتعية والقانونية ا ىل حضااي الاجتار 

اال نسانية لومناجرين املنربني، ال س امي النساء والأطفال، والأطفال تنفيذ تدابري فعاةل محلاية احلقوق  .14

املناجرين غري املصاحبني، مبا يتوافق مع الزتامات الأطراف مبقتىض اتفاقية الأمم املتحدة ملاكحفة اجلرمية 

واليت املنظمة عرب الوطنية وبروتوكولنا املتعوق مباكحفة هتريب املناجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، 

تتضمن الالزتام بأأال يصبح املناجرو  عرضة لومالحقة اجلنائية يف ا طار الربوتوكول جملرد كوهنم هدفا لفعل 
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الهتريب، ومبقتىض سائر الصكوك ادلولية  ات الصةل  وبذل قصارى اجلنود ملنع فقدا  املزيد من الأرواح 

 وجلوب اجلناة لوملول أأمام العداةل 

ضاء عىل العن  ضد مجيع املناجرين والعامل املناجرين وأأرسمه، واختا  لك تنفيذ تدابري فعاةل لوق .15

 اخلطوات القانونية واال دارية الالزمة ملنع وماكحفة اجلرامئ املنطوية عىل اس تعامل العن  ضد تكل الفئات 

جراء مزيد من البحوث حول اال يذاء اال جرايم املرتكب بدوافع متيزيية، أأاي اك  نوعنا، ومجع بيا .16 انت ا 

عنه، وتبادل التجارب واملعوومات املتعوقة ابلقوانني والس ياسات الفعاةل اليت ميكن أأ  متنع وقوع تكل اجلرامئ، 

 واوب اجلناة لوملول أأمام العداةل، وتقدمي ادلمع لوضحااي 

النظر يف تزويد العاموني يف جمال العداةل اجلنائية بتدريب متصصص لتعزيز قدرهتم عىل التعرف  .17

امئ الكراهية املرتكبة بدوافع متيزيية، أأاي اك  نوعنا، وعىل فنم تكل اجلرامئ ومقعنا والتحري عهنا، عىل جر 

 ومساعدهتم عىل الاخنراط بفعالية يف أأوساط الضحااي، وبناء ثقة الناس وتعاوهنم مع أأهجزة العداةل اجلنائية 

مبا فهيا العنرصية والتعصب ادليين  تكثي  اجلنود الوطنية وادلولية لوقضاء عىل مجيع أأشاكل المتيزي، .18

عداد مواد وبرامج تلقيفية، والنظر  وكره الأاانب والمتيزي املتعوق بنوع اجلنس، بوسائل مهنا تعزيز الوعي وا 

نفا  شرشيعات مناهضة لومتيزي، حيامث اقتىض الأمر   يف صوغ وا 

 الوقت املناسب، عىل منع العمل، من خالل ا جراءات حموية مناس بة الستبانة القضااي ومعاجلهتا يف .19

ة ضد الصحفيني والعاموني يف وسائط  وماكحفة أأفعال العن  املندراة مضن نطاق واليتنا القضائية واملوهجه

اال عالم، ايذين جتعونم واجباهتم املننية معرضني بواه خاص لورتهيب واملضايقة والعن ، خصوصا من 

ويف ظروف الزناعات وما بعد الزناعات، وضام  اخلضوع اانب امجلاعات اال جرامية املنظمة واال رهابيني 

لومساءةل من خالل حتقيقات نـزهية ورسيعة وفعاةل، مبا يتوافق مع الترشيعات الوطنية وأأحاكم القانو  

 ادلويل املنطبقة 

تدعمي اس تحداث واس تخدام الأدوات والطرائق الرامية ا ىل زايدة توافر املعوومات اال حصائية  .20

تحويوية املتعوقة ابال جرام والعداةل اجلنائية عىل الصعيد ادلويل وحتسني نوعية تكل املعوومات وادلراسات ال 
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وادلراسات، من أأال قياس أأثر تدابري التصدي لال جرام وتقيميه عىل حنو أأفضل وتعزيز فعالية برامج منع 

قوميي وادلويل  .اجلرمية والعداةل اجلنائية عىل الصعيد الوطين واال 

او  ادلويل بصفته ركنا أأساس يا يف اجلنود ادلولية الرامية ا ىل تعزيز منع اجلرمية وضام  توطيد التع .21

اشسام نظمنا املعنية ابلعداةل اجلنائية ابلفعالية واال نصاف واال نسانية واخلضوع لومساءةل، وصوال ا ىل منع 

قية الأمم املتحدة ملاكحفة وماكحفة مجيع اجلرامئ يف هناية املطاف. وشكجيع ادلول الأطراف عىل تنفيذ اتفا

اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت املوحقة هبا واتفاقية الأمم املتحدة ملاكحفة الفساد واالتفاقيات 

ادلولية اللالث ملراقبة اخملدرات واالتفاقيات والربوتوكوالت ادلولية املتعوقة مباكحفة اال رهاب، وعىل 

دة أأجنع  وحث مجيع ادلول الأعضاء اليت مل تصادق عىل تكل الصكوك الاس تفادة من تكل الصكوك اس تفا

لهيا بعد عىل النظر يف فعل  كل. والتكديد عىل وجوب أأ  تكو  أأي تدابري تتخذ ملاكحفة  أأو مل تنضم ا 

اال رهاب ممتلةل مجليع الزتامات ادلول مبقتىض القانو  ادلويل. والعزم عىل امليض يف تعزيز التعاو  ادلويل 

  الاس تغالل املهنجي لأعداد كبرية من الأفراد ايذين يكرهو  ويقرسو  عىل العيش حتت وطأأة التعدي لوق

  واملنانة. و كل عرب القيام مبا ييل: 

  ،قوميي عىل امليض يف تطوير قدرات نظم العداةل اجلنائية الوطنية تعزيز وتوطيد التعاو  ادلويل واال 

ات الوطنية وتدعمينا حسب الاقتضاء، وكذكل الاشرتاك بوسائل مهنا بذل هجود لتحديث الترشيع

يف تدريب موظفي أأهجزة العداةل اجلنائية يف بدلاننا والارتقاء مبناراهتم، خصوصا من أأال تعزيز 

نكوء سوطات مركزية قوية وفعاةل تعىن ابلتعاو  ادلويل يف املسائل اجلنائية، مبا يف  كل شسومي 

برام املطووبني وتبادل املساعدة الق انونية ونقل اال جراءات اجلنائية ونقل الأشخاص احملكوم عوهيم  وا 

نكاء ش باكت متصصصة تضم سوطات  قوميية عند الاقتضاء، ومواصةل ا  اتفاقات تعاو  ثنائية وا 

نفا  القانو  والسوطات املركزية وأأعضاء النياابت العامة والقضاة وحمايم ادلفاع ومقديم املساعدة  ا 

ل تبادل املعوومات وتقامس املامرسات اجليدة واخلربات الفنية، بوسائل شكمل، عند القانونية، من أأا

الاقتضاء، الرتوجي ال نكاء ش بكة افرتاضية عاملية، من أأال تطوير االتصال املبارش بني السوطات 
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اخملتصة، حيامث أأمكن  كل، تعزيزا لتقامس املعوومات وتبادل املساعدة القانونية، ابس تخدام منصات 

 ملعوومات واالتصاالت عىل أأفضل واه ا

  مواصةل دمع تنفيذ برامج بناء القدرات، وتدريب موظفي أأهجزة العداةل اجلنائية عىل منع وماكحفة

اال رهاب ب ل أأشاكهل ومظاهره، مبا يتوافق مع حقوق اال نسا  وحرايته الأساس ية، ومبا يف  كل ما 

رهابية يتعوق ابلتعاو  ادلويل يف املسائل اجلنائية ومت ويل اال رهاب واس تخدام اال نرتنت لأغراض ا 

وتدمري اال رهابيني لورتاث اللقايف والاختطاف لوحصول عىل فدية أأو بغرض الابزتاز، وكذكل 

معاجلة الظروف اليت شساعد عىل انتكار اال رهاب  والتعاو  عىل استبانة جماالت مناس بة لوعمل 

صةل حتويونا، بوسائل مهنا تبادل املعوومات وتقامس املكرتك، وكذكل يف معاجلة تكل اجملاالت وموا

التجارب واملامرسات الفضىل عىل حنو فعال، من أأال مواهجة ما يواد يف بعض الأحيا  من 

صالت متنامية أأو حممتةل بني اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والأنكطة غري املرشوعة املتصةل ابخملدرات 

، بغية تعزيز ما تتخذه نظم العداةل اجلنائية من تدابري وأأنكطة غسل الأموال ومتويل اال رهاب

 لوتصدي لتكل اجلرامئ 

  اعامتد تدابري فعاةل، عىل الصعيدين الوطين وادلويل، هتدف ا ىل احليووةل دو  انتفاع امجلاعات

 اال رهابية مببالغ الفدية 

  قوميي واللنايئ من أأ قوميي ودو  اال  ال مواهجة خطر املقاتوني توطيد التعاو  عىل الصعيد ادلويل واال 

اال رهابيني الأاانب، بوسائل مهنا تعزيز تقامس املعوومات العموياتية يف الوقت املناسب وتقدمي ادلمع 

الووجس يت، حسب الاقتضاء، وأأنكطة بناء القدرات، كتكل اليت يوفرها مكتب الأمم املتحدة 

الفضىل يف حتديد هوية أأولئك املقاتوني املعين ابخملدرات واجلرمية، هبدف تقامس واعامتد املامرسات 

لهيا أأو عربها، ومنع متويونم وحكدمه  اال رهابيني الأاانب ومنع سفرمه من ادلول الأعضاء أأو ا 

وجتنيدمه وتنظمينم  ومواهجة التطرف املقرت  ابلعن  ونرش الأفاكر الرادياكلية اجلاحنة ا ىل العن ، 

هجودان الرامية ا ىل تنفيذ برامج ملاكحفة التوهجات  الذلين ميكن أأ  يفضيا ا ىل اال رهاب  وتعزيز
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رهابية أأو  الرادياكلية، والعمل عىل أأ  يقدم ا ىل العداةل أأي خشص يكارك يف متويل أأفعال ا 

التصطيط أأو اال عداد لنا أأو ارتاكهبا أأو دمعنا، امتلاال لاللزتامات اليت يقيض هبا القانو  ادلويل، 

 نطبقة وكذكل أأحاكم القانو  ادلاخيل امل 

  تنفيذ تدابري فعاةل لكك  ومنع وماكحفة الفساد، وكذكل نقل املوجودات املتأأتية من الفساد ا ىل

اخلارج وغسونا  وتدعمي التعاو  ادلويل واملساعدة املقدمة ا ىل ادلول الأعضاء يف جمال التعرف عىل 

عادهتا، وفقا لأ  حاكم اتفاقية الأمم تكل املوجودات وجتميدها أأو جحزها، وكذكل اسرتدادها أأو ا 

املتحدة ملاكحفة الفساد، وخصوصا فصونا اخلامس  والعمل يف هذا الصدد عىل مواصةل مناقكة 

طرائق مبتكرة لتحسني تبادل املساعدة القانونية من أأال شرسيع ا جراءات اسرتداد املوجودات 

الل تنفيذ مبادرة وزايدة فرص جناهحا، مع الاس تفادة أأيضا من التجارب واملعارف املكتس بة من خ

 اسرتداد املوجودات املرسوقة، التابعة ملكتب الأمم املتحدة املعين ابخملدرات واجلرمية 

  اس تحداث اسرتاتيجيات ملنع وماكحفة مجيع التدفقات املالية غري املرشوعة، وتأأكيد احلااة العااةل

هيا الاحتيال، وكذكل اجلرامئ الرضيبية ا ىل اعامتد تدابري أأجنع ملاكحفة اجلرامئ الاقتصادية واملالية، مبا ف

 وجرامئ الرشاكت، خصوصا  يف جواكهبا عرب الوطنية  ات الصةل 

  تدعمي اال جراءات القامئة، أأو اعامتد ا جراءات اديدة عند الاقتضاء، ملنع غسل الأموال وماكحفته

ا الأموال وسائر عىل حنو أأجنع، وتعزيز التدابري الرامية ا ىل كك  العائدات اال جرامية، مبا فهي

آمنة، واقتفاء أأثر تكل الأموال  املوجودات اليت ال يعرف منكؤها واليت تواد يف مال ات أ

واملوجودات وجتميدها وجحزها واسرتدادها، بغرض مصادرهتا يف هناية املطاف، مبا يف  كل 

دانة، عند الاقتضاء، ومبا يتوافق مع القانو  ادلاخيل ، وضامان مصادرهتا بدو  الاستناد ا ىل ا 

 لكفافية الترصف يف العائدات املصادرة 

  آليات مناس بة ال دارة املوجودات اجملمدة أأو احملجوزة أأو املصادرة اليت يه اس تحداث وتنفيذ أ

جرامية ولوحفاظ عىل قمية تكل املوجودات وحالهتا، وكذكل توطيد التعاو  ادلويل يف  عائدات ا 
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ل، بعضنا ا ىل بعض، قدرا مماثال من العو  يف املسائل اجلنائية واس تككاف س بل تقدمي ادلو 

 اال جراءات املدنية واال دارية اليت شس هتدف مصادرة تكل املوجودات 

  اختا  تدابري مالمئة ملنع وماكحفة الاجتار ابلأشخاص وهتريب املناجرين، مع حامية الضحااي وأأولئك

دارية وفقا  ايذين اكنوا هدفا لنذين النوعني من اجلرامئ، ابختا  لك ما يوزم من خطوات قانونية وا 

لأحاكم الربوتوكولني  وي الصةل، حسب الاقتضاء، وتوطيد التعاو  والتنس يق فامي بني الأهجزة 

قوميي واملتعدد الأطراف   عىل الصعيد الوطين، وكذكل توثيق التعاو  اللنايئ واال 

  ابلأشخاص وهتريب املناجرين  ابال جتارالنظر يف القيام، ابلزتامن مع التحري عن اجلرامئ املتعوقة

ومالحقة مرتكبهيا، بتحرايت مالية هبدف اقتفاء وجتميد ومصادرة العائدات املتأأتية من تكل 

اجلرامئ، ويف اعتبار تكل الأفعال جرامئ أأصوية ممندة لغسل الأموال، وكذكل يف تعزيز التنس يق 

 وتقامس املعوومات بني الأهجزة  ات الصةل 

 اء، ابس تحداث واعامتد تدابري فعاةل ملنع وماكحفة صنع الأسوحة النارية القيام، حسب الاقتض

وأأجزاهئا ومكوانهتا وايذخرية، وكذكل املتفجرات، والاجتار هبا بصورة غري مرشوعة، بوسائل مهنا 

تنظمي محالت توعية هتدف ا ىل القضاء عىل الاس تخدام غري املرشوع للأسوحة النارية وصنع 

مرشوعة  وشكجيع ادلول الأطراف يف بروتوكول ماكحفة صنع الأسوحة  املتفجرات بصورة غري

النارية وأأجزاهئا ومكوانهتا وايذخرية والاجتار هبا بصورة غري مرشوعة، املمكل التفاقية الأمم املتحدة 

ملاكحفة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، عىل تدعمي تنفيذ  كل الربوتوكول بوسائل مهنا النظر يف 

لأدوات املتاحة، مبا فهيا تكنولوجيات الومس وحفظ السجالت، شسنيال القتفاء أأثر اس تخدام ا

الأسوحة النارية، وكذكل أأجزاهئا ومكوانهتا وايذخرية حيامث أأمكن  كل، من أأال تعزيز التحقيقات 

غري  اجلنائية يف جرامئ الاجتار غري املرشوع ابلأسوحة النارية  ودمع تنفيذ برانمج العمل ملنع الاجتار

املرشوع ابلأسوحة الصغرية والأسوحة اخلفيفة ب ل جوانبه وماكحفة  كل الاجتار والقضاء عويه  
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والتنويه مبا قدمته الصكوك املوجودة بكأأ  هذه املسأأةل، وبكأأ  املسائل املتصةل هبا، من مساهامت 

قوميي وادلويل   عىل الصعيدين اال 

 درات العاملية، ابالستناد ا ىل مبدأأ املسؤولية العامة تكثي  اجلنود الرامية ا ىل معاجلة مكلكة اخمل

واملكرتكة وابتباع هنج شامل ومتواز ، بوسائل مهنا تعزيز فعالية التعاو  اللنايئ واال قوميي وادلويل 

نفا  القانو ، من أأال ماكحفة ضووع امجلاعات اال جرامية  فامي بني السوطات القضائية وسوطات ا 

نتاج اخملدرا جرامية، املنظمة يف ا  ت والاجتار به بصورة غري مرشوعة وما يتصل بذكل من أأنكطة ا 

 ابخملدرات   لال جتارواختا  خطوات لوحد من العن  املصاحب 

  آليات مالمئة وفعاةل ملساعدة مؤمتر آلية أأو أ نكاء أ مواصةل اس تككاف مجيع اخليارات املتعوقة اب 

نظمة عرب الوطنية عىل اس تعراض تنفيذ تكل الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة ملاكحفة اجلرمية امل 

 االتفاقية والربوتوكوالت املوحقة هبا عىل حنو فعال وانجع 

  دعوة ادلول الأعضاء ا ىل الاس تفادة من معاهدات الأمم املتحدة المنو جية بكأأ  التعاو  ادلويل يف

رها قمية تكل املسائل اجلنائية عند النظر يف صوغ اتفاقات مع دول أأخرى، واضعة يف اعتبا

املعاهدات كأدوات هممة لتطوير التعاو  ادلويل، ودعوة جلنة منع اجلرمية والعداةل اجلنائية ا ىل 

مواصةل مبادرهتا الرامية ا ىل استبانة معاهدات الأمم املتحدة المنو جية اليت قد حتتاج ا ىل حتديث، 

 .ابالستناد ا ىل املساهامت الواردة من ادلول الأعضاء

نفيذ تدابري مضادة شامةل عىل صعيد منع اجلرمية والعداةل اجلنائية، شكمل تدعمي اس تحداث وت  .22

نفا  القانو   والقيام عند الاقتضاء ابعامتد تدابري شرشيعية  قدرات الأهجزة القضائية والسوطات املعنية اب 

دارية ملنع وماكحفة أأشاكل اال جرام اجلديدة واملس تجدة والناش ئة عىل الصعيد الوطين و  قوميي وادلويل، وا  اال 

آخذين بعني الاعتبار نطاق انطباق اتفاقية الأمم املتحدة ملاكحفة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية فامي خيص  أ

 "اجلرامئ اخلطرية"، و كل مبا يتوافق مع الترشيعات الوطنية 
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ىل منع وماكحفة الأ  .23 آمنة ومتينة  وا  نكطة اس تككاف تدابري خاصة هتدف ا ىل توفري بيئة س يربانية أ

يالء اهامتم خاص لرسقة النوية والتجنيد لغرض الاجتار ابلأشخاص  اال جرامية اليت تنفذ عرب اال نرتنت، مع ا 

نفا  القانو  عىل  ومحلاية الأطفال من الاس تغالل والتعدي عرب اال نرتنت  وتوطيد التعاو  بني أأهجزة ا 

زاةل املواد اخلالعية الصعيدين الوطين وادلويل، لأغراض مهنا التعرف عىل الضحااي وحام يهتم بوسائل مهنا ا 

املتعوقة ابلأطفال، وخصوصا صور التعدي اجلنيس عىل الأطفال، من اال نرتنت  وتعزيز أأمن الك باكت 

احلاسوبية وصو  سالمة البىن التحتية  ات الصةل  والسعي ا ىل تقدمي مساعدة تقنية طويةل الأمد 

ال تدعمي قدرهتا عىل التصدي لوجرامئ الس يربانية، مبا يف وخدمات لبناء قدرات السوطات الوطنية من أأ 

  كل منع لك أأشاكل تكل اجلرامئ وككفنا والتحري عهنا ومالحقة مرتكبهيا 

غري  لال جتارتدعمي وتنفيذ تدابري شامةل يف جمال منع اجلرمية والعداةل اجلنائية من أأال التصدي  .24

قدر ممكن من التعاو  ادلويل عىل التصدي لتكل اجلرمية  املرشوع ابملمتواكت اللقافية، بغية توفري أأوسع 

ومراجعة وتدعمي الترشيعات ادلاخوية الرامية ا ىل ماكحفة الاجتار ابملمتواكت اللقافية، حيامث اقتىض الأمر، مبا 

 يتوافق مع الزتاماتنا مبقتىض الصكوك ادلولية، مبا فهيا، حسب الاقتضاء، االتفاقية املتعوقة ابلوسائل اليت

، 1970شس تخدم حلظر ومنع اس ترياد وتصدير ونقل موكية املمتواكت اللقافية بطرائق غري مرشوعة لعام 

ابملمتواكت  ابال جتارومع مراعاة املبادئ التوجهيية ادلولية بكأأ  تدابري منع اجلرمية والعداةل اجلنائية فامي يتعوق 

 املعوومات والبياانت اال حصائية عن الاجتار اللقافية وما يتصل به من جرامئ أأخرى  ومواصةل مجع وتقامس

رهابية   جرامية منظمة أأو تنظاميت ا  ابملمتواكت اللقافية، وخصوصا عن الاجتار ايذي تضوع فيه جامعات ا 

ماكنية الاس تفادة من املعاهدة المنو جية ملنع جرامئ اكهتاك الرتاث اللقايف لوكعوب  ومواصةل النظر يف ا 

دخال  املوروث يف ش ل ممتواكت ماكنية ا  منقوةل واملعايري والقواعد ادلولية املوجودة يف هذا امليدا ، ويف ا 

حتسينات عوهيا، يف تعاو  وثيق مع منظمة الأمم املتحدة لورتبية والعمل واللقافة واملنظمة ادلولية لورشطة 

 الية لك مهنا اجلنائية وسائر املنظامت ادلولية اخملتصة، ضامان لتنس يق اجلنود يف سبيل الوفاء بو
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جراء مزيد من البحوث حول الصالت بني اجلرمية احلرضية وغريها من مظاهر اجلرمية املنظمة يف  .25 ا 

بعض البدلا  واملناطق، مبا فهيا اجلرامئ اليت ترتكهبا العصاابت، وتبادل التجارب املكتس بة يف تنفيذ برامج 

عوومات املتعوقة بتكل الربامج والس ياسات، فامي بني وس ياسات فعاةل ملنع اجلرمية والعداةل اجلنائية، وكذكل امل

قوميية  ات الصةل، من أأال معاجلة تأأثري اجلرمية احلرضية  ادلول الأعضاء وبيهنا وبني املنظامت ادلولية واال 

والعن  املرتبط ابلعصاابت عىل فئات ساكنية وأأماكن معينة، من خالل هنوج مبتكرة تعزز ا رشاك مجيع 

دماج املراهقني والك باب يف اجملمتع فئات اجملمتع و  عادة ا   تزيد من فرص العمل وشسنل ا 

اعامتد تدابري فعاةل ملنع وماكحفة املكلكة اخلطرية املمتلةل يف اجلرامئ اليت تؤثر عىل البيئة، مثل الاجتار  .26

حليواانت والنبااتت الربية ابلأحياء الربية، مبا فهيا النبااتت واحليواانت احملمية ابتفاقية التجارة ادلولية بأأنواع ا

املنددة ابالنقراض، واخلكب واملنتجات اخلكبية والنفاايت اخلطرة، وكذكل الصيد غري املرشوع، من 

نفا  القانو  اليت  خالل تدعمي الترشيعات والتعاو  ادلويل وبناء القدرات وتدابري العداةل اجلنائية وهجود ا 

رمية املنظمة عرب الوطنية والفساد وغسل الأموال املرتبطة شس هتدف، مضن مجةل أأمور، التصدي لأنكطة اجل

 بذكل النوع من اجلرامئ 

نفا  القانو  والعداةل اجلنائية ما يوزم من خربات فنية وقدرات  .27 ضام  امتالك مؤسساتنا املعنية اب 

وتزويد تكل تقنية ملواهجة أأشاكل اال جرام اجلديدة واملس تجدة هذه، يف تعاو  وتنس يق وثيقني فامي بيهنا، 

 املؤسسات ابدلمع املايل والنيلكي الالزم 

مواصةل حتويل وتبادل املعوومات واملامرسات املتعوقة بأأشاكل انش ئة أأخرى لوجرمية املنظمة عرب  .28

قوميي والعاملي، هبدف منع اجلرمية وماكحفهتا عىل حنو أأجنع  الوطنية  ات تأأثريات متباينة عىل الصعيدين اال 

نو . وميكن أأ  شكمل هذه الأشاكل، حسب مقتىض احلال، هتريب البرتول ومك تقاته، وتدعمي س يادة القا

والاجتار ابملعاد  والأجحار المثينة، والتعدين غري املرشوع، وتزيي  السوع  ات العالمات التجارية، 

 لبحر والاجتار بأأعضاء اال نسا  ودمه وأأنسجته، والقرصنة واجلرامئ املنظمة عرب الوطنية املرتكبة يف ا
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الاقتصادية، مع الرتكزي عىل منع  –ختطيط وتنفيذ س ياسات وبرامج شامةل تعزز التمنية الاجامتعية  .29

اجلرمية، مبا فهيا اجلرمية احلرضية والعن ، وتقدمي ادلمع ا ىل ادلول الأعضاء الأخرى يف مساعهيا املبذوةل لنذا 

عن الس ياسات والربامج اليت جنحت  الغرض، خصوصا من خالل تبادل التجارب واملعوومات  ات الصةل

 يف احلد من اال جرام والعن  من خالل الس ياسات الاجامتعية 

اس تحداث برامج توعية لتوصيل القمي الأساس ية، شستند ا ىل س يادة القانو ، وتدمع بربامج تلقيفية،  .30

 الك باب بغية وشكفع بس ياسات اقتصادية واجامتعية تعزز املساواة والتضامن والعدل، ومد يد العو  ا ىل

 الاس تفادة مهنم كعنارص مساعدة عىل التغيري اال جيايب 

الرتوجي للقافة عامدها الامتلال لوقانو  تقوم عىل حامية حقوق اال نسا  وس يادة القانو  وتراعي يف  .31

يالء اهامتم خاص للأطفال والك باب، والامتس دمع اجملمتع املدين، وتكثي   الوقت نفسه النوية اللقافية، مع ا 

هجودان وتدابريان الوقائية اليت شس هتدف الأرس واملدارس واملؤسسات ادلينية واللقافية واملنظامت اجملمتعية 

ماكانهتا من أأال معاجلة الأس باب الاجامتعية والاقتصادية واجلذرية  والقطاع اخلاص وشس تغل اكمل ا 

 لظاهرة اال جرام 

آليات املكاركة اجملمتعية، بوسائل مهنا الرتوجي ال دارة الزناع الاجامتعي وشسويته من خالل  .32 احلوار وأ

توعية الناس ومنع اال يذاء وزايدة التعاو  بني عامة الناس والسوطات اخملتصة وامجلعيات الأهوية وشكجيع 

 العداةل التصاحلية 

تعزيز ثقة الناس يف نظم العداةل اجلنائية من خالل منع الفساد والرتوجي محلاية حقوق اال نسا ،  .33

ليه  وكذكل تعزيز الكفاءة املننية والرقابة يف مجيع قطاعات نظام العداةل اجلنائية، مما يكفل تيرس الوصول ا 

 وتوبيته الحتيااات مجيع الأفراد وحقوقنم 

ماكنية اس تخدام تكنولوجيات املعوومات واالتصاالت التقويدية واجلديدة يف صوغ  .34 اس تككاف ا 

العداةل اجلنائية، لأغراض مهنا استبانة املسائل املتعوقة بسالمة س ياسات وبرامج لتدعمي نظم منع اجلرمية و 

 الناس وتعزيز مكاركهتم 
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الرتوجي لتحسني نظم احلكومة اال لكرتونية يف جمال منع اجلرمية والعداةل اجلنائية، بغية تعزيز مكاركة  .35

قامة الرشااكت ب ني أأفراد الرشطة الناس، وشكجيع اس تخدام التكنولوجيات اجلديدة لتسنيل التعاو  وا 

 واجملمتعات احملوية اليت خيدموهنا، وكذكل تقامس املامرسات اجليدة وتبادل املعوومات عن اخلفارة اجملمتعية 

 تدعمي الرشااكت بني القطاعني العام واخلاص يف جمال منع وماكحفة اال جرام ب ل أأشاكهل ومظاهره  .36

لعامة الناس، وتعزيز شفافية احملاكامت التكفل بأأ  يكو  الاطالع عىل حمتوى القانو  متيرسا  .37

 اجلنائية حس امب يكو  مناس با 

رساء ممارسات وتدابري لتكجيع الناس، ال س امي الضحااي، عىل التبويغ عن احلوادث اال جرامية  .38 ا 

والفساد ومتابعة ما جيري بكأأهنا، أأو تدعمي املامرسات والتدابري املوجودة هبذا الكأأ ، واس تحداث وتنفيذ 

 محلاية املبوغني والكنود تدابري 

النظر يف التكارك مع املبادرات اجملمتعية ودمعنا، وتعزيز مكاركة املواطنني بصورة فعاةل يف ضام   .39

س بل الوصول ا ىل العداةل لوجميع، مبا يف  كل وعهيم حبقوقنم، وكذكل ا رشاكنم يف منع اجلرمية ومعامةل 

عادة تأأهيونم  والعمل اجلناة، بوسائل مهنا توفري فرص لوخدمة اجملمتعي دماج اجلناة يف اجملمتع وا  عادة ا  ة ودمع ا 

عادة اال دماج  يف هذا الكأأ  عىل شكجيع تقامس املامرسات الفضىل وتبادل املعوومات عن س ياسات وبرامج ا 

 الاجامتعي  ات الصةل وعام يتصل بذكل من رشااكت بني القطاعني العام واخلاص 

اةل يف منع اجلرمية، وكذكل يف برامج اال رشاك الاجامتعي شكجيع مكاركة القطاع اخلاص الفع .40

وتخططات تعزيز فرص احلصول عىل معل أأمام أأفراد اجملمتع الضعفاء، مبا فهيم الضحااي واملطوق رساهحم من 

 السجو  

صالح  .41 بناء وصو  القدرات الالزمة دلراسة ظاهرة اال جرام، وكذكل عووم الاس تدالل اجلنايئ وا 

تفادة من اخلربات العومية املعارصة يف صوغ الس ياسات والربامج واملكاريع  ات الصةل اجلاحنني، والاس  

 .وتنفيذها
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دماج بكأأ وحة ونورد النص الاكمل ال عال  ادل  الأمم أأعامل ادول يف اجلنائية والعداةل اجلرمية منع ا 

 الصعيدين عىل القانو  س يادة وتعزيز والاقتصادية الاجامتعية لوتحدايت التصدي أأال من الأوسع املتحدة

 عىل النحو التايل:  امجلنور ومكاركة وادلويل الوطين
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 تصدير         

 

عال  ادلوحة ابلزتكية يف املؤمتر اللالث عرش ملنع اجلرمية والعداةل اجلنائية ايذي عقد يف  اعمتد ا 

 .2015ادلوحة، بقطر، يف نيسا / أأبريل 

جنازا هم الس بعني  ام يف هذا الوقت ايذي جيمتع فيه العامل بأأرسه لالحتفاء ابيذكرىوميلل هذا اال عال  ا 

 بتغيريات موموسة.ا  يكو  مبرش  2015مليالد منظمة الأمم املتحدة ولصوغ ادول أأعامل لوتمنية ملا بعد عام 

 ا  ثيقو ا  مت ادلول الأعضاء، بأأ  التمنية املس تدامة وس يادة القانو  مرتابطا  ترابطويف اال عال ، سو  

  .امومتداع

ب ل  وأأكدت ادلول الأعضاء جمددا الزتاهما املكرتك "بدمع س يادة القانو  ومنع وماكحفة اال جرام

 أأشاكهل ومظاهره" وشددت عىل أأمهية مكاركة امجلنور يف هذه اجلنود.

الأمم  عوهيا عامليا، مثل اتفاقية ا  متفق ا  ودعا اال عال  أأيضا ادلول ا ىل أأ  شس تعمل عىل حنو أأجنع أأطر 

الفساد، واالتفاقيات  املتحدة ملاكحفة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوالهتا اللالثة، واتفاقية ماكحفة

ومعايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال  ادلولية ملراقبة اخملدرات، والصكوك القانونية العاملية ملاكحفة اال رهاب

 منع اجلرمية والعداةل اجلنائية.

يف جمال  اال عال  اال جرايئ املنحى ميكن أأ  يساعد عىل زايدة تعزيز اجلنود امجلاعية املبذوةلا   هذا 

 املس تدامة. منع اجلرمية والعداةل اجلنائية وأأ  يوطد س يادة القانو  ويسامه يف حتقيق التمنية

حىت  ل الأعضاءالعزم عىل الوقوف مع ادلو  ا  ويظل مكتب الأمم املتحدة املعين ابخملدرات واجلرمية عاقد

ج مشولية هنُ  تفي اباللزتامات اليت تعندت هبا يف ادلوحة، وعىل تروجي ثقافة قواهما الرشعية، وضام  "اتباع

 واامعة يف مواهجة اال جرام والعن  والفساد واال رهاب ب ل أأشاكلنا ومظاهرها".

ين لأو  وكرم  أأبدته من تفا أأيضا أأ  أأكهتز هذه الفرصة ليك أأتواه ابلككر حلكومة قطر عىل ما  دوا 

هذا اال عال   ل ادلول الأعضاء ا ىل االتفاق عىلضيافة لكال املؤمتر اللالث عرش ابلنجاح وساهام يف توص  

 التارخيي.

 يوري فيدوتوف

 الأمني العام

 مؤمتر الأمم املتحدة اللالث عرش

 ملنع اجلرمية والعداةل اجلنائية

 

 

 املدير التنفيذي

 مكتب الأمم املتحدة

 ين ابخملدرات واجلرميةاملع
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 ا عال  ادلوحة 

 أأعامل الأمم املتحدة الأوسع من أأال التصدي لوتحدايت بكأأ  ا دماج منع اجلرمية والعداةل اجلنائية يف ادول

 ومكاركة امجلنور والاقتصادية وتعزيز س يادة القانو  عىل الصعيدين الوطين وادلويل الاجامتعية 

 مات ووزراء وممليل ادلول الأعضاء،حنن، رؤساء ادلول واحلكو 

يف ادلوحة، من  وقد اجمتعنا يف مؤمتر الأمم املتحدة اللالث عرش ملنع اجلرمية والعداةل اجلنائية، املنعقد

عادة تأأكيد الزتامنا املكرتك بدمع2015نيسا / أأبريل  19ا ىل  12 س يادة القانو  ومنع وماكحفة  ، من أأال ا 

وابلعمل عىل أأ  تكو  منا املعنية ابلعداةل  ، عىل الصعيدين احمليل وادلويل،اال جرام ب ل أأشاكهل ومظاهره

نسانية وخاضعة لومساءةل، وبتوفري س بل الوصول ا ىل العداةل لوجميع، وببناء  اجلنائية فعاةل ومنصفة وا 

 وشامةل لوجميع عىل مجيع املس توايت، وابلمتسك مببدأأ كرامة مؤسسات فعاةل وخاضعة لومساءةل وكزهية

 حقوق اال نسا  وحرايته الأساس ية يف لك الأحوال، اال نسا  ومبراعاة واحرتام مجيع

 وحتقيقا لنذه الغاية، نعون ما ييل:

املمتد منذ  نعرب عن عرفاننا وتقديران ال رث مؤمترات الأمم املتحدة ملنع اجلرمية والعداةل اجلنائية، -1

من حيث تبادل الآراء  اعافل ادلولية وأأكرثها تنو  س نة، ودلورها املنم املس متر، بصفهتا من أأكرب احمل 60

ادلول واملنظامت احلكومية ادلولية  والتجارب يف جماالت البحوث وتطوير القوانني والس ياسات والربامج بني

هبدف استبانة الاجتاهات واملسائل املس تجدة يف  واخلرباء الأفراد ايذين ميلوو  تختو  املنن والتصصصات،

مبا قدمته تكل املؤمترات من مساهامت فريدة وهممة يف تطوير  جلرمية والعداةل اجلنائية. ونعرتفميدا  منع ا

استبانة الاجتاهات واملسائل املس تجدة يف جمال منع اجلرمية والعداةل  القوانني والس ياسات، وكذكل يف

 اجلنائية.

القطاعات،  ن طابع شامل خملتو ما تتسم به مسائل منع اجلرمية والعداةل اجلنائية م ا  نؤكد جمدد -2

دماج تكل املسائل يف ادول أأعامل الأمم املتحدة الأوسع نطاقا، من أأال  وما يس تتبعه  كل من حااة ا ىل ا 
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اجلرمية والعداةل اجلنائية يف املس تقبل  تعزيز التنس يق عىل نطاق املنظومة. ونتطوع ا ىل ما س تقدمه جلنة منع

والربامج الوطنية وادلولية يف جمال منع اجلرمية والعداةل  يذ الس ياساتمن مساهامت فامي يتعوق بصوغ وتنف 

آخذة يف اعتبارها توصيات  املؤمترات ومرتكزة عوهيا. اجلنائية، أ

ابال نصاف  ندرك ما لفعالية نظم منع اجلرمية والعداةل اجلنائية واملؤسسات املكونة لنا واساهما -3

رساء س يادة القانو .واال نسانية واخلضوع لومساءةل من أأمهية ك  ونوزتم ابتباع هنج مشولية  عنرص حموري يف ا 

ومظاهرها، وابلعمل عىل تنفيذ تدابري  واامعة يف مواهجة اال جرام والعن  والفساد واال رهاب ب ل أأشاكلنا

مع برامج أأو تدابري أأوسع لوتمنية الاجامتعية  املواهجة تكل عىل حنو منسق ومامتسك، جنبا ا ىل جنب

رشاك مجيع فئات اجملمتع. ية والقضاء عىل الفقر واحرتام التنوعوالاقتصاد  اللقايف وحتقيق السمل الاجامتعي وا 

الآخر.  شديدة ويعزز لك مهنام انسمل بأأ  التمنية املس تدامة وس يادة القانو  مرتابطا  ترابط -4

رساء معوية شفافة وشامةل لوجميع عىل الصعيد احلكويم ادلويل فامي خيص خطة التمنية ملا  ويذكل، كرحب اب 

توافق عوهيا امجلعية العامة، وتقر بأأ   ، اليت هتدف ا ىل وضع أأهداف عاملية لوتمنية املس تدامة2015بعد عام 

املس تدامة، التابع لوجمعية العامة، يه الأساس  مقرتحات الفريق العامل املفتوح املعين بأأهداف التمنية

، مع شسومينا بأأنه سينظر أأيضا 2015خطة التمنية ملا بعد عام  يف الرئييس ال دماج أأهداف التمنية املس تدامة

يف هذا الس ياق أأ  الرتوجي جملمتعات مساملة وخالية من الفساد ومرشكة  يف مساهامت أأخرى. ونؤكد جمددا

التمنية املس تدامة، مع التكديد عىل اابع هنج ممتحور حول الناس يوفر س بل العداةل  لوجميع  و أأمهية يف

 ويبين مؤسسات فعاةل وخاضعة لومساءةل وشامةل لوجميع عىل مجيع املس توايت. علوجمي

ابال نصاف  نؤكد جمددا الزتامنا بدمع فعالية نظم العداةل اجلنائية واملؤسسات املكونة لنا واساهما -5

 مكاركة مجيع قطاعات واال نسانية واخلضوع لومساءةل وعزمنا الس يايس القوي عىل القيام بذكل، ونكجع

رشاكنا فعويا، مما هيئي الظروف الالزمة لوهنوض جبدول أأعامل الأمم املتحدة الأوسع، مع املراعاة التامة  اجملمتع وا 

قوميية، والتسومي مبسؤولية ادلول الأعضاء عن مراعاة كرامة اال نسا  ومجيع  ملبدأأي س يادة ادلول وسالمهتا اال 

وخصوصا املتأأثرين ابجلرمية وايذين قد يكونو  عىل الأساس ية ل ل البرش،  احلقوق اال نسانية واحلرايت
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 العداةل اجلنائية، مبن فهيم املس تضعفو  من أأفراد اجملمتع، برصف النظر عن وضعيهتم، ايذين احتاكك مع نظام

أأو المتيزي، أأاي  قد يتعرضو  لأشاكل متيزي متعددة وشديدة، وعن منع وماكحفة اجلرامئ املدفوعة بعدم التسامح

 . وحتقيقا لتكل الغاية، نعزتم ما ييل:اك  شلكه

رشاك  )أأ( اعامتد س ياسات وبرامج وطنية يف جمال منع اجلرمية والعداةل اجلنائية تتسم ابلكمولية واب 

 ات صةل، مبا فهيا الأس باب  امجليع، وتأأخذ بعني الاعتبار الاكمل ما يواد من أأدةل ومن عوامل أأخرى

يتوافق مع الزتاماتنا مبقتىض القانو  ادلويل،   حدوثه، والقيام، مبااجلذرية لال جرام والظروف املساعدة عىل

املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعداةل اجلنائية، بضام   ومع مراعاة ما يتصل بذكل من معايري الأمم

 س ية امللكفني بتدعمي س يادة القانو  وحامية حقوق اال نسا  وحرايته الأسا التدريب املالمئ لوموظفني

بطاء ال داعي هل، أأمام هيئة تختصة ومس تقةل  )ب( ضام  حق لك فرد يف حمامكة منصفة، دو  ا 

مع ضامانت مبراعاة  وحمايدة قامئة مبقتىض القانو ، و تري س بل الوصول ا ىل العداةل عىل قدم املساواة،

ا تنص عويه اتفاقية فيينا وضام  م الأصول اال جرائية، وتري الاس تعانة مبحام ومبرتمج شفوي ا  ا لزم الأمر،

لوعالقات القنصوية
1
الواجب املنع أأفعال العن  وماكحفهتا، واختا   من حقوق  ات صةل  وتويخ احلرص 

دارية وقضائية فعاةل ملنع مجيع أأشاكل التعذيب وغريه من أأشاكل املعامةل أأو العقوبة القاس ية  تدابري شرشيعية وا 

نسانية أأو املنينة، وملالحقة ماكنية اال فالت من  أأو الالا  مرتكيب هذه الأفعال ومعاقبهتم، ولوقضاء عىل ا 

 العقاب 

صالح س ياسات املساعدة القانونية، من أأال توس يع س بل احلصول عىل مساعدة  )ج( مراجعة وا 

 كل مصوحة العداةل، بوسائل  قانونية فعاةل يف اال جراءات اجلنائية ملن ال ميتكل موارد اكفية أأو عندما تقتيض

وبناء قدرات لتوفري وضام  س بل احلصول عىل  وضع خطط وطنية يف هذا اجملال ا  ا اقتضت الرضورةمهنا 

الكؤو ، مع مراعاة مبادئ الأمم املتحدة وتوجهياهتا بكأأ   املساعدة القانونية الفعاةل ب ل أأشاكلنا يف مجيع

يف نظم العداةل اجلنائية س بل احلصول عىل املساعدة القانونية
2
  

                                                           
1
 .8638 الرمق ،596 اجملدل املعاهدات، مجموعة املتحدة، الأمم   

2 
.97/187 العامة امجلعية قرار مرفق 
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الكفافية يف اال دارة  صارى اجلنود ملنع الفساد وماكحفته، ولتنفيذ تدابري هتدف ا ىل تعزيز)د( بذل ق

ىل شكجيع الزناهة واملساءةل يف نظمنا املعنية ابلعداةل اجلنائية، مبا يتوافق مع اتفاقية الأمم املتحدة  العمومية وا 

ملاكحفة الفساد
1
   

دماج املسائل املتعوقة ابلأطفال والك باب العداةل اجلنائية،  يف هجودان الرامية ا ىل ا صالح نظم )ها( ا 

درااك منا لأمهية حامية الأطفال من مجيع أأشاكل العن  والاس تغالل والتعدي، مبا يتسق مع الزتامات  ا 

الطفل الأطراف مبقتىض الصكوك ادلولية  ات الصةل، مبا فهيا اتفاقية حقوق
2
وبروتوكولهيا الاختياريني 

3
  ،

الأمم املتحدة وتدابريها العموية المنو جية لوقضاء عىل  يتصل بذكل من أأحاكم اسرتاتيجياتومع مراعاة ما 

اجلرمية والعداةل اجلنائية العن  ضد الأطفال يف جمال منع
4
وصوغ وتطبيق س ياسات يف جمال العداةل تكو   

ع مبدأأ عدم الوجوء احتيااات الطفل وتركز عىل ما حيقق مصوحته الفضىل، مبا يتوافق م شامةل ومكيفة مع

ال ا ىل مه عىل  مكال  أأخري ولأقرص مدة مناس بة ممكنة، محلاية الأطفال ايذين حرما  الأطفال من حريهتم ا 

ا جراءات قانونية،  احتاكك بنظام العداةل اجلنائية وكذكل الأطفال ايذين مه يف أأي حاةل أأخرى تتطوب

دماهجم يف اجملمتع عادة ا  الصدد ا ىل نتاجئ ادلراسة العاملية عن  . ونتطوع يف هذاخصوصا فامي يتعوق بعالهجم وا 

 الأطفال اجملردين من حريهتم 

دراج منظور انساين يف مصمي نظمنا املعنية ابلعداةل اجلنائية، بصوغ وتنفيذ اسرتاتيجيات  )و( ا 

ء والفتيات مبا فهيا قتل النسا وخطط وطنية لتكجيع امحلاية التامة لونساء والفتيات من مجيع أأشاكل العن ،

القضاء عىل مجيع أأشاكل المتيزي ضد املرأأة بدافع انساين، مبا يتوافق مع الزتامات الأطراف مبقتىض اتفاقية
5
 

وبروتوكولنا الاختياري
6

احملدثة لالسرتاتيجيات المنو جية والتدابري العموية لوقضاء عىل  ، ومع مراعاة الصيغة

                                                           
1
 .42146 الرمق ،2349 اجملدل املعاهدات، مجموعة املتحدة، الأمم  

2 
.27531 الرمق ،1577 اجملدل نفسه، املرجع 

 

3 
.27531 الرمق ،2173 و 2171 اجملدلا  نفسه، ملرجعا 

 

4 
.69/194 العامة امجلعية قرار مرفق 

 

5 
 .20378 الرمق ،1249 اجملدل ات، املعاهد مجموعة املتحدة، الأمم  
6 
.20378 الرمق ،2131 اجملدل نفسه، املرجع 
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اةل اجلنائيةمنع اجلرمية والعد العن  ضد املرأأة يف جمال
1
وقرارات امجلعية العامة بكأأ  قتل النساء والفتيات  

 انساين  بدافع

املتعوقة مبنع اجلرمية  )ز( الرتوجي لتدابري تراعي حتديد املنظور اجلنساين كجزء ال يتجزأأ من س ياساتنا

عادة تأأهيل اجلانيات دماهجن يف والعداةل اجلنائية ومعامةل اجلناة، مبا يف  كل ا  عادة ا  اجملمتع، مع مراعاة  وا 

الاحتجازية لومجرمات )قواعد ابككوك( قواعد الأمم املتحدة ملعامةل السجينات والتدابري غري
2
   

نظم  )ح( صوغ وتنفيذ اسرتاتيجيات وخطط وطنية مالمئة وفعاةل لالرتقاء بوضعية املرأأة يف

 ها ومؤسسات العداةل اجلنائية عىل صعيد املراتب القيادية واال دارية وغري 

فراد املنمتني  )ط( تعزيز شساوي مجيع الأشخاص أأمام القانو ، مبا يف  كل املساواة بني اجلنسني، للأ

سائر قطاعات احلكومة  ا ىل أأقويات ولأهايل البدلا  الأصويني، بوسائل مهنا اابع هنج شامل ابلتعاو  مع

فراد املنمتني لتكل الفئات دلى الأ  وأأعضاء اجملمتع املدين  وي الصةل ووسائط اال عالم، وشكجيع توظي 

 مؤسسات العداةل اجلنائية 

عادة  )ي( تنفيذ وتعزيز س ياسات بكأأ  كزالء السجو  تركز عىل التعومي والعمل والرعاية الطبية وا 

عادة اال دماج يف اجملمتع ومنع معاودة اال جرام  والنظر يف تطوير وتدعمي الس ياسات الرامية ا ىل دمع  التأأهيل وا 

اك   كل مناس بة، ومراجعة أأو  اء  وكذكل تروجي وشكجيع اس تخدام بدائل السجن حيامثأأرس السجن

جراءاتنا اخلاصة ابلعداةل التصاحلية وغريها من عادة اال دماج  ا صالح ا   اال جراءات دعام لنجاح معوية ا 

ا صالحات  )ك( تكثي  هجودان الرامية ا ىل مواهجة التحدي املمتلل يف اكتظاظ السجو  من خالل

العقابية واختا  تدابري  اس بة لنظم العداةل اجلنائية، شكمل، عند الاقتضاء، ا جراء مراجعة لوس ياساتمن

غري الاحتجازية وحتسني س بل  معوية لوحد من الاحتجاز السابق لومحامكة وتعزيز اس تخدام اجلزاءات

   احلصول عىل املساعدة القانونية ا ىل أأقىص مدى ممكن

                                                           
1 
.65/228 العامة امجلعية قرار مرفق 

 

2 
.65/229 العامة امجلعية قرار مرفق 

 



33 
 

طار  لوتعرف عىل الضحااي والكنود وحاميهتم وتقدمي ادلمع)ل( اعامتد تدابري فعاةل  واملساعدة هلم مضن ا 

فهيا الفساد واال رهاب، مبا يتوافق مع  تدابري العداةل اجلنائية اليت شس هتدف التصدي مجليع اجلرامئ، مبا

 والعداةل اجلنائية املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية  الصكوك ادلولية  ات الصةل ومع مراعاة معايري الأمم

ابلأشخاص لأغراض  جتارهنج مواه حنو الضحااي هيدف ا ىل منع وماكحفة مجيع أأشاكل اال   )م( تنفيذ

اجلنيس، أأو السصرة أأو اخلدمة  الاس تغالل، مبا فيه اس تغالل دعارة الغري أأو سائر أأشاكل الاس تغالل

كزع الأعضاء، و كل مبا يتوافق مع الأحاكم  والقرسية، أأو الرق أأو املامرسات الكبهية ابلرق، أأو الاس تعباد أأ 

ابلأشخاص، وخباصة النساء والأطفال، املمكل التفاقية   ات الصةل من بروتوكول منع ومقع ومعاقبة الاجتار

عرب الوطنية الأمم املتحدة ملاكحفة اجلرمية املنظمة
1

، ومع مراعاة خطة معل الأمم املتحدة العاملية ملاكحفة الاجتار 

صابلأشخا
2

   والعمل مع املنظامت اال قوميية وادلولية ومنظامت اجملمتع املدين، حسب الاقتضاء، عىل تذليل

 العقبات اليت قد تعوق توصيل املساعدة الاجامتعية والقانونية ا ىل حضااي الااار 

، والأطفال ) ( تنفيذ تدابري فقاةل محلاية احلقوق اال نسانية لومناجرين املنربني، ال س امي النساء

اتفاقية الأمم املتحدة ملاكحفة  والأطفال املناجرين غري املصابني، مبا يتوافق مع الزتامات الأطراف مبقتىض

اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
3
هتريب املناجرين عن طريق الرب والبحر واجلو وبروتوكولنا املتعوق مباكحفة 

4
 ،

طار الربوتوكول جملرد كوهنم هدفا عرضة لومالح واليت تتضمن الالزتام بأأال يصبح املناجرو  قة اجلنائية يف ا 

الصكوك ادلولية  ات الصةل  وبذل قصارى اجلنود ملنع فقدا  املزيد من  لفعل الهتريب، ومبقتىض سائر

 لوملول أأمام العداةل  الأرواح وجلوب اجلناة

وأأرسمه، واختا   ن)س( تنفيذ تدابري فعاةل لوقضاء عىل العن  ضد مجيع املناجرين والعامل املناجري

 اس تعامل العن  ضد تكل الفئات  لك اخلطوات القانونية واال دارية الالزمة ملنع وماكحفة اجلرامئ املنطوية عىل

                                                           
1 
.39574 الرمق ،2237 اجملدل املعاهدات، مجموعة املتحدة، الأمم 

 

2 
.64/293 العامة امجلعية قرار 

 

3 
.39574 الرمق ،2225 اجملدل املعاهدات، مجموعة املتحدة، الأمم 

 

4 
.39574 الرمق ،2241 اجملدل نفسه، املرجع 
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جراء مزيد من البحوث حول اال يذاء اال جرايم املرتكب بدوافع متيزيية، أأاي اك  نوعنا، ومجع  )ع( ا 

ميكن أأ  متنع وقوع تكل  ابلقوانني والس ياسات الفعاةل اليتبياانت عنه، وتبادل التجارب واملعوومات املتعوقة 

 اجلرامئ، واوب اجلناة لوملول أأمام العداةل، وتقدمي ادلمع لوضحااي  

قدرهتم عىل التعرف  يف تزويد العاموني يف جمال العداةل اجلنائية بتدريب متصصص لتعزيز )ف( النظر

تكل اجلرامئ ومقعنا والتحري عهنا،  اي اك  نوعنا، وعىل فنمعىل جرامئ الكراهية املرتكبة بدوافع متيزيية، أأ 

 ومساعدهتم عىل الاخنراط بفعالية يف أأوساط الضحااي،

 وبناء ثقة الناس وتعاوهنم مع أأهجزة العداةل اجلنائية 

العنرصية والتعصب  )ص( تكثي  هجودان الوطنية وادلولية لوقضاء عىل مجيع أأشاكل المتيزي، مبا فهيا

عداد مواد وبرامج تلقيفية،  كره الأاانب والمتيزي املتعوق بنوع اجلنس ، بوسائل مهنا تعزيزادليين و  الوعي وا 

نفا  شرشيعات  مناهضة لومتيزي  والنظر، حيامث اقتىض الأمر، يف صوغ وا 

املناسب، عىل  )ق( العمل، من خالل ا جراءات حموية مناس بة الستبانة القضااي ومعاجلهتا يف الوقت

الصحفيني والعاموني يف  حفة أأفعال العن  املندراة مضن نطاق واليتنا القضائية واملوهجة ضدمنع وماك

لورتهيب واملضايقة والعن ، خصوصا  وسائط اال عالم، ايذين جتعونم واجباهتم املننية معرضني بواه خاص

عات، وضام  اخلضوع ويف ظروف الزناعات وما بعد الزنا من اانب امجلاعات اال جرامية املنظمة واال رهابيني

ورسيعة وفعاةل، مبا يتوافق مع الترشيعات الوطنية وأأحاكم القانو  ادلويل  لومساءةل من خالل حتقيقات كزهية

 املنطبقة 

اال حصائية  )ر( تدعمي اس تحداث واس تخدام الأدوات والطرائق الرامية ا ىل زايدة توافر املعوومات

وحتسني نوعية تكل املعوومات  لعداةل اجلنائية عىل الصعيد ادلويلوادلراسات التحويوية املتعوقة ابال جرام وا

عىل حنو أأفضل وتعزيز فعالية برامج منع  وادلراسات، من أأال قياس أأثر تدابري التصدي لال جرام وتقيميه

قوميي وادلويل. اجلرمية والعداةل اجلنائية عىل الصعيد الوطين  واال 
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السجناء،  اء املعين ابلقواعد المنو جية ادلنيا ملعامةلكرحب ابلعمل ايذي اضطوع به فريق اخلرب  -6

اجامتعه املعقود يف كيب اتو ،  مبرشوع الصيغة احملدثة لتكل القواعد، ايذي أأجنزه فريق اخلرباء يف وحنيط عوام

آ ار/مارس  5ا ىل  2جنوب أأفريقيا، يف الفرتة من  ة ا ىل نظر جلنة منع اجلرمية والعداةل اجلنائي ، ونتطوع2015أ

جراء بكأأنه.  يف هذا املرشوع املنح واختا ها ا 

رضورة  شدد عىل أأ  توفري التعومي مجليع الأطفال والك باب، مبا يف  كل القضاء عىل الأممية، هو -7

القانو  وحقوق اال نسا ،  أأساس ية ملنع اجلرمية والفساد ولرتوجي ثقافة قامئة عىل الامتلال لوقانو  تدمع س يادة

الأسايس ملكاركة الك باب يف هجود منع  اللقافية. وشدد أأيضا يف هذا الصدد عىل ادلور مع مراعاة النوايت

 اجلرمية. ويذكل، نعزتم ما ييل:

احمليل، بوسائل  )أأ( توفري بيئة تعمل يف املدارس تتسم ابلأما  واال جيابية والأمن، مدعومة من اجملمتع

اجلنيس وتعاطي اخملدرات، مبا  لبوطجة والتعديمهنا حامية الأطفال من مجيع أأشاكل العن  واملضايقة وا

 يتوافق مع القوانني ادلاخوية 

دماج منع اجلرمية والعداةل اجلنائية وسائر جوانب س يادة القانو  يف نظمنا  التعوميية احملوية  )ب( ا 

دماج اسرتاتيجيات منع اجلرمية والعداةل اجلنائية يف مجيع الس ياسات والربامج الاجامتعية  )ج( ا 

يالء اهامتم خاصو لوربامج اليت تركز عىل  الاقتصادية  ات الصةل، وخصوصا تكل اليت متس الك باب، مع ا 

 زايدة فرص التعومي والعمل لوك باب والبالغني اليافعني 

ماكنية حصول امجليع عىل التعومي، مبا فيه اكتساب املنارات التقنية واملننية، وكذكل تعزيز  )د( توفري ا 

 وال احلياة دلى امجليع.همارات التعمل ط

اجلرمية  نسعى ا ىل توطيد التعاو  ادلويل بصفته ركنا أأساس يا يف هجودان الرامية ا ىل تعزيز منع -8

لومساءةل، وصوال ا ىل منع  وضام  اسام نظمنا املعنية ابلعداةل اجلنائية ابلفعالية واال نصاف واال نسانية واخلضوع

تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملاكحفة اجلرمية  ونكجع ادلول الأطراف عىل وماكحفة مجيع اجلرامئ يف هناية املطاف.

واتفاقية الأمم املتحدة ملاكحفة الفساد واالتفاقيات ادلولية  املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت املوحقة هبا
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وعىل الاس تفادة من  والربوتوكوالت ادلولية املتعوقة مباكحفة اال رهاب، اللالث ملراقبة اخملدرات واالتفاقيات

لهيا  تكل الصكوك اس تفادة أأجنع  وحنث مجيع ادلول الأعضاء اليت مل تصدق عىل تكل الصكوك أأو مل تنضم ا 

امجليع  عىل النظر فعل  كل. ونكدد عىل وجوب أأ  تكو  أأي تدابري تتخذ ملاكحفة اال رهاب ممتلةل بعد

الاس تغالل املهنجي  زيز التعاو  ادلويل عىل وق الزتاماتنا مبقتىض القانو  ادلويل. ونعزتم امليض يف تع

التعدي واملنانة. ويذكل نسعي  لأعداد كبرية من الأفراد ايذين يكرهو  ويقرو  عىل العيش حتت وطأأة

 :ااهدين ا ىل

قوميي عىل امليض يف تطوير قدرات نظم  العداةل اجلنائية  )أأ( تعزيز وتوطيد التعاو  ادلويل واال 

الاقتضاء، وكذكل  ا بذل هجود لتحديث الترشيعات الوطنية وتدعمينا حسبالوطنية، بوسائل مهن

مبناراهتم، خصوصا من أأال  يف تدريب موظفي أأهجزة العداةل اجلنائية يف بدلاننا والارتقاء ا  الاشرتاك مع

ال يف املسائل اجلنائية، مبا يف  كل يف جم تعزيز نكوء سوطات مركزية قوية وفعاةل تعىن ابلتعاو  ادلويل

برام  شسومي املطووبني وتبادل املساعدة القانونية ونقل اال جراءات اجلنائية ونقل الأشخاص احملكوم عوهيم، وا 

قوميية عند نفا  القانو   اتفاقات تعاو  ثنائية وا  نكاء ش باكت متصصصة تضم سوطات ا  الاقتضاء، ومواصةل ا 

دلفاع ومقديم املساعدة القانونية، من أأال وأأعضاء النياابت العامة والقضاة وحمايم ا والسوطات املركزية

ش بكة  املعوومات واملامرسات اجليدة واخلربات الفنية، بوسائل شكمل، عند الاقتضاء، الرتوجي ال نكاء تبادل

 كل، تعزيزا لتقامس  افرتاضية عاملية، من أأال تطوير االتصال املبارش بني السوطات اخملتصة، حيامث أأمكن

 واالتصاالت عىل أأفضل واه  اعدة القانونية، ابس تخدام منصات املعووماتاملعوومات وتبادل املس

عىل منع وماكحفة  )ب( مواصةل دمع تنفيذ برامج بناء القدرات، وتدريب موظفي أأهجزة العداةل اجلنائية

يكمل التعاو   الأساس ية، وعىل حنو اال رهاب ب ل أأشاكهل ومظاهره، مبا يتوافق مع حقوق اال نسا  وحرايته

رهابية وتدمري اال رهابيني لورتاث  ويل يف املسائل اجلنائية ومتويل اال رهاب واس تخدامادل اال نرتنت لأغراض ا 

بغرض الابزتاز، وكذكل عىل معاجلة الظروف اليت شساعد عىل  اللقايف والاختطاف لوحصول عىل فدية أأو

كذكل عىل معاجلة تكل اجملاالت استبانة جماالت مناس بة لوعمل املكرتك، و  انتكار اال رهاب، والتعاو  عىل



37 
 

 ، من أأالالعف حنوبوسائل مهنا تبادل املعوومات وتقام التجارب واملامرسات الفضىل عىل  ومواصةل حتويونا،

الوطنية والأنكطة  مواهجة ما يواد يف بعض الأحيا  من صالت متنامية أأو حممتةل بني اجلرمية املنظمة عرب

تعزيز ما تتخذه نظم العداةل  أأنكطة غسل الأموال ومتويل اال رهاب، بغيةغري املرشوعة املتصةل ابخملدرات و 

 اجلنائية من تدابري لوتصدي لتكل اجلرامئ 

انتفاع امجلاعات  )ج( اعامتد تدابري فعاةل، عىل الصعيدين الوطين وادلويل، هتدف ا ىل احليووةل دو 

 اال رهابية مببالغ الفدية 

قوميي واللنايئ من أأال)د( توطيد التعاو  عىل الصعيد ادلو قوميي ودو  اال  مواهجة خطر  يل واال 

الوقت املناسب وتقدمي ادلمع  املقاتوني اال رهابيني الأاانب، بوسائل مهنا تعزيز تقامس املعوومات العموياتية يف

يوفرها مكتب الأمم املتحدة املعين  الووجس يت، حسب الاقتضاء، وأأنكطة بناء القدرات، كتكل اليت

الفضيل يف حتديد هوية أأولئك املقاتوني اال رهابيني  واجلرمية، هبدف تقامس واعامتد املامرسات ابخملدرات

لهيا أأو عربها، ومنع متويونم وحكدمه وجتنيدمه وتنظمينم   الأاانب، ومنع سفرمه من ادلول الأعضاء أأو ا 

الذلين ميكن أأ  يفضيا ا ىل  ونرش الأفاكر الرادياكلية اجلاحنة ا ىل العن ، ومواهجة التطرف املقرت  ابلعن 

هجودان الرامية ا ىل تنفيذ برامج ملاكحفة التوهجات الرادياكلية، والعمل عىل أأ  يقدم ا ىل  اال رهاب  وتعزيز

رهابية أأو التصطيط أأو اال عداد لنا أأو ارتاكهبا أأو العداةل امتلاال  دمعنا، أأي خشص يكارك يف متويل أأفعال ا 

 و  ادلويل، وكذكل أأحاكم القانو  ادلاخيل املنطبقة لاللزتامات اليت يقيض هبا القان

من الفساد ا ىل  )ه( تنفيذ تدابري فعاةل لكك  ومنع وماكحفة الفساد، وكذكل نقل املوجودات املتأأتية

يف جمال التعرف عىل تكل  اخلارج وغسونا، وتدعمي التعاو  ادلويل واملساعدة املقدمة ا ىل ادلول الأعضاء

عادهتا،املوجودات وجتميدها  وفقا لأحاكم اتفاقية الأمم املتحدة ملاكحفة  أأو جحزها، وكذكل اسرتدادها أأو ا 

الصدد عىل مواصةل مناقكة طرائق مبتكرة لتحسني  الفساد، وخصوصا فصونا اخلامس والعمل يف هذا

تفادة ا جراءات اسرتداد املوجودات وزايدة فرص جناهحا، مع الاس   تبادل املساعدة القانونية من أأال شرسيع
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املكتس بة من خالل تنفيذ مبادرة اسرتداد املوجودات املرسوقة، التابعة ملكتب  أأيضا من التجارب واملعارف

  ابخملدرات واجلرمية والبنك ادلويل الأمم املتحدة املعين

احلااة العااةل  )و( اس تحداث اسرتاتيجيات ملنع وماكحفة مجيع التدفقات املالية غري املرشوعة، وتأأكيد

وكذكل اجلرامئ الرضيبية وجرامئ  اعامتد تدابري أأجنع ملاكحفة اجلرامئ الاقتصادية واملالية، مبا فهيا الاحتيال، ا ىل

 الرشاكت، خصوصا يف جواكهبا عرب الوطنية  ات الصةل 

الأموال وماكحفته  )ز( تدعمي اال جراءات القامئة، أأو اعامتد ا جراءات اديدة عند الاقتضاء، ملنع غسل

فهيا الأموال وسائر املوجودات  أأجنع، وتعزيز التدابري الرامية ا ىل كك  العائدات اال جرامية، مباعىل حنو 

آمنة، واقتفاء أأثر تكل الأموال واملوجودات وجتميدها  اليت ال يعرف منكؤها واليت تواد يف مال ات أ

دانة،  مبا يف  كل مصادرهتا بدو  وجحزها واسرتدادها، بغرض مصادرهتا يف هناية املطاف، الاستناد ا ىل ا 

 وضامان لكفافية الترصف يف العائدات املصادرة  عند الاقتضاء، ومبا يتوافق مع القانو  ادلاخيل،

آليات مناس بة ال دارة املوجودات اجملمدة أأو احملجوزة أأو املصادرة اليت يه  )ح( اس تحداث وتنفيذ أ

جرامية ولوحفاظ عىل قمية تكل املوجودات وحالهتا، و  ادلويل يف املسائل  كذكل توطيد التعاو عائدات ا 

العو  يف اال جراءات املدنية  اجلنائية واس تككاف ش بل تقدمي ادلول، بعضنا ا ىل بعض، قدرة مماثال من

 واال دارية اليت شس هتدف مصادرة تكل املوجودات 

ضحااي حامية ال )ط( اختا  تدابري مالمئة ملنع وماكحفة الاجتار ابلأشخاص وهتريب املناجرين، مع

دارية وفقا  لك ما يوزم من ا ختابوأأولئك ايذين اكنوا هدفا لنذين النوعني من اجلرامئ،  خطوات قانونية وا 

والتنس يق فامي بني الأهجزة عىل  لأحاكم الربوتوكولني  وي الصةل، حسب الاقتضاء، وتوطيد التعاو 

قوميي واملتعدد  الأطراف  الصعيد الوطين، وكذكل توثيق التعاو  اللنايئ واال 

وهتريب املناجرين  ابلأشخاص ابال جتار)ي( النظر يف القيام، ابلزتامن مع التحري عن اجلرامئ املتعوقة 

املتأأتية من تكل اجلرامئ، ويف  ومالحقة مرتكبهيا، بتحرايت مالية هبدف اقتفاء وجتميد ومصادرة العائدات
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تعزيز التنس يق وتقامس املعوومات بني   يفاعتبار تكل الأفعال جرامئ أأصوية ممندة لغسل الأموال، وكذكل

 الأهجزة  ات الصةل 

الأسوحة النارية  )ك( القيام، حسب الاقتضاء، ابس تحداث واعامتد تدابري فعاةل ملنع وماكحفة صنع

مرشوعة، بوسائل مهنا تنظمي  وأأجزاهئا ومكوانهتا وايذخرية، وكذكل املتفجرات، والاجتار هبا بصورة غري

للأسوحة النارية وصنع املتفجرات بصورة  دف ا ىل القضاء عىل الاس تخدام غري املرشوعمحالت توعية هت

ماكحفة صنع الأسوحة النارية وأأجزاهئا ومكوانهتا  غري مرشوعة  وشكجيع ادلول الأطراف يف بروتوكول

ملنظمة عرب املمكل التفاقية الأمم املتحدة ملاكحفة اجلرمية ا وايذخرية والاجتار هبا بصورة غري مرشوعة،

الوطنية
1
 كل الربوتوكول بوسائل مهنا النظر يف اس تخدام الأدوات املتاحة، مبا فهيا  عىل تدعمي تنفيذ ،

وحفظ السجالت، شسنيال القتفاء أأثر الأسوحة النارية، وكذكل أأجزاهئا ومكوانهتا  تكنولوجيات الومس

  جرامئ الاجتار غري املرشوع ابلأسوحةحيامث أأمكن  كل، من أأال تعزيز التحقيقات اجلنائية يف وايذخرية

اخلفيفة ب ل جوانبه  النارية  ودمع تنفيذ برانمج العمل ملنع الاجتار غري املرشوع ابلأسوحة الصغرية والأسوحة

وماكحفة  كل الاجتار والقضاء عويه
2

املوجودة بكأأ  هذه املسأأةل، وبكأأ   ، والتنويه مبا قدمته الصكوك

 وادلويل  ن مساهامت عىل الصعيدين اال قوميياملسائل املتصةل هبا، م

املسؤولية العامة  )ل( تكثي  هجودان الرامية ا ىل معاجلة مكلكة اخملدرات العاملية، ابالستناد ا ىل مبدأأ 

واال قوميي وادلويل فامي بني  واملكرتكة وابتباع هنج شامل ومتواز ، بوسائل مهنا تعزيز فعالية التعاو  اللنايئ

نفا  القانو ، من أأال ماكحفة ضووعالسوطات القضائ  نتاج  ية وسوطات ا  امجلاعات اال جرامية املنظمة يف ا 

جرامية، واختا  خطوات لوحد من  اخملدرات والاجتار به بصورة غري مرشوعة وما يتصل بذكل من أأنكطة ا 

 ابخملدرات  لال جتارالعن  املصاحب 

                                                           
1 
.39574 الرمق ،2326 اجملدل نفسه، املرجع 

 

2 
)  2001 يوليه/متوز 20-9 نيويورك، جوانبه، ب ل اخلفيفة والأسوحة الصغرية ابلأسوحة املرشوع غري ابال جتار املعين املتحدة الأمم رمؤمت تقرير 

15/192 .A/CONF)، 24 الفقرة الرابع، الفصل.
 



40 
 

آلي نكاء أ آليات مالمئة وفعاةل)م( مواصةل اس تككاف مجيع اخليارات املتعوقة اب  املساعدة مؤمتر  ة أأو أ

اس تعراض تنفيذ تكل االتفاقية  الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة ملاكحفة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية عىل

 والربوتوكوالت املوحقة هبا عىل حنو فعال وانجع 

بكأأ  التعاو  ادلويل  ية) ( دعوة ادلول الأعضاء ا ىل الاس تفادة من معاهدات الأمم املتحدة المنو ج 

اعتبارها قمية تكل املعاهدات  يف املسائل اجلنائية عند النظر يف صوغ اتفاقات مع دول أأخرى، واضعة يف

والعداةل اجلنائية ا ىل مواصةل مبادرهتا الرامية  كأدوات هممة لوهنوض ابلتعاو  ادلويل، ودعوة جلنة منع اجلرمية

اليت قد حتتاج ا ىل حتديث، ابالستناد ا ىل املساهامت الواردة  المنو جية ا ىل استبانة معاهدات الأمم املتحدة

 من ادلول الأعضاء.

جيابية تعز  نسعى ا ىل التكفل بأأ  تصبح منافع التقدم الاقتصادي والاجامتعي والتكنولويج قوة -9 ا 

املمتلةل يف التصدي مسؤوليتنا  هجودان الرامية ا ىل منع وماكحفة أأشاكل اال جرام اجلديدة واملس تجدة. وندرك

 ااهدين ا ىل: ىوانش ئة. ويذكل نسع عىل النحو املناسب ملا تطرحه تكل اجلرامئ من أأخطار مس تجدة

اجلنائية، شكمل تدعمي  )أأ( اس تحداث وتنفيذ تدابري مضادة شامةل عىل صعيد منع اجلرمية والعداةل

نفا  القانو ، والق  عند الاقتضاء ابعامتد تدابري شرشيعية  يامقدرات أأهجزتنا القضائية ومؤسساتنا املعنية اب 

دارية ملنع وماكحفة أأشاكل اال جرام اجلديدة واملس تجدة قوميي وادلويل،  وا  واملتطورة عىل الصعيد الوطين واال 

آخذين بعني الاعتبار نطاق انطباق اتفاقية الأمم املتحدة ملاكحفة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية فامي خيص اجلرامئ  أ

 يتوافق مع الترشيعات الوطنية  و كل مبا اخلطرية"،

ىل منع آمنة ومتينة  وا  وماكحفة  )ب( اس تككاف تدابري خاصة هتدف ا ىل توفري بيئة س يربانية أ

يالء اهامتم خاص لرسقة النوية والتجنيد لغرض الاجتار  الأنكطة اال جرامية اليت تنفذ عرب اال نرتنت، مع ا 

نفا  القانو   والتعدي عرب اال نرتنت  ابلأشخاص ومحلاية الأطفال من الاس تغالل وتوطيد التعاو  بني أأهجزة ا 

زاةل املواد  عىل الصعيدين الوطين وادلويل، لأغراض مهنا التعرف عىل الضحااي وحاميهتم بوسائل مهنا ا 

التعدي اجلنيس عىل الأطفال، من اال نرتنت  وتعزيز أأمن  صور ااال ابحية املتعوقة ابلأطفال، وخصوص



41 
 

البىن التحتية  ات الصةل  والسعي ا ىل تقدمي مساعدة تقنية طويةل  اسوبية وصو  سالمةالك باكت احل

السوطات الوطنية من أأال تدعمي قدرهتا عىل التصدي لوجرامئ الس يربانية، مبا  الأمد وخدمات البناء قدرات

  اانب  كل،ه، ا ىلو لك أأشاكل تكل اجلرامئ وككفنا والتحري عهنا ومالحقة مرتكبهيا. ونن يف  كل منع

جراء دراسة شامةل عن مكلكة اجلرمية  بأأنكطة فريق اخلرباء احلكويم ادلويل املفتوح العضوية املعين اب 

جلنة منع  اخلاص  وندعو الس يربانية وتدابري التصدي لنا من اانب ادلول الأعضاء واجملمتع ادلويل والقطاع

فريق اخلرباء، مستندة ا ىل معهل، تبادل  أأ  يواصلاجلرمية والعداةل اجلنائية ا ىل النظر يف ا صدار توصية ب

واملساعدة التقنية والتعاو  ادلويل، بغية دراسة  املعوومات عن الترشيعات الوطنية واملامرسات الفضىل

أأو غري القانونية املتخذة حاليا عىل الصعيدين الوطين وادلويل  اخليارات املتاحة لتدعمي التدابري القانونية

 واقرتاح تدابري اديدة لنذا الغرض  ة الس يربانيةملواهجة اجلرمي

غري  لال جتارالتصدي  )ج( تدعمي وتنفيذ تدابري شامةل يف جمال منع اجلرمية والعداةل اجلنائية من أأال

ادلويل عىل التصدي لتكل اجلرمية   املرشوع ابملمتواكت اللقافية، بغية توفري أأوسع قدر ممكن من التعاو 

الاجتار ابملمتواكت اللقافية، حيامث اقتىض الأمر، مبا  رشيعات ادلاخوية الرامية ا ىل ماكحفةومراجعة وتدعمي الت 

ادلولية، مبا فهيا، حسب الاقتضاء، االتفاقية املتعوقة ابلوسائل اليت  يتوافق مع الزتاماتنا مبقتىض الصكوك

غري مرشوعة وتصدير ونقل موكية املمتواكت اللقافية بطرائق شس تخدم حلظر ومنع اس ترياد
1
، 1970لعام  

 ابملمتواكت ابال جتارالتوجهيية ادلولية بكأأ  تدابري منع اجلرمية والعداةل اجلنائية فامي يتعوق  ومع مراعاة املبادئ

اللقافية وما يتصل به من جرامئ أأخرى
2

عن الاجتار    ومواصةل مجع وتقامس املعوومات والبياانت اال حصائية

جرامية منظمةابملمتواكت اللقافية، وخصو  رهابية،  صا عن الاجتار ايذي تضع فيه جامعات ا  أأو تنظاميت ا 

ماكنية الاس تفادة من املعاهدة المنو جية ملنع جرامئ اكهتاك الرتاث اللقايف لوكعوب  ومواصةل النظر يف ا 

املوروث يف ش ل ممتواكت منقوةل
3

ماك ، واملعايري والقواعد ادلولية دخال املوجودة يف هذا امليدا ، ويف ا  نية ا 

                                                           
1
.11806 الرمق ،823 اجملدل املعاهدات، مجموعة املتحدة، الأمم 

 

2
.69/196 العامة امجلعية قرار مرفق 

 

3
عداد من تقرير: 1990 سبمترب/أأيوول 7 أأغسطس/أآب 27 هافاان، اجملرمني، ومعامةل اجلرمية ملنع اللامن املتحدة الأمم مؤمتر   العامة الأمانة ا 

.املرفق ،1- ابء الباب الأول، الفصل ،(IV.A91.2 املبيع رمق املتحدة، الأمم منكورات)
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املتحدة لورتبية والعمل واللقافة واملنظمة ادلولية لورشطة  حتسينات عوهيا، ابلتعاو  الوثيق مع منظمة الأمم

 اخملتصة، ضامان لتنس يق اجلنود يف سبيل الوفاء بوالية لك مهنا  اجلنائية وسائر املنظامت ادلولية

جراء مزيد من البحوث حول الصالت بني اجلرمية احل اجلرمية املنظمة  رضية وغريها من مظاهر)د( ا 

اخلربات املكتس بة يف تنفيذ برامج  يف بعض البدلا  واملناطق، مبا فهيا اجلرامئ اليت ترتكهبا العصاابت، وتبادل

املعوومات املتعوقة بتكل الربامج والس ياسات، فامي بني  وس ياسات فعاةل ملنع اجلرمية والعداةل اجلنائية، وكذكل

قوميية  ات الصةل، من أأال معاجلة تأأثري اجلرمية احلرضية  اء وبيهنا وبني املنظامتادلول الأعض ادلولية واال 

 ابلعصاابت عىل فئات ساكنية وأأماكن معينة، من خالل هنوج مبتكرة تعز ا رشاك مجيع فئات والعن  املرتبط

دماج املراهقني والك باب يف اجملمت عادة ا   ع اجملمتع وتزيد من فرص العمل وشسنل ا 

البيئة، مثل  )ه( اعامتد تدابري فعاةل ملنع وماكحفة املكلكة اخلطرية املمتلةل يف اجلرامئ اليت تؤثر عىل

بأأنواع احليواانت والنبااتت  الاجتار ابلأحياء الربية، مبا فهيا النبااتت واحليواانت احملمية ابتفاقية التجارة ادلولية

الربية املنددة ابالنقراض
1

اخلطرة، وكذكل الصيد غري املرشوع،  تجات اخلكبية والنفاايت، واخلكب واملن 

نفا  القانو  اليت  من خالل تدعمي الترشيعات والتعاو  ادلويل وبناء القدرات وتدابري العداةل اجلنائية وهجود ا 

اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والفساد وغسل الأموال املرتبطة  شس هتدف، مضن مجةل أأمور، التصدي لأنكطة

 ذكل النوع من اجلرامئ ب

نفا  القانو  والعداةل اجلنائية ما يوزم من دراية فنية وقدرات  )و( ضام  امتالك مؤسساتنا املعنية اب 

وثيقني فامي بيهنا، وتزويد تكل  تقنية ملواهجة أأشاكل اال جرام اجلديدة واملس تجدة هذه، يف تعاو  وتنس يق

 املؤسسات ابدلمع املايل والنيلكي الالزم 

املنظمة عرب  ( مواصةل حتويل وتبادل املعوومات واملامرسات املتعوقة بأأشاكل انش ئة أأخرى لوجرمية)ز

قوميي والعاملي، هبدف منع اجلرمية وماكحفهتا عىل حنو أأجنع  الوطنية  ات تأأثريات متباينة عىل الصعيدين اال 

هتريب البرتول ومك تقاته، احلال،  وتدعمي س يادة القانو . وميكن أأ  شكمل هذه الأشاكل، حسب مقتيض

                                                           
1 
.14527 الرمق ،992 دلاجمل املعاهدات، مجموعة املتحدة، الأمم 
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وتزيي  السوع  ات العالمات التجارية،  والاجتار ابملعاد  والأجحار المثينة، والتعدين غري املرشوع،

واجلرامئ املنظمة عرب الوطنية املرتكبة يف البحر والاجتار بأأعضاء اال نسا  ودمه وأأنسجته، والقرصنة
1
. 

من أأال  ركية يف جمال منع اجلرمية والعداةل اجلنائيةندمع اس تحداث وتنفيذ معوية شكاورية وشكا -10

جلعل هجودان الوقائية أأكرث  ا رشاك مجيع أأعضاء اجملمتع، مبن فهيم أأولئك املعرضو  خلطر اال جرام واال يذاء،

القيادي ومسؤوليتنا عىل مجيع املس توايت  فعالية واستثارة ثقة الناس يف نظم العداةل اجلنائية. وندرك دوران

وس ياسات لوعداةل اجلنائية عىل الصعيدين الوطين  ل اس تحداث وتنفيذ اسرتاتيجيات ملنع اجلرميةيف جما

تكل الاسرتاتيجيات واساهما ابال نصاف يتطوب منا اختا  تدابري  ودو  الوطين. وندرك أأيضا أأ  تعزيز فعالية

سنام اجملمتع املدين ش بكة املعاهد املنتس بة ا ىل  والقطاع اخلاص واملؤسسات الأاكدميية، مبا فهيا لضام  ا 

ملنع اجلرمية والعداةل اجلنائية، وكذكل وسائط اال عالم وسائر اجلنات املعنية  ات  برانمج الأمم املتحدة

 صوغ وتنفيذ س ياسات منع اجلرمية. ويذكل نسعى ا ىل ما ييل: املصوحة، يف

مع الرتكزي عىل  قتصادية،الا -)أأ( ختطيط وتنفيذ س ياسات وبرامج شامةل تعزز التمنية الاجامتعية 

الأعضاء الأخرى يف مساعهيا املبذوةل  منع اجلرمية، مبا فهيا اجلرمية احلرضية والعن ، وتقدمي ادلمع ا ىل ادلول

واملعوومات  ات الصةل عن الس ياسات والربامج اليت  لنذا الغرض، خصوصا من خالل تبادل التجارب

 لس ياسات الاجامتعية خالل ا جنحت يف احلد من اال جرام والعن  من

بربامج  )ب( اس تحداث برامج توعية لتوصيل القمي الأساس ية، شستند ا ىل س يادة القانو ، وتدمع

العو  ا ىل الك باب  تلقيفية، وشكفع بس ياسات اقتصادية واجامتعية تعز املساواة والتضامن والعدل، ومد يد

 بغية الاس تفادة مهنم كعنارص مساعدة عىل التغيري اال جيايب 

القانو  وتراعي  )ج( الرتوجي للقافة عامدها الامتلال لوقانو  تقوم عىل حامية حقوق اال نسا  وس يادة

يالء اهامتم خاص للأطفال والك باب، والامتس دمع اجملمتع املدين،  يف الوقت نفسه النوية اللقافية، مع ا 

سات ادلينية واللقافية واملنظامت واملؤس  وتكثي  هجودان وتدابريان الوقائية اليت شس هتدف الأرس واملدارس

                                                           
1 
.22/6 قرارها يف اجلنائية والعداةل اجلرمية منع جلنة عرفهتا حس امب 
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ماكانهتا من أأال معاجلة الأس باب اجلذرية الاجامتعية والاقتصادية  اجملمتعية والقطاع اخلاص وشس تغل اكمل ا 

 لظاهرة اال جرام 

آليات املكاركة اجملمتعية، بوسائل  )د( الرتوجي ال دارة الزناع الاجامتعي وشسويته من خالل احلوار وأ

اخملتصة وامجلعيات الأهوية  ومنع اال يذاء وزايدة التعاو  بني عامة الناس والسوطات مهنا توعية الناس

 وشكجيع العداةل التصاحلية 

حقوق اال نسا ،  )ه( تعزيز ثقة الناس يف نظم العداةل اجلنائية من خالل منع الفساد والرتوجي محلاية

ليه  رس  تي مما يكفل  لعداةل اجلنائية،وكذكل تعزيز الكفاءة املننية والرقابة يف مجيع قطاعات نظام ا الوصول ا 

 وتوبيته الحتيااات مجيع الأفراد وحقوقنم 

ماكنية اس تخدام تكنولوجيات املعوومات واالتصاالت التقويدية واجلديدة يف صوغ  )و( اس تككاف ا 

ملتعوقة بسالمة استبانة املسائل ا س ياسات وبرامج لتدعمي نظم منع اجلرمية والعداةل اجلنائية، لأغراض مهنا

 الناس وتعزيز مكاركهتم 

اجلنائية، بغية تعزيز  )ز( الرتوجي لتحسني نظم احلكومة اال لكرتونية يف جمال منع اجلرمية والعداةل

قامة الرشااكت بني أأفراد  مكاركة الناس، وشكجيع اس تخدام التكنولوجيات اجلديدة لتسنيل التعاو  وا 

اجليدة وتبادل املعوومات عن اخلفارة  موهنا، وكذكل تقامس املامرساتالرشطة واجملمتعات احملوية اليت خيد

 اجملمتعية 

ب ل أأشاكهل  )ح( تدعمي الرشااكت بني القطاعني العام واخلاص يف جمال منع وماكحفة اال جرام

 ومظاهره 

امت شفافية احملاك لعامة الناس، وتعزيز ارس ِ متي )ط( التكفل بأأ  يكو  الاطالع عىل حمتوى القانو  

 اجلنائية حس امب يكو  مناس بة 
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احلوادث اال جرامية  )ي( ا رساء ممارسات وتدابري لتكجيع الناس، ال س امي الضحااي، عىل التبويغ عن

هبذا الكأأ ، واس تحداث وتنفيذ  والفساد ومتابعة ما جيري بكأأهنا، أأو تدعمي املامرسات والتدابري املوجودة

 تدابري محلاية املبوغني والكنود 

بصورة فعاةل يف  النظر يف التكارك مع املبادرات اجملمتعية ودمعنا، وتعزيز مكاركة املواطنني)ك( 

ا رشاكنم يف منع اجلرمية ومعامةل  ضام  ش بل الوصول ا ىل العداةل لوجميع، مبا يف  كل وعهيم حبقوقنم، وكذكل

دماج اجلناة اجلناة، بوسائل مهنا توفري فرص لوخدمة اجملمتعية ودمع عادة ا  عادة تأأهيونم  والعمل  ا  يف اجملمتع وا 

عادة اال دماج  يف هذا الكأأ  عىل شكجيع تقامس املامرسات الفضىل وتبادل املعوومات عن س ياسات وبرامج ا 

 وعام يتصل بذكل من رشااكت بني القطاعني العام واخلاص  الاجامتعي  ات الصةل

اال رشاك الاجامتعي  كذكل يف برامج)ل( شكجيع مكاركة القطاع اخلاص الفعاةل يف منع اجلرمية، و 

مبا فهيم الضحااي واملطوق رساهحم من  وتخططات تعزيز فرص احلصول عىل معل أأمام أأفراد اجملمتع الضعفاء،

 السجو  

صالح  )م( بناء وصو  القدرات الالزمة دلراسة ظاهرة اال جرام، وكذكل عووم الاس تدالل اجلنايئ وا 

والربامج واملكاريع  ات الصةل  العومية املعارصة يف صوغ الس ياساتاجلاحنني، والاس تفادة من اخلربات 

 وتنفيذها.

ادلويل  ا   نواصل هجودان الرامية ا ىل حتقيق الأهداف الواردة يف هذا اال عال  وتعزيز التعاو  -11

نصفة فقاةل وم  والمتسك بس يادة القانو  والتكفل بأأ  تكو  نظمنا املعنية مبنع اجلرمية والعداةل اجلنائية

نسانية وخاضعة لومساءةل، نؤكد جمددا أأمهية وجود س ياسات وبرامج وافية ابلغرض وطويةل الأمد  وا 

 :ااهدين ا ىل ومس تدامة وفعاةل لتقدمي املساعدة التقنية وبناء القدرات. ويذكل، نسعى

وماكحفة املنع  به دعام لصوغ وتنفيذ برامج فعاةل )أأ( مواصةل تقدمي متويل اكف واثبت وقابل لوتنبؤ

تقيمي الحتياااهتا وأأولوايهتا  اال جرام ب ل أأشاكهل ومظاهره، بناء عىل طوب ادلول الأعضاء، واستنادا ا ىل

 واجلرمية  اخلاصة، ابلتعاو  الوثيق مع مكتب الأمم املتحدة املعين ابخملدرات



46 
 

برانمج الأمم  ا ىل)ب( دعوة مكتب الأمم املتحدة املعين ابخملدرات واجلرمية وش بكة املعاهد املنتس بة 

قوميية  ات الصةل ا ىل  املتحدة ملنع اجلرمية والعداةل اجلنائية ومجيع كياانت الأمم املتحدة واملنظامت ادلولية واال 

الأعضاء من أأال اختا  تدابري فعاةل  أأ  تواصل، دلى أأداء همام واليهتا، التنس يق والتعاو  مع ادلول

والعاملي، وكذكل تدعمي فعالية مكاركة الناس يف  لوطين واال قومييلوتصدي لوتحدايت املواهجة عىل الصعيد ا

عداد ادلراسات وصوغ الربامج وتنفيذها. شؤو  منع اجلرمية والعداةل اجلنائية، بوسائل  مهنا ا 

التحقيق  نؤكد جمددا أأ  مكتب الأمم املتحدة املعين ابخملدرات واجلرمية يظل رشياك أأساس يا -12

 اجلرمية والعداةل اجلنائية، ولتنفيذ أأحاكم هذا اال عال . تطوعاتنا يف ميدا  منع

الرابع عرش  كرحب مع التقدير ابلعرض املقدم من حكومة اليااب  الس تضافة مؤمتر الأمم املتحدة -13

 .2020ملنع اجلرمية والعداةل اجلنائية، ايذي س يعقد يف عام 

رته وفه  ته من حفاوة وكرم ضيافة، ومانعرب عن امتناننا العميق لقطر، شعبا وحكومة، ملا أأبد -14

 لومؤمتر اللالث عرش من مرافق ممتازة.
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شك ل الس ياسة اجلنائية ا حدى أأمه الس ياسات العمومية لدلوةل، خاصة يف جمال الوقاية من اجلرمية 

لنظام وماكحفهتا سواء عىل املس توى الوطين أأو ادلويل، كام تعترب من املنام الكربى لدلوةل لوحفاظ عىل ا

العام والأمن وسالمة الأشخاص واملمتواكت وضام  ممارسة احلقوق واحلرايت. فنيي متلل مجموعة من 

 الوسائل والتدابري اليت تتخذها ادلوةل يف جمال منع اجلرمية وحماربهتا.  

نكاؤها  ا   معامل الس ياسة اجلنائية تزنل عىل أأرض الواقع من خالل املكاريع واملؤسسات اليت يمت ا 

عدادها ملاكحفة اجلرمية والوقاية مهنا. والا  سرتاتيجيات اليت يمت ا 

وشكند التجربة املغربية مبسامهة وزارة العدل الفعاةل واملتواصةل يف وضع مضامني الس ياسة اجلنائية 

حداث مؤسسات اديدة  عداد مكاريع القوانني  ات الصةل ابمليدا  اجلنايئ وا  ورمس معاملنا من خالل ا 

 سات والأهجزة التقويدية يف ماكحفة اجلرمية والتصدي لنا. شساعد املؤس 

شلكت طفرة نوعية عىل  2017وابحلديث عن الس ياسة اجلنائية ببالدان، ميكن القول بأأ  س نة 

درب اال صالح العميق والكامل ملنظومة العداةل ببالدان، الس امي مع حتقق الاس تقالل املؤسسايت الاكمل 

 06طة رئاسة النيابة العامة لوس يد الوكيل العام لومكل دلى حممكة النقض بتارخي لوسوطة القضائية وشسومي سو

عامال ملقتضيات املادة  2017أأكتوبر  املتعوق ابلنظام الأسايس لوقضاة  106.13من القانو  التنظميي رمق  25ا 

 وصدور العديد من النصوص القانونية والتنظميية يف جمال العداةل اجلنائية. 

2.  

 

 إعالن تنزيل في المغربية الجنائية السياسة دور

 والعدالة الجريمة منع إدماج بشأن الدوحة

 المتحدة األمم أعمال جدول في االجتماعية

 االجتماعية للتحديات التصدي أجل من األوسع

 على القانون سيادة وتعزيز يةواالقتصاد

 الجمهور ومشاركة والدولي الوطني الصعيدين
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ت الس ياسة اجلنائية املغربية مبحطات متعددة شندت خاللنا تغريات وتطورات هامة مبا هذا وقد مر 

جيابيات وما جسل عوهيا من مالحظات حسب الظروف الس ياس ية والاجامتعية والاقتصادية  فهيا من ا 

ا عدة عوامل السائدة. غري أأ  الظرفية احلالية جتعل الس ياسة اجلنائية املغربية متر مبحطة ممتزية وفريدة أأموهت

 ومتغريات داخوية وخارجية ومرجعيات تختوفة اك  من أأمهنا:

  كوثيقة دس تورية نصت عىل العديد من 2011املالءمة مع مضامني دس تور املموكة لس نة ،

املس تجدات فامي خيص اجلانب التجرميي والعقايب، وما يرتبط بتعزيز حقوق املتقاضني الس امي ضامانت 

 ة احلقوق واحلرايت الفردية وامجلاعية احملامكة العادةل وحامي

  مسايرة التوهجات ادلولية املعمتدة ملاكحفة اجلرمية والوقاية مهنا، وكذا تقوية وتعزيز ضامانت احملامكة

العادةل وفق ما هو متعارف عويه دوليا ومكرس يف املواثيق ادلولية، خاصة تكل اليت صادقت عوهيا 

 يدة الرمسية.املموكة املغربية ومت نرشها ابجلر 

  تزنيل تخراات احلوار الوطين العميق والكامل ال صالح منظومة العداةل ايذي عاش ته بالدان عىل

 مدار س نتني 

  تزنيل توصيات هيئة اال نصاف واملصاحلة 

  مواكبة التغريات املفصوية واجلوهرية اليت شندهتا بالدان عىل مس توى منظومة العداةل خالل الآونة

لنا الأثر الكبري عىل الضوابط الناظمة لوس ياسة اجلنائية الوطنية بفعل حدث  الأخرية واليت اك 

 اس تقالل رئاسة النيابة العامة عن السوطة احلكومية امللكفة ابلعدل 

  الاس تفادة من الأنظمة والتجارب الناحجة والعريقة لوس ياسات اجلنائية املقارنة 

 ت فضىل يف جمال العداةل اجلنائية اعامتد ما أأرس ته الاجهتادات القضائية من ممارسا 

  تعزيز التعاو  ادلويل يف امليدانني الأمين والقضايئ والتقين، من أأال التصدي لظاهرة اجلرمية املنظمة

 والعابرة لوحدود.
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واستنادا ا ىل املرجعيات الوطنية وادلولية، ووعيا ابملتغريات والتحدايت السال  بسطنا، وابدلور 

ياسة اجلنائية يف رمس توهجات ادلوةل يف جمال ماكحفة اجلرمية والوقاية مهنا، فا   وزارة النام ايذي توعبه الس  

العدل تولهيا الاهامتم البالغ وجتعونا من أأولوايت براجمنا اال صالحية، وهو ما تربره التدابري املتخذة يف هذا 

عداد وبوورة  معامل الس ياسة اجلنائية اال طار سواء عىل مس توى ما مت اعامتده من ا جراءات فامي خيص ا 

وتوهجاهتا املس تقبوية، أأو عىل مس توى اال جراءات املتخذة فامي خيص وضع الضوابط الناظمة لوس ياسة 

عداد وتنفيذ وتقيمي وخاصة عىل مس توى ضبط العالقات بني اكفة  اجلنائية املغربية يف اكفة مراحونا من ا 

 املتدخوني فهيا.

مديرية الكؤو  اجلنائية والعفو ابلنظر لالختصاصات املس ندة  ويف هذا اال طار، وانطالقا من موقع

لنا يف ا طار املسامهة يف وضع برامج تكل الس ياسة اجلنائية، قامت ابختا  مجموعة من التدابري واال جراءات 

طار حتقيق س ياسة جنائية واحضة تتالءم مع الربانمج احلكويم احلايل، تضع يف صوب  انصبت مجمونا يف ا 

 أأهدافنا:

  حتقيق أأمن املواطن وسكينته وضام  سالمته وسالمة ممتواكته 

  احرتام حقوق اال نسا  وضام  احلرايت الفردية وامجلاعية وضام  احملامكة العادةل من خالل تعزيز

الضامانت القانونية اليت مت التنصيص عوهيا يف هذا اجملال عرب مجموعة من النصوص القانونية اليت مت 

طا  ر تفعيل مضامني ادلس تور اجلديد س هنا مؤخرا يف ا 

  مواكبة اجلنود املبذوةل من طرف احلكومة يف جمال ماكحفة الفساد وختويق احلياة العامة وماكحفة

 التطرف واجلرمية املنظمة وحامية الفئات اخلاصة اكلنساء والأطفال 

  ابلتصدي لنا ماكحفة اجلرمية مبصتو  أأشاكلنا ودراسة أأس باهبا ووضع اخلطط والربامج الكفيةل 

  جناز أأحباث يف املادة اجلنائية يف انتظار ا حداث املرصد الوطين لال جرام لرصد القيام بدراسات وا 

تطور اجلرمية وحتويل أأس باهبا وتقدمي احلوول واملقرتحات الكفيةل مبعاجلهتا ورفع توصيات هبذا الكأأ  

 ا ىل الس يد وزير العدل 
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 اية من اجلرمية ابلتنس يق مع تختو  املتدخوني يف الكأأ  املسامهة يف وضع اسرتاتيجية وطنية لووق

 اجلنايئ.

عال  ادلوحة بكأأ  الوقاية من اجلرمية والعداةل اجلنائية أأحد املراجع ادلولية اليت حرصت  هذا وميلل ا 

كام يك ل فرصة لتقيمي الس ياسة  الس ياسة اجلنائية املغربية عىل الاس تفادة مهنا والانسجام مع توهجاهتا،

نائية وقياس دراة مسايرهتا لومس تجدات والتطورات اليت يكندها قطاع العداةل اجلنائية ابلعامل والوقوف اجل 

عىل ماكمن القصور املسجةل واملامرسات الفضىل املعمتدة، ال س امي وأأ  الس ياسة اجلنائية ابتت تتعدى 

فس اهلموم وتعمتد نفس احلدود واخلصوصيات الوطنية ا ىل س ياسة جنائية عاملية أأو دولية تتقامس ن

عىل رأأسنا  ،الاسرتاتيجيات والأساليب بفضل ما تبذهل الآليات الأممية من هجود توحيدية وتقعيدية

 االتفاقيات ادلولية  ات الصةل ابمليدا  اجلنايئ.

ونبسط يف هذا اال طار اجلنود املبذوةل من طرف الس ياسة اجلنائية لومموكة املغربية يف سبيل تزنيل 

عال  ادلوحة بكأأ  الوقاية من اجلرمية والعداةل اجلنائية، عىل أأ  نسترشف مس تقبونا مضامني  وتوصيات ا 

 من خالل عرض ما بقي من توصيات يتعني بذل املزيد من اجلنود لتزنيونا عىل الواه الأمثل.
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في مجال إرساء سيادة الجهود المبذولة : أوال

والحريات ومراعاة حقوق اإلنسان  القانون

 لةوضمانات المحاكمة العاداسية األس

 

 دعم استقالل السلطة القاائية: -1

منه اس تقاللية السوطة القضائية عن  107يف الفصل  2011لقد كرس دس تور املموكة لس نة 

لهيا هممة حامية حقوق  السوطتني التنفيذية والترشيعية، ترس يخا الس تقالل القضاء ابعتباره اجلنة املوكوةل ا 

طار التطبيق العادل لوقانو .الأشخاص وامجلاع  ات وحرايهتم وأأمهنم القضايئ يف ا 

وهكذا اكنت الوثيقة ادلس تورية املنطوق الأسايس املواه لعمل السوطة احلكومية امللكفة ابلعدل من 

أأال املسامهة يف اس تقالل العداةل وتزنيل املقتضيات ادلس تورية يف الباب املتعوق ابس تقالل السوطة 

عداد عدة القضائية عىل أأ  رض الواقع وترمجته ا ىل ا جراءات موموسة من خالل اختا  عدة تدابري معوية وا 

 مكاريع قوانني.

بطفرة نوعية عىل درب  2018و 2017و 2016وقد متزي نكاط وزارة العدل خالل س نوات 

جناز الورش املتعوق بتوطيد اس تقال ل اال صالح العميق والكامل ملنظومة العداةل، جتىل يف اس تكامل ا 

السوطة القضائية، و كل من خالل صياغة النصوص القانونية اجملسدة لنذا الاس تقالل واحلرص عىل 

 ا خراهجا حلزي الوجود وفق مقاربة شكاركية ومندجمة.

عىل القانونيني التنظمييني املتعوقني ابجملوس  2016ولنذه الغاية، صادقت املؤسسة الربملانية س نة 

الأعىل لوسوطة القضائية
1
لنظام الأسايس لوقضاةوا 

2
، ومت نرشهام ابجلريدة الرمسية بعد حفص دس توريهتام من 

 طرف اجملوس ادلس توري.

                                                           
1 

املتعوق ابجملوس  100.13( بتنفيذ القانو  التنظميي رمق 2016مارس  24) 1437من جامدى الآخرة  14صادر يف  1.16.40ظنري رشي  رمق 

 .3143(، ص 2016أأبريل  14) 1437رجب  6بتارخي  6456عدد  الأعىل لوسوطة القضائية، منكور ابجلريدة الرمسية
2 

املتعوق ابلنظام  106.13( تنفيذ القانو  التنظميي رمق 2016مارس  24) 1437من جامدى الآخرة  14صادر يف  1.16.41ظنري رشي  رمق 

 .3160ص  (،2016أأبريل  14) 1437رجب  6بتارخي  6456الأسايس لوقضاة، منكور ابجلريدة الرمسية عدد 
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تنصيب صاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا لومجوس الأعىل  2017كام عرفت س نة 

رئاسة  من ادلس تور، وشسومي سوطة 115لوسوطة القضائية بتككيوته اجلديدة املنصوص عوهيا يف الفصل 

النيابة العامة لوس يد الوكيل العام لومكل دلى حممكة النقض بصفته الرئيس اجلديد لونيابة العامة طبقا 

 املتعوق ابلنظام الأسايس لوقضاة. 106.13من القانو  التنظميي رمق  25ملقتضيات املادة 

لوسوطة القضائية  واعتبارا لوس ياق العام والظرفية الزمنية اليت مت فهيا تنصيب اجملوس الأعىل

واس تقالل النيابة العامة، فقد أأخذت وزارة العدل عىل عاتقنا منذ اليوم الأول لنذا التنصيب مسؤولية 

مرافقة ومواكبة هذا التحول املؤسسايت، وشسنيل معوية انتقال الكأأ  القضايئ لوسوطة القضائية اجلديدة ب ل 

ا القيام بعمونا عىل أأمكل واه، و كل بتنس يق اتم مع انس يابية، وتوبية احتيااات هذه السوطة ليتس ىن لن

الرئيس املنتدب لومجوس الأعىل لوسوطة القضائية والوكيل العام لومكل دلى حممكة النقض، ويف هذا اال طار 

 مبا ييل: وزارة العدلقامت 

 حاةل واثئق وموفات وأأرش ي  اجملوس الأعىل لوقضاء لومجوس الأعىل لوسوطة القضائية مب قره نقل وا 

من القانو   117اجلديد مبارشة بعد تنصيب االةل املكل لومجوس اجلديد تطبيقا ملقتضيات املادة 

 التنظميي املتعوق ابجملوس الأعىل لوسوطة القضائية 

  عقد اجامتع بني الس يد وزير العدل من هجة والس يد الرئيس املنتدب لومجوس الأعىل لوسوطة

 دلى حممكة النقض من هجة أأخرى، بعد تنصيب اجملوس، القضائية والس يد الوكيل العام لومكل

خصص لتحديد احتيااات السوطة اجلديدة من الناحية البرشية والتقنية والووجستيكية واملالية 

 والعمل عىل توفريها من طرف الوزارة 

  عداد مقر مؤقت لومجوس الأعىل لوسوطة القضائية وجتنزيه مبا حيتااه من وسائل العمل  ا 

  قامت ، 2017يونيو  25لوتعواميت املوكية السامية الواردة يف بالغ ادليوا  املويك املؤرخ يف تنفيذا

الوزارة ابتفاق مع الس يد الوكيل العام لومكل دلى حممكة النقض بتوفري مقر الئق لرئاسة النيابة 

 العامة وجتنزيه ب ل الوسائل التقنية والووجستيكية الرضورية 
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 اسة النيابة العامة لمتكيهنا من املوارد املالية الالزمة لتس يري مرافقنا وضع مزيانية فرعية لرئ 

  عداد القانو  رمق املتعوق بنقل اختصاصات وزير العدل ا ىل الس يد الوكيل العام لومكل  33.17ا 

دلى حممكة النقض بصفته رئيسا لونيابة العامة
1
  

 شارة اجمل وس الأعىل لوسوطة القضائية ورئاسة وضع عدد من املوظفني التابعني لنذه الوزارة رهن ا 

عال  بفتح ابب التسجيل يف واه املوظفني  النيابة العامة لوعمل هبام، و كل من خالل ا صدار ا 

 .2017ش تنرب  13بتارخي 

   ا خراج النص التنظميي املتعوق ابلنيئة املكرتكة بني اجملوس الأعىل لوسوطة القضائية والوزارة

يق يف جمال اال دارة القضائيةامللكفة ابلعدل بكأأ  التنس  
2
والرشوع يف عقد عدة اجامتعات  

 تنس يقية.

ومن ابب التوضيح، فا   هذا الاس تقالل ايذي تبوور بنقل سوطات وزير العدل املرتبطة ابال رشاف 

لوكيل العام لومكل دلى حممكة النقض بصفته رئيسا لونيابة العامة مل يؤثر عىل ا ىل اعىل معل النيابة العامة 

ورمس معامل ور النام ايذي تضطوع به وزارة العدل داخل مكند العداةل بك ل عام ويف جمال حتيني ادل

الس ياسة اجلنائية الوطنية بك ل خاص  ا   شسامه السوطة احلكومية امللكفة ابلعدل، ا ىل اانب اجملوس 

مقاربة شكاركية قامئة عىل  الأعىل لوسوطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، يف تطوير الس ياسة اجلنائية، وفق

التنس يق املمثر، لك يف حدود اختصاصاته، ومبا ال ميس اس تقالل السوطة القضائية ويضمن تواز  السوط 

 وتعاوهنا، طبقا لوفصل الأول من دس تور املموكة.

                                                           
1
املتعوق بنقل اختصاصات السوطة  33.17( بتنفيذ القانو  رمق 2017أأغسطس  30) 1438 ي احلجة  8صادر يف  1.17.75ظنري رشي  رمق  

منكور  ،امةاحلكومية امللكفة ابلعدل ا ىل الوكيل العام لومكل دلى حممكة النقض بصفته رئيسا لونيابة العامة وبسن قواعد لتنظمي رئاسة النيابة الع

 .5155( ص 2017سبمترب  18) 1438 و احلجة  27بتارخي  6605ابجلريدة الرمسية عدد 
2
( 2019يونيو 17) 1440من شوال  13صادر يف  712.18قرار مكرتك لورئيس املنتدب لومجوس الأعىل لوسوطة القضائية ووزير العدل رمق   

عىل لوسوطة القضائية والوزارة امللكفة ابلعدل بكأأ  التنس يق يف جمال اال دارة بتحديد تأألي  واختصاصات النيئة املكرتكة بني اجملوس الأ 

 .4792( ص 2019يوليو  04) 1440بتارخي فاحت  ي القعدة  6792القضائية، منكور ابجلريدة الرمسية عدد 
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 فا  ا اك  تنفيذ الس ياسة اجلنائية اليوم من الاختصاصات احلرصية لرئيس النيابة العامة، فا   حتييهنا

وحتديد ورمس معاملنا الرئيس ية يبقى من الأدوار الطالئعية اليت تقوم هبا وزارة العدل، من خالل مديرية 

 الكؤو  اجلنائية والعفو، عىل اعتبار أأهنا جزء ال يتجزأأ من الس ياسات العمومية لدلوةل.

ية يف خوق ويف انتظار خروج املصوحة املذكورة ا ىل حزي الوجود، رشعت هذه املديرية بصورة فعو 

جسور التواصل مع رئاسة النيابة العامة، ومتكنت خالل هذه الس نة من تنس يق التعاو  معنا يف مواضيع 

طار  عداد مرشوع منكور مكرتك حول شسنيل اس تخالص املبالغ املالية يف ا  جنائية متعددة من بيهنا ا 

كراه البدين، ابال ضافة ا ىل التنس يق يف جمال اال دارة القضائ  حاةل حاالت التبويغ عن الرشوة مسطرة اال  ية وا 

املتوصل هبا عرب الرمق الأخرض لووزارة ا ىل رئاسة النيابة العامة الختا  املتعني بكأأهنا، فضال عن تبادل 

، وتدبري بعض اال شاكالت العموية املطروحة املعوومات واملعطيات الرمقية املرتبطة مبجال العداةل اجلنائية

آليات الت  عاو  القضايئ ادلويل يف امليدا  اجلنايئ.خاصة عىل مس توى أ

 تعزيز حماية الحقوق والحريات  -2

يعترب موضوع احملامكة العادةل والضامانت املتعوقة هبا يف امليدا  اجلنايئ من أأمه الانكغاالت احلقوقية 

 يف عرصان احلارض، و كل الرتباطنا بقضااي ابلغة احلساس ية، تنصب عىل حقوق أأصيةل وجوهرية، يف

 مقدمهتا احلق يف احلياة والأمن والسالمة واحلرية والكرامة اال نسانية.

طار  ال يف ا  فاحلقوق املكفوةل دس توراي لوكصص املتابع عىل  مة قضية ما رصيد ال ميكن النيل مهنا ا 

جراءات كفيةل برعاية وصيانة كرامته اال نسانية.  الرشعية والقانو  ويف نطاق مسطرة وا 

ءات هو الوس يةل الوحيدة اليت تضمن حسن ترصي  العداةل وابلتايل حتديد ويبقى قانو  اال جرا

سوطات اجلنات القضائية واختصاصاهتا وحقوق الكصص املتابع وس بل حاميته من تعس  تكل السوطات 

 وخرقنا ملبادئ العدل واال نصاف. 

نسا  من التعس  ويك ل احلق يف حمامكة عادةل أأحد الأمعدة الأساس ية دلوةل القانو  ومحلاية اال  

والكطط والمتيزي والاعتداء، يذكل حظي هذا احلق مباكنة خاصة كرس هتا الصكوك ادلولية املرتبطة حبقوق 
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اال نسا  من اال عال  العاملي حلقوق اال نسا  مرورا ابلعند ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية وصوال 

 القواعد واملبادئ ادلولية  ات الصةل حبقوق اال نسا .ا ىل اتفاقية مناهضة التعذيب وغريها من اال عالانت و 

واملموكة املغربية ابعتبارها عضوا نك يطا يف اجملمتع ادلويل، شسعى حنو بناء رصح جممتع تصا  فيه حرية 

الأفراد ويتحقق فيه الاس تقرار وحتمى فيه املصوحة العامة، فقد نص دس تورها يف صوب ديباجته عىل أأ  

تعند ابلزتام ما تقتضيه مواثيق املنظامت ادلولية من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد املموكة املغربية ت 

شكبهتا حبقوق اال نسا  كام يه متعارف عوهيا عامليا كام توزتم حبامية منظومة حقوق اال نسا  واال سنام يف 

طار وفاء ا ملغرب ابلزتاماته تطويرها مع مراعاة الطابع الكوين لتكل احلقوق وعدم قابويهتا لوتجزيء، ويف ا 

ادلولية  ات الصةل حبقوق اال نسا  خاصة مهنا تكل املتعوقة ابلعداةل اجلنائية وضامانت احملامكة العادةل، فقد 

حرص عىل ا حداث مجموعة من املؤسسات اليت تعترب من راكئز دوةل احلق والقانو ، وكذا ا صدار قوانني 

 اختاره املغرب.اديدة أأو تعديل قوانني أأخرى تالمئ التواه ايذي 

 ضامانت احملامكة العادةل يف القانو  اجلنايئ: -أأ 

يه ضامانت كرسنا القانو  اجلنايئ املغريب عىل غرار ابيق دول العامل  ات املزية ادلميقراطية، ا   

وفر املرشع املغريب من خاللنا أأسس احملامكة العادةل لاكفة أأفراد اجملمتع، وهذه الضامانت تأأخذ يف حقيقهتا 

نسا .ص  ورة مبادئ أأساس ية نصت عوهيا املواثيق ادلولية واعتربهتا أأصيةل لال 

وأأمه املبادئ اليت وردت ابلقانو  اجلنايئ واليت تزيك ضامانت احملامكة العادةل ميكن أأ  نورد ما 

 ييل:

 : مبدأأ الرشعية اجلنائية -

ال بنص، أأقره الفصل  املموكة املغربية  من دس تور 23مبدأأ عاملي أأساسه ال جرمية وال عقوبة ا 

ايذي ااء فيه " ال يوق القبض عىل أأحد وال يعاقب ا ىل يف الأحوال وحسب اال جراءات املنصوص 

عوهيا يف القانو  ". وأأكده الفصل اللالث من القانو  اجلنايئ ايذي ااء فيه: " ال يسوغ مؤاخذة أأحد عن 

 ها القانو ".فعل ال يعد جرمية برصحي القانو  وال معاقبته بعقوابت مل يقرر
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مفبدأأ الرشعية يوزم املرشع ببيا  اجلرامئ وحتديد عقوابهتا ليكو  أأفراد اجملمتع عىل بينة هبا كام أأ  

من شأأ  وجود النص اجلنايئ تعزيز الاطمئنا  النفيس دلى الكصص ايذي خيىش عىل نفسه من 

ملؤسسة لومحامكة العادةل يف تعسفات السوطة، وبذكل فنذا املبدأأ يك ل ركزية أأساس ية من بني الراكئز ا

 الترشيع املغريب.

 عدم رجعية القواعد اجلنائية املوضوعية:  -

مبدأأ عدم رجعية القواعد اجلنائية املوضوعية وليد لتطبيق مبدأأ الرشعية اجلنائية ومتصل به،  

عىل ما  جفوهره يمكن يف قاعدة "عدم رساي  القواعد اجلنائية املوضوعية عىل املايض"، أأي عدم رسايهنا

مت من أأفعال اكنت مباحة قبل نفا ه والعمل به، أأو املعاقبة عوهيا بعقوابت أأشد من العقوابت اليت اكنت 

 الزما . اجلنايئ يفمقررة لنا يف القانو  ايذي ارتكبت يف ظهل، وهو ما يعرف بتطبيق القانو  

ر املغريب يف فصهل وهذا املبدأأ نص عويه اال عال  العاملي حلقوق اال نسا  كام كرسه ادلس تو 

السادس من خالل تأأكيده عىل أأنه ليس لوقانو  أأثر رجعي وهو نفس ما أأكده الفصل الرابع من القانو  

اجلنايئ املغريب ايذي ااء فيه "ال يؤاخذ أأحد عىل فعل مل يكن جرمية مبصتو  القانو  ايذي اك  ساراي 

 وقت ارتاكبه".

 امكة عادةل  القانو  الواجب التطبيق ودوره يف ضام  حم -

ال يكفي العتبار الفعل جرمية أأ  يواد نص جيرمه ويعاقب عويه وقت ارتاكبه بل جيب ابال ضافة 

ا ىل  كل أأ  يكو  هذا النص هو الواجب التطبيق يف ماك  ارتاكب الفعل وا  يكو  اجلاين خاضعا 

 لسوطانه وأأ  يكو  القايض موزما بتطبيقه.

ليه تطبيق القانو  اجلنايئ، وا  ا اكنت فاحرتام هذا املبدأأ يس توزم بيا  ا  لنطاق املاكين ايذي ميتد ا 

قومي  قوميية القانو  اجلنايئ" اليت جتعل القانو  ساراي عىل اال  أأمه قاعدة معمتدة يف هذا التطبيق يه "ا 

ايذي متارس فيه ادلوةل س يادهتا بغض النظر عن انس ية الفاعل كام أأكد عىل  كل الفصل العارش من 

قومي املموكة من القانو  ا جلنايئ ايذي ااء فيه " يرسي الترشيع اجلنايئ املغريب عىل لك من يواد اب 
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وطنيني وأأاانب وعدميي اجلنس ية مع مراعاة الاس تثناءات املقررة يف القانو  العام والقانو  ادلويل"، 

 كل كنتيجة  وهنا جتدر اال شارة ا ىل  أأ  ادلول مل تعد تمتسك باكمل س يادهتا يف هذا اجملال ويأأيت

النتكار اجلرمية املنظمة واجلرامئ اال رهابية اليت أأصبحت تفرض عوهيا هنج أأسووب التعاو  ملاكحفة هذه 

اجلرامئ والتفكري يف اعامتد مبادئ اديدة ممكةل ملبدأأ اال قوميية من قبيل "مبدأأ خشصية القانو  اجلنايئ" 

لهيا اكس تثناء من و"مبدأأ عينية القانو  اجلنايئ" وكذا "مبدأأ عاملية الق انو  اجلنايئ"، واليت ينظر ا 

 الأصل.

 ضامانت احملامكة العادةل من خالل قانو  املسطرة اجلنائية: -ب

ا   قانو  املسطرة اجلنائية ابعتباره قانوان يضبط ا جراءات احملامكة اجلنائية ال ميكنه أأ  يس توعب لك 

لأ  تكل احلقوق تختوفة ومتنوعة وبعضنا بعيد لك البعد احلقوق اليت قررهتا املواثيق ادلولية حلقوق اال نسا ، 

 عن اهامتم قانو  اال جراءات اجلنائية.

وعىل سبيل امللال فا   حقوقا وحرايت أأساس ية كحرية التعبري وحرية العقيدة وحق تأأسيس امجلعيات 

غريب، وأأفرد لنا القانو  والنقاابت واملكاركة يف احلياة العامة واملساواة أأمام القانو ، قد تضمهنا ادلس تور امل

نصوصا خاصة يه قوانني احلرايت العامة )الصحافة، امجلعيات والتجمعات والنقاابت( ابال ضافة لوقوانني 

 الانتخابية اخملتوفة.

كام أأ  بعض احلقوق الأخرى وردت يف قوانني املوضوع مكبدأأ عدم رجعية القانو  ايذي ورد يف الفصل 

بتارخي  23.98ف الاعتقال اليت تضمهنا القانو  املنظم لوسجو  )القانو  رمق من القانو  اجلنايئ وكظرو 3

 (.1999أأغسطس  28

ونعرض فامي ييل أأمه حقوق اال نسا  املتعوقة بقانو  اال جراءات اجلنائية وال س امي مقتضيات احملامكة 

طار حام ية احلرايت الكصصية العادةل اليت تقوم عىل توفر مجةل من اال جراءات اليت تمت هبا ادلعوى يف ا 

 وغريها من حقوق اال نسا  املتعوقة هبا.
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 قرينة الرباءة:  -

تعد قرينة الرباءة من املبادئ الكونية يف احملامكة العادةل وقد نصت عوهيا املواثيق ادلولية ا   مت 

 2الفقرة  14من اال عال  العاملي حلقوق اال نسا  ويف املادة  11التأأكيد عوهيا يف الفقرة الأوىل من املادة 

من العند ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية، وتقرر املادات  بأأ  لك مهتم جبرمية يعترب بريئا ا ىل 

طار حمامكة عادةل. وهو نفس املبدأأ ايذي أأكده ادلس تور املغريب من خالل  دانته قانوان يف ا  حني ثبوت ا 

قرينة الرباءة" بصياغة مكاهبة ملقتضيات املادة أأيضا قانو  املسطرة اجلنائية "  وكرسه 119و 23الفصوني 

" لك مهتم أأو مكتبه فيه ابرتاكب من اال عال  العاملي حلقوق اال نسا ، فنصت املادة الأوىل منه بأأ : 11

دانته قانوان مبقرر مكتسب لقوة اليشء املقيض به، بناء عىل حمامكة عادةل  جرمية يعترب بريئا ا ىل أأ  تلبت ا 

 ضامانت القانونية ".تتوفر فهيا لك ال

 ضامانت مرحةل البحث المتنيدي: -1-ب

آلنا، يذكل وجب  تعترب مرحةل البحث المتنيدي املرحةل اليت حتدد مس تقبل احملامكة ووهجهتا ومأ

توفري لك الضامانت الفعوية اليت حتمي حق املهتم خاللنا واحرتام رشوط ومس توزمات احملامكة العادةل وفقا 

 وميكن ا جامل أأمه هذه الضامانت فامي ييل:لومعايري ادلولية، 

 حرية التنقل: -

من العند  12من اال عال  العاملي حلقوق اال نسا  واملادة  13مت النص عىل هذا احلق مضن املادة 

 ادلويل لوحقوق املدنية والس ياس ية.

ن وقد أأاتح قانو  املسطرة اجلنائية لوقضاء أأ  حيد من حرية تنقل املهتم مبقتىض أأمر صادر ع

غالق احلدود يف حقه وحسب جواز سفره ملنعه من  النيابة العامة خالل مرحةل البحث المتنيدي يقيض اب 

مغادرة البالد طيةل البحث المتنيدي ايذي ينبغي أأ  ينهتيي خالل أأال شنر واحد عىل أأكرث تقدير ما مل 

 (.49و 40يكن املهتم نفسه هو املتسبب فــي تأأخيـر البحـث )املادات  
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قامة أأو منع كام مي كن لقايض التحقيق ا غالق احلدود وحسب جواز السفر أأو حتديد ماك  اال 

قامته يف ماك  معني  الكصص املوضوع حتت املراقبة القضائية من التنقل لبعض املناطق أأو حرص ا 

 (.161)املادة 

منا قررت ملصوحة سري العداةل اجلنائية اليت هتدف محلاية ا لنظام وبدهييي أأ  هذه اال جراءات ا 

العام، ويذكل فا   هذا القيد ايذي وضعه املرشع عىل حرية التنقل داخل البدل وخاراه ال خيال  

 من العند ادلويل لوحقوق املدنية والس ياس ية.  12مقتضيات الفقرة اللاللة من املادة 

تيح واجلدير ابيذكر أأ  ادلس تور املغريب يكفل حرية التجول والاس تقرار جبميع أأرااء املموكة وي 

 من ادلس تور(.  24لوقانو  أأ  يضع حدودا ملامرسة هذا احلق )الفصل 

فراد :  -  حرمة احلياة اخلاصة للأ

من العند ادلويل لوحقوق املدنية والس ياس ية التدخل التعسفي  17اال عال  ومن  12متنع املادات  

فراد وال س امي يف سكنامه ومراسالهتم أأو اال ساءة ا ىل رش   فنم واعتبارمه ومسعهتم . يف احلياة اخلاصة للأ

وقد تبىن املرشع املغريب نفس الضامانت ا   قررها قانو  املسطرة اجلنائية كام هو الكأأ  ابلنس بة 

عنه وعند تعذر  كل  ما ينوبلوتفتيش، ا   أأكد عىل رضورة حضور املكتبه فيه معوية تفتيش مزنهل أأو 

 هل حلضور معوية التفتيش كام فرض رضورة لزوم اس تدعاء ضابط الرشطة القضائية لكاهدين غري اتبعني

احرتام التوقيت القانوين احملدد لتفتيش املنازل ورتب عىل عدم احرتام اال جراءات املنصوص عوهيا قانوان 

فراد مبنع  لعموية التفتيش بطال  احملرض املنجز عىل ضوء  كل، كام نص عىل دمع حامية احلياة اخلاصة للأ

مل أأصفادا  ومنع لك تصوير أأو شسجيل ابجلوسات دو  ا    الرئيس تصوير لك خشص معتقل أأو حي

 (. 303وعاقب عىل نرش صور املعتقوني دو  ا  هنم )املادة 

وابملقابل فقد أأدخل قانو  املسطرة اجلنائية قيدا  اديدا  عىل حرية املراسالت يمتلل يف السامح 

ائل االتصال عن بعد، وشسجيونا وأأخذ نسخ ابلتقاط املاكملات الناتفية واملراسالت املوهجة بواسطة وس

مهنا وجحزها ا  ا اكنت اجلرمية موضوع البحث متس بأأمن ادلوةل أأو تتعوق ابلعصاابت اال جرامية أأو ابلقتل 
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أأو التسممي أأو ابالختطاف وأأخذ الرهائن أأو بزتيي  أأو تزوير النقود أأو س ندات القرض العام أأو 

وحة وايذخرية واملتفجرات أأو ابالختطاف أأو بأأخذ الرهائن أأو حبامية ابخملدرات واملؤثرات العقوية أأو الأس

 الصحة.

قد حددت رشوط وشلكيات تنفيذ هذا اال جراء  116ا ىل  109ويف لك الأحوال فا   املواد من 

 برصامة متناهية.

آليات لووقاية منه حظر التعذيب -  :ووضع أ

  أأنه :نصت املادة اخلامسة من اال عال  العاملي حلقوق اال نسا  عىل

نسانية أأو احلاطة  "ال جيوز ا خضاع أأحد لوتعذيب وال لومعامةل أأو العقوبة القاس ية أأو الالا 

 ابلكرامة".

 كام نصت املادة السابعة من نفس اال عال  عىل أأنه:

نسانية أأو همينة..."   "ال جيوز ا خضاع أأي فرد لوتعذيب أأو معامةل ٌقاس ية أأو غري ا 

اءة مقتضيات قانو  املسطرة اجلنائية اليت متنع اس تعامل ا   هذا املبدأأ يستك  من خالل قر 

عطاء اال ماكنية دلفاع املعين ابلأمر  العن  أأثناء فرتة الوضع حتت احلراسة النظرية خاصة من خالل ا 

وتوقائيا من طرف قايض التحقيق أأو بطوب من املهتم أأو  (،74_73اللامتس ا جراء حفص طيب )املادات  

 (.134_88حماميه )املادات  

ضفاء  كام أأىت مرشوع قانو  املسطرة اجلنائية بأأفاكر اديدة من شأأهنا الوقاية من التعذيب، وا 

 مزيد من املصداقية عىل ا جراءات البحث، نذكر من بيهنا:

خضاع الكصص املوضوع حتت احلراسة النظرية لفحص طيب بعد  - لزام ضابط الرشطة القضائية اب  ا 

شعار النيابة العامة، ا  ا الحظ ع  آاثرا شس تدعي  كل. ويكار لنذا ا  ويه مرضا أأو عالمات أأو أ

اال جراء ابحملرض وبسجل احلراسة النظرية، ويضاف التقرير الطيب املنجز ا ىل احملرض احملال عىل 

 ( 67النيابة العامة ) املادة 
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خضاع املكتبه فيه ا ىل حفص طيب يف حاةل ما ا  ا طوب مهنا  كل أأو عاينت - لزام النيابة العامة اب   ا 

آاثرا تربر ا جراء حفص طيب، حتت طائةل اعتبار اعرتاف املهتم املدو  يف حمرض الرشطة  بنفسنا أ

جراء الفحص الطيب ا  ا اك  قد طوبه املهتم أأو دفاعه ) املادات     73القضائية ابطال يف حاةل رفض ا 

 ( 74-1و

مت بعد اكهتاء التنصيص عىل بطال  لك ا جراء يتعوق بكصص موضوع حتت احلراسة النظرية، ا  ا  -

املدة القانونية لوحراسة النظرية أأو بعد المتديد املأأ و  به قانوان، مع عدم مشول البطال  

 ( 82و 67-2ابال جراءات الأخرى اليت متت خالل الفرتة القانونية لوحراسة النظرية )املادات  

بوغ ابعتقال تعسفي أأو  وجوب قيام الوكيل العام لومكل أأو تلكي  من يقوم بزايرة أأماكن اال يداع ا  ا -

 (.45معل حتمكي ) املادة 

 احلق يف االتصال مبحام : -

الفقرة اللاللة من العند ادلويل لوحقوق املدنية والس ياس ية بأأنه ل ل مهتم أأ  يعطى  14أأقرت املادة 

 من الوقت والتسنيالت ما يكفيه ال عداد دفاعه واالتصال مبحام خيتاره بنفسه.

ماكنية االتصال مبولكه املوضوع رهن  وقد أأاتح قانو  املسطرة اجلنائية املغريب اجلديد لومحايم ا 

 (.66احلراسة النظرية يف ظروف تكفل رسية املقابةل )املادة 

وبعد اكهتاء البحث المتنيدي يمتتع الظنني أأثناء مرحةل مثوهل أأمام النيابة العامة ابحلق يف الاس تعانة 

( حيث ينبغي عىل مملل النيابة العامة  74( أأو اجلنح ) املادة  73ة مبحام سواء ابلنس بة لوجناايت ) املاد

نه يعني هل  أأ  يكعر املهتم قبل استنطاقه حبقه يف تنصيب حمايم حاال، وا  ا اك  الأمر يتعوق جبناية فا 

 من طرف رئيس غرفة اجلناايت. حمام توقائيا

ماكنه :   ومت تفعيل دور احملايم خالل هذه املرحةل فأأصبح اب 

   الامتس ا جراء حفص طيب عىل مولكه 
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   ثبااتت كتابية  اال دالء نيابة عنه بواثئق أأو ا 

  .عرض تقدمي كفاةل مقابل ا طالق رساحه ا  ا تعوق الأمر ابملتابعة من أأال جنحة 

 الاس تعانة مبرتمج : -

  من العند حق املهتم يف التوفر عىل مساعدة جمانية لومرتمج ا  ا اك 14من املادة  9أأقرت الفقرة 

 غري قادر عىل فنم الوغة املس تعمةل يف احملمكة أأو املتحدث هبا.

 (.21وقد نص قانو  املسطرة اجلنائية عىل هذا احلق أأثناء مرحةل البحث المتنيدي )املادة 

 ضامانت احملامكة العادةل أأثناء مرحةل التحقيق اال عدادي:  - 2-ب

وركزية هممة يف حتقيق احملامكة العادةل ا   يعترب التحقيق اال عدادي دعامة أأساس ية حلقوق اال نسا 

يعمتد عويه ال ضفاء الرشعية عىل الأحباث اجلنائية ملا يوفره لومهتم من ضامانت وملا يتيحه من ضامانت 

حاةل العديد من املك به فهيم عىل احملامكة.  لدلفاع شساعد عىل تاليف ا 

 احلق يف احلرية ومنع الاعتقال التعسفي : -

من العند ادلويل لوحقوق  1فقرة  9من اال عال  العاملي حلقوق اال نسا  و 9دتني مت النص يف املا

 املدنية والس ياس ية عىل حظر لك اعتقال تعسفي. 

من القانو  املسطرة اجلنائية ا ىل التنصيص عىل أأ  لك قاض أأو موظ   148وقد  هبت املادة 

بقائه فيه عن قصد، يتع بقاء مهتم يف السجن أأو يسمح اب  رض لوعقوابت املقررة لالعتقال التعسفي. يأأمر اب 

 .231ا ىل  225وهذه العقوابت نص عوهيا القانو  اجلنايئ يف الفصول من 

 احلق يف ادلفاع: -

يف حاةل عرض املهتم عىل قايض التحقيق، فا   هذا الأخري يكعره فور مثوهل أأمامه لأول مرة حبقه 

قيق يعني هل بناء عىل طوبه حماميا ملؤازرته، كام يف اختيار حمايم، وا  ا مل يس تعمل حقه فا   قايض التح 

 (.140ا ىل  134حيق لومحايم حضور اال جراءات واالتصال ب ل حرية مبولكه )املادة 
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 احلق يف طوب اال فراج :  -

من العند ادلويل لوحقوق املدنية والس ياس ية  9مت النص عىل هذا احلق يف الفقرة الرابعة من املادة 

اجلنائية املغريب كحق اثبت لومهتم املعتقل ايذي ميكنه طوب الرساح املؤقت يف وكرسه قانو  املسطرة 

 (.  179لك وقت ) املادة 

كام أأ  القانو  املذكور قد جعل الأمر ابال يداع يف السجن الصادر عن قايض التحقيق قابال  

 (. 223لالس تئناف )املادة 

 ضامانت احملامكة العادةل أأثناء مرحةل احملامكة: -3-ب

ما ابال دانة أأو الرباءة، وقد  تعد مرحةل احملامكة الفرتة الهنائية ابلنس بة لومهتم من خاللنا يتقرر مصريه ا 

قررت أأغوب االتفاقيات ادلولية املنمتة حبقوق اال نسا  حق املهتم يف حمامكة عادةل رسيعة وكزهية، كام أأ  

 من أأمهنا ما ييل: املرشع املغريب تبىن هذه الضامانت وكرسنا خالل هذ املرحةل،

 حممكة تختصة ومس تقةل: -

نسا  احلق عىل قدم املساواة حلقوق اال نسا  عىل أأنه: "  العامليمن اال عال   10تنص املادة  ل ل ا 

التامة مع الآخرين يف أأ  تنظر قضيته أأمام حممكة كزهية نظرا عادال عونيا لوفصل يف حقوقه والزتاماته وأأية 

ليه من العند ادلويل لوحقوق املدنية  14اء يف الفقرة الأوىل من املادة "، وا هتمة جنائية تواه ا 

الناس سواء أأمام القضاء ومن حق لك فرد أأ  تكو  قضيته حمل نظر منص  وعوين والس ياس ية أأ :" 

 ". من قبل حممكة تختصة مس تقةل حيادية منكأأة حبمك القانو 

مـن دسـ تور املموكـة،  107الفصـل  ويعد مبدأأ اس تقالل القضاء ابملغرب مبدأأ دس توري نص عويه

كام أأ  املكل هو الضامن الس تقالل السوطة القضائية، وهو بذكل قد وضع يف أأعىل مرتبة قانونيـة شسـمو 

درااه ابلقوانني الأخرى ومهنا قانو  املسطرة اجلنائية.   به عن لك مناقكة مبدئية من حيث وجوب ا 

تقالل القضاة يف أأحاكهمم ونص عـىل أأ  القـايض ورمغ  كل فا   قانو  املسطرة اجلنائية قد دمع اس  

 (.286حيمك حسب اقتناعه الصممي ) املادة 
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 العونية: -

مـن العنـد ادلويل لوحقـوق املدنيـة والس ياسـ ية، وأأابحـت خرقـه  14مت النص عىل املبدأأ يف املـادة 

اازة استبعاد الصحافة وامجلنور من احملامكة أأو من جزء مهنا لأس باب تتعوق ابلأ  خالق أأو النظام و كل اب 

العام أأو الأمن الوطين يف جممتع دميقراطي أأو ا  ا تطوبت  كل حاميـة احليـاة اخلاصـة لأطـراف القضـية أأو 

ال ا  ا اقتضت خالف  كل مصوحة الأحداث أأو  لصاحل العداةل، عىل أأ  يمت النطق ابحلمك بكيفية عونية، ا 

 كن ا صدار احلمك يف اوسة رسية.تعوق الأمر مبنازعات زوجية أأو ابلوصاية عىل الأطفال فمي

املـادة كام هنج قانو  املسطرة اجلنائية نفس الأسووب واختذ من عونية احملامكة قاعدة أأساسـ ية تبنهتـا 

 منه حتت طائةل البطال  وهو أأقىس جزاء تقرره القوانني اال جرائية. 300

 كام مت تقرير اس تثناءات عىل هذه يف العونية و كل يف احلاالت التالية: 

  م  هتوحرما صوان  خلصوصياهتميف قضااي الأحداث اجلاحنني 

  ا  ا اعترب رئيس اجلوسة حضور الأحداث غري مناسب أأمكنه أأ  يأأمر مبنعنم من احلضور

 (  301)املادة 

  ا  ا اعتربت احملمكة أأ  العونية شك ل خطرا  عىل الأمن أأو الأخالق، قررت مناقكة القضية

 (  302يف اوسة رسية ) املادة 

  آالت التصوير أأو التسجيل أأو اال رسال أأو الالتقاط أأو االتصال اخملتوفة ال حيق اس تعامل أ

ال بـــا    مـن الرئيــس )املادة   ق.م.ج(. 303بقاعة اجلوسات أأو أأي ماك  جيري به حتقيق قضايئ ا 

 احلضورية:  -

الس ياسـ ية مبـدأأ  واملدنيـة مـن العنـد ادلويل لوحقـوق  14مـن املـادة  3أأقر البند  "د"  من الفقرة 

 العادةل. أأساس ية لومحامكةاحلضورية كقاعدة 

 وقد تبىن قانو  املسطرة اجلنائية هذا املبدأأ بصفة أأساس ية يف احملامكة و كل يف جمالني:
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 أأوال: حضور املهتم وابيق الأطراف يف احملامكة:    

 ا املعىن يف عدة مواد يعترب حضور املهتم هو املبدأأ لومحامكة يف القانو  املغريب، وقد ورد هذ

 . 306و  305، 304من بيهنا املواد: 

  عىل شسومي الاس تدعاء ابحلضور لومهتم ولبايق الأطراف  308نصت املادة 

  عىل حضور الأطراف خشصيا ما مل تعفنم احملمكة من احلضور  311نصت املادة 

  عىل أأنه يتعني عىل لك مهتم أأ  حيرض ابجلوسة  312نصت املادة 

  املرشع بعض الاس تثناءات عىل مبدأأ احلضورية و كل يف احلاالت التالية كام أأقر:  

 بنـــاء عوـى طوبه  ا  ا أأعفت احملمكــــــة املهتـم مـــن احلضور 

  (   314من املادة  2)الفقرة 

  ا  ا توصل ابالس تدعاء خشصيا ومل يربر ختوفه بعذر مرشوع 

  برفض مطالبه يف كزاع عارض، أأو بعد ا  ا أأعون عن انسحابه بعد صدور حمك متنيدي قىض

 مناقكة هتمة واحدة وقبل مناقكة ابيق الهتم املتابع من أأاونا.

آليـة مـن  كام أأقر القانو  املغريب احملامكة الغيابية واملسطرة الغيابيـة يف القضـااي اجلنائيـة ، وهـام جمـرد أ

آليات العداةل مت مبوجهبا زجر مرتكيب الأفعال اجلرمية دو  املساس مب   بدأأ احلضور.أ

ثبات:          اثنيا: املناقكة احلضورية لوسائل اال 

من قانو  املسطرة اجلنائية مبدأأ اثبتا  مفاده أأنه ال ميكن لومحمكة أأ  تبـين  287أأقرت املادة 

ال عىل جحج عرضت أأثناء اجلوسة واكنت حمل مناقكة شفنية و حضورية أأماهما .  مقررها ا 

 اال شعار ابلهتمة: -

بـالغ املـهتم  14من املادة  3أأ" من الفقرة قرر البند " من العند ادلويل لوحقوق املدنية والس ياسـ ية ا 

ليه   فورا وابلتفصيل ويف لغة مفنومة دليه بطبيعة وسبب الهتمة املوهجة ا 
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عىل أأ  الرئيس يس تجوب املهتم عن هويته "وخيربه  319وقد نص قانو  املسطرة اجلنائية يف املادة 

 ليه" ويمت  كل يف مرحةل احملامكة.ابلهتمة املوهجة ا  

ليـه مـن قبـل قـايض  ومن هجة أأخرى فا   املهتم املعروض عىل التحقيـق يكـعر ابلأفعـال املنسـوبة ا 

 (.134التحقيق خالل مرحةل التحقيق الابتدايئ أأي مبجرد مثوهل أأمامه لأول مرة )املادة 

ليـه كام أأ  املكتبه فيه يتعرف خالل استنطاقه من طرف وكيل املكل ع ىل وقـائع اجلرميـة املنسـوبة ا 

فعــال يــمت مبــارشة عقــب هــذا  ارتاكهبــا ويــديل بأأجوبتــه عهنــا،  مــع العــمل أأ  الوصــ  القــانوين للأ

 ق.م.ج(. 420و 319، 74، 73، 47الاستنطاق)املواد 

عداد ادلفاع والاس تعانة مبحايم: -  احلق يف ا 

ــادة  ــن امل ــة م ــرة اللالل ــن الفق ــد "ب" م ــر البن ــد أأ  14أأق ــن العن ــهتم م ــت   حيصــل امل ــىل الوق " ع

. كام نصت الفقرة "د" عىل حقه يف والتسنيالت الاكفية ال عداد دفاعه واالتصال مبن خيتاره من احملامني "

"يدافع عن نفسه أأو بواسطة مساعدة قانونية خيتارها هو، وأأ  يبوـغ عنـدما ال يكـو  دليـه مسـاعدة أأ  

قانونية يف أأي حـاةل شسـ توزهما مصـوحة العـداةل ودو  أأ  قانونية حبقه يف  كل  ويف أأ  تعني هل مساعدة 

 .يدفع مقابال  ا  ا مل تكن هل موارد اكفية لنذا الغرض"

وقد تبىن قانو  املسطرة اجلنائية هذه الضامنة و كل ابلسـامح لومـهتم ابالسـ تعانة مبحـام ومتكينـه مـن 

عداد دفاعه.  ا 

 :ابلنس بة لالس تعانة ابحملايم 

لزاميـــة أأو اختيارية:ينبغــــــي المتييـــ ما أأ  تكــــــو  مؤازرة احملامــــي ا   ز بني حالتني: ا 

لزامية) املادة  تـ احلاال 1  (: 316اليت تكو  فهيا مؤازرة احملايم رضورية وا 

 ا  ا اك  املهتم متابعا  من أأال جناية  

ســ نة أأو مصــااب   18ا  ا اك  املــهتم املتــابع مــن أأاــل جنحــة حــداث  يقــل ســ نه عــن  

بعاد بع   اهة من شأأهنا اال خالل حبقه يف ادلفاع عن نفسه، أأو ا  ا اك  معرضا  لعقوبة اال 
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لزامية،  وا  ا مل خيرت املهتم حمامي ا فا   احملمكة تعينـه    ففي هذه الأحوال تعترب مؤازرة احملايم ا 

طار املساعدة القضائية. وكذكل ا  ا رفض احملايم اخملتار القيام مبنمته أأو ختو  عـن حضـور  هل توقائيا  يف ا 

 (.317اجلوسات )املادة 

لزامية: 2  ـ احلاةل اليت ال تكو  فهيا مؤازرة احملايم ا 

يف ابيق الأحوال الأخرى ميكن لومهتم أأ  يس تعني مبحام يف سائر مراحـل املسـطرة  –

 من قانو  املسطرة اجلنائية.  315وهذا املبدأأ نصت عويه املادة 

لزامية أأم ال – ،  حيق لومحايم الاطالع عىل املو  واملكاركة وسواء اكنت مؤازرته ا 

 يف املناقكات واس تجواب الكنود ، والرتافع لفائدة مولكه .

    :ابلنس بة ال عداد ادلفاع 

فقد نص قانو  املسطرة اجلنائية عىل رضورة متكني املهتم مـن حقـه يف  كل وال سـ امي يف الأحـوال  

 التالية : 

ة التوبس ابجلنحة يقدم املهتم حاال لوجوسة بدو  سابق (  يف حاةل املتابعة مبقتىض مسطر 1

اس تدعاء وعىل الأكرث داخل ثالثة أأايم وجيب عىل احملمكة يف هذه احلاةل أأ  شكعره حبقه 

عىل احملمكة أأ   احلق فيجبيف طوب أأال ال عداد دفاعه و ا  ا اختارا الاس تفادة من هذا 

 ( 385و 74املادات  متنهل مدة ال تقل عن ثالثة أأايم ال عداد دفاعه )

حاةل مبارشة من الوكيل 2 ( ويف حاةل املتابعة من أأال جناية مبقتىض مسطرة التوبس اليت تمت اب 

يوما  15من ق.م.ج فا   مثول املهتم أأمام النيئة يمت داخل أأال  73العام لومكل وفقا لوامدة 

 عىل الأكرث.

ملرشع مرور أأال معقـول بـني اترخي ولمتكني املهتم من الوقت الاكيف ال عداد دفاعه اس توزم ا 

التوصل ابالس تدعاء حلضور اجلوسة واترخي انعقادها ويتحدد هذا الأاـل يف اانيـة أأايم كحـد أأد  ا  ا مت 
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(، ويف حاةل عدم 308الاس تدعاء داخل املغرب ويصل للالثة أأشنر ا  ا اك  سيبوغ خارج املغرب )املادة 

بطال الاس تدعاء و   (.309احلمك)املادة احرتام هذه املدة يمت ا 

 فورية احملامكة:  

من العند ادلويل لوحقوق املدنية  14من املادة  3مت النص عىل هذا احلق مضن البند "ج"من الفقرة 

 والس ياس ية حيث متت اال شارة عىل أأ  تمت حمامكة املهتم دو  تأأخري ال مربر هل.

آااال     : وقد سار قانو  املسطرة اجلنائية يف هذا الاجتاه حفدد أ

   :ساعة قابةل لومتديد  96ساعة فقط )أأو 24ساعة قابةل لومتديد ملدة  48احلراسة النظرية

 (.80_66ملدة مساوية يف جرامئ أأمن ادلوةل(  )املادات  

    ا عىل اجلوسة وعىل الزتام النيابة العامة بعرض املهتم املعتقل بناء عىل مسطرة التوبس فور 

 (.74و 73يوما يف اجلناايت) املادات  15 أأايم يف اجلنح أأو 3الأكرث خالل 

آاـاال لالعتقـال  ومن هجة أأخرى فا   القانو  املغريب ايذي ظل حمافظا  عىل نظام التحقيق قد حدد أ

الاحتياطي ال ميكن مبرورها اس مترار اعتقال الكصص اخلاضع لوتحقيق ويتعني اال فراج عنه بقـوة القـانو  

 واحدة يف اجلناايت(.  ) كحد أأقىص ثالثة أأشنر يف اجلنح وس نة

 الاس تعانة مبرتمج : -

من العند حق املهتم يف التوفر عىل مساعدة جمانية لومرتمج ا  ا اك  غري  14من املادة  9أأقرت الفقرة 

 قادر عىل فنم الوغة املس تعمةل يف احملمكة أأو التحدث هبا.

  التخاطـب معـه لومهتم أأثناء مرحةل احملامكة حق الاس تعانة مبرتمجـني أأو بأأشـخاص حيسـ نو 

 (.435  423  318  304ا  ا اك  يتحدث لغة أأو لنجة ال حيس هنا القضاة أأو اك  أأصام أأو أأبكام )املواد 

 مكاركة املهتم يف املناقكات ومناقكة الكنود: -

مـن العنـد ادلويل لوحقـوق املدنيـة  14مـن املـادة  3قررت هذه الضامنة مبقتىض البند هـ من الفقرة 

 والس ياس ية.
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القيـام ومسـح هل  احلضـورية لومـهتمذ قانو  املسطرة اجلنائية هبـذه الضـامنة حـني أأقـر احملامكـة وقد أأخ

ثبات ) املـواد  دفاعه مبناقكةأأو بواسطة  خشصيا  337،  330، 312،  286الكنود والأدةل ووسائل اال 

 ( . 343و

 املنزتع ابلعن  :  الاعتداد ابالعرتافعدم  -

ــه جيــب أأال يوــزم املــهتم ابلكــنادة ضــد نفســه أأو  14املــادة  مــن 3أأورد البنــد " ز" مــن الفقــرة  أأن

 الاعرتاف بأأنه مذنب ".

اعـرتاف ثبـت انزتاعـه  من قانو  املسـطرة اجلنائيـة مـا يـيل: "ال يعتـد بـ ل 293وقد قررت املادة 

كراه".  ابلعن  أأو اال 

العنـ  أأو  وابال ضافة ا ىل  كل فا   الفقـرة الأخـرية مـن نفـس املـادة كهبـت ا ىل تعـرض مـن يرتكـب

كراه لوعقوابت املنصوص عوهيا يف القانو  اجلنايئ.   اال 

 عدم احملامكة مرتني من أأال فعل واحد :  -

تنص الفقرة السابعة من املادة الرابعة عرشة من العند ادلويل لوحقوق املدنية والس ياس ية عـىل عـدم 

هبا أأو برئ مهنا حبمك هنايئ جواز تعريض أأي خشص جمددا لومحامكة أأو لوعقاب عىل جرمية س بق أأ  أأدين 

 وفقا لوقانو  ولال جراءات اجلنائية يف لك بدل .

عفائه  369وقد نصت الفقرة اللانية من املادة  من قانو  املسطرة اجلنائية عىل أأ  لك خشص حمك اب 

آخر.  أأو برباءته ال ميكن أأ  يتابع بعد  كل من أأال نفس الوقائع ولو وصفت بوص  قانو  أ

قضايئ اس تقر عىل تقرير سقوط ادلعوى العمومية بسبب س بقية البت فهيا يف حـاةل كام أأ  العمل ال

قامهتا لومرة اللانية )املادة   من ق م ج(.  4ا 

 احلق يف التعويض  -

من العند ادلويل لوحقوق املدنية والس ياس ية حـق لك خشـص  14قررت الفقرة السادسة من املادة 

 يه من أأال جرمية احلق يف التعويض عند اخلطأأ القضايئ.أأوقعت به العقوبة بسبب حمك هنايئ صادر عو 
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ومل يتناول قـانو  املسـطرة اجلنائيـة معاجلـة هـذا املوضـوع ، وايذي يظـل حمـهل هـو القواعـد العامـة 

لومسؤولية التقصريية احملددة مبقتىض قانو  الالزتامـات والعقـود يف حـني نـص ادلسـ تور املغـريب اجلديـد 

من ادلس تور اجلديد حيث منح ل ل مترضر من خطأأ قضـايئ  122الفصل عىل هذا املقتىض من خالل 

 احلق يف احلصول عىل تعويض تتحمهل ادلوةل.

من قانو  املسطرة اجلنائيـة أأعطـت احلـق لومـهتم لوجـوء اىل احملمكـة  98ومن هجة أأخرى فا   املادة 

ض عـن الرضـر احلاصـل هل يف املدنية ملطالبة الطرف املدين، ايذي فتح التحقيق بناء عىل طوبه، ابلتعوي

مـن ق م ج(  437و 2فقـرة  389حاةل صدور أأمر بعدم املتابعة وهو نفس املبدأأ ايذي أأكدتـه )املـادات  

 يف حاةل صدور حمك ابلرباءة. 

 خالل مرحةل ما بعد احملامكة: 4-ب

حمكوم  من العند ادلويل لوحقوق املدنية والس ياس ية عىل حق لك 14نصت الفقرة اخلامسة من املادة 

عادة النظر يف احلمك والعقوبة بواسطة حممكة أأعىل.  عويه يف ا 

فاحملامكة ال تنهتيي بصدور حمك قضايئ يف املوضوع،  كل ل ل من املهتم، النيابة العامة واملطالب ابحلق 

ريب املغ واملرشعاملدين احلق يف الطعن يف احلمك مىت تبني هلم أأنه اانب الصواب فامي قىض به الك أأو جزءا، 

الطـرق طرقـا عاديـة وأأخـرى غـري عاديـة،  ذهمن اانبه أأعطى لومهتم حق الطعن يف الأحاكم وجعل مـن هـ

عـادة النظـر فيـه  ميكن لومهتم بناء عوهيا التعرض عىل احلمك واس تئنافه والتقدم بطوب نقضه كام ميكنه الامتس ا 

 أأو مراجعته.

د ممارسـة حـق الطعـن اخملـول قـانوان ملـن هل وبطبيعة احلال ضامانت احملامكـة العـادةل ال تنهتـيي عنـد حـ

مصوحة يف  كل، بل متتد ا ىل ا جراءات تنفيـذ هـذه الأحـاكم ابلكـ ل ايذي حيقـق الزجـر واال صـالح معـا، 

آخـذة بعـني الاعتبـار  جـرام اجملـرم أ يذكل مفن رشوط احملامكة العادةل أأ  تكـو  العقوبـة منسـجمة مـع دراـة ا 

قه القضائية من أأال المتتع بظروف التصفي  أأو متتيعه بعذر مع  أأو الظروف الاجامتعية لومهتم وعدم سواب

 تخف  من العقاب مىت اك  هل احلق فيه.
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طار الضامانت اخملـوةل لومـهتم بعـد احملامكـة، فقـد أأولك املرشـع لونيابـة العامـة السـنر عـىل تنفيـذ  ويف ا 

رة املؤسســات الســجنية ملراقبــة العقــوابت اجلنائيــة وأأعطاهــا احلــق ا ىل اانــب قــايض تنفيــذ العقوبــة يف زاي

ظروف الاعتقال وظروف تنفيذ العقـوابت السـالبة لوحريـة، ولك  كل لأاـل صـيانة كرامـة اال نسـا  تـكل 

الكرامة اليت تبقى الفوسفة اليت من أأاونا رشعـت مبـادئ حقـوق اال نسـا  الـيت تعتـرب احملامكـة العـادةل أأبـرز 

مل احلرص عىل تكريسنا يف قوانينه الوضعية ومعل عـىل مظاهرها عىل اال طالق، وحرص املرشع املغريب اك

آليات ملراقبة مدى تطبيقنا واحرتاهما ابلك ل ايذ ي يتالمئ مع املواثيـق والأعـراف ادلوليـة  ات الصـةل وضع أ

 حبقوق اال نسا  بك ل عام واحملامكة العادةل بك ل خاص.

هو  اجتاه دمع احملامكة العادةل مع ما ومن خالل مقاربة ما تضمنه القانو  املغريب من ضامانت تصب يف

منصوص عويه يف املواثيق ادلولية ميكننا القول أأ  شرشيعنا الوطين قد اس توعب معظم الضامانت الواردة 

رادة املموكة املغربية يف جعل احرتام حقوق الانسا  من أأمه أأولوايهتا.  ابملواثيق املذكورة وهو ما يربهن ا 

 العادةل من خالل مرشوع قانو  املسطرة اجلنائية: تعزيز ضامانت احملامكة  -ج

يعترب مرشوع مراجعة قانو  املسطرة اجلنائية من بني أأمه الأوراش الترشيعية الكربى اليت اش تغوت 

 عوهيا وزارة العدل الرتباطه الوثيق مبجال حامية احلقوق واحلرايت وماكحفة اجلرمية. 

الت اليت لنا ارتباط وثيق بتزنيل مقتضيات الوثيقة ويتعوق الأمر مبرشوع تضمن عددا من التعدي

ادلس تورية والتوصيات الواردة ابلندف الاسرتاتيجي اللالث من ميلاق ا صالح منظومة العداةل والأهداف 

الفرعية املندراة حتته، وتمتزي ابس تجابهتا لاللزتامات ادلولية لومموكة يف جمال ماكحفة اجلرمية، ويف توفري 

 ة العادةل وفق مسطرة رسيعة ومبسطة.ضامانت احملامك

عداد مرشوع القانو  املذكور مس هتدفة من خالهل تعزيز  ويف هذا اال طار، اككبت وزارة العدل عىل ا 

ضامانت احملامكة العادةل عرب املوازنة بني رضورة حامية احلقوق واحلرايت وفق املعايري املتعارف عوهيا دوليا 

 حتقيق أأمن الأفراد وامجلاعات.وبني متطوبات ماكحفة اجلرمية و 
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لقد أأقر مرشوع قانو  املسطرة اجلنائية ا ىل اانب املبادئ اليت ينص عوهيا قانو  املسطرة اجلنائية 

احلايل مكبدأأ احرتام قرينة الرباءة وتفسري الكك دامئا لفائدة املهتم، مجموعة من املبادئ املتعارف عوهيا كونيا يف 

تكل الواردة مهنا يف اال عال  العاملي حلقوق اال نسا  والعند ادلويل لوحقوق املدنية  جمال احملامكة العادةل خاصة

 والس ياس ية، حيث مت التنصيص عىل مجموعة من املس تجدات أأبرزها:

  ( 1املساواة أأمام القانو  )املادة 

    ( 307و 1احملامكة داخل أأال معقول )املادات 

   ( 1ضام  حقوق الضحااي واملهتمني )املادة 

   ( 1احرتام قانونية اال جراءات وخضوعنا ملراقبة السوطة القضائية )املادة 

   مراعاة مبادئ احلياد وسالمة وكزاهة اال جراءات املسطرية واحلرص عىل حقوق الأطراف خالل

 ( 3ممارسة ادلعوى العمومية )املادة 

    مقيدا  لهيا ابعتبارها ا جراءمراجعة الضوابط القانونية لووضع حتت احلراسة النظرية وترش يد الوجوء ا

 ( 80و 1-66و 66حلرية الأفراد )املواد 

   التسجيل السمعي البرصي الس تجواابت الأشخاص املوضوعني حتت احلراسة النظرية املكتبه يف

ثبات خيضع القتناع  ارتاكهبم جناايت أأو جنح، مع جعل مضمو  التسجيالت كغريه من وسائل اال 

 ( 1-67)املادة  286ت املادة القايض الصممي وفقا ملقتضيا

   ضافية، من خالل تعزيز حق اتصال الكصص املوضوع رهن احلراسة النظرية مبحاميه بضامانت ا 

يقاف املكتبه فيه، ودو  اشرتاط احلصول  منح حق االتصال ابحملايم ابتداء من الساعة الأوىل ال 

آاال تأأخري االتصال حيامن يكو   كل ممكنا ا ىل أأد   عىل ترخيص من النيابة العامة وتقويص أ

 ( 2-66مس توايهتا )املادة 
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   حضور احملايم خالل الاس امتع لومكتبه فهيم الأحداث احملتفظ هبم، أأو الأشخاص املوضوعني

لهيا يف املادة  حدى العاهات املكار ا  من قانو   316رهن احلراسة النظرية ا  ا اكنوا مصابني اب 

 ( 460و 2-66املسطرة اجلنائية )املادات  

   التنصيص عىل وجوب قيام ضابط الرشطة القضائية ابال شارة يف احملرض لصفة الكصص ايذي مت

االتصال به والوس يةل املس تعمةل يف  كل واترخي وساعة اال شعار حيامن يتعوق الأمر مبامرسة حق 

 ( 67الكصص املوقوف يف ا شعار عائوته )املادة 

  يري قانونية هل، مع جعهل تدبريا اس تثنائيا ال يوجأأ ترش يد الاعتقال الاحتياطي من خالل وضع معا

ال ا  ا تعذر تطبيق بديل عنه )املادات   ليه ا   ( 1-73و 1-47ا 

   ماكنية الطعن يف قرار اال يداع ابلسجن الصادر عن وكيل املكل أأمام هيئة احلمك اليت س تبت يف ا 

ماكنية ا لطعن يف قرار اال يداع القضية، أأو أأمام هيئة جامعية تتكو  من ثالثة قضاة، وكذا ا 

ابلسجن الصادر عن الوكيل العام لومكل أأمام الغرفة اجلنحية. مع وجوب بت احملمكة يف رشعية 

الاعتقال من عدمه داخل أأال يوم واحد من اترخي اال حاةل عوهيا مبقتىض مقرر مس تقل غري قابل 

-73و 2-47ملادات  لأي طعن، دو  أأ  حيول رفض الطعن بتقدمي طوب اال فراج املؤقت الحقا )ا

2 ) 

   ال ا  ا ظنر أأنه عدم جواز جلوء قايض التحقيق ا ىل الاعتقال الاحتياطي كتدبري اس تثنايئ ا 

 ( 1-175رضوري لأحد الأس باب احملددة قانوان )املادة 

    ( 175و 1-47وجوب تعويل قرارات الاعتقال الاحتياطي يف مجيع الأحوال )املادات 

   ناايت من مخس ا ىل ثالث مرات أأي من س نة ا ىل اانية أأشنر، تقويص عدد المتديدات يف اجل

 ( 177من قانو  املسطرة اجلنائية )املادة  108ابس تثناء اجلرامئ املنصوص عوهيا يف املادة 

   ماكنية اال حاةل املبارشة عىل غرفة اجلناايت يف حاةل رساح أأو ابس تعامل تدابري املراقبة القضائية ا 

 (.73مكل )املادة من طرف الوكيل العام لو
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حاةل مرشوع قانو  املسطرة اجلنائية عىل الأمانة العامة لوحكومة بتارخي  وجتدر اال شارة ا ىل أأنه قد متت ا 

عداد 2017دجنرب  28 ، كام مت ا حداث جلنة مكرتكة بني وزارة العدل والأمانة العامة لوحكومة اككبت عىل ا 

 عىل املسار الترشيعي. صيغة هنائية لومرشوع السال  ايذكر، يف أأفق عرضه
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 في مجال حقوق اإلنسانالجهود المبذولة  ثانيا:

 

عرفت املموكة املغربية تقدما نوعيا يف جمال حامية حقوق اال نسا  اليت تعترب حقوقا كونية وأأساس ية 

يف  لصو  حقوق وكرامة املواطن كام تكفونا املواثيق ادلولية اليت صادق عوهيا املغرب واليت تعند ادلس تور

ديباجته ابلزتام ما تقتضيه من مبادئ وحقوق وواجبات، وجعونا شسمو، فور نرشها، عىل الترشيعات 

 الوطنية، والعمل عىل مالءمة هذه الترشيعات، مع ما تتطوبه تكل املصادقة.

ويف هذا اال طار، متت بوورة معامل س ياسة جنائية فعاةل وانجعة ومتطورة شس تجيب لوتحدايت 

طروحة، خاصة من خالل مراجعة شامةل لومقتضيات القانونية وعىل رأأسنا قانو  املسطرة والرهاانت امل

 اجلنائية ابعتباره أأحد أأمه الآليات املكرسة لضامانت احملامكة العادةل لتعزيز منظومة حقوق اال نسا .

لوطنية، وتقوم مديرية الكؤو  اجلنائية والعفو، بتنس يق مع ابيق املتدخوني احلكوميني واملؤسسات ا

ابلتفاعل مع الآليات الأممية  ات الصةل حبقوق اال نسا ، و كل من خالل تتبع ومعاجلة البالغات الواردة من 

قبل النيئات اخلاصة وهيئات املعاهدات التابعة للأمم املتحدة كفريق العمل املعين ابالعتقال التعسفي، 

رادي وامل قرر اخلاص املعين ابلتعذيب وغريه من رضوب وفريق العمل املعين ابالختفاء القرسي أأو الالا 

نسانية أأو املنينة، واملقرر اخلاص املعين حباةل املدافعني عن حقوق  املعامةل أأو العقوبة القاس ية أأو الالا 

 اال نسا ، واملقرر اخلاص املعين بتعزيز وحامية احلق يف حرية الرأأي والتعبري.

ن اخلاصني املعنيني ابال جراءات اخلاصة عند زايرهتم كام تقوم املديرية ابلتحضري الس تقبال املقرري

لومغرب. ويف هذا اال طار مت اس تقبال املقررة اخلاصة املعنية ابلأشاكل املعارصة لوعنرصية والمتيزي العنرصي 

 .2018دجنرب  21ا ىل  13وكره الأاانب وما يتصل بذكل من تعصب خالل الفرتة من 

قرر اخلاص املعين ابس تقالل القضاة واحملامني املقررة خالل أأوائل كام مت الرشوع يف التحضري لزايرة امل

 .2019س نة 
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عداد مجموعة من ادلراسات يف جمال حقوق اال نسا  وشاركت يف مجموعة من  هذا، وقد قامت املديرية اب 

 الاجامتعات والندوات وادلورات التكونية ميكن تفصيونا كام ييل:

عداد التقرير ادلوري  - عامل اتفاقية مناهضة التعذيب املكاركة يف ا   اخلامس املتعوق اب 

آلية الاس تعراض ادلوري الكامل  -  ا جناز دراسة حول تتبع نتاجئ اجلوةل اللاللة من أ

دراسة حول مرشوع مصفوفة اخملطط اال جرايئ لتتبع تنفيذ خطة العمل الوطنية يف جمال ادلميقراطية  -

 وحقوق اال نسا  

 ية ا ىل امليلاق اال فريقي حلقوق اال نسا  والكعوب دراسة حول انضامم املموكة املغرب  -

 فـاقــيات منظمة الــعمل ادلولية التالية:ر املموكة حول اتدراسة خبصوص تقاري -

  لزايم  105االتفاقية رمق  بكأأ  العمل اجلربي أأو اال 

  بكأأ  احلد الأد  لسن الاس تخدام  1973لس نة  138االتفاقية رمق 

  املتعوقة بأأسوأأ أأشاكل شكغيل الأطفال  1999لس نة  182االتفاقية رمق 

  بكأأ  حامية الأمومة. 2000لس نة  183االتفاقية رمق 

 دراسة مكاريع القوانني والأس ئةل الربملانية  ات الصةل حبقوق الانسا . -

 متليل الوزارة يف الوقاءات الوطنية وادلولية  -

 امني يف جمال حقوق اال نسا " املكاركة يف أأشغال تقدمي دراسة حول موضوع:" تكوين القضاة واحمل -

صياغة القوانني ملناهضة التعذيب " واملنظمة من »املكاركة يف أأشغال دورة تكوينية حول موضوع  -

هناء التعذيب، والسعي  REDRESSومنظمة  CTIطرف مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب  املعنية اب 

ق اال نسا  والكعوب، جبمنورية لتحقيق العداةل لوضحااي، وبرشاكة مع الوجنة الأفريقية حلقو 

 الس نغال 

 دراسة حول شساؤالت املقررة املعنية بأأشاكل الرق املعارصة مبا فهيا العبودية املزنلية.  -

كام أأ  املديرية بصدد وضع دليل معيل ملناهضة التعذيب برشاكة مع املعند ادلامناريك ملاكحفة التعذيب 

DIGNITY . 
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 ريمية:في مجال السياسة التجثالثا: 

 

عداد مرشوع قانو  رمق   08ايذي صادق عويه اجملوس احلكويم بتارخي  10.16قامت وزارة العدل اب 

، حيث رشعت جلنة العدل والترشيع يف 2016يونيو  24وأأحيل عىل جموس النواب بتارخي  2016يونيو 

 اليت اس هتدفت . وقد تضمن هذا املرشوع عددا من املقتضيات والتدابري2016يوليوز  13مناقك ته يوم 

مراجعة س ياسة التجرمي، عوام أأ  أأطر وزارة العدل وبعض القضاة  وي الكفاءة والتجربة يف اجملال اجلنايئ 

 الزالوا بصدد تنقيح مسودة املرشوع اجلزيئ لوقانو  اجلنايئ.

فقد ظنرت احلااة ا ىل جترمي أأفعال اديدة نكأأت أأساسا من مقتضيات ادلس تور ومن االتفاقيات 

 لية اليت صادق عوهيا املغرب.ادلو 

 التنصيص عىل جرامئ القانو  ادلويل اال نساين: -

يتعوق الأمر بتجرمي اال ابدة امجلاعية واجلرامئ ضد اال نسانية وجرامئ احلرب مالءمة مع اتفاقيات 

نائية جني  الأربعة املتعوقة ابلقانو  ادلويل اال نساين ونظام روما ايذي يك ل النظام الأسايس لومحمكة اجل 

 وما بعدها(.  448-5ادلولية )املادة 

 التنصيص عىل جرامئ القانو  ادلويل حلقوق اال نسا : -

وما بعدها(  195-1وما بعدها( والارتزاق )املادة  231-9مت جترمي الاختفاء القرسي )املادة 

 وما بعدها(  231-18وهتريب املناجرين )املادة 

ضافة جرامئ أأخرى   يه:ومن هجة أأخرى، متت ا 

هـامل أأو عـدم مراعـاة الـنظم  - حداث حريـق يف أأمـالك عقاريـة أأو منقـوةل ممووكـة لوغـري بسـبب ا  ا 

 ( 218-20القانونية )املادة 

 ( 307-2التسبب يف تأأخري املساطر القضائية بسوء نية )املادة  -

 ( 308التأأخري أأو الامتناع عن تنفيذ مقرر قضايئ )املادة  -
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 ( 346ات أأو الناقالت )املادة تزوير صفاحئ شسجيل املركب -

هامل الواجبات الزوجية )املادة  -  ( 479ترك وا 

رااع الزوج املطرود من بيت الزوجية )املادة  -  ( 480-1الامتناع عن ا 

 وما بعدها(  503-2-1اال كراه عىل الزواج )املادة  -

هنـاء تبديد الزوج لأمواهل لوتحايل عىل مس تحقات النفقة أأو السكن أأو املس تحقا - ت املرتتبة عن ا 

 وما بعدها(. 526-1العالقة الزوجية أأو اقتسام املمتواكت )املادة 

 ومن انحية أأخرى، متت مراجعة أأراك  جرامئ قامئة كام ييل:   

عــادة تنظــمي مقتضــيات التعــذيب وعــدم حرصــه عــىل التعــذيب املرتكــب مــن طــرف املوظــ   - ا 

 ما بعدها( و  231-1العمويم وختصيص فرع مس تقل به )املادة 

 (  294و 239مراجعة مفنوم العصاابت اال جرامية ومتيزيها عن املنظمة اال جرامية )املادتني  -

عادة تنظمي جرامئ الاختالس والغدر والرشوة واس تغالل النفو  )املادة  -  وما بعدها(  241ا 

 (  294حتديد مفنوم اجلرمية العابرة لوحدود الوطنية )املادة  -

عادة تنظمي ج - رمية التسول و كل بتكديد العقوبة عنـد اسـ تغالل الغـري بقصـد الـرخ الكص ـ ا 

والس امي اس تغالل الأطفـال والأشـخاص ايذيـن يعـانو  مـن وضـعية صـعبة بسـبب كـرب السـن أأو 

جرامية منظمة )املادة  طار عصابة ا  عاقة وكذا ممارسة التسول يف ا   وما بعدها(  326املرض أأو اال 

عادة تنظمي جرامئ الع  - ن  مبصتو  أأنواعـه مـع اشـرتاط تقـدمي شـاكية عنـدما يقـع العنـ  داخـل ا 

ثبات العن  )املادة   وما بعدها(  400الوسط الأرسي وحتديد رشوط الكواهد الطبية املعمتدة ال 

ضافة ظرف التكديد يف جرامئ العن  يتعوق ابحلرما  اجلـزيئ مـن منفعـة عضـو دلى الضـحية  - ا 

 (  402)املادة 

عادة تنظمي  -  وما بعدها(   431جرمية المتيزي بتوس يع جمال التجرمي وأأهدافه )املادة ا 

عادة تنظمي جرامئ الاختطاف والاحتجاز )املادة  -  وما بعدها(  436ا 
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عادة تنظمي جرامئ الاعتداء اجلنيس واكهتاك الآداب وتعزيز حامية الطفل عندما يكو  حضية لنـا  - ا 

 وما بعدها(  483)املادة 

م التحــرش اجلنيســ ليكــمل الفضــاءات العموميــة وزمــالء العمــل والتحــرش عــرب توســ يع مفنــو  -

 ( 503-1-1الوسائل الالكرتونية )املادة 

عادة تنظمي جرامئ الرسقة واال خفاء )املادة  -  وما بعدها(  505ا 

دماج مقتضيات قانو  قضاء القرب )املادة  - عادة تنظمي اخملالفات وا   وما بعدها(. 580ا 

 ن قوانني خاصة ا ىل مجموعة القانو  اجلنايئ يه:نقل جرامئ م -

عادة تنظمي جرمية السكر العوين البني )املادة  -  وما بعدها(  286-1ا 

عادة تنظمي جرامئ الزتوير )املادة  -  ( 346ا 

عادة تنظمي جرامئ الغش يف الامتحاانت واملبارايت العمومية )املادة  -  وما بعدها(  391-1ا 

 ( 398ة الأمة عن طريق مواد أأو منتواات غذائية )املادة جترمي اال رضار بصح -

عادة تنظمي جرامئ اخملدرات واملؤثرات العقوية )املادة  -  وما بعدها(  440-1ا 

 ( 444جترمي القذف أأو السب العوين بسبب انس املرأأة )املادة  -

 كام مت تغيري موقع جرامئ يف مجموعة القانو  اجلنايئ كام ييل: 

عادة تنظ - ضافة الاستيالء عىل السفن وابيق وسائل النقل العمـويم ا  مي جرامئ حتويل الطائرات وا 

 مكرر وما بعدها(  607وما بعدها بدال من  218-10امجلاعية )املادة 

عادة تنظمي جرامئ التصريب والتعييب واال تالف )املادة  - ومـا  580وما بعدها بـدال مـن  218-16ا 

 بعدها( 

مكـرر ومـا  607-3وما بعدها بـدال مـن  580عاجلة الآلية لومعطيات )املادة جرامئ املس بنظم امل -

 بعدها(.

دراج اجلرامئ املتعوقة هبا يف قوانني       ومت التنصيص عىل النسخ الرصحي لومواد اليت اكنت موغاة مضنيا بعد ا 

 خاصة. 
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مجال مراجعة السياسة في الجهود المبذولة رابعا: 

لة ـ العدالة العقابية )العقوبات البدي

 وترشيد االعتقال االحتياطي التصالحية...(

 

سعت الس ياسة اجلنائية الراهنة يف جمال العقوبة ا ىل املزاواة بني رضورة حتقيـق الـردع العـام وبـني 

دمااه. ويف  كل سارت مسودة مرشوع القـانو  اجلنـايئ، فبعـد أأ  أأكـدت  عادة ا  هاجس ا صالح اجلاين وا 

لغاهئـا، ومببـدأأ املسـاواة فهيـا، وبوجـوب  مرة أأخرى عىل مبدأأ رشعية ماكنيـة وقفنـا وا  العقوبة، وخشصيهتا، واب 

صدورها عن سوطة قضائية تختصة، ااءت لأول مرة ال قرار العقوابت البديةل واجتنـت حنـو تقييـد السـوطة 

لوعقوبـة  التقديرية لوقايض يف جمال العقاب واس تحدثت تقنية التجنيح الترشيعي والقضايئ والتصفيض التوقايئ

 وراجعت مسطرة اال دماج ورد الاعتبار.

قرار العقوابت البديةل:  -  ا 

عداد مسوديت مرشوع القانو  اجلنايئ واملسطرة اجلنائية تتضمن مقتضيات  قامت وزارة العدل اب 

قرار عقوابت بديةل لوعقوابت السالبة لوحرية  دماج السجناء وتتعوق أأساسا اب  عادة ا  وتدابري من شأأهنا حتفزي ا 

يرتتب عن احلمك هبا عدم تنفيذ العقوبة السالبة لوحرية يف حاةل تنفيذ الالزتامات املفروضة عىل احملكوم عويه، 

ال عند الرضورة القصوى ومىت  ليه ا  حبيث مل يعد سوب احلرية هو احلل العقايب الوحيد وال جيب الوجوء ا 

الاجتار غري املرشوع يف اخملدرات ــ جرامئ الاجتار تعوق الأمر ابجلرامئ اخلطرية )جرامئ الفساد املايل ــ جرامئ 

 يف الأعضاء البرشية ــ جرامئ هتريب املناجرين ــ جرامئ الاس تغالل اجلنيس لوقارصين(. 

كام مت حتديد العقوابت البديةل يف: العمل لأال املنفعة العامة والغرامة اليومية وتقييد بعض احلقوق أأو 

 أأو تأأهيوية. فرض تدابري رقابية أأو عالجية

وهتدف هذه العقوابت أأساسا ا ىل التأأكد من اس تعداد احملكوم عويه لتقومي سووكه ومدى اس تجابته 

عادة اال دماج.  ال 
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 تقييد السوطة التقديرية لوقايض يف جمال العقاب:  -

 خول املرشوع يف جمال تقدير العقوبة القايض سوطة تقديرية يف اختيار ما يراه مناس با ومامتش يا مع

آ  واحد فأأعطاه بذكل حرية تقدير العقوبة وحتديدها بني حد أأقىص وأأد . ومرد  مصاحل اجملرم واجملمتع يف أ

 كل ا ىل التوزيع املنطقي املتواز  لالختصاص بني التفريد الترشيعي والتفريد القضايئ عىل واه يتحقق فيه 

 .التنس يق بني املصاحل الاجامتعية والفردية

وع القــانو  اجلنــايئ بكصصــية اجلــاين، وأأخــذت مببــدأأ تفريــد العقــاب، ولقــد اهمتــت مســودة مرشــ 

فوضعت لوعقوابت يف مجيع اجلرامئ حدين أأد  وأأقىص، وتركت لومحمكة حرية اختيـار العقوبـة املالمئـة لـ ل 

عذار القانونية املعفية من العقوبة أأو اخملففة مهنـا،  خشص مدا  عىل واه الانفراد، مث أأعطت ماكان واسعا للأ

اليت تعود سوطة تقديرها لومحمكة، كظروف اجلاين الاجامتعية والاقتصادية والنفس ية، وللأس باب املكددة 

 لوعقوبة، كحاةل العود والاعتياد عىل اال جرام. كام أأخذت املسودة بنظرية امجلع بني العقوبة والتدبري الوقايئ.

طة التقديرية يف جمال تقدير العقوبة غري أأ  رضورة املوازنة تكل فرضت التفكري يف تقييد تكل السو

تقويص الفارق بني يف احلدود اليت تكفل احلفاظ عىل نسق عقايب واحد ومنسجم. وقد تأأىت  كل من خالل 

 احلدين الأد  والأقىص لوعقوبة املقررة جملموعة من اجلرامئ.

 التجنيح الترشيعي والقضايئ: -

اليت مل تعد الرضورة العقابية والتجرميية تقتيض توصيفنا اجته مرشوع املراجعة ا ىل جتنيح بعض اجلرامئ 

آلية التجنيح  دخالنا مضن خانة اجلنح وختصيصنا بعقوابت مالمئة، ومت اعامتد أ كجناايت، وأأصبح من الالزم ا 

بصورتهيا الترشيعية من خالل مراجعة النصوص القانونية املرتبطة هبا، أأو القضائية من خالل التنصيص 

وع قانو  املسطرة اجلنائية عىل منح النيابة العامة يف خشص الوكيل العام لومكل دلى مضن مرش  رصاحة

حممكة الاس تئناف كجنة متابعة صالحية تغيري وص  اجلرمية من جناية اىل جنحة لكام تبني لنا أأ  خطورة 

من  49املادة  الفعل بس يطة وال تتناسب مع العقوبة املقررة لوجناية. وقد أأىت هذا املس تجد مضن مقتضيات

حاةل جناية من اجلناايت عىل وكيل املكل ابعتبارها  املرشوع، حيث خولت لووكيل العام لومكل صالحية ا 
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جنحة فقط، لكام ظنر هل أأ  الرضر النامج عهنا اك  حمدودا أأو أأ  قمية احلق املعتدى عويه بس يطة، و كل 

 ا  ا اك  القانو  يسمح بوص  الأفعال بوص  جنحة كذكل.

م هذا املس تجد ابلأساس ا ىل تاليف تعقيدات اال جراءات وطول املساطر أأمام الغرف اجلنائية ويرو

 وختويص هذه الغرفة من القضااي البس يطة.

 التصفيض التوقايئ لوعقوبة: -

آليات حتفزيية لوسجناء، حلهثم عىل حتسني سووكنم ومسامههتم  توىخ مرشوع املراجعة وضع ضوابط وأ

دماهجم يف اجملمتع، كآلية التصفيض التوقايئ لوعقوبة.يف برامج التأأهيل ال ع  ادة ا 

جراءات ومدد رد الاعتبار: - دماج العقوابت وا   تبس يط نظام ا 

توىخ مرشوع املراجعة تبس يط رشوط تطبيق الآليات القانونية املتوفرة ملراجعة العقوبة، الس امي نظام 

دماج العقوابت.   ا 

عادة كام قام املرشوع بتبس يط اال جراءات وا ملدد املتعوقة برد الاعتبار، مبا يسامه يف شسنيل ا 

 السجناء بعد اال فراج عهنم.

 مراجعة املقتضيات املتعوقة ابلكصص الاعتباري: -

  قرار عقوابت أأخ  من العقوبة املقررة لوجرمية التامة عادة النظر يف العقوبة املقررة لومحاوةل اب  ا 

 ( 115و 114-1وتصل ا ىل حد النص  يف اجلنح )املادات  

  عادة تنظمي املسـؤولية اجلنائيـة لوكـصص الاعتبـاري و كل ابسـ تثناء ادلوةل رصاحـة مـن أأي ا 

قرار هذه املسؤولية ال تنفي مسؤولية الكصص ايذايت مرتكب اجلرمية  مساءةل جنائية مع التنصيص عىل أأ  ا 

 ( 132-1بصفته فاعال أأصويا أأو مساهام أأو مكاراك )املادة 

  ماكنيـة متتيـع ال كـصص الاعتبــاري ابلظـروف القضـائية اخملففــة بتصفـيض الغرامـة املطبقــة ا ىل ا 

 (  151-1النص  )املادة 
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  التنصيص عىل الغرامات اليت تفرض عىل الكصص الاعتباري يف احلاالت الـيت ال يـنص فهيـا

 (.18-2القانو  اجملرم لوفعل عىل العقوبة الواجبة التطبيق عويه )املادة 

عادة تنظمي التدا -  بري الوقائية: ا 

دراج تدابري وقائية خشصية وعينية اديدة تمتلل يف:  مت ا 

  منح الصالحية لونيابة العامة ولقايض التحقيق، لكام ظنر عىل الكـصص أأنـه يعـاين مـن مـرض

يداعه مؤقتا مبؤسسة لعالج الأمراض العقوية ا ىل حني بت احملمكة يف القضية )املـادة  عقيل أأو نفيس، الأمر اب 

136   ) 

  خضاعه، عند الاقتضاء، لعـالج نفيسـ مـالمئ و كل م نع احملكوم عويه من االتصال ابلضحية وا 

يف جرامئ التحرش أأو الاعتداء أأو الاس تغالل اجلنيس أأو سوء املعامةل أأو العن  ضد املرأأة أأو القارصين أأو 

 وما بعدها(  88-1جرامئ الاجتار ابلبرش )املادة 

   (  88-3حسب جواز السفر )املادة املنع من مغادرة الرتاب الوطين و 

   (. 90جحب املوقع الالكرتوين )املادة 

عادة تقس مي العقوابت:  -  ا 

ضافية وخصصت اباب ل ل مهنا:  قسمت املسودة العقوابت ا ىل أأصوية أأو بديةل أأو ا 

 العقوابت الأصوية:. 1

  ماكنية اقرتا  الغرامة ابلسجن املؤقت يف اجلناايت )املادة  ( 16ا 

  ( 17درمه )املادة  2.000امة يف اجلنح ال تقل جعل الغر 

  ( 18درمه )املادة  2.000جعل الغرامة يف اخملالفات ال تتجاوز 

  قامة اال جبارية والتجريد من احلقوق الوطنية من العقوابت الأصوية اجلنائية حذف عقوبيت اال 

 ( 16)املادة 
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 (. 18ادة حذف العقوبة السالبة لوحرية )الاعتقال( يف اخملالفات )امل 

 البديةل لوعقوابت السالبة لوحرية: العقوابت. 2

  ،قرار عقوابت بديةل لوعقوابت السـالبة لوحريـة يف اجلـنح مـع اسـ تثناء بعـض اجلـنح اخلطـرية ا 

ال يف حاةل الرضورة القصوى  ليه ا  ابعتبار أأ  سوب احلرية ليس هو احلل الوحيد لوعقاب، وال جيب الوجوء ا 

فعال اخلطري   وما بعدها(  35-1ة )املادة وابلنس بة للأ

  حتديد العقوابت البديةل يف العمل لأال املنفعة العامة والغرامة اليومية وتقييد بعض احلقوق أأو

 وما بعدها(. 35-2فرض تدابري رقابية أأو عالجية أأو تأأهيوية )املادة 

 العقوابت اال ضافية:. 3

 ت اال ضـافية اخلاصـة ابلكـصص حتديد العقـوابت اال ضـافية اخلاصـة ابلكـصص ايذايت والعقـواب

 ( 36-1و 36املعنوي )املادات  

  لغـاء رخصـة السـ ياقة أأو حسـب رخصـة ضافية اديدة كتوقي  أأو حسب أأو ا  دراج عقوابت ا  ا 

صدارها أأو بطاقـات الأداء البنكيـة واملنـع  القنص أأو محل السالح واملنع من احلصول عىل صيغ الك ياكت وا 

 وما بعدها(  41ملادة من املكاركة يف الصفقات العمومية )ا

  ضـافية وجوبيـة يف اجلنـاايت مـع حفـظ حقـوق الغـري حسـن النيـة مـع جعل املصادرة عقوبـة ا 

 وما بعدها(  42تعري  مفنوم الغري حسن النية )املادة 

  عادة تنظمي العقوبة اال ضافية املتعوقة بنرش احلمك الصادر ابال دانة بمتديد معويـة النرشـ ا ىل مجيـع ا 

 وما بعدها(  48البرصية وعدم اقتصارها عىل الصح  )املادة  الوسائل السمعية

  ضـافية )املـادة حذف احلرما  من املعاشات اليت ترصفنا ادلوةل واملؤسسات العمومية كعقوبـة ا 

36.) 
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عادة النظر يف عقوبة اال عدام: -  ا 

وبـة فقـط معدت املسودة ا ىل التقويص من عقوبة اال عدام يف عدد همم من اجلرامئ، وقرص هـذه العق

 عىل اجلرامئ اخلطرية والرهيبة والبكعة. 

لغاء هذه العقوبة وانقسم الرأأي بـني  بقاء أأو ا  ولقد اثر نقاش جممتعي كبري يف الس نوات الأخرية حول ا 

لغاهئا متاش يا مع الربتوكول الاختيـاري لوعنـد ادلويل لوحقـوق املدنيـة والس ياسـ ية، ايذي مل  اجتاه ا ىل رضورة ا 

بقاء عوهيا مع التقويص مهنا يف عـدد همـم مـن اجلـرامئ تصادق عويه املم آخر ينادي برضورة اال  وكة، وبني رأأي أ

ال يف اجلـرامئ اخلطـرية وفـق مـا اـاءت بـه توصـيات املنـاظرة الوطنيـة لوس ياسـة اجلنائيـة وهيئـة  وأأال تبقى ا 

 ول منظومة العداةل.اال نصاف واملصاحلة، وهو الرأأي ايذي اعمتدته توصيات النيأأة العويا لوحوار الوطين ح

 وقد أأاب  الواقع العميل عام ييل:

 .1993مل تنفذ املموكة املغربية عقوبة اال عدام منذ س نة  -

يتعامل القضاء املغريب مع عقوبة اال عدام بكثري من الرتيث والاتزا ، ا   يقل املعدل  -

عىل الس نوي للأحاكم الصادرة ابال عدام عن عرشة لك س نة، صدرت مجيعنا من أأال جرامئ 

 دراة كبرية من اخلطورة اكلقتل العمد.

 خشصا. 71يبوغ عدد الأشخاص احملكوم عوهيم بعقوبة اال عدام ا ىل حدود يومه  -

حمكوما  45ا ىل حدود يومه مت متتيع ما مجموعه  2016خالل الفرتة املمتدة من فاحت أأبريل  -

يل اال عدام ا ىل السجن عويه ابال عدام ابلعفو املويك، سواء عن طريق العفو من العقوبة أأو حتو 

 املؤبد أأو احملدد حسب الأحوال.

جرامئ من  5تقويص عدد اجلرامئ احملكوم هبا بعقوبة اال عدام يف قانو  العدل العسكري ا ىل  -

 حاةل. 16أأصل 

ويعترب مرشوعا القانو  اجلنايئ واملسطرة اجلنائيـة نتيجـة هجـود املموكـة ملالءمـة املنظومـة القانونيـة 

اثيق ادلولية وتوصيات ومالحظات هيئات منظمـة الأمم املتحـدة  ات الصـةل مبجـال حقـوق الوطنية مع املو 
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اال نســا  وهيئــة اال نصــاف واملصــاحلة وميلــاق ا صــالح منظومــة العــداةل ايذي أأوىص بعــدة تــدابري مــن بيهنــا 

رية والرهيبة التقويص من عقوبة اال عدام يف عدد همم من اجلرامئ، واقتصار هذه العقوبة فقط عىل اجلرامئ اخلط

 والبكعة.

ويف هذا الصدد، هنج مرشوع القانو  اجلنايئ مبدأأ تقييد عقوبة اال عدام من خالل اختا  مجموعة من 

 التدابري خاصة:

( فصال اكنت تنص عىل عقوبة 31ختفيض عدد املواد اليت تعاقب ابال عدام، مفن أأصل ) -

( فصول، 8لقانو  اجلنايئ عىل )اال عدام يف مجموعة القانو  اجلنايئ احتفظت مسودة مرشوع ا

ضافة ) ( فصول اديدة متعوقة جبرامئ القانو  3ما يك ل أأقل من ثوث العدد الأصيل، مع ا 

( فصال، وهو ثوث عدد 11ادلويل اال نساين ليصبح عدد املواد اليت تنص عىل عقوبة اال عدام )

 ضوع املراجعة.عقوابت اال عدام اليت اكنت مقررة يف مسودة مجموعة القانو  اجلنايئ مو 

ختصيص املكارك بعقوبة السجن املؤبد ا  ا اكنت العقوبة املقررة لوفعل يه اال عدام )الفصل  -

130.) 

قرار السجن - عادة النظر يف العقوبة املقررة لومحاوةل اب   ا  ا س نة، عرشين عن تقل ال ملدة ا 

 اال عدام. يه قانوان املقررة العقوبة اكنت

عـدام كام اس تحدث مرشوع تعديل قانو  ا آلية فعـاةل لوحـد مـن النطـق بعقوبـة اال  ملسطرة اجلنائية أ

و كل بأأ  اشرتط ا جامع النيئة املصدرة لوحمك لونطق بعقوبة اال عدام، مع حترير حمرض لومداوةل يكار فيه ا ىل 

( ومنح قايض تطبيق العقوابت صالحية رفع 430ا جامع القضاة ويوقع من طرف مجيع أأعضاء النيئة. )املادة 

عـدام )املـادة مقرتحا مـن مرشـوع قـانو   596ت العفو التوقايئ ابلنس بة لوحاالت الصادرة بكأأهنا أأحـاكم ابال 

 املسطرة اجلنائية(.
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 مراجعة عقوبة السجن املؤبد: -

فصـال يـنص  27ابلنس بة لعقوبة السجن املؤبد فا   مجموعة القانو  اجلنايئ موضوع املراجعة تتضمن 

مـادة تعاقـب ابلسـجن املؤبـد ا ىل  13ة القـانو  اجلنـايئ فقـد مت حتويـل عىل هـذه العقوبـة، ومبقتىضـ مسـود

ضافة  حـداث  23السجن احملدد، غري أأنه متت ا  عـدام، كـام مت ا  مـادة تتضـمن هـذه العقوبـة اكنـت معاقبـا ابال 

مخس مواد اديـدة تعاقـب ابلسـجن املؤبـد بتجـرمي أأفعـال اديـدة، وبـذكل يبوـغ عـدد املـواد الـيت تعاقـب 

 ( س بعا وثالثني مادة. 37د )ابلسجن املؤب

 تعزيز دور قايض تطبيق العقوابت: -

منحــت املســودة صــالحيات اديــدة لقــايض تطبيــق العقــوابت يف جمــال تنفيــذ العقوبــة والتــدابري 

 الوقائية. وميكن ا جامل هذه الصالحيات يف:

القضـايئ  وضع حد لتنفيـذ العقوبـة يف احلـاةل الـيت مل يعـد فهيـا الفصـل جمرمـا بعـد صـدور املقـرر .1

 ( 5الصادر ابال دانة )املادة 

ا صدار قرار بتنفيذ احملكوم عويه لوعقوبة احملكوم هبـا واملقـررة مبقتىضـ القـانو  الأصـوح لومـهتم يف  .2

 ( 6حدود حدها الأقىص )املادة 

وضع حد لتنفيذ التدبري الوقايئ عندما يصدر قانو  اديد يزيل صـبغة اجلرميـة عـن الفعـل ايذي  .3

 (  9دما يصدر قانو  يوغي  كل التدبري )املادة اس توجبه، أأو عن

تأأخري تنفيذ العقوابت السالبة لوحرية يف حق النساء الاليئ وضعن قبـل احلـمك عوـهين بأأقـل مـن  .4

 ( 32من املادة  2س تة أأشنر )الفقرة 

تــأأخري تنفيــذ العقوبــة الســالبة لوحريــة يف حــق الأشــخاص املوجــودين يف حــاةل رساح املصــابني  .5

 ( 32صية ميؤوس من عالهجا )الفقرة الأخرية من املادة بأأمراض مس تع 

شعار النيابة العامة ب ل ا خالل يف تنفيذها )املادة  .6  ( 35-5تتبع تنفيذ العقوابت البديةل وا 
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-8متديد الأال ايذي يتعني فيه احملكوم عويه تنفيذ عقوبة العمل من أأال املنفعـة العامـة )املـادة  .7

35 ) 

 ( 35-12يه عىل احملكوم عويه أأداء الغرامة اليومية )املادة متديد الأال ايذي يتعني ف  .8

مـا ا ىل املؤسسـة السـجنية أأو  .9 فرض رقابة يوزم مبوجهبا احملكوم عويه ابلتقـدم يف مواعيـد حمـددة ا 

-14مـن املـادة  3مقر الرشطة أأو ادلرك أأو مكتب املوظ  ابحملمكـة امللكـ  ابملسـاعدة الاجامتعيـة )البنـد 

38  ) 

نفيذ العقوبة أأو وضع حد لتنفيذها وكذا التدابري الوقائية الكصصية يف حـاةل وقـوع الأمر بعدم ت  .10

-2و 59-1الصوح أأو يف حاةل تنازل املك تيك عن شاكيته، و كل يف احلاالت اليت جيزيهـا القـانو  )املـادات  

59 ) 

لغاء تدبري الوضع القضايئ يف مؤسسة لتقومي الاحنراف عند حتسن سووك احملكوم عويه ) .11 املادة ا 

64 ) 

قامـة مبـاك  معـني رخصـا مؤقتـة ابلتنقـل خـارج  .12 شسومي لومحكوم عويـه بتـدبري اال جبـار عـىل اال 

 ( 70-1الأماكن أأو ادلوائر احملددة اليت ال جيوز الابتعاد عهنا )املادة 

قامـة رخصـا مؤقتـة ابحلوـول يف الأمـاكن املمنوعـة عويـه  .13 شسومي لومحكوم عويه بتدبري املنع من اال 

قام  ( 74ة هبا )املادة واال 

لغاء تدبري الوضع القضايئ يف مؤسسة فالحية أأو صناعية املطبق عىل احملكوم عويه عندما يمن  .14 ا 

 ( 85سووكه عن صالح حاهل )املادة 

التوصل عىل لك ثالثة أأشنر بتقارير من الطبيب املعاجل عن تطور حاةل احملكوم عويه ابملنع من  .15

 ( 88-2وتأأكد من تقومي سووكه )املادة االتصال ابلضحية واخلضوع لوعالج ل 

الأمر بتنفيذ العقوبة الأشد يف حاةل صدور عدة مقررات قضائية سالبة لوحرية، بسبب تعدد  .16

 (.120-1احملاكامت )املادة 
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لهيا املسودة يف  طار حتديث الس ياسة العقابيةومن الاختيارات العامة اليت اجتنت ا   :ا 

 لوعقوابت السجنية اليت ال تتجاوز عرش س نوات دو   منح احملمكة صالحية التوقي  اجلزيئ

 ( 55أأ  تزنل عن نص  العقوبة احملكوم هبا )املادة 

   التنصيص رصاحة عىل أأ  الصوح أأو التنازل عن الكاكية يف احلاالت اليت جيزيها القانو

 ( 102-2و 102-1يضع حدا لتنفيذ العقوبة والتدابري الكصصية دو  العينية )املادات  

  نس بة لرتش يد الاعتقال الاحتياطي:ابل 

يس هتدف مرشوع قانو  املسطرة اجلنائيـة عقونـة وترشـ يد الوجـوء ا ىل الاعتقـال الاحتيـاطي  

بوصفه تدبريا اس تثنائيا، و كل من خالل وضع ضوابط قانونية هل، والقيام به وفقا ملعايري أأكرث دقة. ابال ضـافة 

 ث املرشوع التدابري التالية: ا ىل تقويص مدده وتعويل قراراته. وهكذا اس تحد

ال ا  ا تعذر تطبيق تدبري بديل عنه،  - ليه ا  اعتبار الاعتقال الاحتياطي تدبريا اس تثنائيا ال يوجأأ ا 

أأو يف احلاةل اليت يكو  فهيا مثول الكصص أأمام احملمكة يف حاةل رساح من شأأنه التأأثري عىل 

 حسن سري العداةل 

حرصا من أأال اختا  النيابة العامة لقرار الاعتقال  رضورة توفر واحد من الأس باب احملددة -

 الاحتياطي 

ماكنية الطعن يف قرار اال يداع ابلسجن الصادر عن وكيل املكل أأمام هيئة احلمك اليت س تبت يف  - ا 

ماكنية الطعن يف قرار اال يداع  القضية، أأو أأمام هيئة جامعية تتكو  من ثالثة قضاة. وكذا ا 

لعام لومكل أأمام الغرفة اجلنحية، ا ىل غاية منتص  اليوم املوايل ابلسجن الصادر عن الوكيل ا

ماكنية متديد هذا الأال ا ىل أأول يوم معل ا  ا صادف يوم عطةل. مع  لصدور قرار اال يداع مع ا 

وجوب بت احملمكة يف رشعية الاعتقال من عدمه داخل أأال يوم واحد من اترخي اال حاةل عوهيا 

ي طعن. وال حيول رفض الطعن دو  تقدمي طوب اال فراج مبقتىض مقرر مس تقل غري قابل لأ 

 ( 73-2و 47-2املؤقت الحقا )املادات  
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كام أأحاط مرشوع قانو  املسطرة اجلنائية سوطة قايض التحقيق يف الوجوء ا ىل الاعتقال 

 الاحتياطي مبجموعة من القيود والضوابط جتعل من هذا التدبري تدبريا اس تثنائيا ويه اكلتايل:

ال ا  ا ظنر أأنه رضوري لأحد الأس باب احملددة عدم ا   - ماكنية الوجوء ا ىل الاعتقال الاحتياطي ا 

 حرصا 

 ( 175و 47-1وجوب تعويل قرارات الاعتقال الاحتياطي يف مجيع الأحوال )املادات   -

لهيا يف  - ربط متديد الاعتقال الاحتياطي برضورة اس مترار أأس باب الاعتقال الاحتياطي املكار ا 

 ( 177و 176من قانو  املسطرة اجلنائية )املادات   175-1املادة 

تقويص عدد متديدات الاعتقال الاحتياطي يف اجلناايت من مخس ا ىل ثالث مرات أأي من  -

من قانو  املسطرة اجلنائية  108س نة ا ىل اانية أأشنر، ابس تثناء اجلرامئ املنصوص عوهيا يف املادة 

 ( 177)املادة 

ماكنية اال حاةل املبارشة - عىل غرفة اجلناايت يف حاةل رساح أأو ابس تعامل تدابري املراقبة القضائية  ا 

 ( 73من طرف الوكيل العام لومكل )املادة 

ماكنية اس تئناف قرارات اال فراج املؤقت واملراقبة القضائية الصادرة عن غرفة اجلناايت  - ا 

 ( 181-1الابتدائية من طرف الوكيل العام لومكل )املادة 

ل املهتم احتياطيا ولتدابري املراقبة القضائية املتخذة يف حقه ا  ا قضت احملمكة وضع حد العتقا -

الابتدائية أأو غرفة اجلناايت الابتدائية ابال فراج املؤقت أأو برفع املراقبة حسب الأحوال، ابلرمغ 

 ( 181-1و 181من اس تئناف النيابة العامة )املادات  

ضافة تدبري القيد اال   -  161املراقبة القضائية، مع تنظمي كيفية تنفيذه )املواد  لكرتوين ا ىل تدابريا 

 (.174 – 3ا ىل  174-1و
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في مجال مكافحة الجريمة الجهود المبذولة : خامسا

 اإلرهابية والوقاية من التطرف

 

تعترب الظاهرة اال رهابية هتديدا وحتداي يف الآ  نفسه، يس توجبا  مواصةل العمل وفق مقاربة مشولية 

 ة شس هتدف مواهجة اخلطر اال رهايب املتغري واملس متر لوخالاي اال رهابية.فعاةل وانجع

تفكيك العرشات من  أأسفر عنس نة املنرصمة  14ومما ال شك فيه أأ  تطويق الظاهرة اال رهابية خالل 

فكال العديد من املكاريع واخملططات اال رهابية، وأأفىض ا ىل اعتقال ومتابعة العرشات من  اخلالاي اال رهابية وا 

رهابية، أأو اس تقطاب متطوعني وجتنيدمه لوقيام  رهابية تتعوق ابلتصطيط لتنفيذ مكاريع ا  املدانني يف قضااي ا 

بعمويات انتحارية ضد املرافق احليوية لدلوةل، أأو تقدمي املساعدة لاللتحاق ببؤر التوتر، أأو اس تعامل 

رهابية.  الأنرتنيت لأغراض ا 

، 2003اال رهابية اليت شندهتا مدينة ادلار البيضاء س نة  ولقد حرصت وزارة العدل ومنذ التفجريات

عىل اعامتد س ياسة جنائية متقدمة يف جمال ماكحفة اال رهاب تمتزي خباصييت التحوط والاستباقية قادرة عىل 

رساء وتعزيز املنظومة القانونية املتعوقة مباكحفة  مواهجة اخلطر اال رهايب واجتلاثه يف املند، و كل من خالل ا 

رهاب، وتتبع وتنفيذ الاسرتاتيجيات الوطنية  ات الصةل، والتعاطي اال جيايب مع مجيع املبادرات اال  

 واملامرسات والرشااكت واخلطط والربامج املعنية مبواهجة الظاهرة اال رهابية عىل الصعيد ادلويل.

هاب، والزتامه كام أأ  املغرب ومن خالل مصادقته عىل ال االتفاقيات ادلولية املتعوقة مباكحفة اال ر 

سنامه يف تطوير اسرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ملاكحفة  ادلؤوب بفحوى القرارات الأممية  ات الصةل، وا 

اال رهاب، واختا ه لوعديد من املبادرات عىل صعيد املنتدى العاملي ملاكحفة اال رهاب، أأو عىل مس توى جموس 

، وقيام وزارة العدل بتزنيل مجموعة من الربامج واخلطط وزراء العدل العرب التابع جلامعة ادلول العربية

قوميية املرتبطة بتطويق تختو  صور اجلرمية اال رهابية، وكذا حرصنا عىل زايدة منسوب التعاو  القضايئ  اال 

برام مجةل من االتفاقيات اللنائية اخلاصة بتسومي اجملرمني وتنفيذ اال انابت القضائية وببايق جماالت  ادلويل عرب ا 
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التعاو  الأخرى، ليعكس جبالء املاكنة اليت حيظى هبا املغرب مضن املنتظم ادلويل املك يد بنجاعة التجربة 

 املغربية وبتعاونه البناء يف جمال املاكحفة والوقاية من اال رهاب والتطرف.

ىل ولنئ اكنت التدابري واال جراءات املتخذة يف س ياق ماكحفة اال رهاب شس تجيب ملس توزمات احلفاظ ع

يالء الاهامتم ابلظروف الاقتصادية  النظام العام، فا   املتغريات الطارئة عىل الظاهرة اال رهابية حمتت ا 

والاجامتعية واللقافية املفضية ا ىل التطرف، و كل من خالل اعامتد اسرتاتيجية وطنية لووقاية من التطرف 

اجلة هذه الظروف تعترب قطب الرىح يف تعزيزا لالسرتاتيجية الوطنية ملاكحفة اال رهاب، اقتناعا بأأ  مع

 ماكحفة اال رهاب والتطرف وحتتاج ا ىل مقارابت أأخرى غري زجرية تعزز اجلنود املبذوةل يف هذا اال طار.

اجلنود الوطنية املبذوةل عىل مس توى اكفة الس ياسات العمومية، وفق  كام تعكس الاسرتاتيجيتا 

التصدي لنذه الظاهرة اليت ما فتئت حتظى بأأولية اجملمتع ادلويل  مقاربة شكاركية وتاكموية، حتدد معامل وكيفية

نظرا لأثرها البالغ عىل الأمن والسمل ادلوليني. ومتاش يا مع املواثيق ادلولية اليت صادقت عوهيا املموكة املغربية، 

زيز منظومته وكذا القرارات الأممية  ات الصةل، واملامرسات املعمتدة ملاكحفة التطرف، حرص املغرب عىل تع

زع التطرف والعن ، ومتكن من التصدي ابلقوة والرسعة االترشيعية بقوانني وقائية حتصن كيانه وقميه من نو 

اليت شس تدعهيام خطورة اجلرمية اال رهابية. و كل من خالل سن مجموعة من املقتضيات الزجرية ملاكحفة 

رهابية.    السووك املتطرف ايذي قد يفيض ا ىل أأعامل ا 

متد املغرب يف وضع املنظومة القانونية ملاكحفة التطرف واال رهاب عىل مقاربة مشولية ومندجمة فقد اع 

 ل ل مكوانت الس ياسة اجلنائية الوقائية، الزجرية، واال جرائية عىل املس تويني الوطين وادلويل.
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 اال طار التجرميي والعقايب  -1

براز صور اجلرمية اال رهابي ة ا  ا ثبت ارتباطنا مبرشوع فردي أأو جامعي، مت جترمي العمل اال رهايب وا 

هيدف ا ىل املس اخلطري ابلنظام العام بواسطة التصوي  أأو الرتهيب أأو العن . كام مت التنصيص عىل 

آاثرها اجلس مية عىل الفرد  عقوابت زجرية صارمة تتناسب وخطورة الأفعال املرتكبة أأخذا بعني الاعتبار أ

غ عن اجلرمية اال رهابية، حيث عاقب لك من اك  عىل عمل مبصطط أأو أأفعال واجملمتع. وكذا جترمي عدم التبوي

رهابية ومل يبوغ عهنا فورا السوطات العامة.  هتدف ا ىل ارتاكب أأعامل ا 

ويف نفس الس ياق، وسعيا ا ىل جتفي  منابع اال رهاب والتصدي لرتوجي أأفاكر التطرف ونرش 

يديولوجيات العن  والكراهية، وسد الطريق عىل اس   تقطاب الأفراد والتنظاميت اال رهابية وتوقيهنم تداريب ا 

وتكوينات ش به عسكرية جتعونم مبلابة قنابل موقوتة عند عودهتم ا ىل بدلا  انامتهئم أأو اس تقباهلم، بفعل ما 

توقوه من أأساليب وختطيطات ممهنجة، ابدر املغرب ا ىل حتيني منظومته القانونية يف ا طار التواه الاستبايق 

ة الآليات القانونية ملواهجة ظاهرة الالتحاق أأو حماوةل الالتحاق مبعسكرات التداريب ببؤر التوتر حنو تقوي

دراج مجموعة من الأفعال  اال رهابية، وكذا التصدي لظاهرة املقاتوني اال رهابيني الأاانب، و كل من خالل ا 

  ات الصةل مبعسكرات التداريب ، ويتعوق الأمر ابلتايل بيانه:

طار منظم أأو غري منظم، بكياانت أأو الالتحاق  - أأو حماوةل الالتحاق بك ل فردي أأو جامعي يف ا 

رهابية أأاي اك  شلكنا أأو هدفنا أأو ماك  وجودها، ولو اكنت  تنظاميت أأو عصاابت أأو جامعات، ا 

 الأفعال اال رهابية ال شس هتدف اال رضار ابملموكة املغربية أأو مبصاحلنا 

  شلكه أأو نوعه أأو مدته داخل  أأو خارج  املموكة املغربية أأو توقي تدريب أأو تكوين، كيفام اك -

حماوةل  كل، بقصد ارتاكب أأحد الأفعال اال رهابية داخل املموكة أأو خارهجا، سواء وقع الفعل 

 املذكور أأو مل يقع   
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جتنيد بأأي وس يةل اكنت أأو تدريب أأو تكوين خشص أأو أأكرث من أأال الالتحاق بكياانت أأو  -

رهابية داخل املموكة املغربية أأو خارهجا، أأو حماوةل ارتاكب تنظاميت أأو عصا ابت أأو جامعات، ا 

 هذه الأفعال.

كام معل املغرب عىل سن قانو  متعوق ابلنجرة غري املرشوعة محلاية حدوده من ظاهرة املناجرين 

 الرسيني اليت شك ل خطورة عىل املس تويني الوطين وادلويل. 

طار التصدي لهتديدات الت طرف واال رهاب العابرة لوحدود مت ا صدار  قانو  ملاكحفة غسل ويف ا 

ضافية يف طريق بناء نظام مايل حمصن ومتني ضد معويات متويل  الأموال ومتويل اال رهاب، وايذي يعد لبنة ا 

اال رهاب وغسل الأموال املتحصةل من ارتاكب اجلرامئ خاصة جرامئ اال رهاب، وهتريب املناجرين، والاجتار  

 والاجتار يف اخملدرات واملؤثرات العقوية، والاجتار غري املرشوع يف الأسوحة واملتفجرات.ابلبرش، 

كام قام بتوس يع دائرة التجرمي يف جمال متويل اال رهاب ليكمل أأيضا متويل أأشخاص أأو عصابة لأال 

رهابية، ويف اجلانب العقايب جعل مصادرة العائدات واملمتواكت املس تخدمة أأو املتحصةل من  ارتاكب جرمية ا 

لزامية.  جرمية متويل اال رهاب ا 

ونظرا لكو  السووك املتطرف يبدأأ من قبل أأفراد ال حيموو  سالحا وال يوقو  قنابل أأو متفجرات، 

ولكهنم يقدمو  فكرا يسوغ السووك اال رهايب ليبدو سوواك رشعيا مس تغوني أأحدث وسائل التكنولوجيا لمترير 

، حرص املرشع املغريب عىل جترمي الأفعال ادلامعة لوجرامئ اال رهابية خطاابت وأأفاكر الكراهية والتطرف

 وأأبرزها فامي ييل :

رهابية بواسطة اخلطب أأو الصياح أأو الهتديدات املفوه هبا يف الأماكن  - اال شادة بأأفعال تكو  جرمية ا 

روضة لوبيع أأو الاجامتعات العمومية أأو بواسطة املكتوابت واملطبوعات املبيعة أأو املوزعة أأو املع

أأو املعروضة يف الأماكن أأو الاجامتعات العمومية أأو بواسطة املوصقات املعروضة عىل أأنظار 

 العموم بواسطة تختو  وسائل اال عالم السمعية البرصية واال لكرتونية.
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لهيا  - حدى الوسائل املومأأ ا  رهابية، اب  اال شادة لفائدة خشص أأو كيا  أأو تنظمي أأو عصابة أأو جامعة ا 

 اال شادة جبرامئ اال رهاب. اوكذأأعاله، 

حدى وسائل  - رهابية اب  جترمي ادلعاية والرتوجي لفائدة خشص أأو كيا  أأو تنظمي أأو عصابة أأو جامعة ا 

 العالنية املذكورة.

رهابية مع شكديد العقوبة ا  ا مت اس تغالل املدارس  - قناع الغري أأو دفعه أأو حتريضه الرتاكب جرمية ا  ا 

 والتكوين. أأو املعاهد أأو مراكز الرتبية

يالء عناية خاصة لنذا النوع املتطرف من الأفعال من خالل التنصيص عىل جترمي التحريض  كام مت ا 

 املبارش عىل ارتاكب اجلرامئ املتعوقة ابال رهاب.

 اال طار اال جرايئ -2

 القانو  الزتاما مببدأأ املزاواة بني املقاربة اجلنائية وضامانت احملامكة العادةل واحرتام املساطر يف دوةل

وحقوق اال نسا ، معل املرشع املغريب عىل تعزيز ترسانته القانونية مبجموعة من الآليات  القانونية 

 واملؤسساتية والتحفزيية املرتبطة مبجال ماكحفة التطرف واال رهاب.

  الآليات القانونية 

عىل مجموعة من املساطر اعمتد املغرب يف تفعيل املقتضيات الزجرية املتعوقة مباكحفة التطرف واال رهاب 

القانونية الرامية ا ىل التدخل بكيفية استباقية أأو بعدية، ملناهضة أأفعال العن  والتطرف، وهكذا فقد 

 تضمنت القوانني املنظمة لال طار اال جرايئ مجةل من اال جراءات والتدابري، نورد أأمهنا يف التايل : 

غالق احلدود ايذي يمت اختا ه أأثناء البحث المتنيدي املبارش يف اجلرامئ  - حسب جواز السفر وا 

 املتعوقة ابال رهاب كصطوة استباقية وحتوطية لوحد من التحاق الاشخاص ببؤر التوتر.

رهابية يف مجيع الأوقات  -  تفتيش املنازل ومعاينهتا مبناس بة الأحباث اجلارية عىل ضوء جرمية ا 



96 
 

تقنية التسومي املراقب  كآلية شسمح بعبور حشنة غري مرشوعة أأو يكتبه يف كوهنا كذكل، اعامتد  -

 بقصد التعرف عىل الوهجة الهنائية لنذه الكحنة، والتحري عن اجلرمية وكك  هوية مرتكهبا. 

 التقاط املاكملات أأو االتصاالت املنجزة بوسائل االتصال عن بعد وشسجيونا وأأخذ نسخ مهنا  -

 مات حول معويات أأو حتراكت أأموال يكتبه يف أأ  لنا عالقة بمتويل اال رهاب طوب معوو  -

 رفع نظام الرسية املعمول به يف الأبناك بغرض ا جناح معويات البحث والتحري  -

 اختا  ا جراء جتميد أأو جحز الأموال  املكتبه يف أأ  لنا عالقة بمتويل اال رهاب  -

ماكنية تنفيذ املقررات الأجنبية املتعوقة اب -  لتجميد أأو احلجز أأو املصادرة ا 

لزام املؤسسات االئامتنية جبمع املعوومات املتعوقة بتحديد هوية زبناهئم. -  ا 

التحري عن مصادر أأموال الزبناء وابلأخص أأولئك ايذين ينمتو  ا ىل دول متلل تخاطر مرتفعة   -

 يف جمال متويل اال رهاب 

 وضع نظام تدبري اخملاطر ابلنس بة لوعمويات املالية  -

 تطبيق ا جراءات اليقظة املكثفة عىل الزبناء يف س ياق ماكحفة متويل اال رهاب   -

الترصحي ابالشتباه بكأأ  مجيع املبالغ أأو العمويات أأو حماوالت تنفيذ العمويات املكتبه ارتباطنا  -

 جبرامئ التطرف واال رهاب 

 رهاب ية يف س ياق ماكحفة متويل اال  ب تبادل املعوومات املالية مع السوطات الأجن  -

توس يع الاختصاص القضايئ املغريب ليكمل متابعة وحمامكة لك خشص مغريب، سواء اك   -

يواد داخل الرتاب الوطين أأو خاراه، أأو أأجنيب يواد فوق الرتاب الوطين من أأال ارتاكبه 

رهابية خارج املموكة املغربية.   جرمية ا 
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   الآليات املؤسساتية 

تقوم به املؤسسات املتعوقة مبجال ماكحفة التطرف واال رهاب يف  وعيا بأأمهية ادلور الاسرتاتيجي ايذي

نكاء  بوورة خطط حكومية تتداخل فهيا املقارابت التدبريية والقضائية والأمنية واملالية، قام املغرب اب 

وختصيص بعض الأهجزة بغية ضام  الفعالية والنجاعة الالزمتني يف مواهجة التطرف واال رهاب نبسطنا يف 

 الآيت: 

ختصيص حممكة الاس تئناف ابلرابط ابلوالية العامة عىل قضااي اال رهاب ومتويهل يف مراحل  -

 التحقيق واملتابعة واحلمك، وكذا احملمكة الابتدائية ابلرابط فامي يتعوق جبرامئ غسل الأموال 

حداث املكتب املركزي للأحباث القضائية عىل مس توى املديرية العامة ملراقبة الرتاب الوطين  - ا 

كآلية لتعزيز هجات البحث والتحري املس ندة هل اختصاص وطين اكلفرقة الوطنية لورشطة 

 القضائية 

حداث فرق هجوية لورشطة القضائية ب ل من مد  ادلار البيضاء، والرابط، وفاس،  - ا 

 ومراكش  

حداث وحدة معاجلة املعوومات املالية يف جمال ماكحفة غسل الأموال  -  اال رهاب. ومتويلا 

 التحفزيية الآليات 

ماكنيات ختول هلم الاس تفادة  طار قضااي التطرف واال رهاب، اب  خص الترشيع املغريب احملكوم عوهيم يف ا 

آلية العفو"، وقد أأثبتت التجربة جناح العفو مكحفز يف تراجع بعض  من بعض الآليات التحفزيية من أأمهنا "أ

ام أأفضت القراءة التحويوية لنذه التجربة الناحجة ا ىل رموز السوفية اجلنادية عن أأفاكرمه واندماهجم يف اجملمتع. ك

 اس تجالء بعض املؤرشات ادلاةل عىل فعاليهتا، من زمرهتا:

اخنراط املكمولني ابلعفو يف احلوار مع ابيق السجناء بغية تصحيح أأفاكرمه، وكذا تعزيز قمي  -

 املواطنة والتسامح والاعتدال دلهيم 
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يذين س بق هلم الاس تفادة من العفو وايذي بوغ عددمه عدم شسجيل أأية حاةل عود يف صفوف ا -

  2005مس تفيدا منذ س نة  565

شسجيل ارتفاع واحض يف عدد طوبات العفو املقدمة من طرف احملكوم عوهيم يف قضااي التطرف  -

واال رهاب، تتضمن اال عراب عن توبهتم، والاس تعداد لالخنراط يف اجملمتع واحرتام قميه 

 .ومؤسساته

آلية اال فراج املقيد كام أأنه ميك ن للأشخاص احملكومني يف قضااي العن  والتطرف الاس تفادة من أ

برشوط وفق الضوابط املنصوص عوهيا قانوان، ا  ا برهنوا مبا فيه الكفاية عىل حتسن  سووكنم وقضوا حبسا 

ثويث العقوبة  فعويا يعادل عىل الأقل نص  العقوبة احملكوم هبا ا  ا تعوق الأمر جبنحة، أأو قضوا عىل الأقل

احملكوم هبا ا  ا حمك عوهيم بعقوبة جنائية أأو بعقوبة جنحية من أأال وقائع وصفت بأأهنا جناية، أأو من أأال 

جنحة يتجاوز احلد الأقىص لوعقوبة املقررة لنا مخس س نوات حبسا، الأمر ايذي يرتتب عنه ا طالق رساح 

دة احملكوم هبا عويه، ما مل يلبت خالل هذه الفرتة احملكوم عويه وبقاؤه عىل هذه الوضعية ا ىل حني اكهتاء امل

ا خالهل ابملقتضيات املنصوص عوهيا يف قرار اال فراج املقيد برشوط مما يس تدعي العدول عنه، عوام أأ  وزارة 

آليات قانونية حتفزيية داخل نظاهما العقايب من قبيل، بدائل العقوابت السالبة لوحرية،  العدل تطمح العامتد أ

آلي دماج الأشخاص احملكوم وكذا أ آلية رد الاعتبار لتسنيل ا  عادة النظر يف أ ة التصفيض التوقايئ لوعقوبة، وا 

 عوهيم يف اجملمتع مبا فهيم الأشخاص املدانني من أأال قضااي العن  والتطرف.

عادة السجو  ال دارة العامة املندوبية طريق عن املغربية املموكة أأطوقتهذا، وقد   برانمج اال دماج وا 

 يف املعتقوني من عدد املاضية الس نة منه اس تفاد أأ  بعد اللانية، نسصته ا ىل الآ  وصل ايذي" صاحلةم"

 واملصاحبة ادليين التأأهيل مهت أأبعاد وفق والتسامح الاعتدال قمي ترس يخ هبدف ابال رهاب متصةل قضااي

ضافة القانوين، اال طار واستيعاب وفنم النفس ية مياان الاجامتعي، ابلتأأهيل املتعوق البعد ا ىل ا   املموكة من  ا 

منا  اهتم، حد يف أأشخاص ضد موهجة ليست اال رهاب ضد احلرب بأأ   ا  ا حيمووهنا اليت الندامة للأفاكر وا 

 .اديد من اجملمتع لأحضا  الرجوع ابب يفتح الأفاكر هذه جهر وا   عني ، متظنر ا ىل تطورت ما
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 التطرف قضااي ا طار يف املدانني السجنية ساتاملؤس  كزالء لفائدة املعد" مصاحلة" برانمج ويقوم

 دينيو  قميو  رأأسنا عىل متعددة مؤسسات خربات بني متزج ومتعددة شامةل عومية مقاربة عىل واال رهاب

 هجات ميلوو  تختصو  وخرباء(  اال نسا  حلقوق الوطين اجملوس)  وحقوقيو (  لوعوامء احملمدية الرابطة)

 .العدل وزارة أأمهنا متعددة

 :أأساس ية أأبعاد أأربعة عىل" مصاحلة" برانمج ينبينو 

 ابلك ل ادليين النص واستيعاب فنم مس توى عىل به يتصل وما ادليين، ابلتأأهيل اخلاص البعد

 الرشيعة عوهيا تقوم اليت الأداي  ابيق واحرتام النفس وحفظ والاعتدال التسامح لقمي واملكرس الصحيح

 السمحاء  اال سالمية

 اال طار وقبول واستيعاب فنم مس توى عىل السجناء تأأهيل يمت حيث والقانوين، احلقويق البعد 

 احلقوق ادلية من انطالقا القانوين، النص وبضوابط وادلوةل ابجملمتع الأفراد لعالقات املنظم القانوين

  2011 لس نة املموكة دس تور أأسايس بك ل كفونا اليت والواجبات

 حتوالت تعيش السجناء من املعنية الفئة أأ  من انطالقا لنفس ية،ا واملصاحبة ابلتأأهيل اخلاص البعد 

 واكهتاء احملامكة مبرحةل مرورا  الاعتقال قبل ما مبرحةل تبدأأ  متوالية مراحل خالل ايذات متلل مس توى عىل

 السجنية  املؤسسات داخل لوحرية السالبة العقوبة تنفيذ مبرحةل

  اتية مبؤهالت اجملمتع ا ىل لوعودة السجناء تأأهيل خالل نم اقتصادي، السوس يو ابلتأأهيل اخلاص البعد

 .والاجامتعي الاقتصادي الاندماج من متكنه

 عائالت بعض لكنادات برصية مسعية شسجيالت لعرض حصصا لوسجناء خصصت  كل عىل وعالوة

طار يف املدانني السجناء حتسيس هبدف الضحااي،  وفهخت ايذي الأ ى  حبجم واال رهاب التطرف قضااي ا 

 بظروف الاهامتم مت كام. مبارشة الضحااي يصيب ايذي الرضر عىل عالوة واجملمتع الأفراد عىل التطرف أأفعال

حاطهتم اعتقاهلم نسانيهتم لكرامهتم املعززة الضامانت باكفة وا   .وا 
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 مدلهي هاما وتطورا املس تفيدين السجناء طرف من همام جتاواب لقي املذكور الربانمج أأ  ابيذكر وادير

 ابهامتم حظي أأنه كام. الصحيحة اجملمتعية القمي ومقاربة ادليين النص واستيعاب وفنم ايذات متلل مس توى عىل

 .واملصاحلة التأأهيل برامج يف الاخنراط وطواعية اختيار عن عربوا ايذين الآخرين السجناء

 التعاو  ادلويل يف جمال ماكحفة التطرف واال رهاب -3

 قصوى لوتعاو  ادلويل يف ميدا  ماكحفة التطرف واال رهاب، و كل من خالل:لقد أأوىل املغرب أأمهية 

 التصديق عىل ال االتفاقيات ادلولية املرتبطة ابملوضوع بصفة مبارشة أأو غري مبارشة  -

اختا  عدة ا جراءات وتدابري عىل حدوده ويف مطاراته وموانئه لوحيووةل دو  شسول اال رهابيني  -

  1373تطبيقا لتوصيات قرار جموس الأمن عدد داخل املغرب وخاراه، و كل 

التعاو  مع العديد من ادلول يف هذا اجملال عن طريق تبادل املعوومات أأو عن طريق تنفيذ  -

ا انابت قضائية وكذكل املوافقة عىل طوبات شسومي اجملرمني املبحوث عهنم من أأال ارتاكهبم 

رهابية   أأفعاال ا 

 11ة ابال رهاب الواردة عىل السوطات املغربية منذ أأحداث تنفيذ ال اال انابت القضائية املتعوق -

 .2001ش تنرب 

الزتام املغرب بتقدمي تقاريره ادلولية ا ىل جلنة ماكحفة اال رهاب التابعة جملوس الأمن واملنكأأة  -

  1373من القرار  6استنادا لوفقرة 

أأ  جتميد بك 1267الاس تجابة لطوبات جلنة العقوابت احملدثة مبوجب قرار جموس الأمن  -

املمتواكت املالية والاقتصادية للأشخاص ايذاتيني والاعتباريني الواردة أأسامؤمه مضن القوامئ 

 .الصادرة عهنا

 املكاركة يف مجيع التظاهرات الوطنية وادلولية  ات الصةل مبجال ماكحفة التطرف واال رهاب. -
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 فعال يف ا جناز مجموعة يعترب املغرب عضوا مؤسسا لومنتدى العاملي ملاكحفة اال رهاب ومسامه -

 من املذكرات املتعوقة ابملامرسات اجليدة يف جمال ماكحفة اال رهاب 

قوميية واجلنوية مع النيئات التابعة ملنظمة الأمم املتحدة املعنية  - مواصةل تزنيل اخلطط والربامج اال 

 مباكحفة اال رهاب  

الصةل مباكحفة اال رهاب عىل اال سنام يف سن مجموعة من القوانني العربية الاسرتشادية  ات  -

 مس توى جموس وزراء العدل العرب التابع جلامعة ادلول العربية 

جناز  - اتفاقية  79اتفاقية وبروتوكوال تتعوق ابلتعاو  القضايئ يف املادة الزجرية، من بيهنا  130ا 

ر اتفاقية يف طو  53اتفاقيات موقعة ومل تدخل بعد حزي التنفيذ، و 8متت املصادقة عوهيا، و

 التوقيع.

آلية التعاو   هذا، وتؤكد اال حصائيات التالية اجلنود املبذوةل يف جمال التعاو  ادلويل عن طريق أ

 القضايئ اجلنايئ :

 اال انابت القضائية 

 ا حصائيات عامة حول طوبات اال انابت القضائية الواردة عىل السوطات القضائية املغربية 

 يف القضااي املرتبطة ابال رهاب ومتويهل

الطوبات الغري املنفذة 

)التعذر أأو التنازل أأو 

 الرفض(

الطوبات يف طور 

 التنفيذ
 الس نة عدد الطوبات الطوبات املنفذة

3 0 12 15 2013 

0 0 16 16 2014 

2 0 17 19 2015 

4 3 20 27 2016 

3 13 16 32 2017 

 اجملموع 109 81 16 12
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 ة الصادرة عن السوطات القضائية املغربية ا حصائيات عامة حول طوبات اال انابت القضائي

 يف القضااي املرتبطة ابال رهاب ومتويهل

الطوبات الغري املنفذة 

)التعذر أأو التنازل أأو 

 الرفض(

الطوبات يف طور 

 التنفيذ
 الس نة عدد الطوبات الطوبات املنفذة

0 0 4 4 2005 

0 0 2 2 2006 

0 0 5 5 2007 

0 0 5 5 2011 

0 2 1 3 2014 

0 1 0 1 2015 

 المجموع 20 17 3 0

 شسومي اجملرمني 

ا حصائيات عامة حول طوبات شسومي اجملرمني الواردة عىل السوطات القضائية املغربية يف 

 القضااي املرتبطة ابال رهاب ومتويهل

املنفذة الطوبات الغري 

أأو التنازل أأو  التعذر)

 الرفض(

الطوبات يف طور 

 التنفيذ
 الس نة عدد الطوبات ةالطوبات املنفذ

  
0 0 2013 

  
2 2 2014 

  
0 0 2015 

  
1 1 2016 

2 4 1 7 2017 

 اجملموع 10 4 4 2

 ا حصائيات عامة حول طوبات شسومي اجملرمني الصادرة عن السوطات القضائية املغربية 

 يف القضااي املرتبطة ابال رهاب ومتويهل

املنفذة الطوبات الغري 

زل أأو أأو التنا التعذر)

 الرفض( 

الطوبات يف طور 

 التنفيذ
 الس نة عدد الطوبات الطوبات املنفذة

1   1 2 2013 

1   0 1 2014 

0   0 0 2015 

1   0 1 2016 

0 4 0 4 2017 

 اجملموع 8 1 4 3
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 حامية حقوق اال نسا  وضام  رشوط احملامكة العادةل يف قضااي اال رهاب 

طار احرتام املقتضيات الترشيعية الضامنة مت اختا  اال جراءات املتعوقة بتفك  يك اخلالاي اال رهابية يف ا 

حلقوق اال نسا   ات الصةل مبوفات املتابعة أأو الاشتباه يف قضااي اال رهاب بغية حتقيق التواز  بني احلرايت 

 الأساس ية واحلق يف حامية الأمن، من مجوهتا: 

ال بنص  –  ال جرمية وال عقوبة ا 

طالع احرتام القانو  عند الا – لقاء القبض وعدم التعس ، مع اال شعار بأأس باب الاعتقال، وا 

شعار أأرسة املعتقل   املعتقوني حبقوقنم ومهنا احلق يف الزتام الصمت، وا 

نسانية واملنينة، واستبعاد الأدةل املنزتعة نتيجة يذكل  –  حظر التعذيب واملعامةل الالا 

 أأي هتمة أأو اهتامات موهجة  احلق يف امللول فورا أأمام قاض مع اال شعار الفوري ب –

احلق يف الاس تعانة مبحام خيتاره الكصص بنفسه، مع توفري الفرصة الاكفية ال عداد ادلفاع، أأو احلق  –

 يف املساعدة القضائية 

 رضورة توافر ش هبة معقوةل لالعتقال، ومسك جسالت خاصة ابالعتقال ختضع ملراقبة القضاء  –

 الطبية  اخلضوع لوفحص الطيب واحلق يف الرعاية –

 افرتاض قرينة الرباءة عند احملامكة  –

 احملامكة أأمام حممكة عادية مس تقةل وكزهية، ويف فرتة زمنية معقوةل   –

رهابية  –  معامةل خاصة للأطفال املكتبه ابرتاكهبم جرامئ ا 

حامية املعوومات الكصصية اليت جتمع من خالل املراقبة واعرتاض االتصاالت وغريها من تدابري  –

 التحري 

 احلق يف الامتس العفو واال فراج املقيد  –
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  تعويض حضااي الأعامل اال رهابية 

آلية انجعة يف ارب الأرضار الالحقة بضحااي الأعامل اال رهابيـة، وا   اكنـت ال تعيـد  يعد التعويض أ

هنا شك ل دعام ماداي هلم ويذوهيم ا ىل اانب ادلمع النفيس والاجامتعـي، ممـا جيعو  نـا الوضع السابق ا ىل حاهل فا 

 أأمام عداةل تعويضية تنطوي عىل رساةل تضامنية مع الضحااي.

ولقــد مت احلــرص عــىل التفاعــل اال جيــايب مــع لك طوبــات حضــااي الأعــامل اال رهابيــة الســاعية ا ىل 

احلصول عىل تعويض نتيجة الأرضار اليت طالهتم من جراء الأحداث اال رهابية اليت اس هتدفت أأمن واس تقرار 

 مــن خــالل املعاجلــة الوديــة لطوبــات التعــويض املقدمــة مــن طــرف حضــااي الأحــداث ادلوةل املغربيــة، و كل

اال رهابية، وفق مقاربتني، حيث مت يف الأوىل  ختصيص منحة مالية وجزافية من املزيانية العامة لدلوةل لفائدة 

 2003مـاي  16املس تحقني عن حضااي الاعتداءات اال رهابية اليت تعرضت لنا مدينـة ادلار البيضـاء بتـارخي 

مبقتىض ظنـري رشيـ  منكـور ابجلريـدة الرمسيـة. وأأمـا املقاربـة اللانيـة فاكنـت عـىل ضـوء احلـدث اال رهـايب 

طـار قواعـد  2011املأأساوي ايذي شنده مقنيى أأراكنه مبدينة مـراكش سـ نة  حيـث مت تعـويض الضـحااي يف ا 

عادة تنظمي وظيفة وكة الصادر بتارخي مالعو  القضايئ لوم التسوية احلبية املنصوص عوهيا يف القانو  املتعوق اب 

 .1953مارس  2

وعىل غرار مجموعة من ادلول قام املغرب بوضع ترسانة قانونية هامة تواكب اجلنود ادلولية املبذوةل يف 

املتعوق حبامية الكنود والضحااي  10.37جمال حامية وتعويض حضااي الأعامل اال رهابية، ولعل القانو  رمق 

وغنيواخلرباء واملب
1
حداث نظام  110.14السال   كره، وكذا القانو  رمق   تغطية عواقب الوقائع ل املتعوق اب 

الاكرثية
2
 ليكرسا  جبالء الأمهية اليت تولهيا املموكة املغربية لوضحااي و وهيم وأأقارهبم. 

رساء القانو  رمق  تغطية عواقب الوقائع ل نظام حداث املتعوق اب   110.14ويف هذا الس ياق، مت ا 

لاكرثية ايذي هيدف ا ىل تعويض حضااي الوقائع الاكرثية، حيث اعترب الواقعة الاكرثية لك حادث تنجم عنه ا

                                                           
1
 حامية شأأ  يف ،(2011 أأكتوبر 17) 1432 القعدة  ي من 19 بتارخي 1.11.164 رمق الرشي  الظنري بتنفيذه الصادر 37.10 رمق القانو   

 بتارخي 5988 منكور ابجلريدة الرمسية عدد وغريها، النفو  واس تغالل والاختالس الرشوة جرامئ خيص فامي واملبوغني، واخلرباء والكنود الضحااي

 .5123 ص( 2011 أأكتوبر 20) 1432 القعدة  و 22
2
 .6830( ص 2016سبمترب  22) 1437جة  و احل 20بتارخي  5602منكور ابجلريدة الرمسية عدد   
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أأرضار مبارشة يف املغرب يرجع السبب احلامس فيه ا ىل فعل القوة غري العادية لعامل طبيعي أأو ا ىل الفعل 

نسا . واشرتط يف فعل القوة غري العادية لعامل طبيعي أأ  ي كو  جفائيا وغري قابال لوتوقع، وأأ  العني  لال 

نسا  يعترب واقعة اكرثية  آاثره املدمرة خطورة شديدة ابلنس بة لوعموم. كام بني أأ  الفعل العني  لال  شك ل أ

رهابيا. كام س بق لوقضاء املغريب أأ  أأصدر مجموعة من الأحاكم والقرارات مبناس بة بته  ا  ا اك  يك ل فعال ا 

 أأعامل الكغب والتصريب، أأو انفجار الألغام، أأو العمويات اال رهابية، من يف نوازل تتعوق بتعويض حضااي

يس ين مبراكش،  مجوهتا احلمك عىل ادلوةل املغربية، يف س ياق النجامت اال رهابية اليت تعرض لنا فندق أأطوس ا 

 بأأداء تعويضات يذوي حضااي هذه العمويات.
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في مجال محاربة الفساد الجهود المبذولة  :سادسا

 ليق الحياة العامة وتعزيز الشفافيةوتخ

 

يعد ختويق احلياة العامة أأحد أأمه الواجبات اليت تقع عىل عاتق ادلوةل، ابعتباره حقا من حقوق 

املتقاضني ايذين يتوقو  عىل ادلوام ا ىل منظومة معومية شفافة وكزهية، أأساسنا اال حساس ابملسؤولية املبنية 

املؤطرة حبدود القانو ، وشعارها التفاضل، بنظافة  ات اليد،  عىل تاكفؤ الفرص، وقواهما احملاس بة

وابالس تقامة يف السووك، وابلتفاين يف الأداء، وبتقدمي املصوحة العويا لوعداةل عىل ما سواها من اعتبارات، 

لهيا، من خالل  ويه أأمور تعمل الوزارة، يف جمال اختصاصنا، عىل ترس يخ مبادهئا بني اكفة املنتس بني ا 

عة من الربامج واملكاريع والآليات املنيلكة يف هذا اجملال وكذا من خالل املسامهة يف التصدي مجمو 

 لوسوواكت املاسة ابملال العام:

 الاسرتاتيجية الوطنية ملاكحفة الفساد:   -1

، وتريم من 2015دجنرب  28صادقت احلكومة عىل اال سرتاتيجية الوطنية ملاكحفة الفساد بتارخي 

، ابال ضافة ا ىل تعزيز ثقة املواطنني يف املؤسسات، وكسب 2025طع مع الفساد يف أأفق س نة وراهئا ا ىل الق

  ثقة اجملمتع ادلويل لتحسني ترتيب املغرب يف التصنيفات ادلولية  ات الصةل.

وترتكز هذه الاسرتاتيجية عىل حماور، أأمهنا احلاكمة والوقاية والزجر، ا ىل اانب التواصل والتوعية 

  لتكوين.والرتبية وا

وتنتظم تختو  اال جراءات والتدابري اليت تتضمهنا هذه اال سرتاتيجية يف عرش برامج رئيس ية، 

ويندرج الربانمج السادس املتعوق بتقوية املتابعة والزجر مضن الاسرتاتيجية الوطنية ملاكحفة الفساد، ايذي 

رج مضنه مبعية القطاعات احلكومية عند ا ىل وزارة العدل بتنس يق أأشغاهل وتتبع تنفيذ املكاريع اليت تند

الأخرى املعنية، حيث  تمتلل الغاية الرئيس ية لوربانمج يف ثالث مس توايت أأساس ية مقسمة عىل املدى 

آليات الكك  والتحقيق يف قضااي الفساد  القريب واملتوسط والبعيد، من خالل الرتكزي أأساسا عىل حتسني أ
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مع الالزتامات ادلولية، و كل بغية الوصول لوندف الأمسى املمتلل يف ومالءمة املنظومة القانونية املتعوقة به 

 حتسني ثقة املواطنني يف فعالية النظام القضايئ املغريب وتطوير التعاو  ادلويل.

ويستند برانمج تقوية املتابعة والزجر، ايذي عند ا ىل وزارة العدل بتنس يق أأشغاهل عىل ثالث 

 مكاريع رئيس ية ويه اكلتايل:

 عة اال طار القانوين املتعوق مباكحفة الفساد مراج .1

 دمع وتأأهيل قدرات الأهجزة املعنية مباكحفة الفساد  .2

آليات اال بالغ والنرش .3  يف جمال ماكحفة الفساد. توس يع وجتويد أ

وقد اخنرطت وزارة العدل بك ل فعال يف تنفيذ الاسرتاتيجية الوطنية ملاكحفة الفساد، حيث 

 أأ  نفذت أأغوب مكاريع املرحةل الأوىل واملمتلةل فامي ييل:مرشوع، وبعد  61تقدمت بـ 

 حتويل خدمة الرمق الأخرض لوتبويغ عن الرشوة ا ىل مركز لونداء الس تقبال التبويغات  -

 ا صدار العدد الأول من اجملةل الس نوية اليت تعرف جبنود قطاع العدل يف جمال ماكحفة الفساد  -

عداد دليل حول الرسوم القضائية وتطبيق - ه هبذا الكأأ ، فضال عن تلبيت شاشات بصناديق ا 

 احملامك تعرض قمية الرسوم القضائية املقررة قانوان، حسب نوع القضية 

طار برانمج يرشف عويه  - تعممي القمي والأخالق املننية عىل القضاة وموظفي كتابة الضبط يف ا 

 املعند العايل لوقضاء 

 ع العدل تعممي محل الكارة حسب الوظيفة عىل موظفي قطا -

 تدعمي وهيلكة أأقسام اجلرامئ املالية  -

 تعديل القانو  اجلنايئ ملطابقته مع أأحاكم اتفاقية الأمم املتحدة ملاكحفة الفساد  -

 حتديث السجل التجاري  -

 ا جناز مجموعة من اخلدمات عن بعد اكلسجل العديل اال لكرتوين وتتبع القضااي عن بعد. -
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العدل تواصل تنفيذ مكاريع املرحةل اللانية واللاللة من وابال ضافة ملا س بق  كره، فا   وزارة 

الاسرتاتيجية، واليت هتدف ابلأساس ا ىل دمع الكفافية واحلق يف املعوومة، وحتديث املساطر اال دارية 

رساء مقومات احملمكة الرمقية،  وشسنيل الولوج لوعداةل من خالل توس يع نطاق اخلدمات عن بعد يف أأفق ا 

نن القانونية والقضائية، وشكجيع اال بالغ عن الفساد، وحتديث وختويق منظومة فضال عن ا صالح امل 

العداةل، مع دمع ختصص القضاء يف جرامئ الفساد، ومركزة وحتويل املعوومة القانونية والقضائية املتعوقة جبرامئ 

 الفساد.  

 ن الرشوة(:مرشوع ا حداث مركز نداء لوتبويغ عن الفساد والرشوة )الرمق الأخرض لوتبويغ ع -2

آلية الرمق الأخرض وس يةل متكن املواطنني من التبويغ عن أأفعال الرشوة ابلرسعة والفعالية      تعترب أ

الالزمتني لضبط اجلناة يف حاةل توبس، كام هتدف ا ىل شكجيع املواطنني عىل التبويغ عن أأفعال الرشوة، دو  

ماكنية عد م كك  هوية املبوغ، تفاداي ملا قد يتعرض هل من سووك املساطر اال دارية والقضائية املعقدة مع ا 

 مضايقات أأو هتديدات متس سالمته وسالمة أأرسته ومصاحله.

لنذا فا   هذه الوزارة بصدد حتويل خدمة الرمق الأخرض لوتبويغ عن الرشوة ا ىل مركز لونداء،    

ل ومعاجلة ماكملات حيث س يضم املركز خوية لالس تقبال تتكو  من موظفني مدربني عىل تقنيات التواص

املواطنني، حيث مت اال عال  عن صفقة خبصوص املرشوع رست عىل ا حدى الرشاكت اليت شك تغل ال جناز 

 اخلدمة املذكورة وفق مواصفات احرتافية ومت الرشوع يف تنفيذها.

لالنضامم املعامالت التجارية ادلولية كآلية قانونية  اتفاقية ماكحفة رشوة املوظفني العموميني الأاانب يف -3

 ا ىل منظمة التعاو  والتمنية الاقتصادية

عىل دراسة الآليات القانونية لالنضامم ا ىل منظمة التعاو   2018عكفت وزارة العدل خالل س نة 

والتمنية الاقتصادية ومقاركهتا مع النصوص القانونية ادلاخوية الس امي يف جمال حماربة الرشوة. و كل تفعيال 

بباريس، من طرف رئيس حكومة  2015يونيو  15ص "الربانمج الُقطري" املوقع يف لربوتوكول االتفاق اخلا

 املموكة املغربية والأمني العام ملنظمة التعاو  والتمنية الاقتصادية.
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وقد تناولت ادلراسة املذكورة مدى انسجام مقتضيات املنظومة القانونية الوطنية يف جمال ماكحفة 

ة رشوة املوظفني العموميني الأاانب يف املعامالت التجارية ادلولية يف أأفق الفساد ملقتضيات اتفاقية ماكحف

الانضامم ا ىل هذه االتفاقية، حيث خوصت ادلراسة ا ىل رصد اجلنود املبذوةل من طرف وزارة العدل يف 

 هذا اال طار اكلتايل:

 تعزيز الرتسانة القانونية:  

طار مرشوع القانو  رمق  رة العدل هبدف تغيري وتمتمي مجموعة القانو  ايذي أأعدته وزا 10.16يف ا 

، مت تعزيز الرتسانة القانونية مبجموعة من املس تجدات من أأال املصادقة اجلنايئ واملعروض حاليا عىل الربملا 

 لوتصدي جلرامئ الفساد املايل من قبيل: 

 اعادة توصي  جرامئ الفساد املايل من جنحة ا ىل جناية  -

عادة النظر يف العديد م -  ن العنارص التكوينية جلرامئ الفساد املايل ا 

 جترمي الرشوة يف القطاع اخلاص  -

 جترمي اال ثراء غري املرشوع  -

 وضع تعري  لوموظ  الأجنيب لتكمهل املساءةل اجلنائية عن ما ارتكبه من جرامئ فساد مايل. -
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في المجال التشاركي مع الجهود المبذولة : سابعا

 OCDEتصادية منظمة التعاون والتنمية االق

 على مستوى تشخيص النزاهة 

 

مبكاركة  Scan d’intégritéس بق لنذه املديرية أأ  حرضت عدة اوسات لتكصيص الزناهة 

ومت حتديد اجملاالت اليت ميكن أأ  شكمونا معوية شكصيص  .خرباء اتبعني لنذه املنظمة طبقا لال طار املرجعي

نفا  القانو . وقد س بق لومموكة الزناهة ببالدان، وأأنه من بني هذه اجملاالت جن آليات ا  د جترمي الرشوة وتقوية أ

عداد تقرير حول شكصيص الزناهة 13/07/2016املغربية أأ  اس تقبوت خرباء هذه املنظمة بتارخي  ، قصد ا 

طبقا لال طار املرجعي لنذه املنظمة، حيث متزيت هذه الزايرة بعقد اوسة معل حرضها أأعضاء الوجنة 

كام س بق ملصاحل هذه املديرية، أأ   .لفساد وكذا لك الأطراف املعنية مبجاالت التكصيصالوطنية ملاكحفة ا

عداد تقارير وجتميع املعطيات املتعوقة ابلزناهة  قامت مبلء اس تبياانت غايهتا شسنيل معوية التكصيص وا 

 وهجت لومنظمة املذكورة.

 اتفاقية الاحتاد اال فريقي ملنع الفساد وماكحفته. -4

رادة املوكية يف الانفتاح عىل القارة اال فريقية وما واكهبا من اسرتااع لومموكة املغربية تناغام مع اال  

ملاككهتا الطبيعية ابالحتاد اال فريقي، ويف س ياق هتيئة الأرضية لالنضامم ا ىل تختو  االتفاقيات والآليات 

قوميية، فقد حظيت اتفاقية الاحتاد اال فريقي ملن ع الفساد وماكحفته ابملوافقة الاوىل القانونية لنذه املنظمة اال 

، وبعد  كل 2002من اانب املؤمتر الوزاري لالحتاد اال فريقي ايذي عقد يف اديس ااباب يف سبمترب عام 

أأاازها اجملوس التنفيذي ايذي يتكو  من وزراء اخلارجية الأفارقة يف الاجامتع ايذي عقد يف جنامينا عامصة 

 .2003التكاد يف مارس عام 
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، 2003يوليوز  11فريقي يف مابوتو )املوزمبيق( بتارخي ادلورة العادية اللانية ملؤمتر الاحتاد اال  ويف 

اعُتمدت اتفاقية الاحتاد اال فريقي ملنع الفساد وماكحفته، وبذكل أأصبحت اتفاقية الاحتاد اال فريقي ملنع الفساد 

  ة ملنع الفساد وماكحفته والقضاء عويه.وماكحفته املنظومة القانونية الأوىل عىل مس توى القارة الأفريقي

( مادة، 28اانية وعرشين ) 2003وشكمل اتفاقية الاحتاد الأفريقي ملنع الفساد وماكحفته لس نة 

شس بقنا ديبااة شرشح ابس تفاضة مدى احلااة املاسة العامتد هذه االتفاقية هبدف منع الفساد وماكحفته، 

ي من خطورة تداعيات الفساد عىل التمنية املس تدامة، وعىل ومدى القوق ايذي ينتاب اجملمتع الأفريق

 املؤسسات ادلميقراطية وقمي العداةل والأخالق اليت جيب أأ  شسود مجيع اجملمتعات دو  أأد  متيزي.

كام أأنه نظرا لطبيعة وخطورة جرامئ الفساد وما يتطوبه  كل من ضبط للآليات القانونية وتظافر 

نه مت قوميية، فا   هنج أأسووب يقارب االتفاقية الأممية ملاكحفة الفساد انطالقا من وضع التعاري  اجلنود اال 

طار تنفيذ هذه االتفاقية، كام تطرقت هذه االتفاقية ا ىل حتديد أأهدافنا مما  الالزمة واليت شساعد عىل حتديد ا 

فريقيا ملنع الفساد وضب نكاء الآليات الالزمة يف ا  طه واملعاقبة والقضاء يكجع ويعزز قيام ادلول الأطراف اب 

دارة الكؤو  العامة يف لك دوةل عضو هبذه  عويه. مع توفري الظروف املناس بة لتعزيز الكفافية واملساءةل يف ا 

 االتفاقية.

هذا، وقد مت حتديد نطاق تطبيق هذه االتفاقية عىل أأعامل الفساد واجلرامئ  ات الصةل وخنص 

 بذكل: 

ارشة أأو غري مبارشة أأثناء أأداء املنام املنوطة به رشوة املوظ  العمويم سواء بصورة مب -

قرار عن  لزام املوظفني العموميني بتقدمي ا  هبدف احلصول عىل فوائد لنفسه أأو لغريه )مع ا 

ممتواكهتم وثرواهتم قبل تويل همام وظيفة عامة وخالل مدة تولهيم هذه الوظيفة وبعد اكهتاء 

 مدة خدمهتم( 

ول الأطراف ابختا  اال جراءات الالزمة و كل جبعل الكسب غري املرشوع )الزتام ادل -

 الكسب غري املرشوع جرمية معاقب عوهيا( 
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خفاء عائدات مس متدة من جرامئ الفساد.  -  اس تخدام أأو ا 

نه وجب عىل ادلول الأطراف اعامتد اال جراءات  ومن أأال التطبيق السومي لنذه االتفاقية فا 

نكاء هيئات الترشيعية الالزمة ملالءمة الترشيعات الوط  ليه هذه االتفاقية. وكذكل ا  نية مع ما تريم ا 

 وواكالت وطنية مس تقةل ملاكحفة الفساد وتوفري ضامانت محلاية املك تيك والكنود واملبوغني.

قرار تدابري شرشيعية جتزي تبادل املعوومات يف  نه وجب ا  طار التعاو  بني ادلول الأعضاء فا  ويف ا 

 ت الصةل.جمال ماكحفة الفساد واجلرامئ  ا

آليات  قامة أ كام أأ  هذه االتفاقية هتدف ا ىل وضع ضوابط قانونية ابلنس بة لوقطاع اخلاص من سبيل ا 

لتكجيع القطاع اخلاص يف حماربة املنافسة غري العادةل واحرتام العقود وحقوق املوكية وكذكل التصدي 

 لظاهرة الرشوة لوفوز ابلعطاءات.

نه مت حتديد حاالته و كل عند ارتاكب اخملالفة لكيا أأو ويف جمال حتديد الاختصاص القضايئ، ف ا 

جزئيا عىل أأرايض دوةل طرف، وكذا عند ارتاكب اجلرم من قبل أأحد مواطنهيا خارج أأراضهيا أأو من قبل 

أأي خشص يقمي يف أأراضهيا، وكذا وجود املدعى عويه ابرتاكب اجلرمية يف أأراضهيا وعدم قياهما بتسوميه ا ىل 

 اك  لوجرمية تأأثري عىل املصاحل احليوية ال حدى ادلول الأطراف. دوةل أأخرى. ومىت

طار تعزيز الآليات القانونية لضام  عدم الافالت من العقاب فا   هذه االتفاقية تطرقت أأوال  ويف ا 

برام معاهدات شسومي اجملرمني بني  ا ىل املساطر القانونية الواجب اختا ها يف ابب شسومي اجملرمني مع شكجيع ا 

الأطراف، عىل أأ  تبقى هذه االتفاقية يه الس ند القانوين ابلنس بة مجليع اجلرامئ اليت تغطي هذه  ادلول

نه جيب عىل ادلوةل املطووب مهنا التسومي أأ  تعرض  االتفاقية. كام أأنه يف حاةل ما مت رفض طوب شسومي فا 

 غري  كل مع ادلوةل الطالبة. القضية دو  تأأخري عىل السوطات اخملتصة قصد احملامكة ما مل يمت التوافق عىل

اثنيا حتديد املساطر القانونية الواجب اختا ها يف ابب مصادرة العائدات، و كل بقيام سوطات لك دوةل 

طرف ابلبحث عن الوسائل والعائدات املتعوقة بأأعامل الفساد والتعرف عوهيا وتتبعنا ومصادرهتا، أأو مصادرة 

 ما يعادلنا ابلقمية.
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طراف موزمة مبوجب هذه االتفاقية، ابختا  اال جراءات الالزمة لتفويض حمامكنا من كام أأ  ادلول الأ 

صدار أأوامر مبصادرة أأو جحز أأي واثئق مرصفية أأو مالية أأو جتارية هبدف تنفيذ هذه االتفاقية  أأال القيام اب 

ت صةل، غري أأنه دو  اختا  الرسية املرصفية  ريعة لتربير رفض التعاو  خبصوص جرامئ الفساد واجلرامئ  ا

ال مبوافقة  ال ميكن لدلوةل الطالبة اس تخدام هذه املعطيات لغري الأغراض اليت طوبت املعوومات من أأاونا ا 

 ادلوةل املطووب مهنا.

يداع واثئق التصديق ابلتعري  ابلسوطة  كام أأ  هذه االتفاقية توزم لك دوةل طرف عند توقيع أأو ا 

جبرامئ الفساد، كام أأنه ميكن تبادل املساعدة والتعاو  بني تختو  الواكالت  أأو الواكةل الوطنية احملددة اخملتصة

 التابعة لدلول الأطراف مبوجب هذه االتفاقية.

ضافة ا ىل نطاق التطبيق وس بل التعاو  واملساعدة بني دول الأطراف، فا   هذه االتفاقية  وا 

عضوا  11فريقي، وايذي يتكو  من أأشارت اىل تركيبة اجملوس الاستكاري حول الفساد داخل الاحتاد الا

ينتصهبم اجملوس التنفيذي لالحتاد الافريقي من بني قامئة اخلرباء يراعى فيه متليال متاكفئا بني اجلنسني ومتليال 

جغرافيا عادال، و كل ملدة س نتني قابةل لوتجديد، غايته الأساس ية يه التطبيق السومي لالتفاقية مبا يضمن 

 دلول الأطراف وحماربة الفساد واجلرامئ  ات الصةل.تعزيز التعاو  بني ا

ويف اخلتام فا   وزارة الكؤو  اخلارجية والتعاو  ادلويل قد ابرشت اال جراءات املسطرة 

الاعتيادية ملبارشة مسطرة الانضامم ا ىل االتفاقية املذكورة، كام مت االتفاق عويه ابالجامتع ايذي انعقد مبقرها 

 يذي حرضه مملوني عن وزارة العدل.، وا2018ماي  25بتارخي 

ومن خالل دراسة بنود االتفاقية تبني أأ  هذه االتفاقية تامتىش واالتفاقية الأممية ملاكحفة الفساد
1
، مما  

لهيا ال يطرح ا شاكال من الناحية القانونية.  جيعل انضامم املغرب ا 

                                                           
1
 املتحدة الأمم اتفاقية بنرش( 2007نومفرب  30) 1428 القعدة  ي من 19 يف صادرال 1.07.58 رمق رشي ال  الظنري مبقتىض املغرب عوهيا صادق 

 .133( ص 2008 يناير 17) 1429 رمحم 8 بتارخي 5596منكورة ابجلريدة الرمسية عدد  2003 أأكتوبر 31 يف بنيويورك املوقعة الفساد ملاكحفة
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غسل في مجال مكافحة الجهود المبذولة : ثامنا

 رهاباإلاألموال وتمويل 

 

تكتيس جرمية غسل الأموال طبيعة خاصة معقدة ومركبة ختتو  عن ابيق اجلرامئ، حتتاج س ياسة 

ماكحفهتا والوقاية مهنا هنجا خاصا متزتج فيه الأدوات القانونية والأدوات املؤسساتية وتتاكمل فيه املقارابت 

تدخةل )شرشيعية، أأمنية، قضائية، الزجرية مع املقارابت الوقائية، وتتناسق فيه تدابري اكفة اجلنات امل 

 مالية...(.

ومتاش يا مع ما رامكه املنتظم ادلويل من زمخ معريف ومعيل يف جمال مواهجة جرامئ غسل الأموال، 

فا   املموكة املغربية سارعت ا ىل مسايرة هذا الهنج ووضع الأدوات القانونية واملؤسساتية الالزمة منذ ما 

رادهتا القوية يف جمال ماكحفة اجلرمية وتنفيذ الزتاماهتا ادلولية يف هذا من الزمن، تعبري  ينيقارب عقد ا عن ا 

 اال طار.

وخالل هذه الفرتة شندت املنظومة الوطنية لغسل الأموال بعض معويات التقيمي لووقوف عىل 

ي مبوجبه وايذ 2013هجود بالدان يف هذا اال طار، اك  من أأمهنا التقيمي اال جيايب ايذي مت شسجيهل يف أأكتوبر 

مت ا خراج املغرب من الوواحئ السوبية جملموعة العمل املايل وما تاله من ردود فعل منوهة ابلنظام املايل 

 املغريب، وبدراة الزتام تختو  الفاعوني يف جمال ماكحفة غسل الأموال.

آ وقد اكنت  تقيمي  خر حمطات هذه التقياميت اليت شندهتا املنظومة الوطنية ملاكحفة غسل الأموال،أ

فريقيا، ايذي احتضنته العامصة الوبنانية ببريوت خالل  مجموعة العمل املايل ملنطقة الرشق الوسط وشامل ا 

طار الاجامتع اللامن والعرشين لومجموعة املذكورة.  2018نوبر  29ا ىل  24الفرتة املمتدة من   يف ا 

غسل الأموال، سواء بصفهتا وانطالقا من كو  وزارة العدل عضوا فاعال يف جمال منظومة ماكحفة 

عضوا بوحدة معاجلة املعوومات املالية وكذا هجة ا رشاف عىل بعض اجلنات اخلاضعة يف خشص املنن القانونية 
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والقضائية )حمامو ، موثقو ، عدول...(، أأو من خالل اختصاصنا العام يف اال رشاف عىل وضع معامل 

 .الس ياسة اجلنائية خاصة عن طريق الأداة الترشيعية

وقد لعبت مديرية الكؤو  اجلنائية والعفو دورا همام يف جمال ماكحفة غسل الأموال عىل املس توى 

الترشيعي من خالل مراجعة اجلوانب  ات الصةل ابملوضوع مضن مجموعة القانو  اجلنايئ واملسطرة اجلنائية 

املؤسسايت من خالل تقوية  ومالءمهتا مع املعايري ادلولية يف العديد من املناس بات، وكذا عىل املس توى

نفا  القانو  من خالل تنظمي عدة  أأهجزة البحث والتحري بفرق متصصصة لورشطة القضائية وبدمع قدرات ا 

برام العديد من اتفاقات التعاو  القضايئ  دورات تكوينية والاطالع عىل التجارب املقارنة، عالوة عىل ا 

 ت من العقاب.ادلويل ملاكحفة اجلرمية واحلد من حاالت اال فال

وتتواصل هجود وزارة العدل يف تقوية املنظومة الوطنية، ومالءمهتا مع املعايري ادلولية واملامرسات 

 الفضىل من خالل مجموعة من املكاريع املفتوحة يف هذا اال طار احملال جزء همم مهنا عىل الربملا ، ومن أأمهنا:

جرمي أأو العقاب من خالل تنظمي املسؤولية مراجعة مجموعة القانو  اجلنايئ سواء عىل مس توى الت -

اجلنائية لوكصص الاعتباري والتوس يع من اجلرامئ الأصوية جلرمية غسل الأموال ومراجعة نظام 

 العقوابت اال ضافية خاصة الأحاكم املنظمة لومصادرة.

آ مراجعة قانو  املسطرة اجلنائية ايذي س يحال قريبا عىل اجملوس احلكويم، من خالل تقوية  - يات ل أ

ضافة تقنيات البحث اخلاصة اكالخرتاق وفرق البحث املكرتكة  البحث والتحري اجلنايئ اب 

لزامية التحقيقات املالية املوازية وتوس يع داخل اختصاص املديرية العامة ملراقبة  والتنصيص عىل ا 

الرتاب الوطين ليكمل ضباط رشطهتا القضائية جرامئ غسل الأموال ومنح الرشطة القضائية 

 حية احلصول عىل معوومات من اال دارات واملؤسسات العمومية.صال

وضع مرشوع قانو  ال حداث الواكةل الوطنية لتدبري وحتصيل الأموال واملمتواكت احملجوزة أأو  -

 املصادرة هبدف جتاوز أأواه القصور فامي خيص تدبري العائدات واملتحصالت من اجلرمية.
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لوسوابق القضائية مبا يكفل تعممي خدماته عىل اكفة  الاش تغال عىل مراجعة نظام السجل العديل -

 الأهجزة مبا فهيا وحدة معاجلة املعوومات املالية.

برام اتفاقيات تعاو   - ادلخول يف مفاوضات مع العديد من ادلول الافريقية والعربية والأوروبية ال 

 قضائية.

الل اجلزء املرشفة عويه حرص الوزارة عىل اس تكامل مرشوع التقيمي الوطين لومخاطر سواء من خ -

 أأو من خالل مكاركهتا يف ابيق أأجزائه مع قطاعات أأخرى.

رشوع الوزارة يف فتح حوار مع املنن القانونية والقضائية يف خشص رؤساء جلاهنا وجمالسنا الوطنية  -

الخنراطنا يف منظومة ماكحفة غسل الأموال، بصفهتا سوطة ا رشاف عوهيا. ووضع برانمج وطين 

افق، وكذا برامج تكوين سواء عىل املس توى الوطين أأو اجلنوي، عوام أأنه اكنت هناك حتسييس مر 

 دورات تكوينية سابقة لوموثقني والعدول بتنس يق مع البنك ادلويل.

وضع أأرضية مرشوع بتعاو  مع البنك ادلويل ووحدة معاجلة املعوومات املالية من أأال تبس يط  -

 ها من قبيل الزتامات اليقظة والترصحي ابالشتباه وايذي املفاهمي وتوضيح التدابري الواجب اختا

 س نعمل عىل تعمميه خالل القريب العاال.

احلرص عىل تزنيل الآلية املرشفة عىل تطبيق قرارات جموس الأمن  ات الصةل وفق املقرتح ايذي  -

 مت االتفاق عويه من خالل اجامتعات سابقة مع اكفة املتدخوني.
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في مجال محاربة االتجار لة الجهود المبذو: تاسعا

 وتهريب المهاجرين وحماية ضحاياه بالبشر

  

واملتعددة الصور اليت شس هتدف مجيع الأشخاص ال  جتار ابلبرش من اجلرامئ اخلطرية واملركبةتعترب جرمية اال  

وتزداد خطورهتا عندما  ،س امي النساء والأطفال من خالل اس تغالل النكاشة أأو الضع  أأو الاحتياج

 و  عابرة لوحدود الوطنية وشس هتدف القارصين واملناجرين. تك

ونظرا ملا تتسم به هذه اجلرمية من خطورة شس تأأثر ابالهامتم ادلويل والأممي، انضمت املموكة املغربية  

ار ابلبرش جتلوربوتوكول املوحق ابالتفاقية ادلولية ملنع اجلرمية املنظمة عرب الوطنية املتعوق ابال   2009س نة 

صة النساء والأطفالخا
1
2016غكت  25املتعوق مباكحفة الاجتار ابلبرش يف  14.27كام أأقرت القانو  ،  

2
. 

يكمل هذا القانو  تعاري  واسعة فامي يتعوق مبفنوم الاجتار ابلبرش ومفنويم الاس تغالل والضحية و  

عدم متابعة الضحااي وحاميهتم  كام يتضمن أأحاكما زجرية ومسطرية ا ضافة ا ىل تدابري حامئية ووقائية تمتلل يف

يواء بصفة مؤقتة  وتوفري املساعدة والرعاية الصحية وادلمع النفيس والاجامتعي هلم والعمل عىل توفري أأماكن اال 

وتقدمي املساعدة القانونية الالزمة مع تيسري س بل اندماهجم يف احلياة الاجامتعية وتيسري عودهتم الطوعية ا  ا 

ضا فة ا ىل شكديد العقوابت مىت تعوق الأمر ابس تغالل الأطفال أأو املرأأة احلامل أأو أأي تعوق الأمر بأأاانب ا 

عاقة أأو كرب السن أأو نقص بدين أأو نفيس. كام يتضمن هذا القانو   خشص يف وضعية صعبة نتيجة ا 

حداث جلنة وطنية دلى رئيس احلكومة لتنس يق ا جراءات ماكحفة الاجتار ابلبرش  مقتضيات تتعوق اب 

 منه. والوقاية

                                                           
1
( بنرش بروتوكول منع ومقع ومعاقبة الاجتار ابلأشخاص، وخباصة 2011أأغسطس  2) 1432صادر يف فاحت رمضا   1.09.112ظنري رشي  رمق  

، منكورة ابجلريدة 2000نومفرب  15النساء والأطفال، املمكل التفاقية الأمم املتحدة ملاكحفة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، املوقع بنيويورك يف 

 .518( ص 2012فرباير  6) 1433ربيع الأول  13بتارخي  6019الرمسية عدد 
 25) 1437من  ي القعدة  21بتارخي  1.16.127املتعوق مباكحفة الاجتار ابلبرش، الصادر بتنفيذه الظنري الرشي  رمق  27.14القانو  رمق  2

 .6644( ص 2016سبمترب  19)  1437 و احلجة  17بتارخي  6501عدد  ةمنكور ابجلريدة الرمسي(، 2016أأغسطس 
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وتفعيال لنذا القانو ، معوت وزارة العدل عىل اختا  واملسامهة يف مجموعة من التدابري واال جراءات     

الرامية ا ىل ضام  تطبيق مقتضياته الس امي ا  مثل هذه اجلرامئ قد شك ل يف ظاهرها جنحا اكلتسول أأو 

ارتباط ابالجتار ابلبرش. و كل عىل عدة الاس تغالل يف البغاء أأو غريها ويه شستبطن يف الواقع أأفعاال  ات 

 مس توايت:

  ابلبرش الاجتار مباكحفة املتعوق 27.14رمق  عىل مس توى التعري  مبقتضيات القانو: 

قامت وزارة العدل برشاكة مع منظامت دولية غري حكومية بتنظمي عدة حصص تكوينية لفائدة  

تناولت احلصص  الضحااي. وقديف اتصال مبارش ودامئ مع املساعدين الاجامتعيني العاموني ابحملامك ابعتبارمه 

جتار ابلبرش وتختو  املفاهمي املرتبطة به ا ضافة ا ىل تقنيات حتديد والتعرف عىل حضااي التكوينية مفنوم اال  

 جتار ابلبرش والتدابري الكفيةل بتقدمي امحلاية واملساعدة هلم.اال  

 (2018رير رئاسة النيابة العامة لس نة عىل مس توى تنفيذ القانو  يف بعده الزجري: )تق 

خشصا يف حني بوغ عدد  231قضية متعوقة ابالجتار ابلبرش، توبع فهيا  80شسجيل  2018عرفت س نة  

حضية من انس ية  243حضية قارص و  75حضية بيهنم  280حضااي هذه اجلرامئ املبوغ عهنم ا ىل ما مجموعه 

 مغربية.

ال ا  تتنوع مظاهر الاجتار ابلبرش املبو غ عهنا بني الاس تغالل اجلنيس، التسول، العمل القرسي ا 

 حاةل. 131، 2018الاس تغالل اجلنيس يعترب الأكرث وقوعا حيث بوغت احلاالت املسجةل س نة 

 :عىل مس توى حامية حضااي الاجتار ابلبرش 

مي حضية الاجتار ابلبرش يف صوب تختو  التدخالت هبدف حاميهتا و تقد 14.27وضع القانو   

حضية لالجتار ابلبرش من تدابري امحلاية  136املساعدات املمكنة اليت شس تدعهيا وضعيهتا. فقد اس تفاد 

يواء، املساعدة القانونية،  واملساعدة وقد تنوعت هذه التدابري بني الاس امتع ا ىل الضحية، ادلمع، التوجيه، اال 

 منع املكتبه به من االتصال ابلضحية....
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 جتار ابلبرش:لتنس يق والوقاية من اال  عىل مس توى تعزيز ا 

من  2019ماي  23مت تنصيب أأعضاء الوجنة الوطنية لتنس يق ا جراءات ماكحفة الاجتار ابلبرش بتارخي  

طرف الس يد رئيس احلكومة وأأس ندت رئاس هتا ا ىل وزارة العدل كام حدد تأأليفنا وكيفية سريها مبوجب 

ندت ا ىل هذه الوجنة همام تعزيز التنس يق وصياغة مقرتحات .  وأأس  2018النص التنظميي الصادر يف يوليوز 

من اال وضع س ياسة معومية وخطة معل وطنية ملاكحفة الاجتار ابلبرش ورصد مس تجداته والوقاية منه مع 

ضافة ا ىل اقرتاح لك التدابري الكفيةل بدمع مكاريع اجملمتع  رشاك اجلنات املعنية ابملوضوع ا  تتبع وتقيمي تنفيذها اب 

 دين محلاية ومساعدة حضااي الاجتار يف البرش.امل

   جتار غري املرشوع ابلأسوحة النارية واملتفجرات:يف جمال ماكحفة صنع واال 

جتار غري املرشوع ابلأسوحة النارية واملتفجرات، حيث شسعى املموكة املغربية ا ىل ماكحفة صنع واال   

والربوتوكول املوحق هبانظمة عرب الوطنية صادقت عىل اتفاقية الأمم املتحدة ملاكحفة اجلرمية امل 
1
كام تتوفر عىل  ،

مجموعة من النصوص القانونية اليت تؤطر وتنظم تداول الأسوحة فهيا، ومنع الاس تحداث أأو احليازة غري 

 املرشوعة لنا، ا ضافة ا ىل املكاركة يف اجلنود الرامية ا ىل ماكحفة الانتكار غري املرشوع للأسوحة. 

 س توى القانوينأأوال: عىل امل  

ــة  .1 ــرب الوطني ــة ع ــة املنظم ــة الأمم املتحــدة ملاكحفــة اجلرمي ــة عــىل اتفاقي صــادقت املموكــة املغربي

 والربوتوكول املوحق هبا 

 مكرر من مجموعة القانو  اجلنايئ  303و  303، و218/6املواد  .2

 يف شأأ  اوب املواد املفرقعة  1914يناير  14ظنري  .3

 يتضمن نظام صناعة املواد املفرقعة  1914أأبريل  14ظنري رشي  مؤرخ يف  .4

                                                           
1
 ومكوانهتا وأأجزاهئا النارية الأسوحة صنع ماكحفة بروتوكول بنرش( 2011 أأغسطس 2) 1432 رمضا  فاحت يف صادر 1.07.137رمق رشي  ظنري 

 2001 ماي 31 يف بنيويورك املوقع الوطنية عرب املنظمة اجلرمية اكحفةمل املتحدة الأمم التفاقية املمكل مرشوعة، غري بصورة هبا والاجتار وايذخرية

 .4559 ص( 2011 سبمترب 15) 1432 شوال 16 بتارخي 5978 عدد الرمسية ابجلريدة منكورة
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يف ضـبط اوـب أأسـوحة الصـيد والأسـوحة المثينـة  1915يونيـو  15ظنري رشي  مـؤرخ يف  .5

 للأايةل الرشيفة  ويف محونا واملتاجرة هبا وفامي يوزهما من املؤ  

يف منــع خــروج املــواد والعــدد احلربيــة ووســقنا  1936مــارس  11ظنــري رشيــ  مــؤرخ يف  .6

آخر ومرورها يف   البالد ونقونا من مركب ا ىل أ

ــؤرخ يف  .7 ــ  م ــري رشي ــارس  31ظن ــة  1937م ــددها لومنطق ــوحة وع ــب الأس يف ضــبط او

 عنااالفرنساوية من الأايةل الرشيفة ويف املتاجرة هبا ومحونا وحيازهتا واستيد

جراء مراقبة عىل املواد املتفجرة  1954يناير  30ظنري رشي  مؤرخ يف  .8  بكأأ  ا 

ــ  مــؤرخ  .9 ـيع اخلــاص  1958شــ تنرب  02يف ظنــري رشي ــات لوترشـ بكــأأ  الزجــر عــن اخملالف

 ابلأسوحة والعتاد والأدوات املفرقعة 

يتعوــق ابلرتخــيص اخلــاص ابســ ترياد املــواد الــيت ميكــن  2009دجنــرب  08مرســوم مــؤرخ يف  .10

 اس تخداهما لصنع املواد املتفجرة من دل  أأشخاص غري صناع املفرقعات 

ــونرب  09والبيئــة مــؤرخ يف قــرار وزيــر الطاقــة واملعــاد   .11 يتعوــق ابلرتخــيص اخلــاص  2011ن

ابســ ترياد املــواد الــيت ميكــن اســ تخداهما لصــنع املــواد املتفجــرة مــن دل  أأشــخاص غــري صــناع 

 املفرقعات 

 التعاو  ادلويل يف ماكحفة انتكار الأسوحةعىل مس توى اثنيا: 

 اال نرتبـولنائيـة ادلوليـة " الـيت أأرشفـت عوهيـا الرشـطة اجل Trigger IVاملكاركة يف معوية " .1

عــداد  ومكتــب الأمم املتحــدة املعــين مباكحفــة اجلرميــة املنظمــة واخملــدرات و كل مــن خــالل اال 

واملكاركة ا ىل اانب لك من اجلرائر تونس لبنا  الأرد  والعراق، ويه معويـة تعـىن مباكحفـة 

ابدلار  الأوىل الاجتار غري املرشوع ابلأسـوحة الناريـة، حيـث مت الاعـداد لنـا عـىل مـرحوتني

، ومـرحةل اثنيـة مبدينـة ليـو  بفرنسـا خـالل شـنر 2018ابملغرب خالل شنر فرباير  البيضاء

 2018شـ تنرب  27ا ىل غاية  18، وقد أأجريت العموية خالل الفرتة املمتدة من 2018يوليوز 
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واليت شس هتدف ضبط هتريب الأسوحة عـىل مسـ توى املراكـز احلدوديـة، وقـد أأجـري تقيـمي 

طـار هـذه  2018عموية خـالل شـنر نـونرب لنذه ال  خوـص ا ىل اال شـادة ابلتعـاو  املغـريب يف ا 

 العموية 

عـداد لومـؤمتر  .2 ع ابلأسـوحة واللالـث لـلأمم املتحـدة املعـين ابال جتـار غـري املرشـ املسامهة يف اال 

  2018الصغرية واخلفيفة وايذي نظم مبدينة نيويورك خالل يونيو 

مبدينــة فينــا يف أأشــغال ادلورة السادســة لوفريــق  2018مــاي  3و 2املكــاركة خــالل يــويم  .3

 العامل بني احلكومات املفتوح العضوية املعين ابلأسوحة النارية  

جنــاز الاســ تبيا  الصــادر عــن مكتــب الامم املتحــدة املعــين مباكحفــة اخملــدرات  .4 املســامهة يف ا 

 واجلرمية يف شا  التدفقات غري املرشوعة للأسوحة 

عاو  املقرتح بني اامعة ادلول العربيـة والاحتـاد الاورويب خبصـوص املسامهة يف مرشوع الت .5

  2020/  2018ماكحفة الاجتار غري املرشوع ابلأسوحة الصغرية واخلفيفة 

شغال الوجنة املكرتكة خلـرباء وممـليل  2019أأكتوبر  4و  3املكاركة خالل يويم  .6 بتونس يف ا 

العربية دلراسة مرشـوع بروتوكـول عـريب  وزارات العدل وادلاخوية واجلنات املعنية يف ادلول

 لوحد من انتكار الأسوحة يف املنطقة العربية 

بداء املالحظات خبصوص برانمج ادلمع التقين املقرتح مـن طـرف  .7 لومغـرب يف  UNODCا 

جمال مجع ودراسـة املعطيـات واملعوومـات اخلاصـة ابلأسـوحة الناريـة واشـاكل اخـرى، وكـذا 

 رشوع ابلأسوحة النارية الاجتاهات احلديلة يف جمال التصنيع.مالحظات عن الاجتار غري امل 
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في مجال التصد ِّي لالتجار الجهود المبذولة : عاشرا

 غير المشروع بالممتلكات الثقافية

 

تزنيال خملططنا العميل يف جمال حامية الرتاث اللقايف، والس امي املنقول منه، ومتاش يا مع الزتامات 

ابلتدابري الواجب اختا ها حلظر ومنع اس ترياد "اخلاصة  1970ية اليونسكو لس نة املغرب بكأأ  تنفيذ اتفاق 

، أأطوقت وزارة اللقافة واالتصال، بتعاو  مع مكتب اليونسكو "وتصدير ونقل موكية املمتواكت اللقافية

آليات ماكحفة الاجتار غري امل "ابلرابط، وبدمع من برانمج التعاو  اال س باين، دليال مرجعيا حول:  رشوع أ

 ".ابملمتواكت اللقافية

ليل تعزيز وتقوية القدرات املعرفية والعومية لومكونني يف جمال ماكحفة الاجتار غري هذا ادل ويتوىخ

املرشوع ابملمتواكت اللقافية وحامية الرتاث املنقول، خاصة ما يتعوق ابلآليات القانونية والعموية واملؤسساتية 

 .الناظمة لوموضوع

ف من هذا ادلليل، ايذي مت ا صداره مبسامهة منظمة الأمم املتحدة لورتبية والعووم كام يمتلل الند

، يف تكوين رصيد معريف همم لومكونني يؤهونم لتكوين تختو  الفاعوني الوطنيني يف جمال -اليونسكو-واللقافة 

دارية وضباط لورشطة ال .منظومة حامية املمتواكت اللقافية قضائية وأأعوا  من سوطات معومية وقضائية وا 

 امجلارك ومالك وجتار التح ... 

ويتضمن ادلليل املذكور مخسة حماور، شكمل أأساسا ا طارا مفاهمييا اامعا ومفصال حول مفنوم 

املمتواكت اللقافية، والآليات القانونية ادلولية والوطنية ملاكحفة الاجتار غري املرشوع ابملمتواكت اللقافية، فضال 

 .واملؤسساتية  ات الصةلعن الآليات العومية 

عداد هذا ادلليل عىل مرجعيات دولية ووطنية تتصل مبوضوع الاجتار غري املرشوع  وقد استند يف ا 

ابملمتواكت اللقافية، مهنا ما يرتبط ابلآليات القانونية أأو العموية أأو املؤسساتية، واملمتلةل أأساسا يف اس تقراء أأمه 
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ابال ضافة ا ىل استامثر خالصات الندوات الوطنية واجلنوية اليت نظمت  االتفاقيات ادلولية الناظمة لومرشوع،

 .من طرف اليونسكو ب ل من مد  مكناس وفاس والرش يدية وطنجة

يف جمال  -قطاع اللقافة -ويأأيت ا صدار هذا ادلليل تزنيال لومصطط العميل لوزارة اللقافة واالتصال

اش يا مع الزتامات املغرب بكأأ  تنفيذ اتفاقية اليونسكو لس نة حامية الرتاث اللقايف، والس امي املنقول منه، ومت

 ".ابلتدابري الواجب اختا ها حلظر ومنع اس ترياد وتصدير ونقل موكية املمتواكت اللقافية"اخلاصة  1970

دارة  ومن هجة أأخرى، مت تنظمي دورات تكوينية لفائدة القضاة وضباط الرشطة القضائية وأأعوا  ا 

 . حفة الاجتار غري املرشوع ابملمتواكت اللقافيةامجلارك يف جمال ماك

كام مت خوق جلينة وطنية مكونة من ممليل تختو  القطاعات املعنية هبدف تنس يق ا جراءات ماكحفة 

 الاجتار غري املرشوع ابملمتواكت اللقافية.

عداد مرشوع قانو  يتعوق حبامية الرتاث اللقايف واحملافظة عويه وتمثينه، حيث ااء ليعوض  ومت ا 

املتعوق ابحملافظة عىل املباين التارخيية واملناظر  22.80ويعزز املقتضيات املنصوص عوهيا يف القانو  رمق 

والكتاابت املنقوشة والتح  الفنية والعادايت، وليالمئ اال طار القانوين الوطين املتعوق حبامية وتمثني ونقل 

املصادق عوهيا من قبل املموكة املغربية، ق مع الالزتامات ادلولية الرتاث اللقايف الوطين مع املعايري ادلولية بتواف

 و كل وفق مقاربة اديدة تروم سد ماكمن القصور والاس تفادة مما أأفرزته املامرسة العموية من ا شاكالت.

آليات التعاو  القضايئ ادلويل يف جمال ماكحفة الاجتار غري  يالء العناية الالزمة بتفعيل أ هذا ومت ا 

آليات اال انابت القضائية والتسومي املراقب.املرشو  ع ابملمتواكت اللقافية، خاصة عن طريق تفعيل أ

كام مت تنظمي محالت حتسيس ية بأأمهية حامية املمتواكت اللقافية موضوع عرب وسائل اال عالم وكذا عرب 

 اجملمتع املدين.

كتيس طابع اجلرمية املنظمة العابرة غالبا ما ي  واعتبارا لكو  الاجتار غري املرشوع ابملمتواكت اللقافية

عداد بروتوكول ا ضايف التفاقية الأمم املتحدة ملاكحفة اجلرمية  ماكنية ا  ننا نقرتح التفكري يف ا  لوحدود الوطنية، فا 

 املنظمة عرب الوطنية. 
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في مجال مكافحة الجهود المبذولة : عشر حادي

 المخدرات والمؤثرات العقلية

 

اخملدرات من خطورة عىل الاقتصاد الوطين والأمن العام، فا   وزارة العدل،  ابلنظر ملا شكلكه جرامئ

طار تطبيق س ياسة جنائية منسجمة مع مضامني اخلطة الوطنية حملاربة اخملدرات والرامية ا ىل تقويص  ويف ا 

العرض والطوب، تعمل عىل املكاركة الفعاةل يف تختو  الاجامتعات اليت تعقدها القطاعات احلكومية 

 املنظامت ادلولية املعنية مبوضوع ماكحفة اخملدرات والاهامتم بوضعية املدمنني، مبا يف  كل دورات الأممو 

 اخملدرات والتقارير الصادرة عهنا. املتحدة، اجملوس الاقتصادي والاجامتعي، جلنة

طار املسامهة يف وضع الس ياسة اجلنائية يف اجملال امل  تعوق ابخملدرات كام تقوم هذه املديرية أأيضا، يف ا 

جناز املكاريع والأهداف املقررة من طرف السوطات الرئاس ية وحتقيق النتاجئ املتوخاة،  واملؤثرات العقوية وا 

 مبا ييل:

طـار جـرامئ اخملـدرات  - رصد الوقائع والتطورات اليت جيب أأخذها بعـني الاعتبـار والـيت تـدخل يف ا 

 واملؤثرات العقوية واليت تتطوب تدخال شرشيعيا 

تقبال ودراسة وحتويل واس تخالص مؤرشات التـأأطري مـن ادلراسـات والتقـارير املعـدة مبناسـ بة اس   -

 الأايم ادلراس ية أأو املوائد املس تديرة اليت هتم قضااي اخملدرات واملؤثرات العقوية 

 متليل الوزارة يف تختو  املوتقيات والندوات الوطنية وادلولية  -

درات واس تخالص مؤرشات ووثرية تطورها مبـا فهيـا منحـى دراسة اال حصائيات املتعوقة جبرامئ اخمل -

 تطور المكيات احملجوزة ومدى عالقهتا ابلتأأثريات اجلغرافية.

طار مسامههتا يف أأشغال الوجنة الوطنية ملاكحفـة اخملـدرات ابدرت مصـاحل هـذه الـوزارة  - هذا، ويف ا 

وتصـدي لنـذه الظـاهرة مـن ا ىل تقدمي ورقة تتضمن شكصيصا مفصال لوظاهرة مع بعض املقرتحـات ل 
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قبيل رصد الوقائع والتطورات اليت تعرفنا جرامئ اخملدرات واملؤثرات العقويـة والـيت تتطوـب تـدخال 

 شرشيعيا 

اس تقبال ودراسة وحتويل واس تخالص مؤرشات التـأأطري مـن ادلراسـات والتقـارير املعـدة مبناسـ بة  -

 اخملدرات واملؤثرات العقوية الأايم ادلراس ية أأو املوائد املس تديرة اليت هتم قضااي 

 متليل الوزارة يف تختو  املوتقيات والندوات الوطنية وادلولية  -

دراسة اال حصائيات املتعوقة جبرامئ اخملدرات واس تخالص مؤرشات ووثرية تطورها مبـا فهيـا منحـى  -

 تطور المكيات احملجوزة ومدى عالقهتا ابلتأأثريات اجلغرافية.

، فاملالحظ أأ  أأهدافنا ركزت عىل 2006وطنية ملاكحفة اخملدرات لس نة أأما خبصوص الاسرتاتيجية ال

ماكحفة العرض وأأغفوت اجلانب املتعوق مباكحفة الطوب عىل اخملدرات. فاملعطيات اال حصـائية املتـوفرة شكـري 

 ا ىل ارتفاع نس بة اس هتالك اخملدرات واال دما  عوهيا. ويذكل وجب حتيني هذه الاسرتاتيجية يف هذا الباب.

ويف هذا الصدد اقرتحت هذه الوزارة تضمني الأهداف التالية واليت تصب يف منحى ماكحفة الطوـب 

 اكلتايل:

زايدة عدد مراكز حماربة اال دما  عىل اخملدرات، لتكـمل اكفـة هجـات املموكـة، مـع مراعـاة املنـاطق  -

دما  مرتفعة   اليت تعرف نس بة ا 

ي  الضغط عىل مراكز العالج العمومية، وتنويـع حتديد شسعرية عالج اال دما  ابلقطاع اخلاص لتصف  -

 العرض الصحي 

املتعوـق بزجـر اال دمـا  عـىل  1974مـايو  21مـن ظنـري  8مـن الفصـل  2تفعيل مقتضيات الفقـرة  -

 اخملدرات السامة ووقاية املدمنني عىل اخملدرات 

لزامية  - عادة النظر يف مسطرة الوجوء ا ىل العالج من اال دما  جبعونا توقائية وا  من طرف وكيل املكل ا 

مــىت تــوافرت رشوطنــا، ودو  ربطنــا برغبــة املــدمن، حيــث ال يستســاغ  كل لأ  اخملاطــب 
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)املس هتكل( يكو  يف غالب الأحيا  مدمنا يرى يف اخملدر مبلابة اخملوص واملنقذ من احلـاةل النفسـ ية 

 الكا ة اليت يواد عوهيا 

دمـا  عـىل اخملـدرات وفـق مـا تؤكـده ا صدار مرسوم يتعوـق بتحديـد رشوط تنفيـذ العـالج مـن اال   -

  1974مايو  21من ظنري  9مقتضيات الفصل 

ا حداث صندوق خاص ملاكحفة اخملدرات واال دما  عوهيا تكو  من بني موارده الغرامات احملكوم هبـا  -

طار قضااي اخملدرات   والأموال والأش ياء املصادرة يف ا 

 تفعيل دور مفتك ية الصيدةل، عرب: -

  كني حموفني وفق الترشيع اجلاري به العمل تعيني صيادةل مفت 

  اال رساع ابال فراج عن النص التنظميي احملدد لكيفيات ممارسة املراقبة 

  ـطة القضــائية ا  ا مــنح الصــيادةل املفتكــني احلــق يف الاســ تعانة خبــدمات ضــابط الرشـ

سـوة مبـا اك  مقـررا يف الفصـل  املتعوـق  1922مـن ظنـري  41اس تدعت الرضورة  كل، ا 

مساكنا واس تعاملنا.جبعل ض  ابط الس تجالب املواد السامة والاجتار هبا وا 
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في مجال محاربة الجهود المبذولة : عشر ثاني

 الجريمة المعلوماتية

 

ثورة تتعوق بوسائل االتصال واملعوومات بني أأهجزة احلاسب الآيل  ات  العامل املعارصيعيش 

عدادهااملس توى العايل، وبرامج ملعاجلة املعوومات تقوم  وقد سامه يف  .رشاكت معالقة فضائية وأأرضية اب 

املعوومات بطريقة مرنة وسوسة، حيث قربت املسافات بني النظم القانونية  العوملة وكذا كل ظنور نظام 

مما أأسنم يف عوملة اجلرمية وكذا أأساليب  اال جراما   امتد أأثرها ا ىل عامل   كلوالقضائية، بل  هبت أأبعد من 

 ارتاكهبا.

د أأدى احلاسب الآيل دورا همام يف انتكار العوملة حيث معل عىل التقريب بني الأشخاص وأأاتح ولق

جيابيات  .عىل املعوومات، كام همد الطريق لتبادلنا واس تغاللنا وختزيهنا لالطالعالفرص  لكن ابلرمغ من ا 

طرية بسبب سوء التقدم التكنولويج املعوومايت، فقد صاحب  كل مجموعة من الانعاكسات السوبية اخل

اس تخدام هذه التقنية والاحنراف هبا عن الاغراض املتوخاة مهنا، تمتلل أأساسا يف اعتداءاهتا عىل قمي 

 وحىت ادلول، كام طال حقوق الغري. ومصاحل جوهرية متس الأفراد واملؤسسات

كرتونية، ويه وهكذا برزت ا ىل الوجود طائفة من اجلرامئ، ويه اجلرامئ املعووماتية أأو اجلرامئ الال

دراهجا مضن الاوصاف  جرامئ جراميا يس تع  عىل عامل الاجرام ا  مس تحدثة تتطوب  اكء ودهاء ا 

لكوهنا تتسم ابلعاملية، فاس تخدام ش بكة الانرتنيت والوسائط الالكرتونية  اال جرام نظراالالكس يكية لعوامل 

عن صعوبة حتديد مرسح  مية فضالابجلر سنل ومن الرسعة وادلقة يف التنفيذ وطمس أأي أأثر مادي يرتبط 

 اجلرمية أأي واقعة اجلرمية وموقع مرتكبهيا، مما جعل تخاطرها تتخذ أأبعادا دولية.
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ويف عالقهتا هبذه  ونظرا لنذه اخلصوصية اليت تمتزي هبا اجلرمية الالكرتونية عن اجلرامئ التقويدية

من  عديدال بكأأهنامن الترشيعات وأأبرمت  الأخرية، فقد قام اجملمتع ادلويل ابلتصدي لنا من خالل العديد

 االتفاقيات، وعقدت من أأاونا العديد من املؤمترات.

مك املوقع الاسرتاتيجي لومغرب مل يس تطع البقاء مبعزل عن التعامل عىل مس توى طار  وحبويف هذا اال  

قامة عالقة الرشاكة  وخاصة مع الاحتاد الترشيع مع ظاهرة املعووميات اليت تعترب رافدا لوعوملة، وكذا ا 

ومن مث وعىل غرار ما اكهتجته العديد من الترشيعات املقارنة  الاورويب ايذي منح املغرب وضعا متقدما،

شرشيع يتالءم سن ا ىل رشع اجلنايئ املغريب وفاق العاملية، اضطر امل ومواكبة منه لالتفاقيات ادلولية والأ 

رشعية اجلنائية بعد أأ  أأاب  الواقع عن أأزمة واحضة يف وخصوصية اجلرمية املعووماتية انسجاما مع مبدأأ ال 

طوق عويه شسمية القانو  رمق أأ ، وقد فعال املس تجدة طبقا لوقواعد التقويدية لوقانو  اجلنايئتكيي  هذه الأ 

نونرب  11املوافق  1424رمضا   16يف املس بنظم املعاجلة الآلية لومعطيات الصادر  املتعوق مباكحفة 03.07

وقد أأصبح هذا القانو  يك ل  .4284، ص 22/12/2003بتارخي  5171ريدة الرمسية عدد ابجل 2003

 .الباب العارش من اجلزء الأول من الكتاب اللالث من القانو  اجلنايئ

 يالحظ أأنه مل، و 11/607ا ىل الفصل  3/607من الفصل  املعووماتيةاجلرمية عىل املرشع  نصوقد 

ظم املعاجلة الآلية لومعطيات، بن االأفعال اليت قد شك ل مس تنصيصه عىلفقط ب  يعرف هاته اجلرمية واكتفى

ال ا  ا  ااعتربها جنحو   جبرامئ أأخرى لنا  كل الوص . اقرتنتال ترىق ا ىل وص  اجلناايت ا 

ت دوايذي اس متطار الأسايس الرائد حملاربة اجلرامئ املعووماتية يف املغرب، ويعترب هذا القانو  اال  

 (2001نومفرب  23)املوقعة ببودابست يف  املعووماتيةاجلرامئ اتفاقية تفاقيات ادلولية، وخاصة مقتضياته من اال

( من خالل ظنري  2003يناير  28وعىل الربوتوكول اال ضايف لنذه االتفاقية، املوقع بسرتاس بورغ يف ) 

 136.12( بتنفيذ القانو  رمق  2014ماي  12)  1435من رجب  12صادر يف  1.14.85رشي  رمق 

ملاكحفة جرامئ تقنية  العريب الاسرتشادي القانو  رشوعم وكذا  املوافق مبوجبه عىل اتفاقية اجلرامئ املعووماتية.

 .املعوومات وما يف حمكنا
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ديسمرب  21كام وافق املغرب عىل االتفاقية العربية ملاكحفة جرامئ تقنية املعوومات املوقعة ابلقاهرة يف 

( 2013مارس  13) 1434الصادر يف فاحت جامدى الاوىل  46.13.1  رمق مبوجب الظنري الرشي 2010

أأبريل  4) 1434جامدى الاوىل  23بتارخي  6140املنكور ابجلريدة الرمسية عدد  12.17بتنفيذ القانو  رمق 

 .3023( ص 2013

 عىل بعضاملتعوق ابلقضاء العسكري  108.13القانو  رمق من  3ت املادة نص ،ابال ضافة ا ىل  كل

ومحمكة العسكرية ويه اجلرامئ املرتكبة يعند فهيا الاختصاص لاملقتضيات املتعوقة ابجلرامئ املعووماتية واليت 

لفائدة العدو  ارتكبتأأو املرتكبة ضد أأمن الأشخاص أأو الأموال ا  ا  يف حاةل احلرب، ضد مؤسسات ادلوةل

لنظم املعووماتية واالتصاالتية والتطبيقات ا وات املسوحة واجلرامئ املرتكبة ضدأأو اك  لنا تأأثري عىل الق

 .ربانية التابعة لدلفاع الوطينيالس  اال لكرتونية واملواقع 

اليت هتدف ا ىل حامية املعطيات الكصصية أأو التبادل  الوقائية  ات الصةلهناك بعض القوانني كام أأ  

الصادر بتنفيذه  ومعطيات القانونيةاملتعوق ابلتبادل اال لكرتوين ل  53.05اكلقانو  رمق اال لكرتوين لومعطيات 

لكرتوين حيث وضع الوبنة الأساس ية لوتبادل اال  ، 2007نومفرب  30 بتارخي 1.07.129الظنري الرشي  رمق 

برام العقود  لكرتونية، شكفري البياانت، كيفية ا  ومعادةل الواثئق احملررة عىل الورق وتكل املعدة عىل دعامة ا 

لكرتوين كام نظم يف الباب اللالث ابلعقوابت والتدابري الوقائية ومعاينة ونية وكذا التوقيع الاالالكرت 

املتعوق حبامية الأشخاص ايذاتيني جتاه معاجلة املعطيات  ات الطابع  09.08القانو  رمق وكذا  ،اخملالفات

وايذي ي ل حامية ، 2009فرباير  18صادر يف   1.09.15الظنري الرشي  رمق الصادر بتنفيذه  الكص 

فراد وجعل املغرب قبةل لومستمثرين يف جمال تكنولوجيا املعوومات  لوحياة اخلاصة والبياانت الكصصية للأ

املتعوق ابلربيد واملواصالت الصادر بتنفيذه الظنري الرشي  رمق  24-96والقانو  رمق والاقتصاد الرمقي، 

ماي  21بتارخي  2.08.444رمق  كام مت تغيريه وتمتميه، واملرسوم 1997أأغسطس  فاحتبتارخي  1.97.162

حداث جموس وطين لتكنولوجيات اال   2009 من هذا  2عالم والاقتصاد الرمقي، وقد أأبرزت املادة اب 
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املرسوم أأنه تناط هبذا اجملوس هممة تنس يق الس ياسات الوطنية النادفة ا ىل تطوير تكنولوجيات الاعالم 

 .الرمقي وضام  تتبعنا وتقيمي تنفيذهاوالاقتصاد 

واعترب من  2/448و 1/448و 187د نظم مرشوع القانو  اجلنايئ اجلرمية املعووماتية مبقتىض املواد وق

أأرسار ادلفاع الوطين يف تطبيق هذا القانو ، الأش ياء والأدوات والواثئق والرسوم والتصاممي واخلرائط 

اثئق كيفام اكنت، اليت واملعطيات املعووماتية والنسخ والصور الفوتوغرافية أأو أأي صور أأخرى أأو أأي و

ال الأشخاص امللكفو  ابس تعاملنا أأو احملافظة عوهيا أأو أأ  تبقى رسية ابلنس بة  توجب طبيعهتا أأال يطوع عوهيا ا 

آخر.  ا ىل أأي خشص أ

 قضائيةال فقد مت ا حداث فرقة لورشطة جرائية الوطنية ملاكحفة اجلرمية املعووماتيةاجلنود اال  وعىل مس توى 

 اعامتد مع التقين، والتكوين القانوين التكوين بني واليت جتمع املعووماتية اجلرامئ حفةماك جمال يف متصصصة

 واحدة يف هممة املتصصصني من متنوعة جملموعة الفعال الاس تخدام عىل فوسفته تقوم ايذي الفريق أأسووب

 .عامة ةبصف املعووماتية اجلرامئ أأو لومعطيات الآلية املعاجلة نظم تنايم جرامئ من احلد بغية

املس توى املؤسسايت  عىلفقد مت  العمويم هتديد للأمن من شك ل وما الأفعال هاته خبطورة ووعيا

نكاء مؤسسات زجرية   جرامئ اكحفةمل  اخويت الغاية لناته أأحدث املغريب الوطين الأمن هجاز ففي ووقائية:ا 

 تتبعب  الأوىل اخلوية وهتمت .الأنرتنيت ش باكت عرب اجملرمني وتتبع التق  مس توى عىل سواء النظم املعووماتية

آاثر  نوداجل  مع بتنس يق ويعمال  املعووماتية، اجلرمية ماكحفة اللانية فدورها اخلوية أأما املعووماتية، اجلرمية أ

  ...ولية املمتلةل يف الرشطة ادلوليةادل

ارة ادلفاع الوطين أأما عىل مس توى اجلنود الوطنية لوتصدي لظاهرة الاجرام املعوومايت فقد أأحدثت وز

مديرية اجلرامئ املعووماتية لوتصدي لال جرام الالكرتوين وتتبع ااثره وماكحفته بتنس يق مع تختو  الادارات 

طار التعاو  الأمين.   املصادقةالسوطة الوطنية امللكفة ابعامتد ومراقبة  ابال ضافة ا ىلالأمنية ادلولية يف ا 

لكرتوين لومعطيات ال  املتعوق ابلتبادل ا 53.05ين من القانو  رمق لكرتونية املنصوص عويه يف الباب اللااال  

 واجملوس الوطين لتكنولوجيات الاعالم والاقتصاد الرمقي املذكور أأعاله. ،القانونية
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والتنظميية وهذه الآليات املتصصصة يف ماكحفة اجلرمية  الترشيعيةلكن ورمغ وجود هذه الرتسانة 

نه ال زالت هنا فقد ابت . اجلرامئالنوع من ك حتدايت عدة توااه بالدان يف جمال ماكحفة هذا املعووماتية، فا 

 الطفرةومواكبة اجلرمية اال لكرتونية املتسارع لأشاكل تطور ال من الصعب عىل الترشيعات احلالية احتواء 

رتكبة عرب املاال جرامية بعض السوواكت ظنور ، ومثال  كل يف جمال تكنولوجيا املعوومات واالتصاالت النائةل

نرش و السب والقذف املواه عربها  و لنصب عرب ش باكت التواصل الاجامتعي، اكمواقع التواصل الاجامتعي

نرش املواد اال ابحية و اال شادة ابال رهاب و التحريض عىل ارتاكب جناايت أأو جنح و  الأخبار الزائفة أأو الاك بة

جر هذه الأفعال ا ىل أأحاكم القانو  اجلنايئ وفق ت اال لكرتونية املرضة ابلقارصين، حيث يرجع يف ز واحملتواي

تكيي  اجلرامئ املرتكبة عرب ش باكت التواصل الاجامتعي عىل مس توى  اجلرامئ التقويدية، مما يطرح ا شاكلية

دراهجا مضن جرامئ احلق العام أأو مضن جرامئ الصحافة والنرش. وجود فراغ قانوين يف ظل  املامرسة وصعوبة ا 

اخلطرية املرتكبة عرب ش باكت التواصل الاجامتعي وخوو مجموعة القانو  اجلنايئ وقانو  وجود بعض اجلرامئ 

لكرتوين يتضمن كيفية  وابيق القواننيالصحافة والنرش  اخلاصة من عقوابت رادعة، كنرش أأو تروجي حمتوى ا 

من شأأهنا  تصنيع مواد متفجرة أأو حتريض العموم، عرب ش باكت التواصل الاجامتعي، عىل القيام بأأفعال

 املساس ابلنظام العام الاقتصادي أأو ابلسري العادي ملؤسسات ادلوةل. 

النصوص القانونية احلالية تتعوق بزجر مس تعميل ش باكت التواصل الاجامتعي وال تتضمن  كام أأ  ال

لزاهمم حبذف أأو  أأي مقتضيات ميكن الاستناد عوهيا ال قرار مسؤولية مزودي خدمات ش باكت التواصل وا 

 أأو توقي  أأو تعطيل الوصول لومحتوايت اال لكرتونية غري املرشوعة. حظر 

عداد دراسة حول اجلرامئ املرتكبة بصفحات ولتجاوز هذه اال شاكالت ، تعك  وزارة العدل عىل ا 

التواصل الاجامتعي من خالل اعامتد املقاربة املقارنة مع ادلول اليت تطرقت لنذا النوع من اجلرامئ، وأأيضا من 

عداد مرشوع قانو  خالل رص د صور هذه اجلرامئ يف تختو  القوانني الوطنية. وقد توجت هذه ادلراسة اب 

يريم ا ىل تنظمي حسن اس تعامل ش باكت التواصل الاجامتعي وش باكت البث املفتوح، هبدف التصدي 

م العام لبعض اجلرامئ املرتكبة عرب هذه الوسائط اال لكرتونية كنرش الأخبار الزائفة أأو املساس ابلنظا
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الاقتصادي أأو تروجي بعض احملتوايت اال لكرتونية غري املرشوعة كتكل اليت ختدش احلياء العام أأو متس 

 ابحلياة الكصصية واملننية أأو تتعوق ابالس تغالل اجلنيس لوقارصين...

اجلرامئ  ويأأيت هذا املرشوع قانو  يف س ياق حتديث الرتسانة القانونية الزجرية ببالدان ملاكحفة اكفة أأمناط

املس تحدثة نتيجة لوتطور التكنولويج احلاصل يف جمال وسائل االتصال. كام يعرب املرشوع قانو  عن الرغبة 

الراخسة لوزارة العدل يف مالءمة الترشيع املغريب مع بعض التجارب الترشيعية املقارنة واملتطورة اليت س بقتنا 

 الاجامتعي وش باكت البث املفتوح. يف جمال التأأطري القانوين الس تغالل ش باكت التواصل

حتداي عىل مس توى االتصال والتواصل مع يطرح التعاو  ادلويل يف جمال حماربة اجلرمية املعووماتية، كام 

 "فايس بوك"و "غوغل"مثل املتواادة بوالايت قضائية أأخرى رشاكت تقدمي خدمات االتصاالت 

مات عن املكرتكني وطوبات حفظ البياانت فامي يتعوق بطوبات املعوو ... "أأوبر"و "ميكروسوفت"و

 والطوبات الطارئة.
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في مجال مناهاة الجهود المبذولة : لث عشراث

 التمييز العنصري

 

عرفت املموكة املغربية تقدما نوعيا يف جمال حامية حقوق اال نسا  اليت تعترب حقوقا كونية وأأساس ية 

نسانية كام تكفونا املواثيق ادلول  ية اليت صادق عوهيا املغرب واليت تعند ادلس تور يف لصو  الكرامة اال 

ديباجته ابلزتام ما تقتضيه من مبادئ وحقوق وواجبات. وعىل هذا الأساس، معوت املموكة املغربية 

 عىل حامية الكرامة اال نسانية دو  متيزي بني الأشخاص بسبب العرق أأو اجلنس أأو الوغة أأو ادلين.

 :عىل مس توى ادلس تور 

ر املغريب يف تصديره، ايذي يعترب جزءا ال يتجزأأ من ادلس تور، عىل حظر وماكحفة يؤكد ادلس تو 

لك أأشاكل المتيزي، بسبب اجلنس أأو الوو  أأو املعتقد أأو اللقافة أأو الانامتء الاجامتعي أأو اجلنوي أأو 

عاقة أأو أأي وضعي خش  همام اك .  الوغة أأو اال 

س ية عىل أأساس ديين أأو لغوي أأو عريق أأو من ادلس تور تأأسيس الأحزاب الس يا 7وحيظر الفصل 

 هجوي، وبصفة عامة، عىل أأي أأساس من المتيزي أأو اخملالفة حلقوق اال نسا .

زاء املرتحشني لالنتخاابت وبعدم المتيزي بيهنم. 11ويوزم الفصل   السوطات العمومية ابحلياد التام ا 

رايت املدنية والس ياس ية املساواة بني الرال واملرأأة يف احلقوق واحل 19كام يضمن الفصل 

 والاقتصادية والاجامتعية واللقافية والبيئية.

وقد أأحدث ادلس تور املغريب هيئة لومناصفة وماكحفة لك أأشاكل المتيزي، حددت صالحياهتا 

 .79.14مبقتىض القانو  رمق 
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 :عىل مس توى الترشيع 

 :القانو  اجلنايئ 

الترشيع املغريب يرسي عىل لك من يواد  من مجموعة القانو  اجلنايئ عىل ا  10ينص الفصل  -

قومي املموكة من وطنيني وأأاانب وعدميي اجلنس ية.  اب 

ويعرف القانو  اجلنايئ المتيزي بك ل منسجم مع التعري  الوارد ابتفاقية الأمم املتحدة لوقضاء  -

 عىل مجيع أأشاكل المتيزي العنرصي.

خاص الطبيعيني بسبب الأصل "لك تفرقة بني الأش 431-1يعترب متيزيا مبقتىض الفصل  -

الوطين أأو الأصل الاجامتعي أأو الوو  أأو اجلنس أأو الوضعية العائوية أأو احلاةل الصحية أأو 

عاقة أأو الرأأي الس يايس أأو الانامتء النقايب أأو بسبب الانامتء أأو عدم الانامتء احلقيقي أأو  اال 

 املفرتض لعرق أأو لأمة أأو لسالةل أأو دلين معني".

أأصل أأعضاهئا أأو بعض أأعضاهئا أأو  املعنوية بسببيزيا " لك تفرقة بني الأشخاص كام يعترب مت  -

آراهئم الس ياس ية أأو أأنكطهتم  عاقهتم أأو أ انسنم أأو وضعيهتم العائوية أأو حالهتم الصحية أأو ا 

النقابية أأو بسبب انامتهئم أأو عدم انامتهئم احلقيقي أأو املفرتض لعرق أأو لأمة أأو لسالةل أأو دلين 

 معني".

يعاقب عىل المتيزي ابحلبس من شنر ا ىل س نتني وابلغرامة من أأل  ومائتني ا ىل مخسني أأل  و  -

 درمه ا  ا متلل فامي ييل:

 .الامتناع عن تقدمي منفعة أأو عن أأداء خدمة 

 .عرقةل املامرسة العادية لأي نكاط اقتصادي 

 .رفض شكغيل خشص أأو معاقبته أأو فصهل عن العمل 
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 مة أأو عرض معل برشط مبين عىل أأحد العنارص ربط تقدمي منفعة أأو أأداء خد

لهيا  املكار ا 

 كام يعاقب القانو  اجلنايئ عىل التحريض عىل المتيزي أأو عىل الكراهية بني الأشخاص. -

 :مرشوع القانو  اجلنايئ 

 يعاقب القانو  اجلنايئ، فضال عام  كر، عىل المتيزي ا  ا متلل يف: -

 تعبري شائن أأو حمقر أأساسه المتيزي. (1

 عامةل تمن عن حتقري أأساسه المتيزي.سوء م (2

 :قانو  املسطرة اجلنائية 

تؤكد ديبااة املسطرة اجلنائية عىل حمامكة الأشخاص املوجودين يف رشوط مماثةل واملتابعني  -

 بنفس الأفعال عىل أأساس نفس القواعد.

  كام ينص عىل اهنال يوافق عىل التسومي ا  ا اعتقدت السوطات املغربية، لأس باب ادية، أأ  -

ال بقصد متابعة أأو معاقبة  لهيا ا  طوب التسومي املستند ا ىل جرمية من اجلرامئ العادية مل يقدم ا 

آراء س ياس ية، أأو أأ   خشص من أأال اعتبارات عنرصية أأو دينية أأو تتعوق ابجلنس ية أأو بأ

 وضعية هذا الكصص قد تتعرض من جراء ا حدى هذه الاعتبارات خلطر التكديد عويه.

 طرة اجلنائية:مرشوع قانو  املس 

"لك  كرس قانو  املسطرة اجلنائية يف مادته الأوىل مساواة مجيع الأشخاص امام القانو : -

حممكة مكلكة طبقا  قبل الأشخاص متساوو  أأمام القانو  وحيامكو  يف أأال معقول من

 لوقانو ، توفر للأطراف ضامانت احملامكة العادةل، وحترتم يف اكفة مراحونا حقوق ادلفاع.

ع الأشخاص املوجودو  يف وضعيات مماثةل واملتابعو  من أأال نفس الأفعال لنفس القواعد خيض

 القانونية.
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وعىل أأ  تمت مجيع  يسنر القضاء عىل ضام  حقوق الضحااي واملكتبه فهيم واملهتمني عىل حد سواء

 اال جراءات يف أأال معقول..."

 :قانو  الكغل 

بني الأجراء من حيث السالةل، أأو الوو ، أأو اجلنس، أأو من مدونة الكغل لك متيزي  9متنع املادة 

عاقة، أأو احلاةل الزوجية، أأو العقيدة، أأو الرأأي الس يايس، أأو الانامتء النقايب، أأو الأصل الوطين، أأو  اال 

تاكفؤ الفرص، أأو عدم املعامةل ابمللل يف جمال  مبدأأ من شأأنه خرق أأو حتري   الأصل الاجامتعي، يكو 

دارة الكغل وتوزيعه، والتكوين املنين، والأجر، التكغيل أأو تعا طي همنة، الس امي فامي يتعوق ابالس تخدام، وا 

 والرتقية، والاس تفادة من الامتيازات الاجامتعية، والتدابري التأأديبية، والفصل من الكغل.

اةل الوو ، أأو اجلنس، أأو احل العرق أأومن مدونة الكغل عىل انه ال ميكن اعتبار  36وتنص املادة 

الزوجية، أأو املسؤوليات العائوية، أأو العقيدة، أأو الرأأي الس يايس، أأو الأصل الوطين، أأو الأصل 

عاقة أأوالاجامتعي أأو  أأو ممارسة هممة اململل النقايب من املربرات املقبوةل الختا  العقوابت  الانامتء النقايب اال 

 التأأديبية أأو لوفصل من الكغل.

 يف الأجر بني اجلنسني.لك متيزي  346ومتنع املادة 

عىل واكالت التكغيل اخلصوصية لك متيزي يقوم عىل أأساس العرق، أأو الوو ، أأو  478املادة  كام متنع

اجلنس، أأو ادلين، أأو الرأأي الس يايس، أأو الأصل الوطين، أأو الأصل الاجامتعي، من شأأنه املس مببدأأ 

 ميدا  التكغيل. تاكفؤ الفرص واملعامةل يف

 ة والنرش:قانو  الصحاف 

 عىل المتيزي العنرصي والكراهية أأو العن  العتبارات عنرصية. والنرش التحريضجيرم قانو  الصحافة 

الرتخيص بتوزيع املطبوعات الأجنبية واملطبوعات ادلورية الأجنبية وعرضنا لوبيع أأو  وجيزي عدم

اية، ا  ا اكنت تتضمن التحريض عرضنا عىل أأنظار العموم ومسكنا قصد التوزيع والبيع أأو العرض لأال ادلع

 عىل الكراهية أأو التحريض عىل المتيزي العنرصي أأو اجلنيس.
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 حاةل التحريضكام جيزي السحب الهنايئ لوامدة الصحفية من موقع الصحيفة اال لكرتونية مبقرر قضايئ يف 

 .املبارش عىل الكراهية أأو المتيزي العنرصي

ساءة وحتقريا  يتضمن حتريضااال لكرتونية لك ا شنار يف الصحافة املكتوبة أأو  ومينع عىل الكراهية أأو ا 

ساءة وحتقريا لومرأأة أأو ينطوي عىل رساةل من طبيعهتا  للأشخاص بسبب ادلين أأو اجلنس أأو الوو   او ا 

ساءة وحتقريا لونشء، أأو ينطوي عىل رساةل من  انسنا أأوتكريس دونية املرأأة أأو يروج لومتيزي بسبب  ا 

ساءة لكصص الطفل القارص أأو تتضمن تغريرا به أأو مسا به أأو تروجيا لومتيزي بني طبيعهتا أأ  تتضمن  ا 

عاقة. اجلنس أأوالأطفال بسبب   ا ساءة وحتقريا للأشخاص يف وضعية ا 

 :قانو  امجلعيات 

 من قانو  امجلعيات. 3تعترب ابطةل لك مجعية تدعو ا ىل اكفة أأشاكل المتيزي" الفصل "

 :قانو  الأحزاب 

 .4تأأسيس حزب عىل أأساس متيزيي أأو تخال  حلقوق اال نسا " املادة  "يعترب ابطال

 :القانو  املتعوق بتنظمي وشس يري املؤسسات السجنية 

عىل أأنه "ال جيوز أأ  يكو  هناك متيزي يف املعامةل بني املعتقوني، بسبب العرق أأو  51تنص املادة 

 املركز الاجامتعي."الوو  أأو اجلنس أأو اجلنس ية أأو الوغة أأو ادلين أأو الرأأي أأو 

 :مدونة الأرسة 

وضعت مدونة الأرسة مقاربة اديدة لوعالقة بني الرال واملرأأة استنادا ملبدا  املساواة والعدل وحتقيق 

 نوع من التواز  يف احلقوق والواجبات الأرسية، وتتجىل مظاهر هذا التواز  يف عدة جماالت أأمهنا:

 املساواة يف الأهوية ال برام عقد الزواج. -

 جعل الأرسة حتت الرعاية املكرتكة لوزواني. -

 املساواة يف احلقوق والواجبات املتبادةل بني الزواني. -
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هناء العالقة الزوجية. -  حتقيق املساواة والتواز  بني الرال واملرأأة يف جمال ا 

 :الس ياسات والاسرتاتيجيات ملناهضة المتيزي 

اتيجيات اليت هتدف ا ىل تكريس مفاهمي قامت املموكة املغربية بوضع وتنفيذ مجموعة من الاسرت 

قصاء أأو متيزي، من بيهنا:  ومبادئ حقوق اال نسا  بك ل يضمن متتع امجليع بنفس احلقوق والواجبات دو  ا 

اخلطة الوطنية لوتمنية البرشية اليت وضعت برامج وس ياسات تريم ا ىل تقويص الفوارق  -

فئات الأكرث هكاشة، توحيد النوية الاجامتعية، شكجيع املبادرة ادلرة لدلخل، مساعدة ال 

 املغربية، توطيد احلاكمة اجليدة.

اخلطة الوطنية لدلمقراطية وحقوق اال نسا ، اليت هتدف ا ىل ترس يخ مسوسل البناء  -

دماج مبادئ حقوق اال نسا  يف الس ياسة العمومية مبصتو  القطاعات احلكومية،  ادلمقراطي، ا 

 حتقيق التمنية املس تدامة، املساواة وتاكفؤ الفرص. تعزيز املكتس بات يف جمال حقوق اال نسا ،

الأرضية املواطنة لوهنوض بلقافة حقوق اال نسا ، اليت هتدف ا ىل نرش ثقافة حقوق اال نسا   -

نسانية كونية مكرتكة بني مجيع البرش، و كل بوضع برامج  بني الأفراد، ابعتبارها مبادئ ا 

ادئ حقوق اال نسا ، وتضمني هذه املبادئ يف ومناجه دراس ية ابملؤسسات التعوميية لرتس يخ مب

الكتب ادلراس ية هبدف زايدة التوعية بك ل فعال لقمي حقوق اال نسا ، اليت تنبين عىل 

نسانية والتسامح ونبذ العن  والكراهية والتعصب جبميع أأشاكهل.  املساواة واحرتام الكرامة اال 

ة بني اجلنسني لتحسني وضعية وضع وتنفيذ اسرتاتيجية وطنية من أأال اال نصاف واملساوا -

املرأأة ودورها يف تختو  منايح احلياة، ا ضافة ا ىل الاسرتاتيجية الوطنية حملاربة العن  ضد 

 النساء.

دماج تختو  مكوانت املوروث اللقايف املغريب يف احلقل اال عاليم ويف التعومي الأسايس. -  ا 



139 
 

ينظم دخوهلم 2003نونرب  11 حامية الأاانب املقميني ابملغرب من خالل سن قانو  بتارخي -

 لورتاب الوطين ويدمع حقوقنم.

وضع اسرتاتيجية ارتكزت عىل حترير القطاع السمعي البرصي وترس يخ التعددية اال عالمية،  -

وضام  تعددية التعبري عن تيارات الفكر والرأأي وتاكفؤ الفرص لوولوج ا ىل اال عالم العمويم 

 والهنوض مبصتو  مكوانت اللقافة الوطنية.

خوق قنوات ا  اعية وتوفزية انطقة ابلوغة العربية والوغة الأمازيغية والونجات تعمل عىل بث  -

عداد برامج ترخس مبادئ وقمي ادلميقراطية واحلرية والانفتاح.  اللقافة والوغة الأمازيغيتني، وا 
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 في مجال حماية البيئةالجهود المبذولة : عشر رابع

 

املؤثرة عىل السالمة والتواز  يف العوامل املناخية، ا   أأ  لك تغيري فهيا  تعترب البيئة جماال من اجملاالت

يؤثر بك ل مبارش أأو غري مبارش عىل احلياة اال نسانية جبميع مكوانهتا، الأمر ايذي اك  البد معه من 

وهو ما الاهامتم ابلبيئة بصورة واحضة، لضام  التوازانت الطبيعية، وضام  اس مترارية تختو  أأشاكل احلياة، 

، وايذي 1972يظنر اويا انطالقا من مؤمتر الأمم املتحدة لوبيئة ايذي أأنعقد مبدينة س توكنومل السويدية س نة 

صدرت عنه أأول وثيقة دولية تضمنت عدة توصيات حتث اكفة احلكومات واملنظامت ادلولية عىل اختا  

لتوواثت البيئية اليت أأحضت من أأبرز التدابري الالزمة الكفيةل حبامية البيئة ضد لك مظاهر الكوارث وا

اخملاطر اليت تصيب العامل حاليا، وقد تعزز الاهامتم ادلويل مبجاالت حامية البيئة بك ل ايل من خالل 

 .1992مؤمتر الأمم املتحدة لوبيئة والتمنية املنعقد بريو دي اانريو ابلربازيل يف يونيو من س نة 

اتفاقية دولية هتم جماالت تنظمي وحامية البيئة،  60زيد من ويف هذا اال طار فقد صادق املغرب عىل أأ 

من هنا ااءت املبادرة الترشيعية لومغرب عرب مجموعة من القوانني، تتضمن قواعد ومبادئ تنسجم وتالمس 

جماالت حامية البيئة مضن الس ياسات الوطنية يف هذا اجملال، واليت من بيهنا الس ياسة اجلنائية محلاية البيئة، 

يف اببه اللاين املتعوق احلرايت واحلقوق  2011يوليوز  29نص ادلس تور املغريب الصادر بتارخي  حيث

الأساس ية عىل احلقوق البيئية واملساواة بني املرأأة والرال يف نيونا، وعىل سن قواعد متعوقة بتدبري البيئة، 

والصيد، وعىل ا حداث جموس اقتصادي وحامية املوارد الطبيعية والتمنية املس تدامة وبنظام املياه والغاابت 

 واجامتعي وبييئ.

وانسجاما مع املبادئ ادلس تورية، معوت وزارة العدل من خالل القانو  اجلنايئ وقانو  املسطرة 

اجلنائية عىل مالمئة نصوصنام بك ل حاميئ لوبيئة، حيث نص القانو  اجلنايئ عىل مظاهر امحلاية البيئية، من 

 الأفعال واملامرسات الغري القانونية، والعمل عىل زجرها وردعنا مبوجب خالل التنصيص عىل جترمي
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من القانو  اجلنايئ عىل أأنه " تطبق عقوبة احلبس من س نة ا ىل مخس  517عقوابت، ا   نص الفصل 

س نوات وغرام من أأل  ومائتني درمه ا ىل مخسة أأالف درمه عىل رسقة الأخكاب من الأماكن قطعنا 

ا والرمال من الكواطئ أأو من الكثبا  الرموية الساحوية أأو من الأودية أأو من أأماكهنا والأجحار من حماجره

 الطبيعية والأسامك من بركة أأو حوض أأو ترعة خاصة".

أأما عىل مس توى قانو  املسطرة اجلنائية ، فقد اس ند هممة معاينة وضبط اجلرامئ البيئية لضباط 

يمتتعو  بصالحيات التلبت من وقوع اجلرامئ مبا فهيا املاسة الرشطة القضائية  وي الاختصاص العام ايذين 

من قانو  املسطرة اجلنايئ،  20و 19ابلبيئة، ومجع الأدةل والبحث عن مرتكهبا، وهو ما نصت عويه املادة 

كام أأ  هذا القانو  وسع من نطاق أأهجزة معاينة وضبط اجلرامئ البيئية لتكمل أأيضا موظفني وأأعوا  

لهيم بعض همام الرشطة القضائية مبقتىض نصوص خاصة، اال دارات واملر  افق العمومية، ايذين أأس ندت ا 

ويدخل مضن هؤالء املوظفو  الأعوا  املنمتني لومؤسسات واملرافق العمومية امللكفة حبامية البيئة، وابحملافظة 

ة ميلاق وطين لوبيئة مبلاب 99.12م مع قانو  اال طار رمق ءعىل اجملاالت  ات الصةل ابلبيئية، وهو ما يتال

عىل ا حداث رشطة البيئة لتعزيز سوطة اال دارات املعنية  35والتمنية املس تدامة ايذي نص من خالل مادته 

من  109و 104يف جمال الوقاية واملراقبة والتفتيش، و كل عىل نطاق واسع ليكمل اجملال املايئ) املواد 

من قانو  املتعوق حبامية واس تصالح  79و78و 77املواد قانو  املتعوق ابملاء( وحامية واس تصالح البيئة) 

من قانو  املتعوق بدراسات التأأثري عىل البيئة(  18ا ىل  15البيئة( وجمال دراسات التأأثري عىل البيئة)املواد 

من قانو  املتعوق مباكحفة تووث النواء(، وغريها من اجملاالت  12ا ىل  9وجمال ماكحفة تووث النواء)املواد 

 ى.الأخر 

ويف نفس الس ياق قامت وزارة العدل بقصد مواكبة الس ياسة العاملية و العمومية لومموكة يف جمال 

حداث شعبة تعىن ابجملال البييئ عىل مس توى حامية واحلفاظ عىل البيئة مبجنودات كبرية، ا   معوت عىل  ا 

من التدابري تروم ابلأساس مديرية الكؤو  اجلنائية والعفو، تعىن بقضااي البيئة من خالل اختا  مجموعة 

قرارها كقمية اديدة مضن القمي الاجامتعية، و شسعى ا ىل حاميهتا من لك فعل يك ل  احلفاظ عىل البيئة وا 
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رضرا هبا، وهتئي املناخ املناسب لتكجيع التمنية الاقتصادية والاجامتعية من خالل ا خضاع لك مكاريع 

آت الاستامث رية املزمع ا جنازها، دلراسات التأأثري عىل البيئة، ولتحقيق الأنكطة والأشغال والهتيئات واملنكأ

 لك ما س بق مت اعامتد ما ييل:

 : عضوية وزارة العدل يف عدة جلا 

  الوجنة الوطنية لومقالع* 

املنظم لومقالع واحملددة  1914مايو  05ا   اس تغالل املقالع خيضع ملقتضيات الظنري الرشي  املؤرخ يف 

رشوط التقنية والتدابري اخلاصة اليت يوزم التقيد هبا، سواء خالل فتح املقالع، أأو خالل فرتة لومسطرة اال دارية وال 

اس تغاللنا، وكذكل خالل ا غالقنا من اال احلفاظ عىل التوازانت البيئية، وعيش الساكنة، كام حدد الظنري 

ضافة ا ىل تنصيصه عىل العقوابت اليت  آليات امللكفة ابملراقبة، ا  ليه أ ميكن أأ  تتخذ يف  حق اخملالفني،  املكار ا 

عادة  6/2010حيث ااء منكور الس يد الوزير الأول رمق  ابعامتده مكرجعية ظرفية معمتدة يف فتح واس تغالل وا 

، وايذي اعمتد 1914فتح أأو ا غالق أأي مقوع، ا ىل حني بوورة قانو  اديد يعوض القانو  الصادر يف س نة 

ال أأ  التجاوزات اليت عرفنا هذا القطاع وتزايد املقالع العكوائية، لس نوات طويةل يف شس يري واس تغالل املق الع، ا 

واس تفحال ظاهرة اس تزناف وهنب الرمال من الكواطئ والكثبا  الرموية الساحوية ومن أأماكهنا الطبيعية، الس امي 

عادة تنظميه، و أأمام حمدودية املراقبة وغياب نصوص جترميية رادعة وضع  املقتضيات القانونية جعوت برضورة ا  

شككيل جلنة وطنية لومقالع، تضم مضن عضويهتا وزارة العدل لوعمل سوية مع مجيع الأعضاء املكلكني لنا، عىل 

بداء الرأأي حول مرشوع قانو  متكو  من   27.13مادة، هذا الأخري توج بصدور قانو  رمق  65دراسة وا 

يونيو  09املوافق ل  1436شعبا   21بتارخي  1.15.66املتعوق ابس تغالل املقالع، الصادر بتنفيذه الظنري 

، وفق نظرة مشولية يمت من خاللنا حسن الاس تغالل واحملافظة عىل البنية التحتية والبيئة الطبيعية اليت 2015

 ترضرت بك ل كبري جراء الاس تغالل املفرط وغري املعقون لفرتات طويةل عرفنا هذا القطاع.
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 اجملوس الأعىل لوقنص* 

يكولويج يف غاية الأمهية، حبيث يتوفر عىل ثروة حيوانية متنوعة وممزية يمت    زي املغرب بتنوع بيولويج وا 

تتكو  من عدة أأصناف، ولتفعيل اال جراءات الكفيةل ابحملافظة عىل اجملال الغابوي جبميع مكوانته، خاصة أأ  

ت قانونية وتنظميية اقرها املرشع منـد نكاط القنص هيم رشحية هممة من املواطنني، حبيث ختضع ممارس ته ملقتضيا

بداية القر  الأخري بـندف حماربة ظاهرة القنص غري املرشوع، و ما ختوفه ممارس ته من تأأثري سويب يرض ابلوحيش 

املتعوق مبراقبة القنص  1923والبيئة الطبيعية وييسء حـسن استـغالهل، ومن بيـن هذه املقتضيات ظنري يـوليـوز 

( بتطبيق 2011ماي  20) 1432من جامدى الآخرة  16صادر يف  2.11.01وتمتميه، و مرسوم رمق كام مت تعديهل 

( املتعوق مبراقبة القنص، وايذي حيدد املبادئ 1923يوليو  21) 1341 ي احلجة  6الظنري الرشي  بتارخي 

ضافة ا ىل ظنري نكاء  1950يونيو  2الأساس ية لتنظمي أأنكطة القنص ابملغرب، ا  جموس أأعىل لوصيد املتعوق اب 

ورأأسامل الصيد حبيث جيمتع اجملوس الأعىل لوقنص، وايذي يضم مضن عضويته وزارة العدل مملةل مبديرية الكؤو  

رساء القواعد التنظميية، والتصور  اجلنائية والعفو، كنيئة استكارية ملساعدة اال دارة املرشفة عىل قطاع القنص يف ا 

ظة عىل اس مترار هذه الرايضة، كام يمت عرض حصيةل موامس القنص ل ل س نة املهنجي لتمنية قطاع القنص واحملاف

بداء الرأأي فامي خيص القوانني الترشيعية والتنظميية لوقنص، والتدابري املزمع اختا ها من اال احملافظة عىل الرثوة  وا 

 احليوانية وتوازهنا.

 اجملوس الوطين لوبيئة* 

عادة هيلكة الوجنة الوطنية موازاة مع الاهامتم املزتايد ابحملافظ ة عىل البيئة، أأقدمت السوطات العمومية عىل ا 

، من اال مسايرة التطورات اليت عرفنا املغرب يف هذه 1974ماي  28لومحافظة عىل البيئة احملدثة مبرسوم  

يتعوق  1995يناير  20املوافق 1415من شعبا   18صادر يف  1011.93.2اجملال،  حيث صدر مرسوم رمق 

عادة تنظمي النيئات امللكفة ابحملافظة عىل البيئة وحتسيهنا، وعىل ضوئه مت ا حداث جموس وطين لوبيئة يضم مصن اب  

عضويته وزارة العدل ، جيمتع مرتني يف الس نة يف اوسة عونية، كام ميكن أأ  جيمتع مىت دعت الرضورة ا ىل  كل 

عضاء املكونني لومجوس املذكور وفق ما تنص عويه مببادرة من رئيس اجملوس الوطين لوبيئة، أأو بطوب من أأحد الأ 
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دورته السابعة حول  2011فرباير  08املادة السابعة من املرسوم املنظم هل، وقد عقد اجملوس املذكور بتارخي 

موضوع "امليلاق الوطين لوبيئة والتمنية املس تدامة" أأسفرت عهنا صياغة عدة توصيات مهت مس توايت احلاكمة 

ية الأوساط الطبيعية وتفعيل اال جراءات املصاحبة لربانمج احملافظة عىل البيئة، وقد دعت بعض البيئية، وحام

هذه التوصيات ا ىل رضورة اككباب السوطات احلكومية املكلكة لومجوس الوطين، ومن مضهنا وزارة العدل يف 

سنيل تطبيقنا، مع العمل عىل مجع القوانني والنصوص البيئية يف مدونة لوبيئة، والعمل عىل تبس يط املفاهمي لت 

مراجعة مجيع القوانني اجلاري هبا العمـل عىل ضـوء القانو  اال طار لوـميلاق الـوطين لوبيئة والتمنـية املس تدامة 

عداد قوانني شرشيعية وتنظميية املالمئة.  قصد حتييهنا، مبسامهة من وزارة العدل يف اقرتاح ا 

 البيئة. * الوجنة الوطنية دلراسات التأأثري عىل

العدل من خالل عضويهتا يف أأشغال عدة جلا  بيئية واليت من بيهنا الوجنة الوطنية دلراسات  سامهت وزارة 

 2003املتعوق بدراسات التأأثري عىل البيئة ايذي صدر صي   12.03 رمق التأأثري عىل البيئة، حيث يعترب قانو 

عىل رضورة ا خضاع املكاريع اليت ميكن أأ  ختو  أأرضار مبلابة أأداة اديدة محلاية البيئة والتمنية، وايذي نص 

ضافة ا ىل املرسوم رمق  جناز دراسات مس بقة لوتأأثري عىل البيئة لوحصول عىل املوافقة البيئية، ا   2.04.563حممتةل اب 

، املتعوق ابختصاصات وسري الوجنة الوطنية والوجا  2008نومفرب   4املوافق ل  1429 ي القعدة  5الصادر يف 

منه، و يف هذا اال طار جتمتع الوجنة الوطنية مبقر كتابة ادلوةل  4نوية دلراسات التأأثري عىل البيئة والس امي املادة اجل 

دلى وزير الطاقة واملعاد  والتمنية املس تدامة امللكفة ابلتمنية املس تدامة، واليت تضم مضن عضويهتا مملال عن 

عمل من خاللنا عىل بسط مالحظاهتا حول رضورة احلرص وزارة العدل كام س بقت اال شارة ا ىل  كل، حيث ت

لزامية تطبيق مجيع القوانني املتعوقة ابحملافظة عىل البيئة، خاصة و أأ  أأية دراسة تعرض لومناقكة من طرف  عىل ا 

 الوجنة تتضمن شقا قانوين.

كورة، دلراسة اجامتعا لوجنة الوطنية املذ 38حضور وزارة العدل يف  2018وعىل هذا النحو، عرفت س نة 

 التأأثريات البيئية لومكاريع، موزعا عىل النحو الآيت:
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 دلراسات التأأثري عىل البيئة اجلنويةالوجنة * 

عىل مس توى الوجا  اجلنوية دلراسات التأأثري عىل البيئة، وبعد اس تقالل السوطة القضائية عن وزارة العدل، 

حيث اك  ينعقد لنا الاختصاص عىل املس توى احمليل  فا   هذه الأخرية اكنت مملةل من طرف النيابة العامة،

مبكاركة انئب الوكيل العام لومكل دلى حممكة الاس تئناف يف أأشغال الوجا  اجلنوية ابدلوائر الاس تئنافية القضائية 

، املتعوق بدراسات التأأثري عىل البيئة 12.03لومموكة، ويف هذا اال طار ومن اال مواكبة تزنيل أأحاكم القانو  رمق 

و ضامان الس مترارية متليل الوزارة يف الوجا  اجلنوية دلراسات التأأثري عىل البيئة داخل املراكز اجلنوية لالستامثر، 

غكت  6بتارخي  3س 7وتفعيال دلورها يف احملافظة عىل اجملال البييئ، مت ا صدار منكور وزاري حتت عدد 

قومييني دلى حمامك 2018 الاس تئناف لمتليل الوزارة يف أأشغال الوجا  اجلنوية  حول تعيني املدراء الفرعني اال 

رادة اليت توخاها املرشع من ا رساء نظام  دلراسات التأأثري عىل البيئة، حرصا عىل املسامهة الفعاةل، ووفقا لال 

 دراسات التأأثري عىل البيئة.

آت الاستامثر  ية عىل املس توى ويف هذا الصدد، فقد عرفت دراسات التأأثري عىل البيئة لومكاريع واملنكأ

حاةل أأزيد من  مرشوع قصد ادلراسة عىل مديرية الكؤو  اجلنائية والعفو بوزارة  100اجلنوي، حيث متت ا 

العدل، الأمر ايذي اس تدعى رضورة معاجلة ا شاكلية المتليوية اجلنوية من خالل التعجيل بتعيني املدراء الفرعيني 

قومييني دلى حمامك الاس تئناف.    اال 

 يف ورشات تدريبية وتكوينية املكاركة* 

عرفت الأشغال والورشات التدريبية والتكوينية املتعوقة حبامية البيئة واحملافظة عوهيا حضور ومكاركة وزارة 

العدل يف العديد من املناس بات الوطنية، واليت من بيهنا املكاركة يف مترين ماكحفة التووث البحري الطارئ 

(Simulex2018ايذي نظم مبدينة )  أأاكدير، مضن اخلوية القانونية واملالية والعالقات العامة املساعدة لومنسق

طار قيادة معويات احملاربة التووث البحري الطارئ، حيث شسامه وزارة العدل يف اال رشاف عىل تتبع  الوطين يف ا 

املسامهة يف حل موفات املطالبة ابلتعويضات املقدمة من طرف املترضرين من جراء هذا التووث البحري، وكذا 

الصعوابت القانونية واملسطرية اليت قد تتخول مترين املاكحفة يف اجلانب املتعوق ابختصاص وزارة العدل، ابال ضافة 
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جراء مترين املاكحفة،  ميي ودار" ماك  ا  ا ىل مسامههتا كذكل مضن اخلوية القانونية امليدانية عىل مس توى منطقة "ا 

عداد موفات التعويض ب  ك ل حممك وتقدمينا ومتابعهتا مضن اال طار القانوين املالمئ لنا، مع تقدمي  لوسنر عىل ا 

مالحظات تقيميية حول نتاجئ التدريب يف اجلانب ايذي يدخل مضن اختصاصنا ا ىل السوطة احلكومية امللكفة 

 ابلبيئة.

قومييني ويف نفس الس ياق، وانسجاما مع القرار ايذي اختذته وزارة العدل بكأأ  تلكي  املدراء الف رعيني اال 

دلى حمامك الاس تئناف ابملموكة لمتليونا يف أأشغال الوجا  اجلنوية دلراسات التأأثري عىل البيئة كام س بق اال شارة 

ليه، فقد متت ادلعوة لتنظمي دورة تكوينية لفائدة املدراء الفرعني يف جمال دراسات التأأثري البييئ لومكاريع اليت  ا 

لبييئ لوجا  اجلنوية، و كل ابلتنس يق مع كتابة ادلوةل دلى وزير الطاقة واملعاد  تدخل مضن صالحيات التقيمي ا

والتمنية املس تدامة امللكفة ابلتمنية املس تدامة )كتاب الس يد وزير العدل مواه ا ىل الس يدة اكتبة ادلوةل دلى وزير 

وهو ما تأأىت  (،2018بتارخي  3س 584الطاقة واملعاد  والتمنية املس تدامة امللكفة ابلتمنية املس تدامة حتت عدد 

مبقر كتابة ادلوةل امللكفة ابلتمنية املس تدامة،  2018أأكتوبر ابلرابط  26و 25فعال بتنظمي دورة تكوينية يويم 

قومييني ومملوني عن اال دارات الأخرى بغية تعزيز  حرض يف أأشغالنا مملل عن وزارة العدل، جبانب مدراء فرعيني ا 

عطاء املالحظات القدرات، وتقوية دور مم  ليل الوزارة العدل داخل الوجا  اجلنوية من خالل املسامهة يف ا 

القانونية والتقنية لومكاريع املعروضة عوهيا، الأمر ايذي انه املكاركو  يف هذه ادلورة التكوينية خاصة ممليل املركز 

براز دور وزارة العدل يف الوجا  اجلنوي لالستامثر وممليل كتابة ادلوةل امللكفة ابلتمنية املس تدامة من خال ل ا 

لزامية تطبيق مجيع القوانني املتعوقة  اجلنوية كقمية فعاةل يف نظام دراسات التأأثري عىل البيئة عرب احلرص عىل ا 

 ابحملافظة عىل البيئة، واال سنام يف معاجلة اال شاكالت القانونية اليت ميكن أأ  تطرح يف هذا اال طار.

لطاقة واملعاد  واملاء والبيئة ــ قطاع البيئة ــ برشاكة مع مجموعة من القطاعات املنمتة هذا، وقد أأرشفت وزارة ا

ابجملال البييئ خاصة وزارة العدل والواكةل التقنية الأملانية واملكتب اجلنوي لدلول العربية التابع لـربانمج الأمم 

وية لوتعري  ابلقوانني البيئية لفائدة أأعضاء بتنظمي دورات تكوينية ولقاءات تواصوية هج PNUD املتحدة اال منايئ
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ضافة ا ىل تنظمي ورشات  الوجا  املذكورة، وكذا أأعوا  املراقبة يف جمال املعاينة وزجر اخملالفات املتعوقة ابلبيئة، ا 

 معل لتقوية قدرات يف جمال ماكحفة اجلرامئ البيئية.

نكاء قاعدة ش بكة معطيات ختص اخملالفات الب   يئية* املكاركة يف ا 

اعتبارا لوزتايد املوحوظ لومخالفات املرضة ابلبيئة، ومالنا من انعاكسات سوبية عىل الأوساط الطبيعية وعىل 

الصحة والتمنية الاقتصادية ببالدان، ونظرا لوتطور ايذي عرفه الترشيع ببالدان، ايذي مكن الأهجزة اال دارية 

ال أأ  هذه والقضائية امللكفة بضبط وتتبع اخملالفات من التوفر  عىل عدد همم من املعطيات حول اخملالفات البيئية، ا 

املعطيات تضل مكتتة ومتفرقة بني العديد من القطاعات الوزارية مما حيول دو  التوصل ا ىل بوورة رؤية واحضة 

 وشامةل حولنا مما يعيق ابلتايل اس تخالص اس تنتااات واختا  قرارات بناء عوهيا،  ليتحقق من خاللنا احلفاظ

عىل البيئة جبميع مكوانهتا، وتكريسا لوتواه احلكويم وما واكبه من جمنودات من قبل تختو  السوطات العمومية 

 يف جمال احملافظة عىل البيئة وحتقيق التمنية املس تدامة،  وتأأكيد جمنودات املموكة املغربية اجتاه املنتظم ادلويل.

ضفاء طابع الكفاف    طار لوتعاو  وا  قرار مبدأأ احلاكمة اجليدة  عىل العمل احلكويم ومن أأال خوق ا  ية وا 

بك ل يضمن انفتاح اال دارات عىل بعضنا، وحتسني هجودها وتفعيل مبدأأ املسؤولية امجلاعية ايذي يتطوب 

ا رشاك مجيع القطاعات يف جمال احملافظة عىل البيئة، أأحدث دلى وزارة الطاقة واملعاد  واملاء والبيئة ــ قطاع 

ابقا )وزارة الطاقة واملعاد  والتمنية املس تدامة حاليا( جلنة وزارية مكرتكة متكونة من القطاعات  ات البيئة ــ س

الصةل، حيث أأنيط  هبذه الوجنة عدة همام تتجىل يف حتديد ا جراءات تبادل املعوومات املتعوقة ابخملالفات البيئية، 

آليات حتيني املع  طيات املتعوقة ابخملالفات امللبتة يف قاعدة املعطيات مع ضبطنا واحلرص عىل جودهتا، عرب حتديد أ

املتعوقة ابخملالفات البيئية، مع الالزتام برفع تقرير قبل ممت شنر فرباير من لك س نة ا ىل رئاسة احلكومة حول هذه 

لهيا أأعاله، واليت تضم وزارة العدل ل وعمل اخملالفات، ويف هذا اال طار عقدت عدة لقاءات بني القطاعات املكار ا 

سواي ا ىل اانب الأعضاء الآخرين من أأال مجع وتتبع املعطيات املتعوقة ابخملالفات البيئية، مع رضورة التعاو  

والتنس يق فامي بيهنا لتوحيد اجلنود املبذوةل فامي بيهنم وفق رؤية واحضة ومشولية حول مجيع اخملالفات البيئية ابعامتد 
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حصائيات دقيقة، شساعد عىل اختا   قرارات متكن من حتقيق التاكمل بني القطاعات الوزارية املعنية، أأرقام وا 

 لأال تعزيز تفعيل القوانني البيئية اليت شساعد عىل بوورة س ياسة معومية مندجمة وهادفة يف هذا اجملال. 
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في مجال استرداد الجهود المبذولة : مس عشراخ

دة أو وإدارة الموجودات المجم

 المحجو ة أو المصادرة

 

وعيا من املموكة املغربية خبطورة اجلرمية املنظمة اليت جتاوزت احلدود الوطنية واختذت صورا متنوعة 

ابس تغاللنا لولورة الرمقية واملعووماتية ومواصةل ملسوسل التحول ادلميقراطي وبناء دوةل املؤسسات الذلين 

 2009غكت  20ادس نرصه هللا حني أأكد يف خطابه التارخيي ليوم أأطوقنام صاحب اجلالةل املكل محمد الس

آليات العداةل  عىل رضورة تأأهيل النيالك اال دارية والقضائية، فا   بالدان حترص بكدة عىل حتديث وتطوير أ

اجلنائية وتعزيز وسائل ماكحفة اجلرمية الس امي عن طريق اجتلاث مصادر متويونا وعائداهتا ومتحصالهتا اليت 

  الوقود الفعيل لأنكطة العصاابت واملنظامت اال جرامية.    تعترب

حداث الواكةل الوطنية لتدبري وحتصيل  عداد مرشوع قانو  ا  ويف هذا اال طار قامت وزارة العدل اب 

آليات العداةل اجلنائية ببالدان، وهيدف ا ىل  طار تطوير أ الأموال واملمتواكت احملجوزة أأو املصادرة، يندرج يف ا 

نية املؤسساتية الكفيةل بتحقيق النجاعة والفعالية يف تدبري وحتصيل احملجوز واملصادر، وجتاوز توفري الب 

النواقص اليت تعرتي املامرسة العموية احلالية عىل مس توى رصد وتتبع العائدات اال جرامية والأموال 

صادرهتا، وحتقيق واملمتواكت اليت اس تخدمت أأو أأعدت لالس تخدام يف أأفعال جرمية وجحزها وتدبريها وم

حداث مؤسسة ختتص  النجاعة القضائية عن طريق ختفي  العبء عىل السوطات القضائية، و كل اب 

ابلتنس يق مع هذه السوطات لتنفيذ املقررات القضائية الصادرة عن تختو  حمامك املموكة والقاضية ابحلجز أأو 

متواكت احملجوزة أأو املصادرة أأو الواقعة املصادرة، كام تعمل عىل التحصيل والتدبري املركزي للأموال وامل 

ماكنية التعاو  ادلويل يف هذا اجملال،  آخر اكلعقل والتجميد وفق كيفية تراعي ا  حتت ا جراء حتفظي جنايئ أ
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والعمل عىل حفظ املمتواكت اجملمدة واحملجوزة أأو املصادرة وتفادي توفنا وتدبريها عىل حنو حيفظ قميهتا 

 عدة موارد مالية. وميكن خزينة املموكة من 

كام يروم هذا املرشوع تعزيز س بل التعاو  ادلويل يف جمال احلجز واملصادرة عرب وضع اال طار القانوين 

 ايذي ميكن من تنفيذ الأحاكم القضائية الأجنبية الصادرة يف املادة الزجرية. 

حداث الواكةل الوطنية لتد بري وحتصيل الأموال هذا، وتمتلل أأمه مضامني مرشوع القانو  املتعوق اب 

 واملمتواكت احملجوزة واملصادرة يف النقط التالية:  

حداث واكةل خاصة بتدبري وحتصيل الأموال واملمتواكت احملجوزة واملصادرة اتبعة لوصاية السوطة  - ا 

 احلكومية امللكفة ابلعدل 

امك املموكة واملتعوقة ارتباط همام الواكةل بتنفيذ املقررات القضائية اجلنائية الصادرة عن تختو  حم -

آخر، واهامتهما  حبجز أأو جتميد أأو عقل الأموال واملمتواكت أأو موضوع أأي ا جراء حتفظي جنايئ أ

 أأيضا حبل ا شاكالت املصادرة يف جمال التعاو  القضايئ ادلويل 

نكاء بنك معطيات وقاعدة بياانت حول الأموال واملمتواكت احملجوزة أأو املصادرة أأو موضوع عقل  - ا 

آخر أأو   جتميد أأو أأي ا جراء حتفظي جنايئ أ

ماكنية  - ختويل الواكةل حق الاطالع عىل تختو  املعوومات املتوفرة دلى اال دارات واملؤسسات دو  ا 

لهيا حق طوب املساعدة من  طار ممارسة املنام املس ندة ا  مواهجهتا ابلرس املنين، ومنحنا يف ا 

لزام هذه  الأخرية ابالس تجابة لوطوبات املقدمة لنا. السوطات اال دارية والقضائية والأمنية، وا 

دارة الواكةل عىل النحو ايذي ميكن من شسنيل مأأموريهتا وتفعيال لومقاربة  - تنويع تركيبة جموس ا 

 التكاركية يف هذا الصدد 

عداد الواكةل لتقرير س نوي حول السري العام لأنكطهتا ورضورة رفعه لوسوطة احلكومية امللكفة  - ا 

ماكن   ية نرشه ابجلريدة الرمسية ابلعدل، مع ا 
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لزام العاموني ابلواكةل بواجب كامت  الرس املنين حتت طائةل العقوابت املقررة يف الفصل  - من  446ا 

مجموعة القانو  اجلنايئ، مقابل منحنم امحلاية الرضورية أأثناء قياهمم مبناهمم أأو مبناس بة مبارشهتا 

 و  املذكور.من القان 267و 263استنادا ا ىل مقتضيات الفصوني 

حاةل مرشوع القانو  املذكور عىل الأمانة العامة لوحكومة بتارخي   قصد  2018غكت  06وقد متت ا 

حاةل نسخة منه عىل اجملوس الأعىل لوسوطة القضائية  عرضه عىل مسطرة املصادقة، ومت بنفس التارخي ا 

مارس  24الصادر يف  1.16.40 من الظنري الرشي  رمق 112ال بداء الرأأي، و كل تفعيال ملقتضيات املادة 

 املتعوق ابجملوس الأعىل لوسوطة القضائية. 13.100بتنفيذ القانو  التنظميي رمق  2016
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في مجال حماية المرأة الجهود المبذولة : عشر ادسس

  والطفل والمهاجرين

 

جياد حوول مالمئة لقضااي املواطنني وفق منظور قانوين م  طار اخنراطنا ادلامئ يف ا  تطور هدفه يف ا 

حتقيق املصوحة الفضىل لوفئات اخلاصة من اجملمتع، ووعيا مهنا برضورة تغيري النظرة اجملمتعية حول ادلور ايذي 

توعبه احملامك يف املموكة ومتاش يا مع التوجهيات املوكية السامية الرامية ا ىل جعل خدمات مرفق العداةل يف 

يالء عناية خاصة ابلنساء والأ  طفال. معوت وزارة العدل عىل الوفاء ابلزتاماهتا الوطنية خدمة املواطن وا 

املدراة يف الاسرتاتيجيات الوطنية اليت توعب فهيا دور الرايدة، خاصة اسرتاتيجية مناهضة العن  ضد 

النساء وتكل املتعوقة ابال نصاف واملساواة بني اجلنسني ابال ضافة ا ىل اخلطة الوطنية لوطفوةل "مغرب ادير 

آليات لوقرب مركزية وال ممركزة لوتكفل ابلنساء والأطفال جبميع حمامك املموكة بأأطفاهل"، ع حداث أ ن طريق ا 

غايهتا توفري خدمات امحلاية الالزمة والنوعية لونساء والأطفال وتيسري ولوهجم لوعداةل بتوفري فضاءات مالمئة 

ة الطفوةل سعيا مهنا ال عطاء البعد وفق معايري منو جية وتخاطبني متصصصني يف قضااي النوع الاجامتعي وحامي

 اال نساين والاجامتعي ايذي يتناسب واحلاةل املس تقبةل.

لتعزيز التكفل ابلنساء  2008ولبووغ تكل الغاية، اعمتدت وزارة العدل خطة معل وطنية منذ س نة 

ىل امحلاية والأطفال يمت حتييهنا س نواي وفق املس تجدات الوطنية وادلولية وحتسني ولوهجم ا ىل العداةل و  ا 

 القضائية تضم احملاور التالية:

  حتسني أأداء خالاي التكفل ابلنساء والأطفال من خالل دمعنا ابملوارد البرشية واملعدات

والتجنزيات الكفيةل بذكل خاصة املساعدات واملساعدين الاجامتعيني املتصصصني مع احلرص عىل شسنيل 

خدمات النوعية املقدمة من طرف أأعضاهئا وكذا مدها الولوج ا ىل خدماهتا من خالل توفري مطوايت لو

لهيا من النساء والأطفال ومرافقهيم    بعالمات التكوير لتيسري ولوج املتقاضني ا 
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  آليات تدخل خالاي التكفل ابلنساء والأطفال عن طريق وضع معايري نوعية تعزيز قدرات وأ

عداد دليل معيل لوتكفل ابلنساء والأ  طفال ودليل خاص بتقنيات الاس امتع وتقوية موحدة لعمل اخلالاي اك 

قدرات الأطر أأعضاء اخلالاي بتنظمي ورش لوتكوين والتكوين املس متر والعمل عىل ترتيب زايرات لتبادل 

 اخلربات 

  تعزيز تاكمل همام وقدرات املتدخوني الرئيس يني يف ميدا  التكفل ابلنساء والأطفال من

من خالل دمع معل الوجا  احملوية واجلنوية اليت تضم اكفة املتدخوني خالل تعزيز التنس يق مع ابيق الرشاكء 

عداد خطط معل حموية وهجوية وفق مقاربة شكاركية تراعي خصوصية املنطقة والوسائل املادية  واملسامهة يف ا 

غفال أأية هج ة والووايستيكية املتوفرة دلى ابيق املتدخوني يف سوسةل اخلدمات املقدمة لنذه الفئة، دو  ا 

 ميكن أأ  تقدم خدمة لنذه الفئة خاصة مجعيات اجملمتع املدين املنمتة ابملوضوع.

هذه اخلطط تتكو  من حمورين أأساس يني أأوهلام هيم التكفل ابملرأأة واللاين هيم التكفل ابلطفل يف 

تختو  وضعياته. يضم لك حمور أأهداف خاصة ابلفئة املس هتدفة تتفرع ا ىل أأنكطة نوعية حسب حاجيات 

ضافة مؤرشات لوتقيمي.امل   نطقة واال جراءات الواجب اختا ها من طرف لك رشيك يف معوية التكفل مع ا 

ولبووغ هذه الأهداف ينبين تتبع معل خالاي التكفل ابلنساء والأطفال عىل خطة معل جمسدة يف 

 احملاور التالية:

  ورية لوعمـل ومبـوارد هتيئة فضاءات خاصة ابالس تقبال ابحملامك وتعزيزهـا ابلوسـائل التقنيـة الرضـ

 برشية مؤهةل لوتعامل مع هذه الفئة وخصوصا املساعدات الاجامتعيات.

  نكـاء احلرص عىل احرتام قواعد ومعايري نوعية موحدة ختص اخلدمات اليت تقـدهما اخلـالاي، وا 

آليات لومراقبة والتتبع لضام  جودة هذه اخلدمات وتقيمينا.   أ

 دخوني الرئيســ يني يف جمــال التكفــل ابلنســاء والأطفــال حتقيــق التاكمــل يف همــام وقــدرات املتــ

آليات انجعة لوتنس يق دلمع هجود اخلالاي ابحملامك من طـرف متـدخوني  وماكحفة الاجتار يف البرش من خالل أ
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يـواء مـن أأاـل ضـام  تكفـل  آخرين اكملصاحل الطبية ومصاحل الرشطة وادلرك املويك ومراكز الاسـ امتع واال  أ

 انجع ابلضحااي.

  املعوومات حول قضااي الطفل واملرأأة والاجتار ابلبرش وحتويونا من أأال توظيفنا لتجويد تطوير

 التكفل هبذه الفئات.

  :خوية جبميع احملامك الابتدائية والاس تئنافية. 113عدد خالاي التكفل ابلنساء والأطفال 

 وتعد احملمكة مقر اخلالاي.

 وميكن ا جامل احملاور  ات الصةل فامي ييل:

  املناجرين من املساعدة القضائية متكني 

  تقدمي ادلمع واملساعدة الاجامتعية لضحااي اجلرامئ من املناجرين خاصة النساء والأطفال 

  تطوير وتنس يق معوومات قاعدة بياانت السجل العديل الوطين اخلاص ابملناجرين 

  آليات لومواكبة القانونية لومرحشني لوعودة الطوعية  وضع أ

 ادة املساعدين الاجامتعيني يف جمال شكصيص والتعرف ومواكبة حضااي الاجتار ابلبرش تعزيز قدرات الس 

  تعزيز قدرات املؤسسات احلكومية وغري احلكومية العاموني مع حضااي الاجتار ابلبرش 

  عداد دراسة حول رىض املناجرين والالجئني وعائالهتم من اخلدمات املقدمة من طرف العداةل  ا 

  عيات اجملمتع املدين العامةل مع املناجرين وتأأطري معونا من طرف السوطة احلكومية رضورة مواكبة مج

 اخملتصة.

اخنرطت املموكة املغربية يف املنظومة ادلولية محلاية حقوق الطفل الأساس ية وحاميته من كام 

 ات  تختو  أأشاكل العن  والاس تغالل عىل عدة مس توايت من خالل املصادقة عىل االتفاقيات ادلولية

الصةل ومالمئة الترشيعات الوطنية مع املواثيق ادلولية وخوق مؤسسات كفيةل بتوفري رعاية وحامية وتكفل 

للأطفال يف تختو  الوضعيات اليت ميكن أأ  يتواادوا عوهيا )طفل يف وضعية تخالفة لوقانو ، طفل يف 
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لعامةل يف هذا اجملال ومجعيات وضعية صعبة وطفل حضية( مع العمل عىل التنس يق مع املنظامت ادلولية ا

 اجملمتع املدين املنمتة.

واملرشع املغريب ال يفرق يف مقتضياته امحلائية بني الطفل املغريب والطفل يف وضعية النجرة 

القانونية أأو الغري القانونية، كو  الطفل يبقى طفال يف أأي وضعية واد عوهيا. وابعتباره جزء من املنظومة 

ال حامية حقوق اال نسا ، فقد أأحضت ظاهرة النجرة الغري الرشعية عامة واملتعوقة ادلولية وفاعل يف جم

ابلأطفال عىل واه اخلصوص متس املغرب بك ل مبارش عىل اعتباره بدل عبور واس تقبال يف الآ  نفسه 

 لومناجرين الرسيني.

لغري املرافقني وا   اكنت ال تتوفر ا حصائيات دقيقة رمسية دلى املغرب حول الأطفال املناجرين ا

يف الوقت الراهن كو  العديد مهنم يكونو  عرضة لالس تغالل يف ا طار ش باكت منظمة وال يبوغ ا ىل عمل 

اجلنات اخملتصة خرب عهنم ما جيعونم عرضة لوضياع واحلرما  وفقدا  الانامتء والأمن والطمأأنينة خالل مرحةل 

ال أأ  وزارة العدل ومن خالل تدبريها لوسجل العديل الوطين وخالاي  حامسة يف تكوين خشصية الطفل، ا 

التكفل ابلنساء والأطفال س تعمل عىل توفري املعطيات اال حصائية  ات الصةل كام س تعمل عىل وضع تصور 

 حاميئ شامل لنذه الفئة اخلاصة من اجملمتع.

 اخنرطت وزارة العدل بك ل فعال يف تفعيل الس ياسة الوطنية لونجرة والوجوء اليت أأعطىكام 

انطالقهتا صاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا منذ بدايهتا، فكارك مملوو  عهنا ابلوجا  الفرعية 

عادة تفعيل املكتب املغريب لالجئني  صالح اال طار الترشيعي والتنظميي املرتبط ابلنجرة، وكذا يف ا  املعنية اب 

عداد  ضافة ا ىل املكاركة يف تختو  حمطات ا  اخلطة الوطنية لونجرة والوجوء، هذه الأخرية وعدميي اجلنس ية، ا 

 اليت جعوت وزارة العدل تتدخل يف مجموعة من التدابري ابرشت خاللنا اال جراءات التالية:
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o ا جناز دراسة شكصيصية حول النجرة 

عداد دراسة شكصيصية حول وضع الاجتار ابلبرش يف  2015حيث ابدرت وزارة العدل س نة  ا ىل ا 

فرا ز معطيات وصفية غري عددية لصور الاجتار يف البرش ابملغرب، تتجسد أأساسا يف املغرب مكنت من ا 

 اس تغالل فئات معينة من قبيل: 

املناجرات الووايت يتعرضن لال جتار عرب احلدود الوطنية بغرض الاس تغالل اجلنيس أأو الاس تغالل يف  -

من أأفريقيا جنوب الصحراء، العمل وأأظنرت أأ  غالبية النساء الووايت يمت اس تغاللنن، معوما، تنحدر 

 وميكن جتنيدهن يف بدلهن الأصيل أأو عندما يصون ا ىل املغرب 

قامهتن ابملغرب ويمت اس تغالهلم يف التسول. -  الأطفال ايذين تنجهبم أأهمات هماجرات خالل ا 

وقد خرجت بفروع من التوصيات شلكت حماور خطة معل الوزارة ملناهضة الاجتار ابلبرش هتم 

اجلانب القانوين مبقتضيات زجرية وأأخرى حامئية لوضحااي خاصة من الأطفال مواءمة والصكوك  أأوالها تطعمي

ادلولية  ات الصةل، فامي مه الفرع اللاين النص عىل اختا  التدابري الكفيةل ابلوقاية من الاجتار ابلبرش من 

عداد اسرتاتيجية وطنية، بيامن ارتبط الفرع اللالث من التوصيات برضو رة تنس يق هجود مجيع خالل ا 

املتدخوني من قطاعات ومؤسسات حكومية ومجعيات اجملمتع املدين عىل الصعيد الوطين وفتح رشااكت عىل 

 الصعيد ادلويل لالطالع عىل املامرسات اجليدة يف املوضوع.

o : تقدمي املساعدة القانونية لومناجرين عن طريق 

النساء والأطفال املناجرين بغض النظر عن وضعيهتم متديد معل خالاي التكفل ابلنساء والأطفال، ا ىل  -

 اال دارية 

عداد مرشوع قانو   وسعيا مهنا لتزنيل التوصيات السالفة ايذكر، معوت وزارة العدل عىل املسامهة يف ا 

متعوق ابلنجرة اقرتحت من خالهل مجموعة من املقتضيات امحلائية. كام معوت عىل تفعيل تكل املنصوص عوهيا 

حداث خالاي التكفل  103-13حماربة العن  ضد النساء يف قانو   خاصة يف املادة العارشة منه واملتعوقة اب 
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ابلنساء والأطفال عىل مس توى احملامك الاس تئنافية والابتدائية وحددت هماهما يف الاس تقبال والاس امتع 

 وادلمع والتوجيه املرافقة لفائدة املناجرين.

ات مملوهيا داخل خالاي التكفل ابلنساء والأطفال ابحملامك من ومعوت وزارة العدل عىل تعزيز قدر 

السادة املساعدات واملساعدين الاجامتعيني حول اخلدمات النوعية اليت جيب أأ  تقدم لومناجرين وفق 

لهيا.  املنام املوكوةل ا 

 كام ميكن لومساعد الاجامتعي القيام ببحوث اجامتعية عند انتدابه من طرف هيئة قضائية ورفع

تقارير لوجنة الطالبة متكن من تقدمي معطيات واحضة حول وضعية املناجر الختا  أأو تغيري تدبري يف حق 

عادة  الطفل وفق ما تقتضيه مصوحته الفضىل واملسامهة يف صناعة القرار القضايئ الكفيل ابملسامهة يف ا 

 اندمااه داخل اجملمتع. 

عداد خطة معل وطنية قطاعية توحض من هذا، وجتدر اال شارة ا ىل أأ  وزارة العدل، بصدد  ا 

 خاللنا الآليات والتدابري الكفيةل حبامية الأطفال.
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في مجال تعزيز دور الجهود المبذولة : عشر سابع

الخدمة االجتماعية في مجال العدالة 

 الجنائية

 

قدم ي ظوت اخلدمة الاجامتعية لعقود من الزمن حمصورة يف نظر الناس يف الصدقة واال حسا  ايذي

نسانية وأأحاسيس حبااة هؤالء الناس ا ىل املساعدة واملعونة، فأأخذت  ا ىل الفرد أأو امجلاعة نتيجة مكاعر ا 

حىت عند قريب ش ل مساعدات مالية وغذائية وكسوة ا ىل أأ  تطورت اجملمتعات وظنرت احلااة ا ىل 

فراد واجملمتعات ودراس هتا وبوورهتا ا ىل التعرف عىل  خطط واسرتاتيجيات هتمت الاحتيااات اال نسانية للأ

 مهنا. والعينية ا ال اانبا فرعيا ابلناحية الوقائية والتنك ئة الاجامتعية حيث أأحضت املساعدات املالية

طار خطة معل وزارة العدل لتعزيز امحلاية اجلنائية لوفئات اخلاصة من اجملمتع ومناهضة مجيع  ويف ا 

ي( خاصة ضد النساء والأطفال وحتسني اس تقباهلم أأنواع العن  )اجلسدي، اجلنيس، النفيس والاقتصاد

مساعدة اجامتعية  86تعيني  2008وتوفري خدمات نوعية هلم يف تختو  وضعياهتم، مت ابتداء من س نة 

جبميع خالاي حمامك املموكة، بعد انتقاهئن من بني النسوة من أأطر كتابة الضبط الووايت اشسم مسارهن املنين 

ن اخلوق ليمت مدهن ابملفاهمي الأساس ية لوقيام ببعض همام املساعدة الاجامتعية من ابالس تقامة والكفاءة وحس

قبيل اس تقبال النساء و الأطفال حضااي العن  والأطفال يف وضعية صعبة والأطفال يف وضعية خالف مع 

لهيم وفق تقنيات حترتم خصوصيهتم وتوفري ادلمع النفيس حسب طبيعة لك حاةل،  لوقانو  والاس امتع ا 

ضافة ا ىل متكيهنم من الاس تفادة من خدمات ابيق الرشاكء من خالل توجهينم و ا رشادمه و مرافقة الضحااي  ا 

 مهنم، ا  ا دعت الرضورة  كل، داخل فضاء احملمكة أأو خاراه.

ومن أأال تعزيز تقدمي اخلدمة الاجامتعية يف جمال العداةل اجلنائية وبغية تعزيز الولوج ا ىل مرفق 

ابلنس بة لوفئات اخلاصة من اجملمتع، أأقدمت وزارة العدل عىل تعيني مساعدات ومساعدين العداةل خاصة 

اجامتعيني من خريج املعند الوطين لوعمل الاجامتعي وكذا من حاميل الكنادات اجلامعية  ات الصةل 
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من س نة  مبجال العمل الاجامتعي موزعني عىل لك خالاي التكفل ابلنساء والأطفال مبحامك املموكة ابتداء

طار ا ىل غاية يومه. 300ليبوغ عددمه ما يقارب  2008  ا 

ولكو  التكوين الأسايس ايذي اس تفاد منه املساعد)ة( الاجامتعي)ة(، وورشات التكوين املس متر 

وزايرات تبادل اخلربات ا ىل دول رائدة يف جمال املساعدة الاجامتعية، اكدلامنارك والوالايت املتحدة 

ل تتبع معهل، فبا ماكنه الاضطالع مبنام أأصيةل يه الاس تقبال والاس امتع وادلمع الأمريكية، ومن خال

املتعوق  103-13والتوجيه واملرافقة كام ااء يف الفقرة اللانية من املادة العارشة من الباب الرابع من القانو  

جراء أأحباث اجامتعية والقيام ببحوث ميدانية وزايرات  مبحاربة العن  ضد النساء، وهمام أأخرى من قبيل ا 

تفقدية والتنس يق داخل خالاي التكفل ابحملامك وبوورة الأفاكر اليت تطرح داخل جلا  التنس يق اجلنوية 

من مرشوع  52واحملوية ا ىل برامج ومكاريع نوعية هتدف الريق ابلفئات اخلاصة داخل اجملمتع كام مضنهتا املادة 

 قانو  التنظمي القضايئ لومموكة.

ليه الاحتاد ادلويل لوعمل الاجامتعي حيث عرف همنة العمل الاجامتعي عىل وهو الطرح ايذ ي سار ا 

أأهنا املننة اليت تعمل عىل التطور الوظائفي لوكعب أأفرادا  وجامعات عن طريق نكاطات تركز عىل 

راجمنا العالقات كعامل تواصل بني اال نسا  وبيئته كونه همنة عومية يف الأسووب وفنية يف التعاطي، ترتكز ب

 عىل أأنظمة ومبادئ همنية يتقيد هبا العامل الاجامتعي داخل أأي قطاع أأو مؤسسة ومع أأي فئة معل معنا.

وابالستناد عىل لك ما سو ، يتضح اويا أأ  املساعد الاجامتعي داخل منظومة العداةل ميكنه لعب 

جياد أأدوار هممة وأأساس ية ابلنس بة لوفرد وأأرسته واجملمتع وحتقيق نتاجئ جعزت ال  س ياسات العقابية املتواترة عن ا 

 حوول لنا من قبيل ارتفاع حاالت العود مثال.

س نادها لومساعد الاجامتعي داخل قطاع العداةل سواء يف الكق املدين أأو  وتتجىل الأدوار املمكن ا 

ليه مبوجب املس ندة املنام عىل اجلنايئ عالوة العمل،  هبا والترشيعية اجلاري التنظميية النصوص ا 

 من ب ل الاختصاصات اليت جعونا املرشع املغريب من همام مكتب املساعدة الاجامتعية ايذي س يحدث

 38.15من مرشوع القانو  رمق  52الاس تئناف ابملموكة املغربية مبوجب املادة  وحمامك الابتدائية احملامك
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العداةل، حيث جنده املتعوق ابلتنظمي القضايئ، وايذي يعد سابقة يف جمال تقدمي اخلدمات من طرف 

منا حىت الراال من الرشداء ايذين  يتحدث عن الفئات اخلاصة داخل اجملمتع ليس فقط النساء والأطفال وا 

عاقة مثال أأو املس نني يف وضعية صعبة وفئات أأخرى لتكمل اخلدمات النوعية املقدمة  يعانو  من وضعية ا 

 من طرف مرفق العداةل مجيع أأفراد اجملمتع.

 صات هذا املكتب يف:وجعوت اختصا

 اخلاصة  ومواكبة الفئات واملرافقة والتوجيه وادلمع والاس امتع ابالس تقبال القيام 

 القضائية  السوطات من بطوب الاجامتعية الأحباث ا جراء 

 القضاء  عىل املعروضة الزناعات يف الصوح أأو الوساطة ممارسة 

 اال يداع  لأماكن تفقدية بزايرات القيام 

 يواء  لأماكن تفقدية بزايرات القيام  اال 

 والتدابري  العقوابت تنفيذ تتبع 

 ميدانية  وحبوث بدراسات القيام 

 اجلرامئ  حضااي وضعية تتبع 

 ابلنساء التكفل خوية مكوانت داخل والتواصل التنس يق تعزيز 

 اخلاصة  الفئات حامية جمال يف الفاعوني ابيق مع العن  حضااي 

 عداد  اجلنوية الوجا  داخل ابلفئات اخلاصة والتكفل لوحامية نوعية ومكاريع برامج تنفيذ وتتبع ا 

 .واحملوية

طار تعزيز دور اخلدمة الاجامتعية يف جمال العداةل اجلنائية تضمنت مرشوع قانو  املسطرة    ويف ا 

اجلنائية مجموعة من املس تجدات املعززة دلور اخلدمة الاجامتعية يف جمال العداةل اجلنائية، حيث مت 

 دور املساعدين واملساعدات الاجامتعيات ليكمل: توس يع 
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جراء الصوح الزجري بني الأطراف بتلكي  من النيابة العامة أأو قضاة التحقيق  -  ا 

جراء أأحباث اجامتعية حول املهتم بتلكي  من قضاة التحقيق  -  ا 

 مرافقة السوطات القضائية أأثناء زايرهتا لومؤسسات السجنية وأأماكن اال يداع  -

 قضااي الأحداث حضور اوسات  -

عداد تقارير عىل غرار التقارير املنجزة من طرف مندوب احلرية احملروسة بتلكي  من  - ا 

 السوطات القضائية اخملتصة 

 تتبع تنفيذ العقوابت البديةل لوعقوابت السالبة لوحرية بتلكي  من قضاة تطبيق العقوبة. -
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فئة  في مجال حمايةالجهود المبذولة : ثمان عشر

 الشباب

 

ويه بذكل شك ل رأأسامال برشاي همام ورافعة متلل فئة الك باب نس بة هممة من مجموع ساكنة بالدان، 

 لوتمنية الاقتصادية والاجامتعية.

بالدان خالل العرشية الأخرية حتوال كبريا عىل مس توى القمي الاجامتعية أأدى ا ىل  وابملقابل، عرفت

 ارتفاع نس بة اجلرمية الس امي يف صفوف الك باب.

يُعزى ارتفاع نس بة اجلرمية دلى الك باب ا ىل كلري من الأس باب، يف مقدمهتا تنايم ظاهرة البطاةل و 

وارتفاع نس بة اس هتالك اخملدرات واملرشوابت الكحولية، حيث تبني اال حصائيات أأ  أأغوب الساكنة 

ما السجنية من الك باب مه من صفوف العاطوني عن العمل ممن ارتكبوا جرامئ ضد الأشخاص والأ  موال ا 

بدافع الرسقة أأو نتيجة التأأثري النفيس ايذي خيوفه اال حساس بعدم التوفر عىل معل أأو مصدر لورزق، كام أأ  

أأغوب هؤالء يكونو  من املدمنني عىل اخملدرات والكحول ويرتكبو  جرامئ حتت تأأثريها. ومن بني الأس باب 

ع ادليين والأخاليق والبيئة الفاسدة، فضال الأخرى الس تفحال اال جرام عند الك باب انعدام أأو ضع  الواز 

عن ادلور السويب ايذي توعبه بعض مواقع التواصل واحملطات اال عالمية الوطنية أأو الأجنبية يف نرش ثقافة 

 اال جرام.

وأأمام تدهور أأوضاع الك باب ببالدان معوما واس تفحال ظاهرة اال جرام يف صفوفنم، ما فئت 

ينادي بوضع اسرتاتيجية مندجمة لوهنوض بأأوضاع هذه الفئة العمرية، فقد صاحب اجلالةل نرصه هللا وأأيده 

 والكعب ما ييل: املكل للورة والس تني اخلامسة ايذكرى مبناس بة االلته وهجه ايذي السايم ااء يف اخلطاب

"لقد س بق أأ  أأكدت، يف خطاب افتتاح الربملا ، عىل رضورة وضع قضااي الك باب يف صوب 

جلديد، ودعوت ال عداد اسرتاتيجية مندجمة لوك باب، والتفكري يف أأجنع الس بل لوهنوض المنو ج التمنوي ا
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بأأحواهل. فال ميكن أأ  نطوب من شاب القيام بدوره وبواجبه دو  متكينه من الفرص واملؤهالت الالزمة 

جيب أأ  يذكل. عوينا أأ  نقدم هل أأش ياء موموسة يف التعومي والكغل والصحة وغري  كل. ولكن قبل لك يشء، 

فمتكني الك باب من الاخنراط يف احلياة الاجامتعية واملننية … نفتح أأمامه ابب اللقة والأمل يف املس تقبل 

ليه، أأ  حيظى بنفس الفرص واحلظوظ  ليس امتيازا لأ  من حق أأي مواطن، كيفام اك  الوسط ايذي ينمتي ا 

ةل يف أأوساط الك باب، تبقى مرتفعة. مفن من تعومي جيد وشغل كرمي. غري أأ  ما حيز يف نفيس أأ  نس بة البطا

غري املعقول أأ  متس البطاةل شااب من بني أأربعة، رمغ مس توى المنو الاقتصادي ايذي حيققه املغرب عىل 

 .العموم. والأرقام أأكرث قساوة يف اجملال احلرضي"

رساء منظومة جنائ  ية حامئية وادير ابيذكر أأ  الس ياسة الترشيعية اجلنائية املغربية تروم ا ىل ا 

لوك باب، من خالل ختصيص فرع خاص حبامية الك باب من الاس تغالل اجلنيس يف مجموعة القانو  اجلنايئ 

فساد الك باب(، كام أأ   2)الفرع  من الباب اللامن من الكتاب اللالث حتت عنوا : الاس تغالل اجلنيس وا 

السامة ووقاية املدمنني عىل  املتعوق بزجر اال دما  عىل اخملدرات 1974مايو  21الظنري الرشي  لـ 

حاةل اخملال  عىل العالج من اال دما  بدال من املتابعة  اخملدرات تبىن نظام املعاجلة البديةل ايذي يقتيض ا 

متامه، حيث نص يف الفصل  عىل  8القضائية، مع الاحتفاظ حبق املتابعة يف حاةل عدم الرغبة يف العالج أأو ا 

وافقة مرتكب اجلرمية بعد حفص طيب من طرف وكيل املكل ابخلضوع وق  املتابعة اجلنائية يف حاةل م

لوعالج، ويه نفس الصالحية اخملوةل لقايض التحقيق، ولومحمكة اليت جيوز لنا احلمك بوضع مس هتكل 

اخملدرات يف مؤسسة لوعالج كتدبري وقايئ يف حال اال صابة بتسمم مزمن انجت عن تعاطي اخملدرات وتبني أأ  

جرامه  و صةل  من مجموعة القانو  اجلنايئ(. 80بذكل التسمم )الفصل  ا 

رادة املوكية السامية يف الهنوض بأأوضاع  وتعزيزا لنذه املنظومة اجلنائية امحلائية لوك باب، وتنفيذا لال 

آة استرشاف مس تقبونا، فا    هذه الفئة النامة من جممتعنا املغريب واليت تعد العمود الفقري لتقدم بالدان ومرأ

لعدل قامت مبجموعة من املبادرات تصب يف منحى حمارصة ظاهرة جنوح الك باب واحلد من تنايم وزارة ا

دماهجم، و كل اكلتايل: عادة تأأهيونم وا   نس بة اال جرام يف صفوفنم وكذا ا 
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  عداد مرشوع القانو  رمق املتعوق ابخلدمة العسكرية، وايذي يأأيت يف س ياق  44.18املسامهة الفعوية يف ا 

ة املوكية السامية ال رساء اسرتاتيجية مندجمة هتم الك باب، حيث ا   هذا املرشوع قانو  تزنيل اال راد

يس هتدف مبارشة فئة الك باب ويوزهمم ابخلضوع لوخدمة العسكرية هبدف تعزيز ثقافة املواطنة دلهيم من 

عىل اللقافة خالل تقوية روح الانامتء لووطن وتعزيز روح التضحية والاعامتد عىل النفس دلهيم وتربيهتم 

 العسكرية املبنية عىل التحيل ابالنضباط والاس تقامة واملسؤولية واحرتام القانو  واملؤسسات.

  املكاركة الفعاةل يف مجموعة من الوجا  الوطنية املعنية مبعاجلة بعض الظواهر والسوواكت اال جرامية  ات

لوطنية اليت تضعنا هذه الوجا ، الصةل ابلك باب، وتقدمي مجموعة من التوصيات مضن الاسرتاتيجيات ا

واليت تصب يف منحى الوقاية من اجلرمية يف صفوف الك باب وماكحفهتا، ومن بني هذه الوجا  أأ كر 

والوجنة الوطنية  الوطنية ملاكحفة الكغب ابملالعب الرايضيةالوجنة الوطنية لومخدرات والوجنة 

 لوسالمة الطرقية... 

  حداث املرصد الوطين لال جرام، وايذي س يكو  من بني همامه جتميع وحتويل املعطيات ادلعوة ا ىل ا 

اال حصائية حول تختو  الظواهر اال جرامية وتوفري معطيات دقيقة حول نس بة ارتاكب اجلرمية وأأصنافنا 

جراء ادلراسات  وحاالت العود حسب الفئات العمرية ومن بيهنا فئة الك باب، ومعاجلهتا واس تعاملنا يف ا 

 الأمنية وعوامل اخلطر الاجامتعي ليمت تقيمينا ومراقبهتا بك ل مهنجي كس ياسة حول تختو  القضااي

 وقائية فعاةل لوحد من اجلرمية.

  عداد مرشوع لوسجل العديل املركزي هيدف ا ىل مركزة املعطيات واال حصاءات حول اجلرامئ املرتكبة ا 

 بة العود ا ىل اجلرمية دلهيا.من طرف تختو  الفئات العمرية مبا فهيا فئة الك باب، والوقوف عند نس  

  ،دماجية حامئية لفئة الك باب اجلاحنني عداد مرشوعي القانو  اجلنايئ واملسطرة اجلنائية يعمتد مقاربة ا  ا 

 و كل من خالل:

وضع نظام متاكمل لوعقوابت البديةل مضن مسودة مرشوع القانو  اجلنايئ املعروض حاليا  أأوال:

قرار عقوابت بديةل لوعقوابت السالبة لوحرية يف اجلنح عىل أأنظار الربملا  )جموس النواب( ، يرتكز عىل ا 
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اليت ال تتجاوز العقوبة احملكوم هبا من أأاونا س نتني حبسا وحرص تكل العقوابت البديةل يف: العمل لأال 

صل املنفعة العامة والغرامة اليومية وتقييد بعض احلقوق أأو فرض تدابري رقابية أأو عالجية أأو تأأهيوية )الف

وما بعدها(  وتتجىل أأمهية عقوبة العمل من أأال املنفعة العامة اليت اعمتدها مرشوع القانو  اجلنايئ  2-35

رشاكه يف حتقيق الصاحل العام. كام  آلية عقابية متاكمةل شس هتدف تقومي سووك الكاب اجلاحن وا  يف كوهنا متلل أ

 ت البديةل.أأعطيت الصالحية لقايض تطبيق العقوابت لتتبع تنفيذ العقواب

لزام رئيس كتابة الضبط ابحملمكة اليت يقع اثنيا : مراجعة نظام رد الاعتبار، و كل ابلتنصيص عىل ا 

بدائرة نفو ها ماك  والدة احملكوم عويه ابلسنر عىل تنفيذ رد الاعتبار بقوة القانو ، توقائيا وحتت مراقبة 

آاال منح رد الاعتبار بقوة القا نو ، ومنح قايض تطبيق العقوابت صالحية النيابة العامة وتقويص أ

 البت يف طوبات رد الاعتبار القضايئ.

وختاما، ميكن القول بأأ  الس ياسة اجلنائية واملقاربة الزجرية ال تكفيا  لوحدهام لوتصدي لتنايم ظاهرة اجلرمية 

ا يف يف صفوف الك باب، بل جيب أأ  تتظافر مجيع الس ياسات العمومية، لك واحدة من زاوية ختصصن

ماكحفة هذه الظاهرة، مع ا رشاك فعاليات اجملمتع املدين يف رمس تكل الس ياسات وتفعيونا، مع الرتكزي عىل 

 اجلانب الاجامتعي والاقتصادي والرتبوي وادليين الأخاليق.
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في مجال توفير و يادة الجهود المبذولة : سع عشرات

المعطيات اإلحصائية والدراسات 

لجريمة والعدالة التحليلية المتعلقة با

  الجنائية

 

ا   التحوالت اليت أأصبحت شكندها اجلرمية يف عاملنا اليوم، وما يرتتب عهنا من انعاكسات سوبية 

ليس عىل املس توى الأمين حفسب، بل حىت عىل املس تويني الاجامتعي والاقتصادي، أأصبحت تفرض 

املغرب كغريه من ادلول ليس مبنأأى عن عوينا وبقوة رضورة اعامتد مقارابت وقائية لوحد من خطورهتا، و 

هذه التحوالت، فقد سعى ابس مترار ا ىل مواكبة التوهجات احلديلة ملعاجلة الظاهرة اال جرامية والبحث عن 

 احلوول الكفيةل مبحاربهتا واحلد مهنا.

حداث مرصد وطين لال جرام، حيث نص  ويف هذا اال طار، اش تغوت وزارة العدل عىل مرشوع ا 

دمااه مضن الوحدات اال دارية التابعة ملديرية مرشوع مرسوم  حداثه وا  التنظمي النيلكي اجلديد لووزارة عىل ا 

حداث هذا املرصد تنفيذا لوتوجهيات املوكية السامية اليت  الكؤو  اجلنائية والعفو ورصد اجلرمية، ويأأيت ا 

من  92هتا التوصية رمق واليت تبن 2009غكت  20تضمهنا خطاب االةل املكل نرصه هللا وأأيده املؤرخ يف 

ميلاق ا صالح منظومة العداةل، حيث ستناط به هممة رصد وتتبع تطور مؤرشات اجلرمية عىل املس توى 

الوطين وجتميع املعطيات اال حصائية املتعوقة هبا من اكفة اجلنات وحتويونا، واقرتاح الس بل الكفيةل ابلوقاية 

 اسة اجلنائية.واحلد من تخاطرها واملسامهة يف رمس معامل الس ي

ونظرا ملا يكتس يه املوضوع من أأمهية كبرية ومن انكغاالت رئيس ية فقد معدت وزارة العدل بتارخي 

، واملكتب ادلويل لومخدرات NCSC، بتعاو  مع املركز الوطين حملامك الوالايت 2018يناير  25و 24

نفا  القانو   ل رصد وحتويل ظاهرة اجلرمية من ، بتنظمي ندوة دولية حول اخلربات والتجارب يف جماINLوا 
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طرف املراصد ادلولية لال جرام، هبدف الاطالع عىل جتارب املراصد ادلولية العامةل يف جمال رصد ظاهرة 

اجلرمية وحتويونا وكذا الوقوف عىل اال طار القانوين والنيلكي لنذه املراصد يف التجارب املقارنة خاصة يف 

 س بانيا....ا  أأمرياك وفرنسا و 

دت وزارة العدل عىل وضع تصور لنطاق اش تغال هذا املرصد من خالل مرشوع هيلكهتا كام مع

دمااه مضن  اجلديدة، حيث نص مرشوع مرسوم التنظمي النيلكي اجلديد لووزارة عىل ا حداث املرصد وا 

 ورصد اجلرمية.  الوحدات اال دارية التابعة ملديرية الكؤو  اجلنائية والعفو

نكاء املرصد الوطين لال جرام ما ييل: وتتوىخ وزارة العدل من خ  الل ا 

  لهيا  املساعدة عىل رمس معامل الس ياسة اجلنائية بناء عىل اال حصائيات والأرقام اليت تتوصل ا 

  توفري التحويالت اال حصائية وخاصة تكل املتصةل برمس اخلرائط ونظم املعوومات لتعزيز كفاءة

 الأداء الأمين وفعالية الوقاية من اجلرمية 

 قدمي بياانت فورية دقيقة عن جغرافية اجلرمية ومرتكبهيا والضحااي ت 

  معاجلة اخملاوف من اجلرمية بك ل عومي تقين متقدم 

  جراء ادلراسات حول تختو  القضااي الأمنية وعوامل اخلطر الاجامتعي ليمت املساعدة عىل ا 

 ة تقيمينا ومراقبهتا بك ل مهنجي كس ياسة وقائية فعاةل لوحد من اجلرمي

  عداد ونرش دراسات حو  .ل اجلرامئ والعقوابت وحاةل العودا 
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تكريس مقاربة في مجال الجهود المبذولة : عشرون

  النوع

 

  :تكريس مقاربة النوع من خالل الس ياسة اجلنائية 

داراهتا من  تعترب الس ياسات العمومية مجموعة من اخلطط والربامج اليت تهنجنا ادلوةل أأو ا حدى ا 

اكالت اليت تعرتضنا والاس تجابة لومطالب املتنوعة. وما ميزيها هو مشولية نتاجئنا لرشاحئ أأال حل اال ش

 واسعة من اجملمتع ا   مل نقل اجملمتع لكه.

وتعد الس ياسة اجلنائية جزءا ال يتجزأأ من الس ياسة العمومية ابعتبارها اختصاصا أأصيال لوزارة 

ة اجلرمية والوقاية مهنا عىل واه العموم وحامية الفئات العدل، كوهنا ترمس توهجات ادلوةل يف جمال ماكحف

 اخلاصة من اجملمتع اكلنساء والفتيات عىل واه اخلصوص.

وكغريها من الس ياسات العمومية لدلوةل، تتسم الس ياسة اجلنائية ابحلركية والتطور، ا   تتغري معاملنا 

آخر، فالس ياسة اجلنا آخر ومن زما  ا ىل أ ئية ليست مذهبا واحدا يصدق تطبيقه يف وتوهجاهتا من ماك  ا ىل أ

لك ماك ، بل تتغري معاملنا وتتبدل قسامهتا بني الفينة والأخرى حسب الظروف الزمانية واملاكنية احمليطة 

 هبا.

ومل خترج الس ياسة اجلنائية املغربية عن هذا املنحى، ا   مرت مبحطات متعددة شندت خاللنا 

مالحظات حسب الظروف الس ياس ية  جيابيات وما جسل عوهيا منتغيريات وتطورات هامة مبا فهيا من ا  

، كوثيقة دس تورية 2011والاجامتعية والاقتصادية السائدة. ومالءمة مع مضامني دس تور املموكة لس نة 

نصت عىل العديد من املس تجدات فامي خيص اجلانب التجرميي والعقايب أأو ما يرتبط بتعزيز حقوق املتقاضني 

ت احملامكة العادةل وحامية احلقوق واحلرايت الفردية وامجلاعية وتعزيز املقاربة امحلائية لونساء فامي يرتبط بضامان

 بصفة خاصة
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ووعيا هبذه املتغريات والتحدايت السال  بسطنا، وكذا ابدلور النام ايذي توعبه الس ياسة اجلنائية 

وزارة العدل تولهيا الاهامتم البالغ وجتعونا  يف رمس توهجات ادلوةل يف جمال ماكحفة اجلرمية والوقاية مهنا، فا  

من أأولوايت براجمنا اال صالحية، وهو ما تربره التدابري املتخذة يف هذا اال طار سواء عىل مس توى ما مت 

عداد وبوورة معامل الس ياسة اجلنائية وتوهجاهتا املس تقبوية، أأو عىل مس توى  اعامتده من ا جراءات فامي خيص ا 

عداد اال جراءات املتخذة  فامي خيص وضع الضوابط الناظمة لوس ياسة اجلنائية املغربية يف اكفة مراحونا من ا 

 وتنفيذ وتقيمي وخاصة عىل مس توى ضبط العالقات بني اكفة املتدخوني فهيا.

ولتعزيز امحلاية اجلنائية لونساء ومتكيهنن من مجموع اخلدمات املقدمة من طرف العداةل، عززت   

الترشيع اجلنايئ ابلعديد من التعديالت اليت من شأأهنا الارتقاء مباكنة املرأأة داخل اجملمتع وزارة العدل ترسانة 

وزجر مجيع أأنواع اال ساءة اليت ميكن أأ  تتعرض لنا بسبب انسنا وحىت يف وضعيات خاصة اكمحلل أأو 

عاقة أأو من طرف الزوج. فنجد:  وضعية ا 

  ( 444ب انسنا )جترمي السب والقذف العوين ا  ا اس هتدف املرأأة بسب •

جترمي املس ابحلياة اخلاصة ببث أأو توزيع صور أأو تركيبات صوتية أأو شسجيالت غري حقيقية أأو   •

 وما بعدها(   448-1وقائع غري حقيقية بقصد التكنري بأأحصاهبا )

 (  503-1-1جترمي التحرش اجلنيس يف الفضاءات العامة أأو عن طريق رسائل مكتوبة أأو هاتفية ) •

 (  503-1-1رش اجلنيس ا  ا ارتكب من قبل زميل يف العمل )جترمي التح •

 (  503-2جترمي الاس تغالل يف الأنكطة الاابحية )  •

 ( 503-2-1جترمي اال كراه عىل الزواج )  •

 ( 479) أأشنر 4جترمي اال هامل والرتك واال خالل بواجبات الزوجية ملدة تتجاوز  •
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خر والتحايل عىل مقتضيات مدونة الأرسة جترمي تبديد الزوج أأمواهل بقصد اال رضار ابلزوج الآ  •

هناء العالقة الزوجية أأو اقتسام املمتواكت ) -1املتعوقة ابلنفقة والسكن واملس تحقات املرتتبة عن ا 

506 ) 

يف حاةل اال دانة من أأال جرامئ التحرش أأو الاعتداء أأو النص عىل تدبري وقايئ يمت مبقتضاه  •

العن  ضد املرأأة أأو جرامئ الاجتار ابلبرش مبنع احملكوم عويه الاس تغالل اجلنيس أأو سوء املعامةل أأو 

خبضوع و  من االتصال ابلضحية أأو الاقرتاب من ماك  تواادها، أأو التواصل معنا بأأي وس يةل

 احملكوم عويه، عند الاقتضاء، لعالج نفيس مالمئ.

آليات مؤسساتية لتتبع ودراسة قضااي املرأأة حيث خص ت مصوحة كام أأ  وزارة العدل وضعت أ

مضن هيلكة مديرية الكؤو  اجلنائية والعفو تعىن مبجال تعزيز حقوق املرأأة، و كل من خالل خطة معل 

  مركزية ترتكز عىل:

تتبع وتقيمي اخلدمات الاجامتعية والقانونية املقدمة من طرف خالاي التكفل ابلنساء والأطفال من  •

 نائية والعفو خالل اخلوية املركزية املتواادة مبديرية الكؤو  اجل 

تنظمي أأايم دراس ية ودورات تكوينية لتعزيز معارف وقدرات أأعضاء اخلالاي التابعني لنا واس تفادة  •

 عدد مهنم من زايرات ا ىل بدلا  معروفة بمتزي جتربهتا يف جمال حامية النساء 

عداد دورايت ومناشري تؤطر معل خالاي التكفل ابلنساء والأطفال مبا خيدم املصوحة الف • ضىل ا 

 لوفئات املس هتدفة وتيسري اس تفادهتم من خدمات ممليل الوزارة هبا وتاكمونا مع ابيق الأعضاء  

تنظمي أأايم تواصوية وحتسيس ية لفائدة أأعضاء الوجا  اجلنوية واحملوية والسادة النواب الربملانيو   •

ضا من أأال التعري  ومجعيات اجملمتع املدين من أأال تعممي الوعي برضورة الهنوض حبقوق املرأأة وأأي

بتوهجات وزارة العدل واسرتاتيجيهتا ومقاربهتا يف تعزيز امحلاية والتكفل لونساء وفق مقاربة النوع 

 الاجامتعي 



171 
 

عداد دراسات شكصيصية ودالئل معوية حول الس بل الأجنع لوتكفل ابلنساء ووضع مطوايت  • ا 

رشادية حول احلقوق املكفوةل لنن مبوجب القانو .  ا 

غناء معل الوجا  احلكومية واملسامهة يف  كام تتوىل مصوحة قضااي املرأأة هبذه املديرية املكاركة يف ا 

 تنفيذ الاسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية والقطاعية يف جمال حامية والتكفل ابلنساء.

ى ووعيا مهنا ابدلور اال جيايب ايذي لعبته جلا  التنس يق اجلنوية واحملوية لوتكفل ابلنساء عىل مس تو 

حداهثا بدورية وزارية س نة  لوس يد وزير العدل ومأأسسة معونا مبوجب الباب  2013ربوع املموكة منذ ا 

املتعوق مبحاربة العن  ضد النساء وايذي أأانط كتابة النيابة العامة دلى حممكة  103-13الرابع من القانو  

وية وجعل لك من رئيس كتابة الضبط  الاس تئناف أأو احملمكة الابتدائية مبنام كتابة الوجنة اجلنوية أأو احمل 

ورئيس كتابة النيابة العامة  أأو من ميلونام واملساعد أأو املساعدة الاجامتعية ابحملمكة، أأعضاء مملوني لوزارة 

لهيم هذه الوزارة بتنفيذ اسرتاتيجيهتا  العدل عىل املس تويني اجلنوي واحمليل داخل هاته الوجا ، فقد عندت ا 

 لنساء ابلوجا  املذكورة وفق احملاور التالية :يف حامية والتكفل اب

شسنيل الولوج لوعداةل ولوحامية القانونية من خالل حتسني الاس تقبال والاس امتع وادلمع والتوجيه  •

 واملرافقة لونساء والفتيات يف تختو  وضعياهتن 

النفس ية وتوفر  توفري فضاءات خاصة الس تقبال النساء ابحملامك وفق معايري منو جية تراعي حاالهتم •

 هلم جوا مالمئا ميك هنم من احلديث ا ىل املساعدين واملساعدات الاجامتعيني ب ل أأرحيية 

( ميكنه تقدمي خدمات مهنن نساء %70توفري تخاطب متصصص يف جمال املساعدة الاجامتعية ) •

 نوعية حسب لك حاةل 

عري  حبقوق النساء ومقاربة النوع تعزيز الرشاكة مع اجلامعات ومجعيات اجملمتع املدين يف جمال الت •

 الاجامتعي 

آليات التدخل واملعاجلة، ومعايري التكفل ابلنساء عىل مس توى مجيع اخلالاي باكفة حمامك  • توحيد أ

 املموكة  
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متكني النساء من الاس تفادة من خدمات ابيق الرشاكء ابعتبار املساعد الاجامتعي داخل اخلوية  •

 س متر مع القطاعات احلكومية وغري احلكومية املعنية بقضاايهن  تخاطبا قارا يتوىل التنس يق امل 

شسنيل الولوج ا ىل املعوومات واملعطيات اال حصائية حول قضااي النساء والانفتاح عىل املبادرات  •

 والتجارب الناحجة قصد العمل عىل مالءمهتا والتجربة املغربية  

ل، تعمل عىل تتبع مس متر لعمل أأعضاهئا خبالاي كام أأ  اخلوية املركزية لوتكفل ابلنساء بوزارة العد

 احملامك لتطوير ادلور الوقايئ والاجامتعي بصفة عامة والتعري  مبقاربة النوع الاجامتعي عن طريق: 

التواصل الفعال مع السوطة القضائية والرشاكء احلكوميني وغري احلكوميني لتقدمي خدمة متاكمةل  •

 لونساء 

 جمال العداةل يف جماالت من بيهنا مقاربة النوع الاجامتعي  تعزيز قدرات العاموني يف  •

 املواصةل يف حتسني ولوج النساء خلدمات العداةل ابحملامك   •

دمع ومواكبة معل جلا  التنس يق اجلنوية واحملوية لوتكفل ابلنساء عن طريق صياغة الأفاكر املقرتحة  •

س هتدفة واال ماكنيات اليت يتوفر عوهيا أأعضاء داخل اجامتعاهتا مككاريع نوعية تراعي حاجيات الفئة امل 

 الوجا  داخل املنطقة.

  :تكريس مقاربة النوع من خالل التدبري ادلاخيل لومديرية 

شسعى هذه املديرية عىل ادلوام ا ىل احرتام مبادئ اال نصاف ومقاربة النوع داخل نظاهما التدبريي 

 واال داري، ويتجسد  كل من خالل املعطيات التالية:

ضور الواز  لونساء مضن تركيبة املوارد البرشية داخل املديرية، حيث تضم الأخرية احل -

 من ايذكور. 44مهنم من اال انث، يف مقابل  61، وموظفة موظفا 105حوايل 

احلرص قدر اال ماك  عىل املساواة بني اجلنسني يف جمال تقدل مناصب املسؤولية داخل  -

يتوىل عنرصا  من النساء  منصبا لومسؤولية، 24 املديرية، حيث تتوفر الأخرية عىل حوايل
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منصبا مماثال يتواله  17نساء منصب رئيس مصوحة مقابل  4تتوىل  منصب رئيس قسم فامي

الراال، أأما ابيق املناصب مفا تزال شاغرة، وسيمت التعامل معنا بنفس املقاربة النوعية، لتحقيق 

 القرار داخل املديرية.حضور أأكرب لونساء مضن مراكز املسؤولية واختا  

ضام  اس تفادة مجيع موظفي املديرية، دو  أأي متيزي بني اجلنسني، من دورات التكوين  -

املس متر، ال س امي يف جماالت ختصص املديرية وكذا يف جمال التواصل والعمل امجلاعي وقيادة 

 الفريق. 
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في مجال تعزيز الجهود المبذولة عشرون: واحد و

 الميدان الجنائيالتعاون الدولي في 

 

مل تعد ماكحفة اجلرمية ومالحقة اجملرمني والقبض عوهيم وحمامكهتم شأأان وطنيا خالصا، ا   ا   اجلرمية 

أأصبحت  ات طابع دويل يتجاوز احلدود الوطنية لدلول وانتقالنا عربها والس امي يف خضم عرص العوملة 

 وثورة االتصاالت والتكنولوجيا احلديلة.

مياان هبذه امل  عطيات فا   وزارة العدل ) مديرية الكؤو  اجلنائية والعفو( مدركة بكو  التعاو  وا 

ادلويل رضورة موحة ومصوحة مكرتكة لدلول، وال جمال لأي دوةل دلهيا اال رادة يف مالحقة اجلرامئ عرب 

قامة مظةل من العالقات مع ادلول الأخرى حيث  الوطنية والقبض عىل مرتكبهيا أأ  تنأأى بنفسنا عن ا 

شسعى دوما لتعزيز أأواه التعاو  ادلويل وتطوير وتعميق عالقاهتا يف ميدا  التعاو  القانوين والقضايئ 

وتقدمي أأكرب قدر من التعاو  يف جمال ماكحفة اجلرمية مع الأخذ بعني الاعتبار حقوق اال نسا  وس يادة 

يف  كل اجلرمية املنظمة واال رهاب القانو  والعمل عىل تعزيز التعاو  يف جمال ماكحفة اجلرمية اخلطرية مبا 

فالت اجملرمني من العداةل عن طريق اجتياز احلدود.  وضام  عدم ا 

برام اتفاقيات مؤطرة  ويتخذ التعاو  ادلويل يف اجملال اجلنايئ ثالثة مظاهر أأساس ية، الأول مرتبط اب 

آليات التعاو    القضايئ ادلويل، بيامن يتجىل لوتعاو  ادلويل يف امليدا  اجلنايئ، أأما املظنر اللاين فيتصل بأ

 املظنر اللالث يف التعاو  ادلويل التقين، كام سوف يمت تفصيهل أأدانه.

 :االتفاقيات ادلولية 

لالتفاقيات ادلولية ماكنة ممتزية يف النظام القانوين املغريب، حيث  2011أأعطى دس تور املموكة لس نة 

من الفقرة الرابعة من التصدير ايذي  9اء يف البند نص رصاحة عىل مسوها عىل الترشيع ادلاخيل، وهكذا ا

رادهتا القوية يف  يك ل جزءا ال يتجزأأ من ادلس تور: "وتأأسيسا عىل هذه القمي واملبادئ اللابتة، وعىل ا 
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ترس يخ روابط اال خاء والصداقة والتعاو  والتضامن والرشاكة البناءة، وحتقيق التقدم املكرتك، فا   املموكة 

 ةل املوحدة،  ات الس يادة الاكمةل، املنمتية ا ىل املغرب الكبري، تؤكد وتوزتم مبا ييل:املغربية، ادلو

جعل االتفاقيات ادلولية، كام صادق عوهيا املغرب، ويف نطاق أأحاكم ادلس تور وقوانني املموكة،  -

ه وهويهتا الوطنية الراخسة، شسمو، فور نرشها، عىل الترشيعات الوطنية، والعمل عىل مالءمة هذ

 الترشيعات، مع ما تتطوبه تكل املصادقة".

من قانو  املسطرة اجلنائية س بق وأأ  نصت عىل هذا السمو، حيث ااء فهيا:  713كام أأ  املادة 

 "تكو  الأولوية لالتفاقيات ادلولية عىل القوانني الوطنية فامي خيص التعاو  القضايئ مع ادلول الأجنبية.

ال  يف حاةل عدم وجود اتفاقيات أأو يف حاةل خوو تكل االتفاقيات من ال تطبق مقتضيات هذا الباب، ا 

 الأحاكم الواردة به". 

قوميية أأو اللنائية من أأمه املصادر اليت يقوم عوهيا التعاو  القضايئ  وتعترب االتفاقيات سواء ادلولية أأو اال 

 و .ادلويل، وتتضمن بنودها الأسس والرشوط العامة املوضوعية والكلكية لنذا التعا

ويف هذا اال طار، فقد اخنرطت بالدان يف اجملنودات ادلولية ملاكحفة اجلرمية من خالل مصادقهتا عىل 

املعتقوني لقضاء العقوبة يف  ونقلالعديد من االتفاقيات لوتعاو  القضايئ يف امليدا  اجلنايئ وشسومي اجملرمني 

قوميي أأو دويل. أأوطاهنم مع عدة دول منذ حصول بالدان عىل الاس تقالل مهنا ما  يكتيس طابع ثنايئ أأو ا 

صادقت املموكة عىل مجموعة من االتفاقيات اللنائية يف هذا اال طار، بيامن تبقى  2018وخالل س نة 

 مجموعة من االتفاقيات الأخرى يف طور التفاوض، وفق ما هو مفصل يف اجلدول أأدانه.
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 2018رمس س نة اتفاقيات التعاو  القضايئ يف امليدا  اجلنايئ املوقعة ب

 القارة الآس يوية

 النند

بنيودلنيي املوقع  اتفاق بني املموكة املغربية ومجنورية النند بكأأ  املساعدة القانونية يف امليدا  اجلنايئ

 2018نونرب  12بتارخي 

 2018نونرب  13اتفاق بني املموكة املغربية ومجنورية النند بكأأ  شسومي اجملرمني املوقع بنيودلنيي بتارخي 

 القارة اال فريقية

 بوركينافاسو

اتفاقية بني حكومة املموكة املغربية وحكومة مجنورية بوركينافاسو حول التعاو  القضايئ يف امليدا  

 2018ش تنرب  03بوااكدوكو بتارخي املوقعة  اجلنايئ

املوقعة  رمنياتفاقية بني حكومة املموكة املغربية وحكومة مجنورية بوركينافاسو يف ميدا  شسومي اجمل

 2018ش تنرب  03بوااكدوكو بتارخي 

 يف امليدا  اجلنايئ اليت اك  لتعاو  القضايئ امكاريع اتفاقيات 

 2018خالل س نة  ةموضوع دراسة أأو املقرتح

 القارة الأس يوية

 السعودية

بني املموكة املغربية واملموكة العربية  مرشوع اتفاقية

يف امليدا   السعودية يف ميدا  التعاو  القضايئ

 اجلنايئ.

 يف طور التفاوض.

مرشوع اتفاقية نقل احملكوم عوهيم بعقوابت سالبة 

 لوحرية
 يف طور التفاوض.

 اكزاخس تا 

اتفاقية شسومي اجملرمني بني املموكة املغربية ومجنورية 

 اكزاخس تا 

 يف طور التفاوض.
اتفاقية التعاو  القضايئ يف امليدا  اجلنايئ بني املموكة 

 ملغربية ومجنورية اكزاخس تا ا

اتفاقية نقل احملكوم عوهيم بعقوابت سالبة لوحرية بني 

 حكومة املموكة املغربية وحكومة مجنورية اكزاخس تا 

 القارة الأوروبية

 هولندا
بني املموكة املغربية واملموكة النولندية  مرشوع اتفاقية

 .يف ميدا  شسومي اجملرمني
 يف طور التفاوض.

 راجمل

شسومي اجملرمني بني املموكة املغربية ومجنورية  اتفاقية

 اجملر
 يف طور التفاوض.

اتفاقية بني املموكة املغربية ومجنورية اجملر، يف جمال 

 ترحيل الأشخاص احملكوم عوهيم
 يف طور التفاوض.

 المنسا
اتفاقية نقل الأشخاص احملكوم عوهيم بني املموكة 

 املغربية ومجنورية المنسا
  طور التفاوض.يف

 أأملانيا
مرشوع اتفاقية نقل الأشخاص احملكوم عوهيم بني 

هة ادي َ هة َأملَاِنَيا ااِلحِت   يف طور التفاوض. املموكة املغربية ومجنُوِري
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 القارة الأمريكية

 الربازيل

 

مرشوع اتفاقية بني حكومة املموكة املغربية وحكومة 

التعاو  القضايئ  مجنورية الربازيل الفدرالية يف ميدا 

 املتبادل يف امليدا  اجلنايئ.

 يف طور التفاوض.

بني حكومة املموكة املغربية وحكومة  مرشوع اتفاقية

 يف طور التفاوض. مجنورية الربازيل الفدرالية يف ميدا  شسومي اجملرمني.

 مرشوع اتفاقية نقل الأشخاص احملكوم عوهيم  

 القارة اال فريقية

 نيجرياي

قية شسومي اجملرمني بني املموكة املغربية ومجنورية نيجرياي اتفا

 الاحتادية

 يف طور التفاوض.

اتفاقية التعاو  القضايئ يف امليدا  اجلنايئ بني املموكة 

 املغربية ومجنورية نيجرياي الاحتادية

اتفاقية نقل احملكوم عوهيم بعقوابت سالبة لوحرية بني 

ومة ومجنورية نيجرياي حكومة املموكة املغربية وحك

 الاحتادية

 روندا
لوتعاو  القضايئ يف جمال املساعدة القضائية يف  اتفاقية

 امليدا  اجلنايئ بني املموكة املغربية ومجنورية رواندا
 يف طور التفاوض.

 التعاو  القضايئ ادلويل يف امليدا  اجلنايئ 

ل متعددة مهنا املساعدة القانونية املتبادةل بني يتخذ التعاو  القضايئ ادلويل يف املسائل اجلنائية أأشاك

ادلول يف جمال التحقيقات من خالل ضبط املستندات والأدةل، وضبط الأشخاص املكتبه فهيم وسامع 

أأقواهلم وتفتيكنم وتفتيش مساكهنم، وسامع الكنود، وشسومي اجملرمني. يذا حرصت أأغوب االتفاقيات ادلولية 

لزام ادلول ابملساعدة برام اتفاقيات ثنائية لرتس يخ  عىل ا  املتبادةل يف املسائل اجلنائية وقامت أأغوب ادلول اب 

طار املبادئ املس تقرة يف القانو  ادلويل.  آليات التعاو  القضايئ ادلويل يف ا   أ

هذا ويعترب قسم تنفيذ التدابري القضائية يف املادة الزجرية من بني أأمه الأقسام الأربعة اليت تتكو  مهنا 

ية الكؤو  اجلنائية والعفو، حيث يرشف مع اجلنات اخملتصة عىل تنفيذ مجيع طوبات التعاو  القضايئ مدير 

 يف املادة اجلنائية ويضم املصاحل التالية:

  مصوحة شسومي اجملرمني والكاكايت الرمسية 
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   مصوحة اال انابت القضائية الزجرية 

  مصوحة تنفيذ املقررات القضائية 

  الوطين مصوحة السجل العديل 

طار التعاو  القضايئ بني املموكة املغربية وعدد من ادلول سواء اليت ترتبط مع املموكة املغربية  ويف ا 

ابتفاقية لوتعاو  القضايئ أأو اليت ال ترتبط معنا بأأية اتفاقية، توصوت بالدان بعدد من طوبات التعاو  يف 

ت القضائية وطوبات شسومي اجملرمني وتبويغ الطيات امليدا  اجلنايئ تتناول تختو  اجملاالت مبا فهيا اال اناب

القضائية وغري القضائية والكاكايت الرمسية وطوبات نقل السجناء ومعويات التسومي املراقب والأوامر 

لقاء القبض، كام أأصدرت السوطات القضائية املغربية عددا من هذه الطوبات.  ادلولية اب 

آليات التعاو  ا  :2018لقضايئ ادلويل يف امليدا  اجلنايئ برمس س نة وفامي ييل عرض حلصيةل أ

 اال انابت القضائية: -1

آليات التعاو  ادلويل، ويقصد هبا  تعترب املساعدة القضائية ادلولية يف املواد اجلنائية أأمه وأأبرز أ

آخر  التفويض الصادر عن اجلنة اخملتصة ابلبت يف اجلرمية معينة يف بدل ما ا ىل هجة تختصة موجودة يف بدل أ

 لوقيام نيابة عهنا بأأي معل من أأعامل التحقيق. وشكمل املساعدة القضائية عىل واه اخلصوص ما ييل:

 .حتديد هوية وأأماكن الأشخاص 

 .سامع أأقوال الأشخاص 

 .تقدمي الاشخاص املعتقوني لال دالء ابلكنادة أأمام اجلنات القضائية الأجنبية 

 .تبويغ الواثئق القضائية 

 شخاص والأماكنضبط الأش ياء وتفتيش الا 

 .توفري املعوومات والأدةل 

 .توفري الواثئق والسجالت الأصوية أأو نسخ مصادق عوهيا 
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 :2018هذا وقد بوغ عدد اال انابت القضائية الواردة والصادرة خالل س نة 

 ا انبة قضائية. 282الواردة:  -

 ا انبة قضائية. 20الصادرة:  -

 طوبات شسومي اجملرمني: -2

طبيعة مزدواة، فنيي من هجة تعد معال قضائيا من حيث اال جراءات تعترب مسطرة التسومي  ات 

صدار قرار  اليت تقوم هبا السوطات القضائية من حيث ا صدار أأوامر القبض والبت يف طوب التسومي وا 

داراي فا   القرار الهنايئ لقبول التسومي أأو رفضه يعود لوسوطة التنفيذية  بكأأنه. ومن هجة أأخرى معال ا 

ل   من قانو  املسطرة اجلنائية. 737يه املادة حسب ما  هبت ا 

 :2018هذا وقد بوغ عدد طوبات التسومي الواردة والصادرة خالل س نة 

 طوبا لوتسومي. 82الواردة:  -

 طوبا لوتسومي. 62الصادرة:  -

 الكاكايت الرمسية: -3

آلية اد فعاةل لعدم ا فالت اجلناة من العقاب، كام نعمل أأ  الترشيع املغريب ال يسمح ب  تسومي يه أ

املغاربة ا ىل ادلول الأجنبية ففي هذه احلاةل يمت ا شعار ادلوةل الطالبة برضورة تقدمي شاكية رمسية قصد حمامكة 

 املعين ابلأمر وفق الترشيع اجلنايئ املغريب.

 :2018هذا وقد بوغ عدد الكاكايت الرمسية الواردة والصادرة خالل س نة 

 شاكية رمسية. 36الواردة:  -

 ايت رمسية.شاك 9الصادرة:  -

 الأوامر ادلولية: -4

لقاء القبض الواردة والصادرة خالل س نة   :2018بوغ عدد الأوامر ادلولية اب 

 أأمرا. 94الواردة:  -
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 أأوامر. 10الصادرة:  -

 نقل احملكوم عوهيم : -5

داراي ال يتطوب صدور أأي قرار قضايئ  جراء ا  يعترب نقل احملكوم عوهيم بعقوابت سالبة لوحرية ا 

دمااه يف ال عامهل، ويف  كل عادة ا  صالحية أأمهنا تقريب احملكوم عويه من عائوته وا   حتقيقا لأهداف اجامتعية وا 

 اجملمتع بعد انقضاء العقوبة احملكوم هبا عويه.

 طوبا. 24: 2018هذا بوغ عدد طوبات ترحيل السجناء الأاانب ا ىل بدلاهنم خالل س نة 

 22: 2018 ابخلارج ا ىل بدلمه خالل س نة كام بوغ عدد طوبات ترحيل السجناء املغاربة املعتقوني

 طوبا.

 متابعات الأاانب: -6

شعار النيئة ادلبووماس ية لبدلمه ابملغرب  بوغ عدد الأاانب املتابعني أأمام احملامك املغربية وايذين مت ا 

 متابعا أأجنبيا. 997: 2018خالل س نة 

 وفيات الأاانب: -7

شعار النيئة ادلبووماس ية لبدلمه ، 2018بوغ عدد الأاانب املتوفو  ابملغرب خالل س نة  وايذين مت ا 

 .متوىف 219ابملغرب 

 شاكايت الأاانب: -8

 شاكية. 44، 2018بوغ عدد شاكايت الأاانب املقميني ابملغرب خالل س نة 

 الطيات القضائية: -9

 :2018بوغ عدد الطيات القضائية الواردة والصادرة خالل س نة 

 طيا قضائيا. 131الواردة:  -

 قضائيا. طيا 329الصادرة:  -
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  التعاو  التقين يف امليدا  اجلنايئ 

اخنراط هذه املديرية يف العديد من برامج التعاو  التقين مع عدة هجات  2018عرفت س نة 

طار تفعيل بعض برتوكوالت لوتعاو  اللنايئ املوقعة بني هذه الوزارة قوميية وكذكل يف ا   ومنظامت دولية وا 

 ووزارات العدل ببعض ادلول.

ه الربامج ا ىل تبادل التجارب واخلربات مع بعض ادلول الصديقة والكقيقة وكذا ا ىل وهتدف هذ

مواكبة هذه الوزارة يف تزنيل بعض الربامج املتعوقة بتطوير قطاع العدل ابملموكة من خالل تقدمي ادلمع 

 الكفاءات. ى التكوين والرفع منالتقين واملايل عىل املس تو 

 مجموعة من الربامج املرتبطة ابختصاصاهتا واليت ميكن عرضنا هذا، وقد شاركت هذه املديرية يف

 كام ييل:

 برانمج التعاو  مع مموكة ادلمنارك: (1

حول بدائل العقوابت  2019ا ىل  2016يمتحور هذا الربانمج يف مرحوته اللانية واملمتدة من س نة 

 السالبة لوحرية ابلنس بة لورشداء والأحداث من خالل املدخالت التالية:

  عامل املقتضيات اجلديدة لوقانو  اجلنايئ وقانو  املسطرة اجلنائية بكأأ  العقوابت البديةل من مو اكبة ا 

 خالل التكوين والتأأطري وتعزيز التنس يق 

  عاملنا بدوائر منو جية من طرف الفاعوني الرئيس يني تفعيل بدائل العقوابت السالبة لوحرية وتتبع ا 

ومساعدين اجامتعيني ورشطة ودرك مويك وأأطر  من قضاة وأأطر كتابة الضبط ومساعدات

عادة اال دماج   املندوبية العامة لوسجو  وا 

  طار تعزيز حقوق اال نسا  واعامتد أأساليب اديدة محلاية حقوق السجناء قوميي يف ا  تنظمي مؤمتر ا 

فريقيا وتفعيل  وماكحفة اجلرمية مبكاركة املسؤولني وصانعي القرار مبنطقة الرشق الأوسط وشامل ا 

 وتتبع الأحاكم اخلاصة ببدائل العقوابت السالبة لوحرية وكذا طرق تنفيذها 
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  عامل بدائل العقوابت السالبة لوحرية تعزيز الس ياسة التواصوية واال عالمية لوزارة العدل خبصوص ا 

وفق مقاربة شكاركية مع مجيع الفاعوني الرئيس يني من قطاعات حكومية وغري حكومية متكن من 

حداث  التعري  هبذا النوع املس تحدث من العقوابت البديةل ابلترشيع اجلنايئ املغريب من خالل ا 

عداد دليل معيل يوحض  وتعزيز خوية تواصوية معنية ابملوضوع ابال دارة املركزية وكذكل من خالل ا 

 أأنواع بدائل العقوابت السالبة لوحرية وطرق تنفيذها وأأدوات تواصوية أأخرى.

 املنجزات التالية: حتقيق 2018وقد عرفت س نة 

  تنظمي زايرة ا ىل مموكة ادلمنارك لفائدة أأربع قضاة الأحداث وأأربع مساعدين اجامتعيني لالطالع عىل

 التجربة ادلمناركية يف جمال العقوابت البديةل اخلاصة ابلأطفال يف كزاع مع القانو  

  ربعة مساعدين اجامتعيني تنظمي زايرة ا ىل مموكة ادلمنارك لفائدة أأربع قضاة تطبيق العقوابت وأأ

 لالطالع عىل التجربة ادلمناركية يف جمال العقوابت البديةل اخلاصة ابلرشداء.

 برانمج حامية:  (2

طار برامج التعاو  املربمة مع منظمة الأمم 2019-2016لقد مت ا طالق برانمج "حامية" لوفرتة ) ( يف ا 

حول عداةل الأطفال وهيدف ا ىل تعزيز ولوج  وبدمع مايل من الاحتاد الأورويب UNICEFاملتحدة لوطفوةل 

طفل يف متاس مع  60.000الأطفال لوعداةل وفق املعايري ادلولية املتعارف، ويكمل هذا الربانمج حوايل 

 القانو  من خالل احملاور التالية:

  تعزيز التواصل مع أأعضاء خالاي التكفل ابلنساء والأطفال يف جمال عداةل الأطفال 

 اجلناز القضايئ يف جمال حامية الطفل من خالل خالاي التكفل ابلنساء والأطفال  دمع وسائل معل

 ابحملامك وشسنيل الولوج خلدمات العداةل 

  دمع جمنودات الوزارة لتعزيز التنس يق احمليل واجلنوي مع املؤسسة القضائية وابيق الفاعوني يف اجملال

 عداةل الأطفال.
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 داف التالية:ويروم هذا الربانمج ا ىل حتقيق الأه

  مالءمة نظام العداةل اجلنائية لالس تجابة بك ل أأفضل حلاجيات الأطفال يف كزاع مع القانو  عن

طريق تعزيز التنس يق املؤسسايت بني تختو  الفاعوني يف جمال التكفل هبذه الفئة من الأطفال 

فاعوني واقرتاح وتنظمي أأايم تواصوية هبدف تدارس املعيقات اليت حتد من جناعة تدخل تختو  ال

 حوول لتجاوزها 

  تعزيز امحلاية القانونية للأطفال حضااي اجلرمية والعن  والأطفال الكنود مبا يتالءم واملعايري ادلولية

محلاية الأطفال ابلعمل عىل مواكبة بعض احملامك من أأال تفعيل جتربة منو جية لوتكفل ابلأطفال 

ية والترشيعات والاسرتاتيجيات الوطنية مرجعا لنا تتخذ من املواثيق ادلولية والتوصيات الأمم 

 بغرض تعممينا عىل ابيق حمامك املموكة الس امي من خالل:

  عادة ليه ومحلايته من ا  ماكنية التسجيل ابلصوت والصورة لتجنيب الطفل كرثة الاس امتع ا  توفري ا 

 املواهجة مع املعتدين 

  )توفري فضاءات مالمئة الس تقبال الطفل...ا خل 

 ماكنيات وخصوصية  تنظمي عداد خطط حموية وهجوية لتكفل ابلأطفال تراعي ا  لقاءات لتتبع ومواكبة ا 

لك منطقة عن طريق عقد اجامتعات مع أأعضاء الوجا  احملوية واجلنوية وتدارس املعيقات اليت 

 حتول دو  حتقيق تكفل فعال وانجع للأطفال وتتبع تنفيذ أأنكطة خطط العمل احملوية واجلنوية 

 ر نظام معوومايت حول عداةل الأطفال ميكن من مجع وحتويل البياانت املتعوقة ابلطفل هبدف تطوي

توفري وتعممي املعوومات واال حصائيات بني تختو  اجلنات املتدخةل يف سوسةل اخلدمات املقدمة 

 لوطفل تراعي املؤرشات الأممية لعداةل الأطفال.

 نكطة مرتبطة هبذا الربانمج من خالل:  القيام مبجموعة من الأ  2018هذا وقد عرفت س نة 
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  مساعد)ة( اجامتعي)ة( حول التكفل ابلأطفال يف متاس مع  200دورات تكوينية لفائدة  4تنظمي

 القانو  

  خالاي لوتكفل ابلنساء والأطفال ابحملامك  6جتنزي 

  طارا من املديرية العامة للأمن الوطين والقيادة العويا لدلرك امل 50تعزيز قدرات ويك يف جمال عداةل ا 

 الأطفال حول املعايري ادلولية املعمتدة لوتكفل ابلأطفال يف متاس مع القانو .

وتوافقنا وتوهجات وزارة العدل وأأيضا  "حامية"وجتدر اال شارة ا ىل أأنه، نظرا لأمهية أأنكطة برانمج 

ديد مدة الربانمج وهو ما متت أأثرها اال جيايب عىل الأطفال، فقد مت تقدمي طوب ا ىل الاحتاد الأورويب قصد مت

 املوافقة عويه.

بــرانمج التعــاو  يف جمــال ماكحفــة اجلرميــة اال لكرتونيــة بــني دول اجلــوار جنــوب اال حتــاد  (3

 CyberSudالأورويب 

ثبااتت  يريم هذا الربانمج ا ىل تعزيز الترشيعات وتأأهيل املؤسسات يف جمال اجلرمية اال لكرتونية واال 

وار اجلنويب دلول الاحتاد الأورويب، وفق ما تقتضيه املتطوبات املتعوقة حبقوق اال لكرتونية يف منطقة اجل

 .وتونس واملغرب ولبنا  والأرد  اجلزائر وهيم هذا الربانمج ابخلصوص لك من دول .اال نسا  ودوةل القانو 

رمية اال لكرتونية، اجل وجموس أأورواب لوتعاو  يف جمال الاحتاد الأورويب ويمت متويل هذا الربانمج املكرتك بني

طار الآلية الأوروبية لوجوار، وجتدر اال شارة ا ىل أأ  هذا الربانمج قد انطوق يف فاحت يوليوز  وهو  2017يف ا 

 مويو  أأورو.       3،35ثالث س نوات ابعامتدات تقدر ب  ميتد عىل

ؤسساتية ويطمح هذا املرشوع ا ىل حتقيق بعض التنامغ عىل مس توى الترشيعات وزايدة القدرات امل

طار تعاو  دويل وثيق يكو  فيه هذا املرشوع  يف جمال ماكحفة اجلرمية الس يربانية والأدةل الرمقية، و كل يف ا 

احلجر الزاوية لوضع خطة العمل اليت ستسنم يف تعزيز الترشيعات والقدرات املؤسس ية لوبدلا   ات 

 الأولوية.
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اخملصص النطالقة هذا الربانمج ايذي امتدت  وقد شارك مملوو  عن هذه املديرية يف أأشغال املؤمتر

آخرو  عن نفس  2018مارس  23ا ىل  21أأشغاهل من  بعامصة امجلنورية التونس ية، كام شارك مملوو  أ

طار هذا الربانمج ابملعند العايل لوقضاء خالل الفرتة املمتدة ما بني   5و 2املديرية يف ورشة، نظمت يف ا 

 لقضايئ يف جمال اجلرمية الس يربانية والأدةل الرمقية.واليت خصصت لوتكوين ا 2018ش تنرب 

 برانمج ادلمع التقين مع الاحتاد الأورويب: (4

طار هذا الربانمج عىل حتقيق بعض  خبصوص تزنيل هذا الربانمج فا   هذه املديرية اش تغوت يف ا 

 املؤرشات املرتبطة ابختصاصات هذه املديرية، ويتعوق الأمر ابملؤرشات اللالث التالية:

املتعوق ابلتسجيالت السمعية البرصية دلى الرشطة القضائية واملعدات  5املؤرش رمق  -

 الرضورية لعرض هذه التسجيالت ابحملامك.

املتعوق ابلتوجهيات العامة لونيابة العامة من أأال تطبيق مقتضيات قانو   6املؤرش رمق  -

 ياطي.املسطرة اجلنائية لوتقويص من حاالت الوجوء ا ىل الاعتقال الاحت 

املتعوق بتوس يع صالحيات قايض تطبيق العقوبة وتكوين القضاة يف جمال  7املؤرش رمق  -

 تطبيق العقوابت البديةل.

ديرية عىل تتبع حتقيق الأهداف املسطرة يف هذه املؤرشات بتنس يق مع هذا، وقد معوت هذه امل

غل عوهيا هذه املديرية عىل مس توى املؤسسات واجلنات املعنية وكذا من خالل املواكبة الترشيعية اليت شك ت

 مرشوعي القانو  اجلنايئ واملسطرة اجلنائية.

س بانيا: (5  التعاو  التقين مع مموكة ا 

طــار تفعيــل بــرانمج العمــل لوتعــاو  التقــين واال داري بــني وزاريت العــدل املغربيــة واال ســ بانية،  يف ا 

ديـدة لآليـات التعـاو  القضـايئ يف وضعت هذه املديرية تصور عومي لربانمج الورشة حول " التوهجـات اجل

جمال حماربة اجلرمية اال لكرتونية" حددت فيه مواضيع العروض املزمع برجمهتا مع حتديد اجلنات املعنية بتقدمينا. 

س با  مطوع س نة   .2019وقد متت برجمة هذه الورشة حبضور خرباء مغاربة وا 
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 :خامتة

 امخلس خالل بذلنا مت هجود من بسطه بقس   ما خالل من املغربية، اجلنائية الس ياسة أأثبتت

دماج بكأأ  ادلوحة ا عال  توصيات لتزنيل الأخرية س نوات  أأعامل ادول يف الاجامتعية والعداةل اجلرمية منع ا 

 عىل القانو  س يادة وتعزيز والاقتصادية الاجامتعية لوتحدايت التصدي أأال من الأوسع املتحدة الأمم

جيااب وتتفاعل ادلويل حميطنا عىل منفتحة جنائية س ياسة أأهنا امجلنور، ةومكارك وادلويل الوطين الصعيدين  ا 

 ا ىل شسعى بذكل ويه اجلنائية، والعداةل اجلرمية ماكحفة أأنظمة تطوير ا ىل النادفة ادلولية املبادرات اكفة مع

 وأأبرز لأمه عصارة تعد اليت الأممية املعايري س امي ال اجملال، هذا يف الراخسة ادلولية املعايري مع الاشساق

 .املعارصة اجلنائية لوس ياسات احلديلة التوهجات

 وتتطوع ادلويل، اجملمتع عىل منفتح تفاعيل بنفس دامئة، حركية يف املغربية اجلنائية الس ياسة وستبقى

 اجلرمية منع جمال يف فضىل وممارسات انجعة وس ياسات هادفة ومبادرات مبتكرة أأفاكر من سيس تجد ما ا ىل

 .اجلنائية والعداةل

 واجلرمية ابخملدرات املعين املتحدة الأمم ملكتب العامة الأمانة من دعوة بالدان توقت الس ياق، هذا ويف

 كيوطو مبدينة سينعقد ايذي اجلنائية، والعداةل اجلرمية ملنع عرش الرابع املتحدة الأمم مؤمتر أأشغال يف لومكاركة

 هجود الس تعراض مناس بة املؤمتر هذا وس يكو . 2020 أأبريل 27 ا ىل 20 من الفرتة خالل الياابنية

 يف املغربية التجربة لعرض وكذا السابق، الأممي املؤمتر توصيات تزنيل منحى يف املغربية اجلنائية الس ياسة

 الفريدة التجارب من مجموعة رامكت املغربية اجلنائية الس ياسة أأ  ا   اجلنائية  والعداةل اجلرمية منع جمال

 مؤمتر ويف معوما، ادلولية احملافل داخل والرتافع لالس تعراض مادة تكو  لأ  تصوح اليت الفضىل واملامرسات

 .اخلصوص واه عىل اجلنائية والعداةل اجلرمية ملنع املتحدة الأمم

 لومؤمتر الرئييس املوضوع يكو  أأ  192/72 قرارها مبوجب املتحدة للأمم العامة امجلعية قررت وقد

 حنو: القانو  وس يادة اجلنائية والعداةل اجلرمية مبنع الهنوض: "هو اجلنائية والعداةل اجلرمية ملنع عرش الرابع

 ".2030 لعام املس تدامة التمنية خطة حتقيق
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 ادلول دعوة متت حيث املس توى، رفيع جزءا يتضمن أأ  تقرر أأنه الأممي املؤمتر هذا أأمهية يعكس ومما

 النياابت رؤساء أأو الوزراء أأو احلكومات أأو ادلول رؤساء مثل مس توى، أأعىل عىل متليونا يكو  أأ  ا ىل

 لومؤمتر الأوال  اليوما  وس يصصص. املؤمتر مواضيع بكأأ  ببياانت اال دالء فرصة لومملوني فيه وتتاح العامة،

ماكنية مع املس توى، الرفيع لونقاش( 2020 أأبريل 20-21)  ادلول حث مت كام. اللالث اليوم ا ىل متديده ا 

يفاد طريق عن املؤمتر يف نكط دور أأداء عىل اءالأعض  العامة، الس ياسة جمال يف وخرباء قانونيني خرباء ا 

 معوية خربة وهلم اجلنائية والعداةل اجلرمية منع جمال يف خاصا تدريبا توقوا ممارسو  بيهنم من يكو  أأ  عىل

 .فيه

عالان املؤمتر يعمتد أأ  أأيضا تقرر كام  فيه تنظر ليك اجلنائية والعداةل اجلرمية نعم  جلنة ا ىل يقدم وحيدا ا 

 .2020 ماي شنر خالل س تعقد اليت والعرشين التاسعة دورهتا أأثناء

ليه املكار القرار يف ااء ما وفق ـ املؤمتر وس يكو    ادلول بني الآراء لتبادل مناس بة ـ أأعاله ا 

 ش ىت وختصصات همنا ميلوو  ايذين ادالأفر  واخلرباء احلكومية غري واملنظامت ادلولية احلكومية واملنظامت

 تنكأأ  اليت واملسائل الاجتاهات واستبانة والس ياسات القوانني وتطوير البحوث جماالت يف اخلربات وتبادل

 بكأأ  والتعويقات ابملكورة اجلنائية والعداةل اجلرمية منع جلنة وتزويد اجلنائية والعداةل اجلرمية منع جمال يف

دراهجا ميكن مواضيع بكأأ  مقرتحات وتقدمي الوجنة يهعو  تعرضنا تختارة مسائل  ليك العمل، برانمج يف ا 

 .الوجنة فهيا تنظر

 :ييل ما مناقكة ستمت حيث البالغة، الأمهية  ات ابملواضيع حافال املؤمتر أأعامل ادول ويعد

 والاقتصادية  الاجامتعية التمنية حتقيق أأال من اجلرمية ملنع الكامةل الاسرتاتيجيات 

 اجلنائية  العداةل نظام توااه اليت لوتحدايت لوتصدي املتاكمةل الهنج 

 مهنا أأمور خالل من القانو  س يادة تعزيز أأال من احلكومات تعمتدها اليت الأبعاد املتعددة الهنج 

قامة لوجميع، العداةل ا ىل الوصول س بل توفري  لوجميع، وشامةل لومساءةل وخاضعة وكزهية فعاةل مؤسسات وا 
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 ثقافة ترس يخ شس هتدف تدابري مهنا صةل،  ات أأخرى وتدابري وتعوميية اجامتعية تدابري وضع يف ظروالن

 ادلوحة  ال عال  وفقا اللقافية، النوايت احرتام مع القانو  احرتام

 اال رهاب( أأ : )لنا والتصدي أأشاكلنا جبميع اجلرامئ منع أأال من التقنية املساعدة وتقدمي ادلويل التعاو 

 وجتوياته  اكهلأأش جبميع

 .واملس تجدة اجلديدة اجلرمية أأشاكل( ب)      

طار يف ستنظم اليت العمل حوقات أأثناء التالية املسائل يف ينظر أأ  أأيضا العامة امجلعية قررت كام  ا 

 :عرش الرابع املؤمتر

 دمع يف والتقيمي واملؤرشات اال حصاءات من الاس تفادة: الأدةل ا ىل ابالستناد اجلرمية منع –

 الناحجة  امرساتامل

جياد اخملاطر استبانة: اال جرام معاودة من احلد –  احلوول  وا 

 واه يف اجملمتعات مصود تعزيز يف أأساس يني عنرصين ابعتبارهام الك باب ومكاركة التعومي –

 اجلرمية 

 التكنولوجيات الس امي املس تجدة، واحلوول الأخرية والتطورات لوجرمية، الراهنة الاجتاهات –

 .ملاكحفهتا وأأدوات اجلرمية الرتاكب وسائل نابوصف  اجلديدة

 عىل عقدت اليت التحضريية الاجامتعات من مبجموعة استباقه امت فقد املؤمتر، هذا لنجاح وضامان

قوميي الصعيد  :بـ الأمر ويتعوق املتحدة، للأمم العامة امجلعية من طوب عىل بناء اال 

قوميي الاجامتع  24 ا ىل 22 من الفرتة يف ابككوك يف عقد ايذي ئ،الناد واحمليط لآس يا التحضريي اال 

  2019 يناير

قوميي الاجامتع  ا ىل 5 من الفرتة يف سانتياغو يف عقد ايذي والاكرييب، الالتينية لأمرياك التحضريي اال 

  2019 فرباير 7
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آس يا غرب اجامتع قوميي أ  مارس 28 ا ىل 26 من الفرتة يف بريوت يف عقد ايذي التحضريي، اال 

2019  

  2019 أأبريل 11 ا ىل 9 من الفرتة يف أأاباب أأديس يف عقد ايذي التحضريي، اال قوميي أأفريقيا جامتعا

قوميي أأورواب اجامتع  .2019 أأبريل 25 ا ىل 23 من الفرتة يف فيينا يف عقد ايذي التحضريي، اال 

عال  مرشوع ال عداد لبنة شك ل اليت التوصيات من مجموعة الاجامتعات هذه عن متصضت وقد  ا 

 ومقاربهتا الحقة دراسة يف املذكور اال عال  مضامني وعىل عوهيا الضوء شسويط يمت أأ  ونأأمل ،2020 كيوطو

 .ادلراسة هذه مس هتل يف توضيحه س بق كام املغربية، اجلنائية الس ياسة ضوء عىل
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