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مدخل
�صدر القانون اجلنائي �سنة � ،1962أي منذ زهاء �ستني �سنة ،عرف املجتمع املغربي خاللها تطورا عميقا على
جميع امل�ستويات ويف جميع مناحي احلياة ،ومتيزت ،يف ذات الوقت ،بتعبري املغاربة عن تعط�شهم وتوقهم
املتزايدين للتمتع باحلريات واحلقوق.
وبالفعل ،كلما تر�سخ ت�شبث البالد بحقوق الإن�سان يف كونيتها و�شموليتها و َتق ََّوى انخراطها يف املنظومة
الدولية حلقوق الإن�سان ،كلما ازدادت املطالبات املتعلقة باحلقوق واحلريات حدة وو�ضوحا ،وتزايدت
احلاجة �إىل تغيري القوانني ،خا�صة منها ما ات�صل باحلقوق واحلريات ،مبا يجعلها ُم ْ�ش َب َعة بروح العدل
والإن�صاف وقيم حقوق الإن�سان و�ضمانات احلرية والكرامة.
وي�أتي الت�رشيع اجلنائي ،ب�شقيه املو�ضوعي (جمموعة القانون اجلنائي) وال�شكلي (قانون امل�سطرة اجلنائية) على
ر�أ�س القوانني وثيقة ال�صلة باحلقوق واحلريات ،مما يجعل مراجعته �رضورة ملحة وحاجة ملمو�سة.
ولئن كانت مراجعة الت�رشيع اجلنائي ت�ستوجبها ،عالوة على ما ذكر ،مقت�ضيات د�ستور  2011التي كر�ست
د�ستوريا مبد�أي قرينة الرباءة واحلق يف حماكمة عادلة ،فمما ال �شك فيه �أنها متر بال�رضورة كذلك عرب االنفتاح
على خمتلف االتفاقيات الدولية التي �صادقت عليها اململكة وعلى الآفاق الوا�سعة للقانون اجلنائي املقارن
وتنهل من االجتهاد الق�ضائي الدويل والأجنبي .كما �أنها ت�أخذ بعني االعتبار الإدراك العام للحقوق
واحلريات واملطالبات املتزايدة بها.
وما دام املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ،باعتباره م�ؤ�س�سة وطنية د�ستورية حلقوق الإن�سان ت�ضعها مهامها
وم�س�ؤولياتها يف مف�صل الكوين والوطني ،ويف قلب العالقة بني الدولة واملجتمع ،يطمح �إىل �ضمان حقوق
االن�سان وتوطيد دولة القانون ،وي�شتغل من ثمة با�ستمرار على القانون اجلنائي وتطبيقاته املختلفة وخمتلف
م�شاريع تعديله يف �أفق مالءمته مع املعايري الدولية ذات ال�صلة ،ف�إنه يتقدم مبالحظات ومقرتحات وتو�صيات
ب�ش�أن م�رشوع القانون رقم  10.16الذي يتم التداول حوله حاليا من لدن ال�سيدات الربملانيات وال�سادة
الربملانيني ،تتوخى يف املجمل تفعيل املقت�ضيات الد�ستورية و�إعمال االلتزامات الدولية للمملكة املغربية،
وذلك من خالل:
اعتبار القانون اجلنائي ب�شقيه املو�ضوعي وال�شكلي مبثابة د�ستور ميداين للمواطن ،ير�سم له حدود املباح
واملحظور �أو بالأدق املُ َج َّرم؛
مراعاة التقاطعات والتفاعالت اجلزئية بني القانون اجلنائي وبقية احلقول التي تفرز قواعد اجتماعية ملزمة
كالأخالق والدين والقوانني الأخرى ،علما ب�أن جميع القواعد امللزمة مبا فيها قواعد القانون اجلنائي تت�سم
بالن�سبية يف الزمان واملكان؛
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ارتباط القانون اجلنائي بحق الدولة يف احتكار ممار�سة العنف امل�رشوع .1ومن ثمة يتعني �أن يكون القانون
اجلنائي درعا واقيا �ضد اجلرمية دون �أية مبالغة يف الزجر ،قد ينجم عنها تعد على احلريات الأ�سا�سية للأفراد؛
ت�شجيع خلق ف�ضاءات متنوعة لت�أطري �سلوك املواطنني ،وعدم تطبيق القواعد الزجرية �إال عند ال�رضورة
الق�صوى ،والرتاجع عن جترمي �أ�صناف من ال�سلوك تدخل يف دائرة احلياة ال�شخ�صية للأفراد؛
اعتماد الن�سبية التي تت�سم بها قواعد القانون اجلنائي بو�صفها خا�صية مهمة لتطوير القانون يف اجتاه
التجاوب مع التطور املجتمعي وال�سهر على توطيد حقوق الإن�سان ،مع تبني مقاربة �شمولية وكونية؛
وفيما يتعلق باجلرائم ،الإعمال الوا�سع والدقيق ملبد�أ ال�رشعية الذي ينبغي �أن ينطبع به القانون اجلنائي مع
العمل على جترمي �أفعال بات التطور االقت�صادي واالجتماعي وانت�شار اجلرمية املنظمة واجلرمية الإرهابية
يحتمان جترميها ،مع رفع التجرمي عن �أفعال مل يعد من املقبول وال من املعقول جترميها يف �ضوء تطور املجتمع
وقيمه املتجددة والعالقات ال�سائدة فيه؛
تكري�س مبد�أ قرينة الرباءة باعتباره مبد�أ ناظما لكل ت�رشيع جنائي خليق بدولة القانون ،وفقا ملا جاء به
د�ستور  2011الذي حر�ص على الن�ص عليه يف �أكرث من مو�ضع؛
�إقرار مبد�أ التنا�سب فيما يتعلق بالعقوبات على عدة م�ستويات:
 التنا�سب بني الفعل املجرم والعقوبة املقررة له؛�ضيق الهوة الفا�صلة بينهما ويحول دون كل
 التنا�سب بني احلد الأدنى للعقوبة وحدها الأق�صى مبا ُي ّ�إفراط �أو تفريط مق�صودين؛
 التنا�سب بني العقوبات املقررة بعامة يف القانون اجلنائي من خالل �إدراجها �ضمن ت�صور من�سجمومتجان�س و�إخ�ضاعها لغايات موحدة؛
اال�ستح�ضار القوي للخطوات اجلبارة التي قطعتها بالدنا ،على �صعيد امل�ؤ�س�سات كما على م�ستوى
القوانني ،يف �شتى جماالت حقوق الإن�سان وعلى درب حمايتها والنهو�ض بها والوقاية من كل انتهاك لها؛
جعل الفرد وكرامته وحريته امل�ؤطرة بالقانون يف قلب االهتمامات ،وتعزيز مكانته �ضمن �إطار دميقراطي
مت�شبع مبفهوم احلكامة اجليدة؛
تفعيل املقت�ضيات التي ين�ص عليها د�ستور اململكة ،يف ديباجته وخمتلف مواده ،يف جمال احرتام حقوق
الإن�سان وحمايتها والنهو�ض بها واحليلولة دون �أي خرق لها؛
ا�ستح�ضار اختيار اململكة ،ب�شكل ال رجعة فيه ،بناء دولة دميقراطية ي�سودها احلق والقانون (ديباجة
الد�ستور)؛
الرتجمة الت�رشيعية لت�أكيد الد�ستور على �رضورة مالءمة الت�رشيعات الوطنية مع مقت�ضيات املعاهدات التي
�صادق عليها املغرب (ديباجة الد�ستور)؛
 - 1احتكار الدولة الستعامل القوة بطريقة مرشوعة ( monopole de la force légitimeمفهوم صاغه عىل الخصوص ماكس فيرب  Max Weberوله صلة بفكرة العقد
االجتامعي يف صورتيها األساسيتني اللتني أبرزهام كل من هوبز وروسو).
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االعتداد بالطابع الكوين حلقوق الإن�سان وعدم جتزئتها مع احلر�ص على م�ساهمة اململكة املغربية يف تطوير
منظومتها (ديباجة الد�ستور)؛
حر�ص الد�ستور على م�أ�س�سة احلكامة اجليدة و�ضبط قواعدها (الديباجة والباب الثاين ع�رش برمته)؛
التفاعل الإيجابي والفعال مع التو�صيات واملالحظات التي توجهها �إىل بالدنا جلان املعاهدات وتو�صيات
الدول الأع�ضاء مبجل�س حقوق الإن�سان ،يف �إطار م�سطرة اال�ستعرا�ض الدويل ال�شامل بخا�صة .ومعلوم �أن
غاية تلك التو�صيات تتمثل بالأ�سا�س يف تذكري بلدنا ب�رضورة مالءمة تر�سانته القانونية مع التزاماته الدولية.
و�س ُب ِل جتاوزها
فهذه املالحظات والتو�صيات تعترب مبثابة منارة ت�شري �إىل مواطن ال�ضعف �أو اخللل يف ت�رشيعنا ُ
يف �إطار احلوار والتعاون الدوليني.
ومما جتدر الإ�شارة �إليه يف هذا ال�سياق �أن عددا كبريا من هذه التو�صيات واملالحظات تن�صب على حماية
حقوق الفرد وحرياته ،وخا�صة منها ما يت�صل باحلرية ال�شخ�صية واحلياة اخلا�صة ،كما يدعو �إىل الرتكيز
على احلاالت التي حُتدث خلال ماديا وملمو�سا يف املجتمع وتنعك�س على �إح�سا�س الأفراد بالأمن والأمان
والكرامة وحق االختيار.
فال غرو �إذن �أن يحر�ص املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يف مذكرته على �رسد تلك التو�صيات بن�صها عند
االقت�ضاء ،وهي تو�صيات تتجدد عند كل تقييم جتريه الآليات التعاقدية للتقارير املقدمة �إليها.
وال يفوتنا بالطبع يف هذا ال�سياق �أن ن�شري �إىل املالحظات والتو�صيات الهامة ال�صادرة عن م�ؤ�س�سات وطنية
يف جمال حقوق الإن�سان ببلدنا .وقد حر�صنا على الإ�شارة �إليها يف مذكرتنا وعلى تلخي�ص �أهم م�ضامينها يف
�صلبها .يتعلق الأمر مبالحظات وتو�صيات ما فتئ املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ي�صدرها منذ �إحداثه �سنة
 ،1990وتو�صيات �صادرة عن هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة التي �أحدثت يف �سياق جتربة العدالة االنتقالية
التي تعتز بها بالدنا و�أجرت ت�شخي�صا وحتليال لالنتهاكات التي عرفتها بالدنا فيما م�ضى ول�سياقاتها
املختلفة مبا فيها القانونية .كما يتعلق بتو�صيات �صادرة عن الهيئة العليا لإ�صالح منظومة العدالة التي �أجرت
حوارا وطنيا حول �إ�صالح منظومة العدالة �أو مبنا�سبة املناظرة الوطنية لل�سيا�سة اجلنائية املنظمة مبكنا�س يف
�شهر دجنرب  ،2004وبتو�صيات �صادرة عن خمتلف منظمات املجتمع املدين.2
�صدر القانون اجلنائي املغربي �سنة ( 1962مبقت�ضى الظهري ال�رشيف رقم  413/59/1امل�ؤرخ بـ  28جمادى
الثانية  ،1382و�أدخلت عليه منذ �صدوره عدة تعديالت تتوخى تنقيحه وتتميمه .مما يكون معه من
ال�رضوري ،قبل فح�ص التعديالت املقرتح �إدخالها عليه مبقت�ضى م�رشوع القانون رقم  10.16وحتليلها من
زاوية حقوق الإن�سان� ،إلقاء نظرة موجزة على التعديالت املدخلة على م�رشوع القانون هذا.
 - 2هنا مثال يربز ملف إلغاء عقوبة اإلعدام الذي آن األوان لطيه بصفة نهائية .وإذا كان املغرب منخرطا حاليا يف زمن العودة املحمودة إىل الحظرية السياسية واالقتصادية
إلفريقيا ،فمن حقه أن يأخذ العربة من االختيار املوفق لبلدان إفريقية مثل رواندا والكوت ديفوار اللتني ألغتا عقوبة اإلعدام ،رغم أن لديهام مربرات من تاريخهام القريب
رش ُع أن يكون أكرث جرأة يف الظرف الراهن بحيث ال يكتفي فقط بتقليص قامئة الجرائم التي يعاقَب عليها بعقوبة اإلعدام،
ميكن أن تجعلها أقرب إىل اإلحجام عن ذلك .عىل امل ّ
بل يقرر إلغاء تلك العقوبة بصفة نهائية.
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التعديالت الالحقة بالقانون الجنائي المغربي منذ صدوره
سنة 1962

10

لقد ات�سمت جميع التعديالت التي �سبق �أن طالت القانون اجلنائي منذ �صدوره ب�أنها جزئية ،وناجتة عن
لحة .وقد كان �أغلبها على جانب كبري من الأهمية (مثال :الف�صول املتعلقة بتجرمي
ظروف داخلية �أو دولية ُم ّ
الإرهاب ،خا�صة ف 218/1 .ق.ج .وما يليه) ،وغ�سل الأموال (ف 574/1 .ق.ج .وما يليه) ،وجترمي
االجتار بالب�رش (ف 448/1 .ق.ج .وما يليه) ،وجترمي التمييز (ف 431/1 .ق.ج .وما يليه) .وقد �شكل
بع�ضها تقدما ملمو�سا يف جمال رفع بع�ض مظاهر التمييز التي تعاين منها املر�أة املغربية (حذف الفقرة الثانية من
غرر بقا�رصة �إذا تزوج بها الحقا) ،و�صدور القانون املتعلق بحماية
الف�صل  475ق.ج .املتعلق بعدم معاقبة املُ ِّ
املر�أة من العنف (قانون رقم  103.13امل�ؤرخ يف  18فرباير  2018الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ � 12شتنرب
 ،)2018وا�ستثناء التبليغ عن �أفعال العنف الواقعة على املر�أة وعلى الأطفال من واجب االلتزام بال�رس املهني
بالن�سبة للملزمني به (ف 446 .ق.ج .).وقد ان�صبت تلك التعديالت �أي�ضا على موا�ضيع كالتعذيب الذي
مت تعريفه كجرمية م�ستقلة ،ولي�س فقط كظرف ت�شديد لبع�ض اجلرائم الواقعة على الأ�شخا�ص كما كان عليه
الو�ضع �سابقا( 3ف 231/1 .ق.ج ).وجترمي بيع و�رشاء الأطفال (ف 467/1 .ق.ج .وما يليه) .4كما مت
جترمي امل�س ب�أنظمة املعاجلة الآلية للمعطيات (ف 607/3 .ق.ج .).ويالحظ ب�أن �أغلب هذه التعديالت
عملت يف نف�س الوقت على مالءمة القانون اجلنائي مع التزامات املغرب النابعة من ن�صو�ص املعاهدات
الدولية التي �صادق عليها.5

تنامي الحاجة إلى مراجعة عدد مهم من مقتضيات القانون
الجنائي في بداية القرن الحالي وخاصة على إثر تبني دستور
2011
عرف العقد الأول من القرن احلايل ثم الفرتة التي تلت تبني د�ستور  2011خما�ضا مهما على م�ستوى التفكري
يف �رضورة حتديث القانون اجلنائي املغربي وحتيينه .وقد �ساهمت عوامل متعددة يف بلورة ذلك املخا�ض
وتعزيزه .ولعل �أهمها يتمثل يف تخ�صي�ص د�ستور  2011حيزا غري م�سبوق يف الد�ساتري املغربية حلماية
 - 3ينص الفصل  399ق.ج عىل أنه «يعاقب باإلعدام من يستعمل وسائل التعذيب أو يرتكب أعامال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية» .وينص الفصل  438ق.ج .الذي يتعلق
بتعذيب املخطوف أو املقبوض عليه أو املحبوس أو املحتجز عىل رفع عقوبة تلك األفعال الجرمية إىل اإلعدام.
 - 4متت اإلشارة إىل أهم هذه التطورات يف التقرير الوطني الذي وجهه املغرب إىل مجلس حقوق اإلنسان يف إطار االستعراض الدوري الشامل املتعلق باململكة املغربية .وثيقة
األمم املتحدة مرجع  A/ HRC/WG.6/27/MAR/1الفقرات من  23إىل  26من التقرير.
 - 5صدرت آخر التعديالت الجزئية التي تتعلق بالقانون الجنايئ مبوجب القانون رقم  1.19.44الصادر يف رجب  1440املوافق لـ  11مارس  .2019وقد عدل مبوجبه الفصالن
 352و 353املتعلقان بالتزوير يف الوثائق الذي يرتكبه عن سوء نية القايض أو املوظف العمومي أو املوثق أو العدل .وقد كانت عقوبة هذه الجرمية هي السجن املؤبد ،وهي
عقوبة جد قاسية فخفضت إىل السجن من عرش إىل عرشين سنة.
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حقوق الإن�سان (الباب الثاين من الد�ستور املتعلق باحلقوق واحلريات الأ�سا�سية – الف�صول من � 19إىل .)40
و�إن �أهم مقت�ضى يتجلى فيه توجه الد�ستور نحو تلك احلماية ،من منظور ربط القانون اجلنائي بحقوق
الإن�سان ،هو ن�صه على جترمي االنتهاكات اجل�سيمة لتلك احلقوق (الف�صل  ،)23وتبنيه الوا�ضح وال�رصيح
ملبد�أ عدم �إفالت امل�س�ؤولني عن تلك االنتهاكات من العقاب.
ومما ال �شك فيه �أن �رسيان �أحكام القانون اجلنائي احلايل وتطبيقها لفرتة تتجاوز ن�صف قرن من الزمن قد
مكن املمار�سني ،مبن فيهم الق�ضاة واملحامون والباحثون املتخ�ص�صون واملهتمون املنتمون للمجتمع املدين،
من تقدير قيمة حمتواه .ويدخل يف نطاق ذلك التقييم الت�سا�ؤل حول �رضورة وجود القواعد التي يت�ضمنها �أو
عدم وجودها ،ان�سجاما مع الت�صور احلري�ص على ا�ستعمال �سلطة ال�ضبط الزجري يف �أ�ضيق احلدود التي ال
تلجم احلريات امل�رشوعة للأفراد ،علما ب�أن عدم اللجوء �إىل اجلزاء اجلنائي ال مينع عند احلاجة من تبني جزاء
من �صنف خمتلف.6
ويدخل يف نف�س الإطار الت�سا�ؤل حول ما يعرتي قائمة اجلرائم من نق�ص �أو خلل مع �أخذ الواقع الراهن
للمغرب بعني االعتبار وربطه مبتطلبات التفتح على املحيط العاملي الذي يعرفه القرن الواحد والع�رشون،
خا�صة و�أن الت�رشيع اجلنائي يت�شكل ويتطور وفقا لتاريخ كل �شعب وثقافته وم�صاحله وطبيعة و�أبعاد تطور
اجلرمية وكذلك وفقا للمكانة التي يحظى بها القانون يف املجتمع.7
كما يدخل يف نف�س الإطار تقييم جناعة العقوبات التي تت�ضمنها ن�صو�ص القانون اجلنائي ومدى ان�سجامها
مع الفل�سفة الرائدة حاليا يف امليدان اجلنائي ،والتي تعطي الأولوية لت�أهيل الأ�شخا�ص الذين متت �إدانتهم
بارتكاب �سلوك مجُ َّرم و�إعادة �إدماجهم.
ومما جتدر الإ�شارة �إليه يف هذا ال�سياق �أن بع�ض اجلرائم تكت�سي خطورة بالغة ويقرر لها القانون اجلنائي
عقوبات قا�سية ،لكن تعريفها وحتديد عنا�رصها التكوينية ال يت�سمان بالدقة الالزمة ،مما يرتك الباب مفتوحا
للتو�سع يف �إعمالها ولإ�ساءة املتابعة وامل�ؤاخذة من �أجلها .يتعلق الأمر باجلنايات واجلنح �ضد �أمن الدولة مبا
فيها امل�ؤامرة .فهذه اجلرائم حتتاج �إىل مراجعة جوهرية تلتزم مبد�أ ال�رشعية منهجا ،وتفادي �سوء التف�سري
والتطبيق غاية.
 - 6يتميز الجزاء الجنايئ بوصمه للمتابع بشكل يأيت أحيانا بالنتيجة العكسية للغاية املرجوة منه نظريا ،وهي مبدئيا إصالح الجاين وإعادة إدماجه يف حظرية املجتمع .لذا ميكن
أن يستعاض عنه بجزاء من طبيعة مختلفة ،مدين أو إداري مثال .وقد تكون تلك الجزاءات املختلفة أخف أو أشد وقعا عىل املخالف من العقوبة الزجرية.
 - 7محيي الدين أمزازي ،الفصل الرابع .وعود الدستور ( :)Les promesses de la Constitutionمؤلف حول النظام الجنايئ املغريب –متوفر عىل األنرتنيت .-الرباط :مركز
جاك بريك .2013 ،متوفر عىل الرابط التايلhttp://books.openedition.org/cjb/401 :
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ولئن كان الف�صل  206من القانون اجلنائي احلايل ين�ص على �أنه ُ"ي� َؤاخ ُذ بجرمية امل�س بال�سالمة الداخلية
للدولةَ ،
ويعاقب باحلب�س من �سنة �إىل خم�س �سنوات ،وغرامة من �ألف �إىل ع�رشة �آالف درهم ،من ت�سلم،
بطريق مبا�رش �أو غري مبا�رش ،من �شخ�ص �أو جماعة �أجنبية ،ب�أي �صورة من ال�صور هبات �أو هدايا �أو قرو�ضا �أو
�أية فوائد �أخرى خم�ص�صة �أو م�ستخدمة كليا �أو جزئيا لت�سيري �أو متويل ن�شاط �أو دعاية من �ش�أنها امل�سا�س بوحدة
اململكة املغربية �أو �سيادتها �أو ا�ستقاللها �أو زعزعة والء املواطنني للدولة املغربية ومل�ؤ�س�سات ال�شعب املغربي"،
ف�إن هذه العبارة الأخرية حول زعزعة والء املواطنني للدولة املغربية وللم�ؤ�س�سات ،تفتح بحكم عدم
دقتها �إمكانية ا�ستعمالها ا�ستعماال غري منا�سب ،وهو ما ين�أى بالن�ص عن مبادئ ال�رشعية وال�رضورة والتوقعية
الدقيقة التي ينبغي بداهة �أن يت�سم بها كل قانون.
ويقت�ضي هذا تعديل هذا الف�صل وت�ضييق نطاق تطبيقه حتى ال ي�رسي �سوى على احلاالت الأ�شد خطورة
واملحددة عنا�رصها بدقة مبقت�ضى القانون.
12

وقد يكون من ال�رضوري يف نف�س ال�سياق �إ�ضافة مقت�ضيات خا�صة بالتحري�ض على ارتكاب جناية �أو جنحة �أو فعل
يعاقب عليه القانون ،وال�سيما التحري�ض على العنف 8مهما كان نوعه وعلى الكراهية والتمييز ،وذلك ان�سجاما مع
كل من مقت�ضيات د�ستورنا واملادة الع�رشين من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية .فالتحري�ض مفهوم
ف�ضفا�ض بطبيعته ،لكن ال منا�ص من حتديده بكيفية �رصيحة ودقيقة يف القانون اجلنائي بحيث ي�شمل �أفعال الدعاية،
والت�أثري والتهديد وال�ضغط ،والبد للقانون �أن ين�ص على احلاالت التي ي�ساعد فيها �شخ�ص على ارتكاب جناية �أو جنحة
�أو يدفع �إليه �أو ي�شجع عليه.
ويف نف�س ال�سياق ،من امل�ستح�سن �أن ي�ضاف ف�صل خا�ص بالعنف بالف�ضاء العمومي والتحري�ض عليه يف
�سياق التظاهر �أو امل�س بالنظام العام ،عندما يكون هذا العنف خطريا وغري متنا�سب ،و�أن يكون مفهوم
عاما من حيث �آثاره بحيث ي�شمل حاالت امل�س بال�سالمة البدنية �أو املعنوية �أو النف�سية للفرد �أو
العنف ّ
مبلكيته و�أمانه.

U.S code. annotated; title 18, crimes and criminal procedure Prague 21.01 - 8
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التوجهات المؤطرة لمراجعة القانون الجنائي المغربي
من املالحظ عموما �أن القوانني اجلنائية قد عرفت تطورا ملمو�سا يف ثالثة اجتاهات رئي�سية :د�سرتة �أهم
قواعدها ،وتدويلها ،وت�أثرها بالقانون املقارن .وقد عرف القانون اجلنائي املغربي تطورا ن�سبيا يف جميع
هذه االجتاهات .9بيد �أن م�سرية �إ�صالحه ما زالت يف حاجة �إىل قفزات نوعية ت�ؤدي بها �إىل مواكبة �أعمق
للركب احل�ضاري الذي تر�سم معامله الكربى معايري حقوق الإن�سان كما تعارف عليها املجتمع الدويل.

دسترة قواعد القانون الجنائي المغربي بصفة عامة
تتجلى د�سرتة قواعد القانون اجلنائي املغربي يف ت�ضمني الد�ستور قواعد تهدف �إىل متتيع كل من يطاله
اخت�صا�ص الق�ضاء املغربي باحلق يف حماكمة عادلة لئال يتم هدر حرياته الأ�سا�سية وحقوقه امل�رشوعة .وهذا
ال�شق من املعايري يتعلق �أ�سا�سا بالإجراءات اجلنائية .لكن ثمة قواعد �أخرى تن�صب على قانون املو�ضوع.10
وقواعد ت�رسي على قانوين ال�شكل واملو�ضوع معا مثل الن�ص على ت�شبث اململكة املغربية بحقوق الإن�سان
كما هي متعارف عليها عامليا وعلى اختيار اململكة ب�شكل ال رجعة فيه لبناء دولة دميقراطية ي�سودها احلق
والقانون .وميكن �أن ن�ضيف �إىل ما �سبق ن�ص الد�ستور على مبد أ� امل�ساواة �أمام القانون ومبد�أ عدم رجعية
القانون.
ومن املقت�ضيات الد�ستورية ذات ال�صلة املبا�رشة بالقانون اجلنائي وباحلقوق التي يتوخى حمايتها ميكن �أن
نذكر:
احلق يف احلياة ووجوب حمايته مبوجب القانون (ف)20 .؛
احلق يف ال�سالمة ال�شخ�صية للأ�شخا�ص (ف)21 .؛
احلق يف حماية املمتلكات (ف)20 .؛
احلق يف ال�سالمة اجل�سدية والنف�سية للأ�شخا�ص ،وحمايتهم من �أي معاملة قا�سية �أو ال�إن�سانية �أو ُمهينة �أو
حاطة بالكرامة ،وحمايتهم من التعذيب (ف)22 .؛
الن�ص الوا�ضح على �أن االعتقال التع�سفي �أو ال�رسي واالختفاء الق�رسي من �أخطر اجلرائم التي يجب
جترميها واملعاقبة عليها (ف)23 .؛
 - 9يراجع يف هذا الصدد محيي الدين أمزازي »Essai sur le système pénal marocain« :مؤلف متوفر عىلhttps://books.openedition.org/cjb/392?lang=fr :
 - 10مل ينص دستور  2011عىل مبدأ الرشعية يف القانون الجنايئ ،هذا املبدأ الذي ينص عليه القانون الجنايئ املغريب منذ صدوره سنة ( 1962الفصل  4ق.ج .).لكن الدستور
نص عىل عدم رجعية القانون بصفة عامة كأحد أهم تطبيقات املبدأ املذكور مبا يف ذلك طبعا عدم رجعية القانون الجنايئ .ومعلوم أن عدم رجعية القانون الجنايئ هي أحد
أهم تطبيقات مبدأ رشعية التجريم والعقاب.
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الن�ص على �أن القانون يعاقب على جرمية الإبادة اجلماعية وغريها من اجلرائم �ضد الإن�سانية وجرائم
احلرب وكافة االنتهاكات اجل�سيمة واملمنهجة حلقوق الإن�سان (ف)23 .؛
جترمي التحري�ض على العن�رصية �أو الكراهية �أو العنف (ف)23 .؛
جترمي ومعاقبة بع�ض اجلرائم ذات الطبيعة االقت�صادية واملالية ،وعلى ر�أ�سها املخالفات املتعلقة بتنازع
امل�صالح وا�ستغالل الت�رسيبات املتعلقة بالتناف�س النزيه ( délit d’initiéف)36 .؛
جترمي ومعاقبة كافة �أ�شكال االنحراف املرتبط بن�شاط الإدارات والهيئات العمومية وبا�ستعمال املال
املوجود حتت ت�رصفها وب�إبرام ال�صفقات العمومية وتدبريها (ف) 36 .؛
ال�شطط يف ا�ستغالل مواقع النفوذ واالمتياز ،وو�ضعيات االحتكار والهيمنة وباقي املمار�سات املخالفة
ملبادئ املناف�سة احلرة وامل�رشوعة يف العالقات االقت�صادية (ف.) 36 .

مظاهر تدويل القانون الجنائي المغربي
14

�أما فيما يخ�ص االجتاه �إىل تدويل القانون اجلنائي املغربي ،ف�إنه راجع �إىل االلتزامات التي ر�ضيت اململكة
املغربية بتحملها مبوجب املعاهدات الدولية التي �صادقت عليها وخا�صة املعاهدات املتعلقة بالقانون الدويل
حلقوق الإن�سان والقانون الدويل الإن�ساين.
ويف هذا ال�سياق ،البد من التذكري ب�أن الد�ستور ن�ص على �أن االتفاقيات التي �صادق عليها املغرب ت�سمو
على الت�رشيعات الداخلية مبجرد ن�رشها يف اجلريدة الر�سمية .لكنه ا�شرتط �أن يتم ذلك ال�سمو يف نطاق
الد�ستور نف�سه وقوانني اململكة والهوية الوطنية الرا�سخة .وقد �أ�ضافت �أحكام الد�ستور ب�أنه ينبغي �أن تتم
مالءمة الت�رشيعات الوطنية مع مقت�ضيات املعاهدات التي �صادق عليها املغرب.

العوامل التي حثت على مالءمة القانون الجنائي المغربي مع
االتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب
تتلخ�ص �أبرز تلك العوامل فيما يلي:
�أن�شطة املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ومواقفه وتو�صياته؛
تو�صيات هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة؛
تو�صيات املناظرة الوطنية لل�سيا�سة اجلنائية التي انعقدت يف مدينة مكنا�س �سنة 2004؛
تو�صيات الهيئة العليا لإ�صالح منظومة العدالة؛
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تفاعل اململكة املغربية مع مالحظات وتو�صيات �آليات تتبع تنفيذ تعهدات الدول الأطراف يف معاهدات
حقوق الإن�سان ومع تو�صيات جمل�س حقوق الإن�سان؛
تفاعل املجتمع املدين مع ق�ضايا حقوق الإن�سان.
� )1أن�شطة ومواقف وتو�صيات املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان واملجل�س اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان
�سابقا :لقد لعب املجل�س يف �صيغتيه دورا رائدا يف تطوير قواعد القانون اجلنائي جلعلها متالئمة مع �أحدث
معايري حقوق الإن�سان .وقد مت ذلك على الأخ�ص عن طريق تهييئ تقارير مف�صلة حول موا�ضيع ذات �صلة
بالقانون اجلنائي (و�ضعية ال�سجون ،الطب ال�رشعي ،التمييز جتاه املر�أة )...وامل�ساهمة يف �صياغة القوانني
املتعلقة بالعدالة عموما والعدالة اجلنائية على اخل�صو�ص وتنظيم ندوات حول موا�ضيع لها عالقة بالقانون
اجلنائي (مثل عقوبة الإعدام) .وفيما يتعلق مبا�رشة بالقانون اجلنائي ،ت�ستوقفنا على اخل�صو�ص التو�صية التي
�صدرت عن املجل�س اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان �سنة  2004والتي دعا فيها املجل�س �إىل مراجعة العديد
من مقت�ضيات ذلك القانون ق�صد جعلها متالئمة مع املعايري الدولية التي حتظر الكراهية والعنف والتمييز.
ويف نف�س الإطار ن�سجل �أي�ضا ب�أن هناك درا�سة مهمة مت �إعدادها بدعم من املجل�س اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان
تتعلق مبالءمة م�رشوع قانون جنائي ،كان مهي�أ �آنذاك ومل يتم اعتماده ،مع مبادئ وقواعد حقوق الإن�سان
(من�شورات املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان  .11)2012وقد دعت تلك الدرا�سة �إىل تعزيز مالءمة القانون
اجلنائي املغربي مع مبادئه العامة ،التي حت�صنه من مزالق احليف والت�سلط ،وهو توجه يوافق طبعا توجهات
املعايري الدولية حلقوق الإن�سان .وقد رجحت الدرا�سة �أربعة مبادئ جلعلها املحرك الأ�سا�سي ملراجعة
مقت�ضيات القانون اجلنائي املغربي هي :مبد�أ امل�ساواة �أمام القانون ،ومبد�أ ال�رشعية ،ومبد�أ عدم رجعية القانون ومبد�أ
الطبيعة ال�شخ�صية للم�س�ؤولية اجلنائية .كما دعت الدرا�سة �إىل مراجعة م�ضمون اجلرائم ومنظومة العقوبات،
وذلك من جهة �أوىل ،لتحقيق مواكبة حمتوى اجلرائم لتطور املجتمع املغربي بحذف اجلرائم التي �أ�صبحت
متجاوزة ،وتعديل ما هو يف حاجة �إىل تعديل وا�ستحداث ما يلزم ا�ستحداثه .ومن جهة ثانية ،لإعادة النظر
يف العقوبات ب�إ�سقاط الطبيعة اجلنائية عن عدد من املخالفات واالجتاه نحو التقلي�ص من �شدة العقوبات
يف اجلنايات واجلنح اللهم �إال يف احلاالت اال�ستثنائية التي تتطلب االحتفاظ بعقوبة �صارمة �أو جعلها �أكرث
�رصامة .وقد �أ�شارت الدرا�سة �أي�ضا �إىل اختالل التوازن املوجود يف مدونة القانون اجلنائي بني اجلرائم الرامية
�إىل حماية النظام العام وتلك التي خ�ص�صت حلماية حقوق الأفراد وحرياتهم .وهو ما يعطي االنطباع ب�أن
املدونة حتر�ص على حماية النظام ال�سيا�سي القائم �إىل حد بعيد على ح�ساب حماية حقوق وحريات الأفراد،
مما يجعل �شكلها غري م�ساير الجتاه القوانني التي جتعل يف مقدمة اهتماماتها احلر�ص على حماية احلريات
الأ�سا�سية وحقوق الأفراد.
« - 11دراسة حول مالءمة مرشوع القانون الجنايئ مع املبادئ والقواعد املعتمدة يف منظومة حقوق اإلنسان» .من إعداد الدكتور محمد اإلدرييس العلمي املشييش  .مطبعة
التومي .2002
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وجدير بالذكر �أن الدرا�سة ر�صدت مربرات االختالل املذكور وربطته على اخل�صو�ص بهدف حماية دواليب
الدولة التي كانت فتية ومهددة بعدم اال�ستقرار غداة ح�صول املغرب على ا�ستقالله ،وهو و�ضع مل يعد قائما يف
الوقت الراهن مما يتعني معه مراجعة التوجه املت�صلب الذي مل يعد هناك مربر للتم�سك به .وقد انتهت الدرا�سة
املذكورة �إىل تبني تو�صية هامة تن�صح بتق�سيم قائمة اجلرائم التي وردت يف الكتاب الثالث من مدونة القانون
اجلنائي �إىل �شق �أول يتعلق ب"اجلرائم التي مت�س بال�سري العادي �أو ال�صحيح للم�ؤ�س�سات الد�ستورية" و�شق ثان يتعلق
ب"اجلرائم التي مت�س باحلقوق واحلريات الأ�سا�سية للمواطنني" .فهذه التو�صية حتمل خطابا حيويا من وجهة مالءمة
مدونة القانون اجلنائي مع معايري حقوق الإن�سان ،وبالتايل ف�إنها متثل تو�صية �شكلية وجوهرية يف نف�س الوقت.
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وهناك م�س�ألة على جانب كبري من الأهمية من الزاوية القانونية والرمزية ،بالن�سبة لتوجه املغرب نحو مالءمة
قواعد القانون اجلنائي مع �آخر تطورات م�سرية حقوق الإن�سان ،عر�ضت لها الدرا�سة وهي ق�ضية تعار�ض
عقوبة الإعدام مع احلق يف احلياة ،حيث �أو�صت ب�إلغائها ولكن بطريقة تدريجية تبد�أ بتقلي�ص اللجوء �إليها
ب�شكل ملمو�س يف �أفق حذفها نهائيا من قائمة تر�سانة العقوبات وم�صادقة اململكة املغربية على الربوتوكول
االختياري الثاين للعهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية .12ومعلوم �أن الإ�شكالية التي يطرحها تعار�ض
وحدة يف ظل مقت�ضيات د�ستور  2011الذي
عقوبة الإعدام مع حماية احلق يف احلياة �أ�صبحت �أكرث و�ضوحا َّ
�أفرد ف�صال خا�صا حلماية ذلك احلق وهو ما مل يكن مطروحا بنف�س ال�صيغة والو�ضوح �إبان �إجناز الدرا�سة التي
نتحدث عنها .ناهيك عن الن�ضج الوا�ضح للمجتمع املدين يف اجتاه املطالبة ب�إلغاء عقوبة الإعدام.13
 )2تو�صيات هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة :التي �صادق عليها جاللة امللك حممد ال�ساد�س و�أمر بن�رش تقريرها
اخلتامي ،14مع تكليف املجل�س اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان مبتابعة تفعيلها .15وت�أتي على ر�أ�س تلك
التو�صيات �رضورة ان�ضمام املغرب �إىل الربوتوكول الثاين للعهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية املتعلق
ب�إلغاء عقوبة الإعدام ،وتعزيز احلكامة الأمنية واحلر�ص على تبني واحرتام �ضمانات املحاكمة العادلة
و�إ�صالح قوانني ال�سجون و�أو�ضاعها وتبني العقوبات البديلة لتخفيف احتقان امل�ؤ�س�سات ال�سجنية وتفادي
الو�صم االجتماعي وم�سايرة فل�سفة �إ�صالح وت�أهيل املخالفني ملقت�ضيات القانون اجلنائي.
 )3تو�صيات املناظرة الوطنية لل�سيا�سة اجلنائية التي انعقدت يف مدينة مكنا�س �سنة  .2004وقد دعت �إىل "تبني
�سيا�سة جنائية مالئمة للواقع املغربي ومتفتحة على التجارب املقارنة ومالئمة لالتفاقيات الدولية" وجعل
احرتام حقوق الإن�سان كما هو متعارف عليه عامليا �إطارا لكل مراجعة ت�رشيعية" .16ومن التو�صيات التي
 - 12تُراجع الصفحات  65و 147من املؤلَّف املشار إليه سابقا.
 - 13نرشت هذه الدراسة سنة .2002
 - 14يف خطاب عيد العرش  30يوليوز .2006
 - 15خطاب  6يناير.2006
« - 16السياسة الجنائية باملغرب واقع وآفاق» اململكة املغربية وزارة العدل ،منشورات جمعية نرش املعلومة القانونية والقضائية سلسلة الندوات واأليام الدراسية العدد ،4
 ،2005ص.558 .
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تفتقت عنها املناظرة �رضورة اال�ستغناء عن العقوبات ال�سالبة للحرية ق�صرية املدة لعدم جدواها لتطبيق �أي
برنامج للت�أهيل ،و�رضورة تقوية دور قا�ضي تطبيق العقوبات يف جمال الإ�رشاف على كيفية تنفيذ العقوبات،
مبا يف ذلك تخويله �إمكانية ا�ستبدال العقوبة ال�سالبة للحرية بعقوبات �أخرى و�إمكانية �إيقاف تنفيذ العقوبات
يف حق ال�سجناء املر�ضى .17ومن جملة تو�صيات تلك الندوة �أي�ضا مقرتحات مهمة تتعلق ب�رضورة مراجعة
كيفية جترمي �إ�صدار �شيك بدون ر�صيد .وذلك يف �أفق التخفيف من �رصامة العقوبات التي تطاله مع تعوي�ضها
ب�إجراءات �أكرث مرونة ملعاجلة امل�شاكل التي يطرحها .وجدير بالذكر �أن م�ساهمات املمار�سني واخلرباء التي
ت�ضمنتها من�شورات الندوة تظل ،عالوة على تو�صيات الندوة ،منجما مهما ميكن �أن تُ�ستقَى منه توجهات
و�أفكار مفيدة لتطوير قانوننا اجلنائي.
 )4تو�صيات الهيئة العليا لإ�صالح منظومة العدالة :ومن �أهمها "العمل على مالءمة الت�رشيعات الوطنية مع الد�ستور
واملعاهدات الدولية ذات ال�صلة مبكافحة اجلرمية وبحقوق الإن�سان امل�صادق عليها واملن�شورة" .وقد وردت
هذه التو�صية �ضمن التو�صيات اجلوهرية التي تبنتها الهيئة .وتعترب تو�صيات الهيئة العليا لإ�صالح منظومة
العدالة خارطة طريق وا�ضحة ومركزة ينبغي عدم �إغفال م�ضمونها عند الت�صدي لأي �إ�صالح مرتقب
للقانون اجلنائي .وقد �صاغت الهيئة العليا �أهدافا ا�سرتاتيجية كربى لإ�صالح منظومة العدالة ثم ق�سمتها �إىل
�أهداف رئي�سية و�أهداف فرعية .وقد ان�صب الهدف الرئي�سي الثالث على تعزيز حماية احلقوق واحلريات.
وقد مت تفريع هذا الهدف ،فيما يخ�ص القانون اجلنائي� ،إىل �شقني :يتعلق الأول ب�رضورة "مراجعة ال�سيا�سة
اجلنائية و�إ�صالح �سيا�سة التجرمي والعقاب" ،وين�صب الثاين على �رضورة "تطوير �سيا�سة التجرمي" .وقد �أقرت
الهيئة ع�رشين تو�صية اعتربتها الو�سيلة املالئمة لبلوغ الهدفني الفرعيني امل�شار �إليهما �أعاله .وقد ركز الهدف
الفرعي املتعلق ب�رضورة مراجعة ال�سيا�سة اجلنائية على �أهمية نزع التجرمي عن بع�ض اجلرائم وتخفي�ض عقوبة
بع�ضها وا�ستبدال عقوبة البع�ض الآخر بجزاءات غري زجرية .كما ركز الهدف الفرعي الثاين املتعلق بتطوير
�سيا�سة التجرمي على الأخ�ص على �رضورة �إقرار بدائل للعقوبات الزجرية وعلى جمموعة �أخرى من التدابري
التي ترمي �إىل تقلي�ص �رصامة العقوبات الزجرية وتعزيز �سبل �إعادة �إدماج املحكوم عليهم بعقوبات زجرية
يف �أ�رسع وقت ممكن.
 )5تفاعل اململكة املغربية مع مالحظات وتو�صيات �آليات تتبع تنفيذ تعهدات الدول الأطراف يف معاهدات حقوق
الإن�سان ومع تو�صيات جمل�س حقوق الإن�سان :تطبيقا للمقت�ضيات التي تن�ص عليها مواثيق عهود حقوق الإن�سان،
تقدم الدول الأطراف يف تلك املعاهدات تقارير عن الو�ضعية الراهنة حلقوق الإن�سان ب�إقليمها وتعر�ضها
 - 17نفس املرجع ص.562 .
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على جلان تتبع تنفيذ بنود تلك املعاهدات .وعلى �إثر عر�ض التقارير ومناق�شة م�ضمونها تتقدم تلك اللجان
مبالحظات وتو�صيات تهدف على اخل�صو�ص �إىل ت�شجيع الدول على القيام باخلطوات الالزمة لتحقيق
مالءمة �أوفى لت�رشيعاتها مع �أحكام املعاهدة املعنية .ويف نف�س ال�سياق نذكر �أي�ضا ب�أن املغرب �سبق له �أن قبل
زيارة املقرر اخلا�ص للأمم املتحدة حول التعذيب ،وذلك من � 15إىل  22دجنرب  .2012وقد وجه هذا املقرر
بدوره عدة تو�صيات للمملكة املغربية .كما وجهت �إىل املغرب تو�صيات من طرف جمموعة العمل حول
االختفاء الق�رسي التي ت�شتغل يف �إطار امل�ساطر اخلا�صة التي �أحدثتها جلنة حقوق الإن�سان التي عو�ضها الحقا
جمل�س حقوق الإن�سان .كما مت �أي�ضا توجيه تو�صيات للمملكة املغربية من طرف جمل�س حقوق الإن�سان يف
�إطار م�سطرة اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل التي �أجريت �سنوات  2008و 2012و .18 2017و�سن�شري �إىل
�أهم تلك التو�صيات �ضمن التحليالت املتعلقة باملو�ضوع الذي ان�صبت عليه.
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 )6تفاعل املجتمع املدين املغربي والدويل مع ق�ضايا حقوق الإن�سان :عرفت منظمات املجتمع املدين املغربي املهتمة
بحقوق الإن�سان تزايدا ملحوظا بدءا من م�ستهل الت�سعينيات .كما �أن ن�شاطها يف تزايد .ومن بني هذه
املنظمات من تركز اهتمامها على موا�ضيع وثيقة ال�صلة بالقانون اجلنائي وحقوق الإن�سان معا .والبد �أن
نذكر باعتزاز ب�أن بع�ض التعديالت التي حلقت قواعد القانون اجلنائي املغربي املتعلقة بحماية املر�أة من العنف
قد لعب تكتل املجتمع املدين املغربي دورا رائدا يف بلورتها والدفع �إىل تبنيها.

تأثر القانون الجنائي المغربي بالقانون الجنائي المقارن
بالن�سبة لت�أثر القوانني اجلنائية الوطنية عموما بالقانون اجلنائي املقارن ال �شك �أن هناك تالقحا بني القوانني التي تنتمي
�إىل نف�س النظام القانوين الالتيني اجلرماين �أو ال ُعريف الأجنلو�ساك�سوين ( .)civil law, common lawومن
نافلة القول الت�أكيد �أن القانون اجلنائي املغربي قد ت�أثر منذ انطالقته بالقانون الفرن�سي امل�ستقى من قوانني نابليون.
وقد ظل ذلك الت�أثر حا�رضا يف التعديالت التي حلقت املدونة اجلنائية الحقا.
يف �ضوء ما �سبق يتبني �أن م�رشوع القانون اجلنائي ينبغي �أن ينطلق من حمددات مهمة ميكن تلخي�صها يف
حمورين �أ�سا�سيني.
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تقييم المشروع
ينبني تقييم امل�رشوع يف هذا ال�سياق على حمورين �أ�سا�سيني:
�أوال ،تقييم ما �صاغه وا�ضعو امل�رشوع من زاوية مالءمته مع معايري حقوق الإن�سان .وبعبارة �أخرى تقييم حمتوى
امل�رشوع م�ضمونا و�شكال .وهذه م�س�ألة ال تتطلب �سوى مقابلة ما هو مقرتح بامل�رشوع مع القواعد التي
حتكمه �ضمن معايري حقوق الإن�سان .ف�ضال عن �أنها من حيث ال�شكل ميكن �أن تن�صب على كل مقت�ضى على
حدة بتف�صيل �أو تكتفي بالتعليق على االجتاه العام الذي تتبناه جمموعة من�سجمة من املقت�ضيات.
ثانيا ،ر�صد الثغرات التي ما زال على امل�رشع �أن ميلأها لكي تكون مقت�ضيات القانون اجلنائي املغربي �أكرث مالءمة
مع معايري حقوق الإن�سان ،ذلك �أن وا�ضعي امل�رشوع عاجلوا بع�ض االختالالت التي �أ�صبحت من منظورهم
�رشع (كتغري الواقع االقت�صادي واالجتماعي املغربي بالن�سبة للعقوبات املقررة
ت�ستدعي تدخال عاجال ُ
للم ّ
حاليا يف �صلب القانون اجلنائي املغربي� ،أو �إيجاد حلول مل�شكل اكتظاظ ال�سجون� ،أو الت�صدي للتمييز
الذي يلحق املر�أة) .بيد �أن جرد وحتديد قائمة ما يتعني مراجعته �أو عدم مراجعته يف ظرف معني ال يقومان
فقط على اعتبارات متعلقة مبدى مالءمة القواعد القانونية مع حقوق الإن�سان �أو حتى مع متطلبات العدالة
والإن�صاف ،بل �إنهما يت�أثران �أي�ضا باعتبارات متعددة� :سيا�سية واجتماعية وثقافية ،باعتبارها م�س�ألة
بديهية يف كل عملية تغيري وتطوير للقوانني تتم يف �إطار ت�شاركي متعدد امل�شارب والتوجهات الفكرية
والأيديولوجية .والنتيجة احلتمية لهذا املعطى الأ�سا�سي هي خ�ضوع قائمة ما ي�ستدعي املراجعة والإ�صالح
لغربلة يلعب فيها واقع موازين القوى ال�سيا�سية والثقافية والأيديولوجية واختالف املرجعيات الفكرية دورا
مهما .وهو ما يف�رس ح�ضور موا�ضيع معينة يف �صلب تلك القائمة وغياب موا�ضيع �أخرى ب�رصف النظر عن
غيب).
�أهمية كل من احلا�رض والغائب (�أو املُ َّ
ومن َث َّم ف�إن عملية التقييم ينبغي �أن حتر�ص على االلتزام باملنهج العلمي الذي يرتكز على املو�ضوعية والو�ضوح
وذلك دون �إغفال لبعدها الغائي الذي يرمي �إىل متتيع الفرد ب�أق�صى ما ميكن من احلريات واحلقوق يف نطاق
جمتمع دميقراطي .ويف هذا ال�ش�أن يتعني �إبراز فكرة �أ�سا�سية عند الت�صدي ملهمة مالءمة قانوننا اجلنائي مع
املعايري الدولية حلقوق الإن�سان .تلك الفكرة املحورية هي �أن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان هو قطب
الرحى يف جمال تنمية وحماية تلك احلقوق يف بلدنا .وقد �أ�سندت له مبوجب الد�ستور مهمة العمل على
الدفاع عنها والوقاية من انتهاكها .لذا ف�إن اقرتاحاته البد �أن تكون رائدة وعملية وواقعية و�أن تفتح �آفاقا
وا�سعة نحو ما ينبغي �أن يكون.
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منهجية مذكرة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان
اعتمدنا يف �صياغة مذكرة املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان على الرتاكم املعريف والبحثي الذي �أجنزه
�سواء املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان وقبله املجل�س اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان ،وعلى تو�صيات
الندوات الوطنية ذات ال�صلة باملو�ضوع ،وعلى احلوار الوطني حول العدالة وااللتزامات الدولية ،وكذلك
االجتهادات الق�ضائية مبا فيها الأوروبية والأمريكية ،وبناء على النقا�شات والتداول ما بني فريق عمل حتت
�إ�رشاف رئي�سة املجل�س� ،ضم خرباء م�شهود لهم بالكفاءة القانونية وطنيا ودوليا.19
ويجب التذكري هنا ب�أن املجل�س قد ا�ستجاب لطلب ر�أي من قبل الربملان ،وقدم �سنة  2016ر�أيه بخ�صو�ص
تعديل مقت�ضيات القانون اجلنائي.
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ويتقدم اليوم مبذكرة تف�صيلية اعتمادا على ر�أي املجل�س ل�سنة  2016مع تعميق م�ضمونه يف �ضوء متغريات
م�ستجدات طارئة على امل�ستوى الوطني.
كما مت جرد قائمة املعاهدات التي �صادق عليها املغرب ومت ن�رشها يف اجلريدة الر�سمية.
وما دام املخاطب الأ�سا�سي للمملكة املغربية بالن�سبة ملعاهدات حقوق الإن�سان التي �صادقت عليها هو �آليات
مراقبة وتتبع تنفيذ االلتزامات التي تلقيها تلك املعاهدات على عاتق املغرب فينبغي القيام بجرد دقيق لكل
التو�صيات التي وجهت للمملكة املغربية �سواء �أعربت عن تقبلها �أو رف�ضها مل�ضمونها .ويتعني �أن يتم التمييز
يف �إطار ذلك الت�صنيف بني مالحظات وتو�صيات جلان املعاهدات وبني تو�صيات جمل�س حقوق الإن�سان
املوجهة �إىل بلدنا يف �إطار م�سطرة اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل (يتم جرد كل �صنف يف جدول خا�ص به).
مت الأخذ بعني االعتبار التو�صيات الهامة التي �أ�صدرتها الهيئات التي مت تعدادها �سالفا يف مقدمة هذه املذكرة،
واال�ستئنا�س بالأبحاث العلمية التي مت �إجنازها يف املجاالت التي ان�صبت عليها التعديالت �أو �أغفلتها يف نظرنا.

 - 19يتكون فريق العمل خاصة من األستاذ محمد عياط ،عضو سابق باملجلس ومستشار خاص للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية رئيس لجنة معاهدة األمم املتحدة
املتعلقة باالختفاء القرسي واألستاذ مصطفى الناوي مدير الدراسات والبحث والتوثيق باملجلس الوطني لحقوق اإلنسان.
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المواضيع التي تستدعي الوقوف عندها
ب�إطاللة �رسيعة على مقت�ضيات تعديالت القانون اجلنائي املقرتحة يتبني �أن املوا�ضيع التي ت�ستدعي الوقوف
عندها من منظور مدى مالءمة امل�رشوع مع معايري حقوق الإن�سان يتعلق جانب منها بامل�ستجدات التي تهم
التجرمي وجانب �آخر بامل�ستجدات التي تهم العقوبة.

المستجدات التي تتعلق بالتجريم
نتعر�ض يف هذه امل�ستجدات للموا�ضيع التالية نظرا لأهميتها البالغة:
جرمية التعذيب؛
الإبادة اجلماعية واجلرائم �ضد الإن�سانية وجرائم احلرب؛
االختفاء الق�رسي؛
الإجها�ض؛
انتهاك الآداب؛
مكافحة الإجرام املنظم؛
تهريب املهاجرين.

جريمة التعذيب
عرف الف�صل  231/1من مدونة القانون اجلنائي احلالية التعذيب كما يلي "يق�صد بالتعذيب مبفهوم هذا
َّ
الفرع ،كل فعل ينتج عنه �أمل �أو عذاب �شديد ج�سدي �أو نف�سي يرتكبه عمدا موظف عمومي �أو يحر�ض
عليه �أو يوافق عليه �أو ي�سكت عنه ،يف حق �شخ�ص لتخويفه �أو �إرغامه �أو �إرغام �شخ�ص �آخر على الإدالء
مبعلومات �أو بيانات �أو اعرتاف بهدف معاقبته على عمل ارتكبه �أو ي�شتبه يف �أنه ارتكبه هو �أو �شخ�ص �آخر،
�أو عندما يلحق مثل هذا الأمل �أو العذاب لأي �سبب من الأ�سباب يقوم على التمييز �أيا كان نوعه".20
وقد �أ�ضاف التعديل الذي حلق هذا الف�صل تعريف املوظف ،وهو�" :أي �شخ�ص �آخر يت�رصف ب�صفته
الر�سمية" .وهو تعديل �إيجابي من وجهتني ،الوجهة الأوىل هو �أنه �أ�صبح �أكرث ان�سجاما مع ن�ص املادة 1
 . - 20أضيفت إىل الفرع الثالث من الباب الثاين من الجزء األول من الكتاب الثالث من القانون الجنايئ أحكام الفصول من  1-231إىل  ،8-231وذلك مبقتىض املادة الثالثة من
القانون رقم  43.04املتعلق بتغيري مجموعة القانون الجنايئ وتتميمه.
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من معاهدة الأمم املتحدة ملناه�ضة التعذيب التي ت�ستعمل �أي�ضا نف�س ال�صياغة .21والوجهة الثانية هي تو�سيع
نطاق حماية �ضحايا التعذيب من منطلق تو�سيع دائرة من ميكن �أن ُي�س�أل عنه جنائيا .قد يقول قائل هنا �إن
التعريف ال ي�ستوعب �سوء املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة ،وي�ضيف �أن املعاهدة نف�سها مل
تعرف تلك املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة و�أن مربر ذلك هو �صعوبة تعريفها لأنها تتخذ
�صورا ي�صعب تعدادها وح�رصها.
ومع ذلك ،فمما ال �شك فيه �أن التعذيب قد يتخذ يف بع�ض الأحيان طابعا "ال ماديا" يجعله �أكرث ت�أثريا
من الناحيتني املعنوية والنف�سية ،مما ي�ستوجب ت�ضمني هذه الأبعاد يف الن�ص القانوين الذي يجرم التعذيب
باعتباره فعال ماديا يخلف �آثارا مادية وع�ضوية .وف�ضال عن ذلك ،ف�إن مبد�أ ال�رشعية يحتم على امل�رشع
اجلنائي حتديد الأفعال ب�أركانها وعنا�رصها التكوينية امل�ستوعبة لكافة �صورها.
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ومما يجعل من ت�ضمني �سوء املعاملة واملعاملة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة �رضورة يف هذا ال�سياق �أن
امل�رشوع مل يرتدد يف جترميها دون تعريفها يف موا�ضع �أخرى (مثال يف الف�صل  .231/17وكذلك يف الف�صل
 448/9الفقرة � 5ضمن جملة جرائم احلرب).
وعالوة على كل ذلك ،ف�إن �إيراد هذه الأفعال يف �سياق جترمي التعذيب �سوف ي�شكل مبادرة ا�ستباقية م�رشقة
من قبل امل�رشع املغربي وفتحا ملهما لت�رشيعات �أخرى ،وحتفيزا للعمل الق�ضائي وباعثا على تطور االجتهاد
الق�ضائي و�إ�شعاعه .ويجدر بنا �أن ن�شري يف هذا ال�سياق �إىل ما يحققه اجتهاد ق�ضاة املحكمة الأوروبية حلقوق
الإن�سان يف هذا املجال.22
ومن جانب �آخر ،ف�إن املقت�ضيات املتعلقة بالتعذيب نف�سه تبقى يف حاجة �إىل املزيد من التدقيق واملالءمة مع
املبينة �أ�سفله:
املعايري الأممية التي حتظر التعذيب .وذلك من الوجهات َّ
� )1رضورة الن�ص على م�س�ؤولية الر�ؤ�ساء عن اجلرائم التي يرتكبها مر�ؤو�سوهم .وذلك ح�سب املعايري
الدولية لذلك التجرمي .وتت�أ�س�س تلك امل�س�ؤولية على �إهمال القيام بواجب ملقى على عاتق الرئي�س وهو
ت�أطري املر�ؤو�س ب�شكل مينعه من ارتكاب جرمية على جانب كبري من اخلطورة .ومناط تلك امل�س�ؤولية هو علم
 « 1 - 21ألغراض هذه االتفاقية ،يقصد «بالتعذيب» أي عمل ينتج عنه أمل أو عذاب شديد ،جسديا كان أم عقليا ،يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص،
أو من شخص ثالث ،عىل معلومات أو عىل اعرتاف ،أو معاقبته عىل عمل ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه ،هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث  -أو
عندما يلحق مثل هذا األمل أو العذاب ألي سبب من األسباب يقوم عىل التمييز أيا كان نوعه ،أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر
يترصف بصفته الرسمية .وال يتضمن ذلك األمل أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو املالزم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.
« 2ال تخل هذه املادة بأي صك دويل أو ترشيع وطني يتضمن أو ميكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل».
 - 22املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،قضية سورينغ/اململكة املتحدة ،قرار بتاريخ  7يوليوز  ،1989سلسلة (أ) رقم  ،161الفقرة ) CEDH, Soering/RU, arrêt du 7 Juillet 1989( 78
املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان 12 ،أكتوبر )CEDH, 12 Octobre 2006, J.L.M.B, 2006/39, p1704( ،2006
املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،سلموين/فرنسا ،قرار  28يوليوز  ،)GC( 1999فقرة ،101
()CEDH, Selmouni/France, arrêt du 28 Juillet 1999 GC, paragraphe 101, Recueil 1999-V
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الرئي�س �أو واجبه ب�أن يعلم (�أي العلم املفرت�ض) بحكم و�ضعيته كرئي�س ،ب�أن املر�ؤو�س على و�شك ارتكاب
اجلرمية �أو قد ارتكبها فعال ،ومع ذلك مل يقم بالواجب امللقى على عاتقه باتخاذ الإجراءات ال�رضورية
واملعقولة " "nécessaires et raisonnablesللحيلولة دون ارتكاب اجلرم �أو معاقبة مرتكبه.
� )2رضورة الن�ص على �أن الأوامر ال�صادرة عن الر�ؤ�ساء الرتكاب جرمية التعذيب ال تنفي م�س�ؤولية
املر�ؤو�س الذي يطيعها (املادة  2/3من املعاهدة الأممية حل�رض التعذيب) .23املادة املذكورة تن�ص على ما يلي:
" ال يجوز التذرع بالأوامر ال�صادرة عن موظفني �أعلى مرتبة �أو عن �سلطة عامة كمربر للتعذيب".
وتعد �صياغة هذا الن�ص وا�ضحة وم�ؤدية للمعنى املطلوب ب�شكل يتوافق مع مبد�أ ال�رشعية .لذلك ،فمن
املحبذ �أن ي�ستقيها امل�رشع حرفيا من املعاهدة تالفيا لكل لب�س �أو �سوء تف�سري.
طبعا ميكن القول ب�أنه ال �رضورة لإ�ضافة هذا املقت�ضى ،لأن الف�صل  124من ق.ج .ين�ص على �أ�سباب تربير
اجلرائم عموما .وهو يق�ضي يف فقرته الأوىل ب�أن اجلرمية تكون مربرة (وال يعاقب عليها �إذن) عندما يكون
الفعل الذي قام به املر�ؤو�س قد �أوجبه القانون و�أمرت به ال�سلطة ال�رشعية .لكن هذه م�س�ألة مناق�شة خا�صة
عندما ال يكون متي�رسا على املر�ؤو�س �أن يت�أكد من �رشعية الأمر املوجه �إليه .ويف كافة الأحوال يبدو �أن من
الأف�ضل واملفيد �أن ين�ص امل�رشع على هذه القاعدة يف �صلب الف�صل  231/1املعدل الذي نتحدث عنه هنا
عو�ض �أن يكتفي بالإحالة ال�رصيحة �أو ال�ضمنية على الف�صل  .124وذلك نظرا خلطورة جرمية التعذيب
وللمزيد من حت�سي�س القا�ضي بذلك والت�أكد من �أنه �سوف ي�ستح�رض احلكم املتعلق بانعدام �سبب التربير
بالن�سبة للمر�ؤو�س الذي ينفذ �أمرا بالتعذيب.
عالوة على ذلك ،يتعني على امل�رشع املغربي �أن يقرر عدم تقادم جرمية التعذيب .وذلك اعتبارا للخطورة
البالغة لهذه اجلرمية وان�سجاما مع التو�صية التي وجهتها جلنة معاهدة مناه�ضة التعذيب للمملكة املغربية.24
 )3يتعني على امل�رشع املغربي �أال يقت�رص على جترمي التعذيب الذي ُيرتكب من لدن "موظف ر�سمي �أو
�شخ�ص يت�رصف ب�صفته الر�سمية" ،لأن نف�س الأفعال املادية التي تدخل يف تكوين التعذيب ميكن �أن يرتكبها
"موظف ر�سمي �أو �شخ�ص يت�رصف ب�صفته الر�سمية" وميكن �أن ترتكب من قبل جهة �أو جهات ال عالقة لها
بالأجهزة الر�سمية .هناك حاالت كثرية ت�صدر فيها تلك الأفعال عن ع�صابات �إجرامية منظمة �أو ميلي�شيات
مناه�ضة للدولة .وقد تُقرتف الأفعال املادية التي تدخل يف تكوين جرمية التعذيب من قبل �شخ�ص لي�س له
عالقة ب�أي جهاز ر�سمي �أو غري ر�سمي.
 - 23يوافق هذا الطرح توصية وجهتها لجنة معاهدة حظر التعذيب إىل اململكة املغربية.)CAT/C/MAR/CO/4 21/12/2011( .
 - 24نفس املرجع السابق.
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لذا ،نقرتح �إ�ضافة ن�ص يجرم الأفعال املادية التي ت َُك ِّون عادة جرمية التعذيب حتى عندما تكون �صادرة عن
�شخ�ص لي�س له �أي عالقة بالدولة.25

24

ونورد م�ؤيدات هذا الطرح فيما يلي:
�أوال من الناحية الواقعية نالحظ �أن الأفعال التي ميكن تكييفها ب�أنها تعذيب فيما لو ارتكبت من قبل
"موظف ر�سمي �أو �شخ�ص يت�رصف ب�صفته الر�سمية" من �ش�أنها �أن ت�سبب نف�س الأمل ونف�س املعاناة ل�ضحيتها
ولو مل يكن ملرتكبها �أي عالقة بالدولة .فمن يتم �رضبه �رضبا مربحا �أو تعري�ضه ل�صدمات كهربائية �أو االعتداء
املربح �أيا كانت هوية �أو و�ضعية من يعتدي عليه ب�رصف
عليه جن�سيا يتعر�ض لنف�س الأذى وي�شعر بنف�س الأمل ّ
النظر عن ارتباطه �أو عدم ارتباطه بجهاز ر�سمي.
من الناحية القانونية ،هناك واجب ُملقى على عاتق الدولة ب�أن حتمي �سالمة مواطنيها وكافة من متتد �إليهم
واليتها من كل الأفعال التي ت�شكل تعديا على �سالمتهم اجل�سدية والنف�سية .وقد ُيقال ب�أن الدولة تقوم بذلك
فعال عندما تجُ رم �أ�صنافا عديدة من االعتداء على الأ�شخا�ص مثل القتل وال�رضب واجلرح واالغت�صاب وهتك
العر�ض وحتر�ص على متابعة مرتكبيها .26وهو دفع �صحيح لكنه لي�س كافيا ال�ستبعاد تبني الن�ص اخلا�ص
الذي نقرتحه ،لأن الأفعال املادية التي يتكون منها التعذيب تت�صف عادة بخ�صائ�ص قلما تتوفر يف بقية
اجلرائم �ضد الأ�شخا�ص .ومن جملة تلك اخل�صائ�ص �أنها كثريا ما توقع على �شخ�ص حمتجز ،و�أنها تتكرر،
و�أنها تتميز بطابع وح�شي ممزوج �أحيانا بالت�شفي والتلذذ ب�أمل ال�ضحية ،و�أنها دائما ترتكب عمدا �أو ب�سبق
�إ�رصار .لذا يح�سن متييزها عن بقية جرائم االعتداء على الأ�شخا�ص.
يف نف�س االجتاه ،قررت جلنة حقوق الإن�سان (اخلا�صة بالعهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية) ب�أن
"على الدولة �أن ت�ضمن لكل �شخ�ص ،عن طريق �إجراءات ت�رشيعية وغريها من الإجراءات ،حماية من جميع
الأفعال املحظورة مبوجب املادة  6واملادة ( 7التعذيب واملعاملة الال�إن�سانية) �سواء ارتكبت من قبل موظفني
يف �إطار عملهم �أو خارج ذلك الإطار �أو من قبل اخلوا�ص".27
كما ق�ضت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان ب�أن على الدول �أن حتمي الأ�شخا�ص من التعذيب �سواء
�أكان مرتكبا من لدن موظف عمومي �أو من لدن اخلوا�ص .وقررت يف هذا االجتاه ب�أن اململكة املتحدة
خرقت املقت�ضيات التي حتظر التعذيب واملعاملة الال�إن�سانية الواردة يف املعاهدة الأوروبية حلقوق الإن�سان
لكونها مل ت�سن ت�رشيعا يحمي طفال من االعتداء الذي يقع عليه بالع�صا من طرف جده.28
 - 25ميكن تلخيص العنارص التكوينية لجرمية التعذيب كام ميكن استخالصها من املادة  1من معاهدة حظر التعذيب (  ) 1984ومن النص الذي تبناه املرشوع فيام ييل:
ـ إيقاع أمل شديد بدين أو نفيس عىل شخص معني (هي ضحية التعذيب)،
ـ القيام بذلك بصفة مبارشة أو غري مبارشة من طرف موظف عمومي،
ـ القيام بذلك من أجل غاية محددة (تتمثل يف أغلب األحوال يف الحصول عىل معلومات من طرف ضحية التعذيب وقد تكون غاية أخرى مرتبطة بالتمييز)،
 - 26يعترب االغتصاب وهتك العرض من الجرائم التي تقع عىل األشخاص وليس مجرد جرائم تتعلق بانتهاك اآلداب.
 - 27التعليق العام رقم  20املتعلق باملادة  7من العهد الدويل للحقوق السياسية واملدنية.
A. c. Royaume-Uni (requête 25599/94), jugement du 23 septembre 1998 - 28
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ومن املعلوم �أن القانون الدويل ي�ضع على عاتق الدولة حماية الأ�شخا�ص الذين يوجدون حتت واليتها
والتدخل الإيجابي ل�ضمان تلك احلماية .ومن هذا املنطلق ق�ضت املحكمة عرب الأمريكية حلقوق الإن�سان
ب�أن "الفعل غري امل�رشوع الذي يخرق حقوق الإن�سان ،والذي ال ين�سب ابتداء للدولة (مثال لأنه ارتكب
من طرف �شخ�ص خا�ص �أو لأن مرتكبه ظل جمهوال) ميكن �أن ي�ؤدي �إىل امل�س�ؤولية الدولية للدولة ،لي�س
اعتبارا للفعل بذاته ولكن لأن الدولة مل تقم باحلر�ص املطلوب لكي حتول دون حدوث اخلرق �أو اتخاذ
الإجراءات الالزمة كما تن�ص عليه االتفاقية".29
وذلك هو نف�س ما ارت�أته املقررة اخلا�صة مب�س�ألة العنف �ضد الن�ساء ،حيث �أكدت �أن الدولة ميكن �أن تعترب
م�شاركة �إذا مل ت�ضمن احلماية جتاه اخلوا�ص الذين يخرقون حقوق الإن�سان.30
يالحظ �أي�ضا �أن �أخذ احلاالت� ،سالفة الذكر ،بعني االعتبار هو ما دعا امل�رشع الفرن�سي �إىل �أن يقرن جترمي
التعذيب بتجرمي الأفعال الوح�شية ( )torture et actes de barbarieيف املادة 1ـ 222من مدونة
القانون اجلنائي الفرن�سي .ومن املمكن الرجوع �إىل املادة املذكورة وا�ستلهامها يف هذا املجال .فهذه املادة
تن�ص بب�ساطة على ما يلي:
"يعاقب من يعر�ض �شخ�صا للتعذيب �أو لأعمال وح�شية بال�سجن خم�سة ع�رش �سنة".31

اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب
�إن امل�رشوع يجرم الإبادة اجلماعية واجلرائم �ضد الإن�سانية وجرائم احلرب .وهذا مك�سب مهم ي�ستحق
التنويه ،خا�صة و�أنه يتوافق مع م�ستجدات د�ستور  .2011وهو �أي�ضا تقدم ملمو�س يف جمال تطعيم قانوننا
اجلنائي باملعايري الدولية يف جمال مكافحة الإجرام الدويل الذي ال ي�ست�سيغه �ضمري الإن�سانية جمعاء.
وما دام الأمر يتعلق بجرائم ورد الن�ص عليها وحتديد عنا�رصها التكوينية يف ن�صو�ص القانون الدويل الإن�ساين،
ويتوخى امل�رشع اجلنائي �إدراجها و�إدماجها يف القانون الوطني ،ف�إن من املحبذ ،من باب االقت�صاد يف العملية
الت�رشيعية والتماهي مع املقت�ضيات الدولية� ،أن يتم نقلها �شكال وم�ضمونا و�إدراجها يف ال�سياق املنا�سب لها
�ضمن هذا القانون ،مع الن�ص يف �إطار مقت�ضى عام ي�شملها جميعها على عدم تقادمها.

.Velásquez-Rodriguez, (ser.C.) n° 4, jugement du 29 juillet 1988, § 172 - 29
 .E/CN.4/1996/53, § 32 .7 - 30بالنسبة لكل املقررات واألحكام السابقة ميكن مراجعة
https://www.amnesty.org/download/Documents/120000/act400012001fr.pdf
Article 222-1 du code pénal français : « Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans - 31
.» de réclusion criminelle
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فاملــادة الثانية من اتفاقية حظر الإبادة اجلماعية 32تن�ص على �أن �أفعال الإبادة اجلماعية هي الأفعال املرتكبة
بق�صد التدمري الكلي �أو اجلزئي جلماعة قومية �أو �إثنية �أو عن�رصية �أو دينية ،ب�صفتها هذه ،واملتمثلة يف:
�أ ) قتل �أع�ضاء من اجلماعة؛
ب) �إحلاق �أذى ج�سدي �أو روحي خطري ب�أع�ضاء من اجلماعة؛
ج) �إخ�ضاع اجلماعة ،عمداً ،لظروف معي�شية يراد بها تدمريها املادي كلي ًا �أو جزئي ًا؛
د) فر�ض تدابري ت�ستهدف احل�ؤول دون �إجناب الأطفال داخل اجلماعة؛
هـ) نقل �أطفال من اجلماعة ،عنوة� ،إىل جماعة �أخرى.
كما تن�ص املــادة الثالثة على �أن املعاقبة على الإبادة اجلماعية ت�شمل:
�أ ) الإبادة اجلماعية؛
ب) الت�آمر على ارتكاب الإبادة اجلماعية؛
ج) التحري�ض املبا�رش والعلني على ارتكاب الإبادة اجلماعية؛
د) حماولة ارتكاب الإبادة اجلماعية؛
هـ) اال�شرتاك يف الإبادة اجلماعية؛
�أما اجلرائم �ضد الإن�سانية فيمكن ا�ستلهام تعريفها من نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية
الذي ين�ص يف املادة ال�سابعة منه (الفقرة الأوىل) على �أن عددا من الأفعال تعترب “جرمية �ضد الإن�سانية” متى
ارتكبت يف �إطار هجوم وا�سع النطاق �أو منهجي موجه �ضد �أية جمموعة من ال�سكان املدنيني ،وعن علم
بالهجوم ،ثم يعدد يف املواد املتفرعة عنها تلك الأفعال ويبني عنا�رصها التكوينية و�أركانها .وهذه الأفعال
هي :القتل العمد ،والإبادة ،واال�سرتقاق ،وترحيل ال�سكان �أو النقل الق�رسي لل�سكان ،وال�سجن �أو غريه
من احلرمان ال�شديد من احلرية البدنية ،والتعذيب ،واالغت�صاب ،واال�ستعباد اجلن�سي ،والإكراه على البغاء،
واحلمل الق�رسي ،والتعقيم الق�رسي ،والعنف اجلن�سي ،واال�ضطهاد ،واالختفاء الق�رسي ،والف�صل العن�رصي
والأفعال الال�إن�سانية الأخرى املحددة يف املادة .)1( 7
33

وبخ�صو�ص جرائم احلرب كذلك ،ف�إن من املحبذ تبني تعريفها وحتديد عنا�رصها و�أركانها كما وردت يف
املادة الثامنة وما يليها من نظام روما.
 - 32اتفاقية منع جرمية اإلبادة الجامعية واملعاقبة عليها ،تم إقرارها مبوجب قرار الجمعية العامة عدد  260ألف (د )-3املؤرخ يف  9دجنرب 1948
 - 33نظام املحكمة الجنائية الدولية املحدد ألركان الجرائم واملعتمد من قبل جمعية الدول األطراف يف نظام روما األسايس يف دورتها املنعقدة بنيويورك بني  3و 10شتنرب . 2002
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االختفاء القسري
ويو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان با�ستباق تو�صيات جلنة املعاهدة ،التي �ستتدار�س قريبا تقرير اململكة
املغربية بخ�صو�ص �إعمال مقت�ضيات معاهدة االختفاء الق�رسي .34فاملغرب مل يقدم حلد الآن تقريره للجنة
املعاهدة ،وهو على �أهبة القيام بذلك يف امل�ستقبل القريب .لذا ،يتعني اغتنام فر�صة تعديل القانون اجلنائي
ال�ستباق املالحظات والتو�صيات التي �سوف توجهها جلنة معاهدة احلماية من االختفاء الق�رسي للمملكة
املغربية .ومن هذا املنظور ،ن�سجل املالحظات التالية:
 )1مت تعريف االختفاء الق�رسي يف (ف ،)231/9 .وهي م�س�ألة �إيجابية ،لأن معاهدة الأمم املتحدة تفر�ض
على �أطرافها �أن يجرموا االختفاء الق�رسي يف �صلب ت�رشيعاتهم.
� )2إن معاهدة الأمم املتحدة تفر�ض على �أطرافها �أي�ضا �أن يجرموا االختفاء الق�رسي يف �صلب ت�رشيعاتهم
عندما ي�شكل جرمية �ضد الإن�سانية .ومبا �أن امل�رشوع ين�ص على اجلرائم �ضد الإن�سانية ،ف�إن هذا االلتزام
�سوف يكون �أي�ضا م�ستوفى.
 )3وعلى العك�س من ذلك ،مل يجرم امل�رشوع االختفاء الق�رسي الذي يرتكبه اخلوا�ص دون تدخل من
�أعوان الدولة على خالف مقت�ضى املادة  3من معاهدة الأمم املتحدة .تق�ضي املادة  3من املعاهدة يف هذا
ال�صدد ب�أن على كل دولة طرف فيها �أن تتخذ كل التدابري املالئمة للتحقيق يف الت�رصفات املحددة يف املادة
 2التي يقوم بها �أ�شخا�ص �أو جمموعات من الأفراد ،ولو �أنهم يت�رصفون دون �إذن �أو دعم �أو موافقة من
الدولة ،ولتقدمي امل�س�ؤولني �إىل املحاكمة .ولكي يتم احرتام مبد أ� ال�رشعية البد من �أن تكون تلك التحقيقات
واملحاكمات م�ؤ�س�سة على ن�ص قانوين وا�ضح يجرم االختفاء الق�رسي الذي يقوم به اخلوا�ص.
وميكن �أن ت�صاغ الفقرة الثانية من الف�صل كما يلي" :يعاقب �أي�ضا على االختفاء الق�رسي �إذا ارتكبه �أ�شخا�ص
�أو جمموعات من الأفراد يت�رصفون دون �إذن �أو دعم �أو موافقة من الدولة".
 )4اقرتاح حول منطوق الف�صل  .231/13تن�ص الفقرة  1من الف�صل  231/13على ما يلي�..." :إذا �أطلق
�رساح ال�شخ�ص املختفي ق�رسيا وهو يتمتع ب�صحة جيدة قبل م�ضي �أقل من خم�سة �أيام من يوم االعتقال �أو
االحتجاز �أو االختطاف ف�إن العقوبة هي "...نقرتح �أن ت�ضاف �إىل عبارة "�إذا �أطلق �رساح ال�شخ�ص املختفي
ق�رسيا وهو يتمتع ب�صحة جيدة قبل م�ضي �أقل من خم�سة �أيام من يوم االعتقال �أو االحتجاز �أو االختطاف"
ومل يكن قد مت تعذيبه �أو مت االعتداء عليه جن�سيا" .35واملراد من هذه الإ�ضافة هو تفادي حمذور ا�ستفادة
مرتكب التعذيب �أو جرائم جن�سية خطرية يف حق ال�شخ�ص املختفي من تخفي�ض العقوبة التي ين�ص عليها
هذا الف�صل.
 - 34يف شهر دجنرب  2016تم انتخاب السفري املمثل الدائم للمملكة املغربية بجنيف عضوا ومقررا ملؤمتر الدول األطراف يف معاهدة األمم املتحدة لحامية جميع األشخاص
من االختفاء القرسي ،وكان للمغرب دور مهم بني بقية الدول األطراف التخاذ قرار االحتفاظ بلجنة املعاهدة وعدم تحويل مهامها إىل لجنة أخرى من لجان تتبع املعاهدات
(إما لجنة حقوق اإلنسان أو لجنة مناهضة التعذيب).
 - 35وذلك حتى ال تتيرس االستفادة من عموم النص املقرتح باملرشوع لتخفيض عقوبة الجاين رغم أن الضحية التي تم ترسيحها تبدو ألول وهلة يف صحة جيدة مع أنها قد
تعرضت خالل وضعية االحتجاز لالعتداء عليها جنسيا أو تم تعذيبها (علام بأن التعذيب النفيس وحتى الجسدي قد ال يخلف أثرا واضحا لل ُمعاين).
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 )5يتعني كذلك الن�ص على م�س�ؤولية الرئي�س عن االختفاء الق�رسي الذي يرتكبه مر�ؤو�سه بال�رشوط التي
حتددها املادة  6من املعاهدة .وهذه املادة تق�ضي مبا يلي:
 .1تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة لتحميل امل�س�ؤولية اجلنائية على �أقل تقدير:
 )1لكل من يرتكب جرمية االختفاء الق�رسي� ،أو ي�أمر بها �أو يو�صي بارتكابها� ،أو �أن يكون متواطئا �أو
ي�شرتك يف ارتكابها؛
 )2الرئي�س الذي:
.1كان على علم ب�أن �أحد مر�ؤو�سيه ممن يعملون حتت �إمرته ورقابته الفعليتني قد ارتكب �أو كان على
و�شك ارتكاب جرمية االختفاء الق�رسي� ،أو تعمد �إغفال معلومات كانت تدل على ذلك بو�ضوح؛
 .2كان ميار�س م�س�ؤوليته ورقابته الفعليتني على الأن�شطة التي ترتبط بها جرمية االختفاء الق�رسي؛
 .3مل يتخذ كافة التدابري الالزمة واملعقولة التي كان بو�سعه اتخاذها للحيلولة دون ارتكاب جرمية االختفاء
الق�رسي �أو قمع ارتكابها �أو عر�ض الأمر على ال�سلطات املخت�صة لأغرا�ض التحقيق واملالحقة."...
 )6يتعني الن�ص على �أن الأوامر ال�صادرة عن الرئي�س الرتكاب االختفاء الق�رسي ال ينفي م�س�ؤولية املر�ؤو�س
الذي يطيع تلك الأوامر (املادة  3.3من املعاهدة).
ن�ص املادة  6من املعاهدة:
"ال يجوز التذرع ب�أي �أمر �أو تعليمات �صادرة من �سلطة عامة �أو مدنية �أو ع�سكرية �أو غريها لتربير جرمية
االختفاء الق�رسي( ".وهي �صياغة وا�ضحة متوافقة مع متطلبات مبد�أ ال�رشعية ميكن تبنيها كما هي).
طبعا هنا �أي�ضا ميكن القول ب�أنه ال �رضورة لإ�ضافة هذا املقت�ضى لأن الف�صل  124ق.ج .ين�ص على �أ�سباب
تربير اجلرائم عموما .وهو يق�ضي يف فقرته الأوىل ب�أن اجلرمية تكون مربرة (وال يعاقب عليها �إذن) عندما
يكون الفعل الذي قام به املر�ؤو�س قد �أوجبه القانون و�أمرت به ال�سلطة ال�رشعية .لكن هذه م�س�ألة مناق�شة
خا�صة عندما ال يكون متي�رسا على املر�ؤو�س �أن يت�أكد من �رشعية الأمر املوجه �إليه.36
ويف كافة الأحوال نرى ب�أنه من الأف�ضل والأجنع �أن ين�ص امل�رشع على هذه القاعدة �ضمن املقت�ضيات التي
جترم وتعاقب على االختفاء الق�رسي عو�ض االقت�صار على الإحالة ال�رصيحة �أو ال�ضمنية على الف�صل .124
وذلك نظرا للخطورة البالغة التي تت�سم بها جرمية االختفاء الق�رسي وللمزيد من حت�سي�س القا�ضي بخطورتها
والت�أكد من ا�ستح�ضاره حلكم عدم تربير اجلرمية التي يرتكبها املر�ؤو�س طاعة لأوامر رئي�سه.
 - 36تالفيا لذلك املحذور ،تنص بعض الترشيعات عىل انتفاء سبب التربير عندما ينفذ املرؤوس أمرا غري مرشوع بصورة صارخة وجه إليه من طرف رئيسه ( ينظر الفصل 51
من القانون الجنايئ اإليطايل).
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اإلجهاض
يالحظ عموما ب�أن التعديالت التي يود امل�رشوع تبنيها بالن�سبة جلرمية الإجها�ض ما زالت حمدودة بالنظر
�إىل التحوالت املجتمعية وتطور العالقات بني اجلن�سني .وهي تعديالت ال ترقى �إىل م�ستوى الإ�شكاليات
واملمار�سات املجتمعية التي تطرحها ظاهرة اللجوء �إىل الإجها�ض ال�رسي باملغرب .وهي ظاهرة تهم فئات
عري�ضة من الن�ساء ال يزال بع�ضهن قا�رصات ومراهقات وكثري منهن يوجدن يف ظروف مادية ومعنوية
�صعبة تدفعهن �إىل اللجوء �إىل الإجها�ض يف ظروف ت�شكل خطرا على �صحتهن اجل�سدية والنف�سية وتعر�ض
حياتهن للخطر.37
والبد �أن ن�ستح�رض هنا بوجه خا�ص االهتمام امللكي بهذا املو�ضوع والتعليمات التي �أ�صدرها جاللة امللك
�إىل كل من وزير العدل واحلريات ووزير الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية ورئي�س املجل�س الوطني حلقوق
الإن�سان بتاريخ  16مار�س  2015من �أجل "االنكباب على تدار�س هذا املو�ضوع الذي �صار ق�ضية طبية
بامتياز ،وكذا �إجراء لقاءات وا�ست�شارات مو�سعة مع جميع الفاعلني املعنيني وتلقي �آرائهم على اختالفها"،
كما جاء يف بالغ الديوان امللكي ال�صادر باملنا�سبة.
البد من الإ�شارة كذلك يف نف�س ال�سياق �إىل بالغ الديوان امللكي ال�صادر على �إثر تقدمي نتائج امل�شاورات
املجراة يف مو�ضوع الإجها�ض �إىل جاللة امللك ،والذي جاء فيه �أن هذه اال�ست�شارات ،على اختالفها ت�ؤكد
"�أن الأغلبية ال�ساحقة تتجه �إىل جترمي الإجها�ض غري ال�رشعي ،مع ا�ستثناء بع�ض حاالته من العقاب ،لوجود
مربرات قاهرة ،وذلك ملا ت�سببه من معاناة ،وملا لها من �آثار �صحية ونف�سية واجتماعية �سيئة على املر�أة
والأ�رسة واجلنني ،بل واملجتمع ،ال�سيما:
�أوال :عندما ي�شكل احلمل خطرا على حياة الأم �أو على �صحتها؛
ثانيا :يف حاالت احلمل الناجت عن اغت�صاب �أو زنا املحارم؛
ثالثا  :يف حاالت الت�شوهات اخللقية اخلطرية والأمرا�ض ال�صعبة التي قد ي�صاب بها اجلنني".
ومن التو�صيات الأ�سا�سية التي ا�ستخل�صها املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان من امل�شاورات التي �أجراها مع
عدد كبري من اجلمعيات واملثقفني والفاعلني واملهتمني �رضورة بناء الن�ص القانوين املتعلق بالإجها�ض على
�صحة املر�أة احلامل ،وحتديدا على مفهوم ال�صحة كما يعرفها د�ستور املنظمة العاملية لل�صحة باعتبارها "حالة
من اكتمال ال�سالمة بدنيا وعقليا واجتماعيا ،ال جمرد انعدام املر�ض والعجز".
 - 37من الواضح أن ظاهرة اإلجهاض الرسي يتعذر التعرف بدقة عىل حجمها الحقيقي يف بلدنا .فهي محاطة مبا يدعى يف علم اإلجرام بالرقم األسود « »le chiffre noirبيد
أنه من الثابت أنها ظاهرة منترشة بكرثة وأن تجريم اإلجهاض يجعلها متارس يف ظروف تعرض السيدات اللوايت يلجأن إليها ألخطار صحية مؤكدة والستغالل وضعيتهن من
طرف من ميارسون اإلجهاض رسا.
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وقد �أثار انتباهنا يف نف�س ال�سياق �أن مو�ضوع الإجها�ض يف املغرب ا�ستقطب اهتمام جلنة حقوق الإن�سان
كما �أثار اهتمام جلنة حقوق الطفل .وقد دعت كالهما �إىل ت�أطريه ب�شكل يخرجه من دائرة امل�ساءلة اجلنائية.
ونظرا لأهمية وو�ضوح تو�صيات اللجنتني يف هذا املو�ضوع فقد ارت�أينا �أن ندرج هنا تلك التو�صيات
وبدون ت�رصف لتي�سري مهمة االطالع عليها:
تو�صية جلنة حقوق الإن�سان �سنة :2004
ً
"  .29تالحظ اللجنة بقلق �أن الإجها�ض ال يزال ً
جنائيا يف القانون املغربي �إال �إذا مت من �أجل �إنقاذ
جرما
حياة الأم.
ينبغي للدولة الطرف �أن تعمل على عدم �إجبار الن�ساء على موا�صلة احلمل حتى الو�ضع حينما يكون ذلك
متعار�ضا مع االلتزامات املن�صو�ص عليها يف العهد (املادتان  6و )7و�أن حترر الأحكام املتعلقة بقطع احلمل".
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تو�صية جلنة حقوق الإن�سان �سنة :2016
" تالحظ اللجنة العدد الهائل من حاالت الإجها�ض ال�رسي يف الدولة الطرف ،الذي يهدد حياة الن�ساء
و�صحتهن ،وتظل ت�شعر بالقلق �إزاء القيود املفرطة التي يجب على الن�ساء التقيد بها للح�صول على ترخي�ص
بالإجها�ض يف الدولة الطرف والعقوبات اجلنائية ال�شديدة املفرو�ضة يف حالة الإجها�ض ال�رسي .وتالحظ
� ً
أي�ضا �أن م�رشوع تنقيح القانون اجلنائي ين�ص على تو�سيع نطاق اال�ستثناءات من احلظر العام للإجها�ض،
لكنها تظل ت�شعر بالقلق من �إدراج �رشوط مفرطة ،مثل تقدمي �شهادة رفع دعوى ق�ضائية يف حال االغت�صاب
�أو زنا املحارم (املواد  3و 6و 7و.)17
ت�رسع تنقيح ت�رشيعاتها من �أجل �إدراج ا�ستثناءات �إ�ضافية من �أجل حظر
 . 22ينبغي للدولة الطرف �أن ّ
الإجها�ض ،ومن جملتها عندما يكون احلمل نتيجة اغت�صاب �أو �سفاح �أو عندما يعاين اجلنني من ت�شوهات
فتاكة ،و�أن حتر�ص على �أال ُت�ضطر الن�ساء ،ب�سبب القيود التي تن�ص عليها الت�رشيعات� ،إىل اللجوء �إىل
الإجها�ض ال�رسي الذي يعر�ض حياتهن و�صحتهن للخطر .وينبغي �أن حتر�ص على توفري �سبل فعالة �إىل
الإجها�ض القانوين ،ال �سيما ب�إلغاء ال�رشوط ال�صارمة املقرتح �إدراجها يف م�رشوع القانون .وينبغي � ً
أي�ضا �أن
38
ت�شجع اللجوء �إىل و�سائل منع احلمل والتعليم وخدمات ال�صحة اجلن�سية والإجنابية وتكفلها".
تو�صية جلنة حقوق الطفل �سنة 2014
" �صحة املراهقني"
ً
" )...(.56وي�ساورها قلق بالغ � ً
�سنويا �إىل اللجوء
أي�ضا من �أن جترمي الإجها�ض ي�ؤدي بع�رشات املراهقات
خماطرات بحياتهن.
�إليه خارج نطاق القانون ويف ظروف غري م�أمونةِ ،
 - 38لجنة حقوق اإلنسان ()CCPR/C/MAR/CO/6/ 04/11/2016
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 )...(57وحتث الدولة الطرف على ما يلي:(ب) رفع ال�صفة اجلرمية عن الإجها�ض ومراجعة ت�رشيعاتها بحيث تكفل امل�صالح الف�ضلى للمراهقات
احلوامل ،واتخاذ الإجراءات القانونية والعملية ل�ضمان اال�ستماع �إىل �آراء الطفل واحرتامها ً
دائما عندما
يتعلق الأمر بقرارات الإجها�ض.39"...
تت�ضمن مقرتحات امل�رشوع �أمورا �إيجابية يتعني تثمينها بقدر ما تنطوي على وجوه �ضعف بارزة يتعني
معاجلتها وجتاوزها.
وقبل �أن نتطرق لتلك الإيجابيات وال�سلبيات ،نود هنا �أن ن�ؤكد �أننا ب�صدد ممار�سات جمتمعية يومية ينبغي على
امل�رشع �أن يعاجلها ب�شجاعة� ،آخذا بعني االعتبار التطورات التي يعرفها املجتمع املغربي وامل�شاكل الفردية
واالجتماعية املعقدة التي تنتج يف غالب الأحيان عن احلمل غري املرغوب فيه.
وال جدال يف �أن القانون اجلنائي ينبغي بالفعل �أن يت�صدى للأ�شخا�ص الذين يجه�ضون احلوامل نتيجة عنف
�أيا كان نوعه �أو بطريقة �رسية تعر�ض �صحتهن للخطر و�أيا كانت �صفة ه�ؤالء الأ�شخا�ص .فالأمر يتعلق فعال
يف هذه احلالة كما يف احلاالت التي جتري جمراها بجرمية الإجها�ض التي تكون �ضحيتها ،ولي�س مرتكبها،
�سيدة حامل.
بيد �أنه يتعني متييز هذه الو�ضعية عن احلاالت التي ترغب فيها �سيدة حامل يف و�ضع حد حلملها لأن من
الثابت �أن فيه �رضرا حمدقا ب�صحتها الع�ضوية �أو النف�سية �أو هما معا وتلج�أ من �أجل ذلك �إىل طبيب ي�شتغل
يف ظروف ت�ؤمن احلفاظ على �صحتها وكرامتها .فهذه احلالة الأخرية يتعني �أن ت�سحب من خانة التجرمي
واملعاقبة الزجرية و�أن ي�ستبدل فيها امل�رشع م�صطلح الإجها�ض مب�صطلح �آخر هو "الإيقاف الطبي للحمل"
(.)Interruption médicale de la grossesse
�أما فيما يخ�ص الإيجابيات التي وردت يف امل�رشوع فيمكن تلخي�صها فيما يلي:
 )1مراعاة كرامة املر�أة لعدم طلب موافقة الزوج على الإجها�ض (واحلال �أن الأمر يتعلق بتطلب الإجها�ض
من �أجل املحافظة على �صحة الأم احلامل (الف�صل  453يف �صياغته املقرتحة اجلديدة)
 )2عدم املعاقبة على الإجها�ض يف احلاالت التالية:
�أ) �إذا كان احلمل ناجتا عن اغت�صاب �أو عن زنا املحارم ح�سب الف�صل 453/1؛
ب) �إذا كانت احلامل خمتلة عقليا ح�سب الف�صل  453/2؛
ج) ويف حالة ثبوت �إ�صابة اجلنني ب�أمرا�ض جنينية �أو ت�شوهات َخلقية خطرية غري قابلة للعالج وقت
الت�شخي�ص يف حالة الف�صل .453/3
 . CCR/C/MAR/CO/3-4 14/10/2014 - 39وال يفوتنا هنا التذكري بأن لجنة حقوق الطفل قد دعت بدون لبس إىل رضورة رفع الصفة الجرمية عن اإلجهاض.
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واملالحظ هنا �أن احلالتني املذكورتني يف الفقرة (�أ) والفقرة (ج) الواردتني �أعاله �سبق للجنة حقوق الإن�سان
�أن �أو�صت اململكة املغربية باعتمادهما �ضمن التو�صيات التي وجهتها �إىل اململكة �سنة  ،2016وقد �سبقت
الإ�شارة �إىل ذلك.
�أما بالن�سبة للثغرات التي تعرتي الن�ص:
فيمكن القول �إن م�صدرها الأ�سا�سي هو عدم االنطالق من املفهوم ال�شمويل ملدلول ال�صحة .فهذا املفهوم
�أقرته املنظمة العاملية لل�صحة وهو يطال كال من ال�صحة الع�ضوية وال�صحة النف�سية واالجتماعية.
ً
ً
"ال�صحة هي حالة من اكتمال ال�سالمة ً
وعقليا
بدنيا
جمرد انعدام املر�ض �أو العجز".40
واجتماعيا ،ال ّ
وال �شك �أن االنطالق من هذا التعريف �سيفتح �آفاقا وا�سعة للتفكري يف حلول غري زجرية مل�شكل الإجها�ض.
وهو ما �سوف يتما�شى مع تو�صيات جلنة حقوق الإن�سان وجلنة حقوق الطفل امل�شار �إليهما �سابقا.
32

لذا يتعني منح احلامل حق و�ضع حد حلملها حتى عندما يكون يف ا�ستمراره تهديدا ل�صحتها النف�سية .41
ومع ذلك ،ف�إن و�ضع احلد للحمل ال ينبغي له �أبدا �أن ي�صبح قرارا مبتذال ال �أهمية له ،لأن يف ذلك ا�ستخفافا
بقيمة حياة اجلنني وب�صحة احلامل .ومن ثم ينبغي �إحاطة �إمكانية اللجوء �إليه للمحافظة على ال�صحة النف�سية
للحامل مبجموعة من ال�شكليات:
� )1أال تتعدى مدة احلمل ثالثة �أ�شهر ،ماعدا يف الأحوال اال�ستثنائية التي يحددها الطبيب؛
� )2أال يتم و�ضع حد للحمل �إال بعد ا�ستقبال احلامل التي ترغب يف و�ضع حد حلملها من طرف طبيب
خمت�ص؛
 )3يتعني على الطبيب خالل مقابلته مع احلامل التي ترغب يف و�ضع حد حلملها �أن يبني لها املخاطر
وامل�ضاعفات املحتملة التي ميكن �أن تنتج عنه؛
 )4منح احلامل التي ترغب يف و�ضع حد حلملها مهلة معقولة للتفكري يف اللجوء �إليه �أو الرتاجع عن ذلك؛
 )5يجب �أن ي�سمح القانون للطبيب الذي ال يرغب يف القيام بعملية و�ضع حد للحمل �أن ميتنع عن القيام
بتلك العملية �إال يف حالة تعر�ض �صحة احلامل خلطر حمدق ،حتى ال يقع يف هذه احلالة حتت طائلة العقوبة
التي يقررها القانون اجلنائي لعدم تقدمي امل�ساعدة ل�شخ�ص يف خطر .42
 - 40هذا التعريف ُمقتبس من ديباجة دستور منظمة الصحة العاملية ،بصيغته التي اعتمدها مؤمتر الصحة الدويل املنعقد يف نيويورك يف الفرتة بني  19يونيو و 22يوليوز
1946؛ والتي وقّع عليها ،يف  22يوليو  ،1946ممثّلو  61دولة (السجالت الرسمية ملنظمة الصحة العاملية ،املجلّد  ،2الصفحة  )100ودخلت ح ّيز النفاذ يف  7أبريل  ،1948ومل
ألي تعديل منذ عام .1948
يخضع ذلك التعريف ّ
 - 41بالرجوع إىل تعريف الصحة التي تبنته املنظمة العاملية للصحة نالحظ بأنه ال يقترص عىل البعدين العضوي والنفيس للصحة بل يضيف إليهام عن حق البعد االجتامعي
أيضا .ومع تسليمنا بصواب هذا املنظور وبأن هناك فعال ،من الزاويتني النظرية والعملية ،فرق بني البعدين االجتامعي والنفيس .لكننا نعتقد أن الصعوبات التي ميكن أن
تعرتض الحامل من الوجهة االجتامعية عادة ما تنعكس عىل صحتها وتوازنها النفيس ،لذا أرشنا فقط إىل البعد النفيس عىل اعتبار أنه ي ُج ُّب ما هو اجتامعي إىل حد بعيد ويف
غالب األحيان.
 - 42من الواضح ألي مهتم باملوضوع أن هذه القيود مستلهمة من القانون الفرنيس الصادر بتاريخ  17يناير  1975الذي تم تضمينه يف الفصل  L.2211-1وما يليه من املدونة
الجنائية الفرنسية .بيد أن هناك بلدا عربيا سبق فرنسا يف تقرير إمكانية وضع حد للحمل من طرف الحامل وهو تونس ،وذلك منذ سنة  .1973كام أن دولة البحرين تسمح
بوضع حد للحمل رشط أن ينصح به طبيب.
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 )6ويف هذه احلالة يتعني توجيه احلامل التي ترغب يف و�ضع حد حلملها �إىل جهة طبية �أخرى تقبل القيام
بو�ضع حد للحمل.
� )1إن امل�رشوع مل يعد يتطلب موافقة الزوج على الإجها�ض يف حالة �رضورة املحافظة على �صحة احلامل
وهي م�س�ألة �إيجابية (ف )453 .ويف حالة ثبوت �إ�صابة اجلنني ب�أمرا�ض جنينية �أو ت�شوهات خلقية خطرية
غري قابلة للعالج وقت الت�شخي�ص ( ،)453/3وهي �أي�ضا م�س�ألة �إيجابية حتر�ص بالأ�سا�س على �صيانة �صحة
احلامل.
 )2ويف املقابل يطلب امل�رشوع �إذْنَ الزوج ب�صفة مطلقة للقيام بعملية الإجها�ض عندما تكون احلامل
خمتلة العقل .والواقع �أن هذا الإطالق غري �سليم .و�أال يجوز على �سبيل املثال �أن يكون الزوج الذي ن�شرتط
موافقته �أحد العوامل التي �أدت �إىل اخللل العقلي للزوجة احلامل؟ ثم تُرى كيف كانت معا�رشة الزوج لزوجته
التي �أدت �إىل حملها وهي خمتلة العقل؟ �إن املرونة املطلوبة يف هذا املقام تتمثل يف �إعطاء الق�ضاء فر�صة الت�أكد
من �سالمة الو�ضع الذي �سوف ُيلج�أ فيه �إىل الإجها�ض (ف.)453/2 .
 )5نتفق �أي�ضا مع مالحظة جلنة حقوق الطفل ب�أن امل�رشوع احلايل ين�ص على م�سطرة معقدة لكي يت�أتى
القيام بعملية الإجها�ض يف حالة االغت�صاب �أو زنا املحارم ,ال�شيء الذي قد يجعل اللجوء �إىل الإجها�ض
ال�رسي ،رغم خماطره على �صحة احلامل� ،أب�سط من �سلوك امل�سطرة القانونية .وقد �رصحت جلنة حقوق
الطفل ب�أنها ت�شعر بالقلق من �إدراج �رشط تقدمي �شهادة رفع دعوى ق�ضائية ي�سلمها الوكيل العام للملك بعد
ت�أكده من جدية ال�شكاية (ف 453/1 .من امل�رشوع) .43
 )8وملزيد من الت�أكيد على �أهمية املالحظة ال�سابقة يبدو لنا �أن �إعطاء النيابة العامة دورا يف م�سطرة اللجوء
�إىل الإجها�ض �سوف يجعلها مفزعة مل�ستعمالتها وم�ستعمليها املحتملني لدرجة ميكن �أن ت�ؤدي �إىل عزوف
املعنيني عن ا�ستعمالها وتف�ضيلهم اللجوء �إىل الإجها�ض ال�رسي .ينبغي �أال يغيب عن �أذهاننا مثال ب�أن زنا
املحارم يحدث بني الأقارب و�أن احلامل قد تواجهها �صعوبات حقيقية من الناحية الأ�رسية واالجتماعية يف
اللجوء �إىل الق�ضاء �أوال ثم �إىل النيابة العامة يف مرحلة تالية .نقرتح �إذن حذف الفقرة  3من الف�صل  453التي
ت�شرتط "�أن يتم الإدالء ب�شهادة ر�سمية تفيد فتح م�سطرة ق�ضائية ،ي�سلمها الوكيل العام للملك املخت�ص بعد
ت�أكده من جدية ال�شكاية".
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انتهاك اآلداب
لقد بات من ال�رضوري �إعادة النظر يف �شكل وحمتوى الباب املعنون بانتهاك الآداب:
فهذا الباب مل يطله �أي تعديل رغم �أنه كان مو�ضوعا لعدة مالحظات وجهت �إىل اململكة املغربية من قبل
جلان املعاهدات  .44وهو ميدان له �أهميته البالغة لأنه �أحد املعايري التي تبني بجالء مدى احرتام دولة ما ملجال
احلياة اخلا�صة للأفراد .ونظرا لأهمية هذا املجال نرى �أن على امل�رشع �أن ينكب عليه بجدية و�أن يت�صدى
ملعاجلة امل�شاكل التي يطرحها التدخل الزجري املفرط يف احلياة اخلا�صة للأفراد.
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ويف هذا الإطار  ،ينبغي التذكري مبا يلي:
 )1التو�صية الهامة التي تـمخ�ضت عن الدرا�سة التي تعلقت مبالءمة مقت�ضيات القانون اجلنائي املغربي مع
معايري حقوق الإن�سان والتي مت �إجنازها بدعم من املجل�س اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان .تلك الدرا�سة الهامة
التي �أ�رشنا �إليها �سابقا انتهت �إىل تبني تو�صية هامة تن�صح بتق�سيم قائمة اجلرائم التي وردت يف الكتاب الثالث
من مدونة القانون اجلنائي �إىل �شق �أول يتعلق ب"اجلرائم التي مت�س بال�سري العادي �أو ال�صحيح للم�ؤ�س�سات
الد�ستورية" و�شق ثان يتعلق ب"اجلرائم التي مت�س باحلقوق واحلريات الأ�سا�سية للمواطنني" .فهذه التو�صية
حتمل خطابا حيويا من وجهة مالءمة مدونة القانون اجلنائي مع معايري حقوق الإن�سان ،وهي من هذا املنطلق
تو�صية �شكلية وجوهرية يف نف�س الوقت.
 )2احلاجة �إىل �إحلاق هذا الباب باجلرائم التي تقع على الأ�شخا�ص لأن �ضحاياها هم �أوال وقبل كل �شيء
ال�ضحايا املبا�رشون لتلك اجلرائم .فالقول مثال ب�أن االغت�صاب جرمية تتعلق بالأخالق العامة فيه �إغفال
وتهمي�ش لل�ضحية املبا�رشة له وهي ال�شخ�ص الذي يتعر�ض لالغت�صاب يف ج�سده وجمموع كيانه.
� )3رضورة �إعادة النظر يف جترمي العالقات اجلن�سية بني الر�شداء مبا يراعي التحوالت املجتمعية الهامة
التي تعرفها بالدنا وم�ستلزمات حماية الأ�شخا�ص و�صون كرامتهم و�ضمان االن�سجام القيمي واللحمة
املجتمعية .وال ينفي هذا بالطبع �رضورة جترمي كل نوع من اال�ستغالل اجلن�سي وخا�صة ذلك الذي يقع يف
حق القا�رصين ،كما ال ينفي �رضورة حماية احلياء العام بدون مبالغة يف تو�سيع مدلوله ان�سجاما مع مبد أ�
ال�رشعية .كما ال ينفي طبعا �رضورة الإبقاء على جترمي العالقات اجلن�سية التي تتم غ�صبا .45
 - 44لجنة حقوق اإلنسان ()CCPRLCLMAR/CO/6 04/11/2016
 - 455ميكن االستفادة يف هذا السياق من تقرير املقرر الخاص لألمم املتحدة التايلReport of the Independent expert on Protection against Violence and Dis�« :
 .« crimination Based on Sexual Orientation and Gender Identity, A/72/172, 19 July 2017, A/HRC/38/43بيد أننا نالحظ أن اململكة املغربية رفضت قبول
التوصيات التي وجهت إليها بشأن رضورة تعديل املقتضيات املتعلقة بالعالقات الجنسية بني الرشداء (ف 489.إىل  493ق.ج .).وذلك خالل االستعراض الدوري الشامل الذي
كان بلدنا موضوعا له خالل شهر مايو  .2017وقد تم تربير ذلك بأن تلك الفصول لها عالقة بثوابت اململكة .وقد تم توجيه تلك التوصية من طرف دولة األرايض املنخفضة يف
إطار املالحظة رقم  .144.7ومن الواضح أن مراجعة هذا املوقف تفرض نفسها بإلحاح من منطلق رضورة تقيد املغرب بااللتزامات التي تعهد بها مبوجب املعاهدات الدولية
مع احرتام طابعها الكوين كام يتم تأويلها من طرف اآلليات األممية التي تسهر عىل تأويلها وعىل تتبع طريقة تنفيذها من طرف الدول األطراف.
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� )4أهمية ا�ستح�ضار التو�صيات ال�رصيحة ال�صادرة عن جلان حقوق الإن�سان بخ�صو�ص �رضورة جترمي
االغت�صاب الزوجي .وقد �أو�صت بذلك كل من جلنة حقوق الإن�سان وجلنة الق�ضاء على جميع �أنواع
التمييز �ضد املر�أة .46وقد �أبرز الق�ضاء املغربي يف بع�ض الأحكام ،التي ال تزال جد نادرة حلد الآن� ،أن لديه
وعيا بح�سا�سية هذه امل�س�ألة .47ويالحظ مع ذلك �أن املغرب قد قبل تو�صية وجهت �إليه يف �إطار اال�ستعرا�ض
الدوري ال�شامل الذي كان مو�ضوعا له خالل �شهر ماي  2017تتعلق بتجرمي االغت�صاب الذي يرتكبه
الزوج .وقد مت توجيه تلك التو�صية من قبل منظمة العفو الدولية .48
ومن ثم ،يتعني تفعيل هذا القبول الذي مت التعبري عنه يف حمفل �أممي ،يعد املغرب بحق ع�ضوا فاعال فيه.
� )5رضورة تعديل تعريف االغت�صاب مبا يتنا�سب مع �أحدث تعريفاته يف القانون املقارن والقانون الدويل
اجلنائي ،خا�صة و�أن الن�صو�ص املتعلقة باجلرائم �ضد الإن�سانية وجرائم احلرب التي مت ت�ضمينها يف امل�رشوع
ُعرفه .وي�ستح�سن طبعا عند تطبيق الف�صول املتعلقة بهذه اجلرائم �أن يتم ذلك بناء
جترم االغت�صاب دون �أن ت ِّ
على �أحدث تعاريف االغت�صاب .ذلك �أن االغت�صاب مل يعد يقت�رص على املواقعة غ�صبا من قبل رجل المر�أة,
بل �أ�صبح يتعداه �إىل الإيالج الذي يتم يف �أي حمل من ج�سم ال�ضحية ولو يف غري اجلهاز التنا�سلي .كما �أنه مل
يعد يقع على املر�أة فقط بل ميكن �أن يقع على الرجل �أي�ضا .49
 )6وجود م�ستجدات م�سطرية هامة ينبغي عدم �إغفالها �أثناء التحقيق واملتابعة واملحاكمة التي تطال
املتهمني باالغت�صاب ،لأنها تتوخى حماية �ضحيته و�صون كرامتها:
 )1وهكذا ال ت�صح الإ�شارة �إىل ما�ضي ال�ضحية �أثناء املحاكمة �أو التذرع به ملحاولة التمل�ص من
امل�س�ؤولية ،بحيث ال ي�سمح للمغت�صب بالتذرع ب�أن ال�ضحية لها ما�ض م�شني �أو حياة خارج نطاق
القانون لتربير االغت�صاب.
 « - 46وينبغي للدولة الطرف أن تعدّل ،دون مزيد من اإلبطاء ،القانون الجنايئ بصفة تجرم االغتصاب يف إطار الزواج وأن تضمن عدم إفالت املغتصبني من املالحقة الجنائية
يف حالة زواجهم من الضحيةLe CEDAW/C/MAR/CO/4 8/04/2008 et le Comité contre la torture CAT/C/MAR/CO/4 21 12 2011 ».
 - 47وخالفا ملا يشاع ،ال يوجد حسب علمنا ،إىل حدود تاريخ تحرير هذه املذكرة ،حكم يجرم العنف الجنيس الواقع عىل الزوجة من طرف زوجها بأنه اغتصاب .وذلك رغم
أن الفصل  486ق.ج .جاء بصيغة عامة إذ يقيض بأن «االغتصاب هو مواقعة رجل المرأة بدون رضاها» .وهي صيغة ميكن أن تستوعب حالة الزوج الذي يُكره زوجته عىل
الجامع رغم رفضها ،وخاصة إن تم ذلك اإلكراه بواسطة العنف .هناك حكم صدر باملحكمة االبتدائية بطنجة قىض بإدانة زوج أكره زوجته عىل املواقعة بعنف وحكم عليه
بسنتني حبسا نافذا وبغرامة قدرها  2000درهم .وبتعويض للضحية قدره  30000درهام .لكن هذا الحكم أدان الزوج بجرمية اإليذاء العمدي وليس باالغتصاب الزوجي ،وهو
تكييف ال وجود له رصاحة بهذه الصيغة يف املدونة الجنائية املغربية( .حكم صادر عن غرفة الجنايات مبحكمة االستئناف بطنجة ،ملف جنايئ عدد  ،464/18/2610قرار جنايئ
عدد  924صادر بتاريخ  2أكتوبر .) 2018
« - 48رحبت املفوضية السامية لحقوق اإلنسان بقبول املغرب بالتوصية التي وجهت له بخصوص إدانة االغتصاب الزوجي ،لكنها باملقابل تأسفت لعدم إلغاء املتابعات عىل
العالقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج» https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22127&LangID=F
 - 49نورد هنا نص التعريف كام ورد يف العنارص التكوينية للجرائم التي تختص بها املحكمة الجنائية الدولية (ُ)Eléments du crime
املادة ( )1( 7ز)  :1 -االغتصاب الذي يشكل جرمية ضد اإلنسانية
األركان
 - 1أن يعتدي مرتكب الجرمية عىل جسد شخص بأن يأيت سلوكا ينشأ عنه إيالج عضو جنيس يف أي جزء من جسد الضحية أو جسد مرتكب الجرمية أو ينشأ عنه إيالج أي
جسم أو أي عضو آخر من الجسد يف رشج الضحية أو يف فتحة جهازها التناسيل مهام كان ذلك اإليالج طفيفا.
 - 2أن يرتكب االعتداء باستعامل القوة أو بالتهديد باستعاملها أو بالقرس ،من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو الغري للعنف أو اإلكراه أو االحتجاز أو
االضطهاد النفيس أو إساءة استعامل السلطة ،أو باستغالل بيئة قرسية ،أو يرتكب االعتداء عىل شخص يعجز عن التعبري عن حقيقة رضاه .
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املغت�صبة كانت را�ضية غري ُم ْك َرهة على املمار�سة اجلن�سية،
� )2إذا �أراد املتهم �أن يدفع بكون ال�ضحية
َ
يجب �أن يقدم ذلك الدفع يف جل�سة �رسية �أوال لكي يقدر الق�ضاة مدى جديته دون �إحراج �أو و�صم
ال مربر لهما بالن�سبة لل�ضحية.
 )5ويتعني اللجوء دوما اىل �رسية اجلل�سات عند االقت�ضاء والتذكري بذلك يف �صلب مدونة القانون
اجلنائي.
ْ�صد منها عدم و�ضع ال�ضحية يف موقع يجعل املحاكمة التي تتوخى
وجدير بالذكر �أن كافة هذه االحتياطات ُيق َ
حمايتها و�إن�صافها م�رسحا جلعلها �ضحية من جديد (.)re-victimisation ou victimisation secondaire

الجرائم المتعلقة بالعبادات
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يكت�سي مو�ضوع حرية املعتقد �أهمية بالغة .بيد �أن تطور املنظومة القانونية باملغرب ،وعلى ر�أ�سها منظومة
القانون اجلنائي ،يقت�ضي �أن ين�سجم هذا القانون مع التزامات املغرب باملواثيق الأممية التي �صادق عليها والتي
حتمي حرية املعتقد .كما �أنه حمكوم مبقت�ضيات الد�ستور املغربي التي تتوافق مع حرية املعتقد رغم كونها مل
تن�ص عليه �رصاحة.
�إن مو�ضوع هذا ال�شق من املذكرة يتعلق فقط باملجال اجلنائي الذي ي�ؤطر بع�ض وجوه ممار�سة �أو عدم
ممار�سة عقيدة ما .ويتعلق الأمر بالتحديد بالفرع الثاين من مدونة القانون اجلنائي الذي يحمل عنوان "يف
اجلرائم املتعلقة بالعبادات" .بيد �أن تقدمي اقرتاحات حول تغيري ما يتعني تعديله يف �صلب القانون اجلنائي
املغربي ،لكي ين�سجم مع منظومة حقوق الإن�سان ،ال ي�ستقيم دون التطرق ملا يدعم ذلك التوجه يف �صلب
مقت�ضيات �أ�سمى قانون يف البالد وهو الد�ستور املغربي .وذلك مع ربطه باحلماية املقررة حلرية املعتقد
مبوجب املعاهدات الدولية التي �صادق عليها املغرب ومالحظات وتو�صيات جلان تلك املعاهدات وردود
فعل بلدنا جتاهها .50
وبالرجوع �إىل مقت�ضيات الد�ستور ال ي�سعنا �إال �أن ن�ؤكد على ما يلي:
�أوال :لقد اختارت اململكة املغربية النهج الدميقراطي ب�صفة ال رجعة فيها (ت�صدير الد�ستور املغربي) .وهو
اختيار تتبو أ� فيه حرية املواطن مكان ال�صدارة يف النطاق الذي حتدده املعايري الأممية حلقوق الإن�سان املتعارف

 - 50سواء كان ذلك بالقبول أو الرفض .وذلك ألن القبول يقتيض املرور إىل مرحلة تنفيذ االلتزام بينام يكون الرفض مبنيا عىل خلفيات ميكنها أن تتغري بحيث تحتم إعادة
النظر فيه.
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عليها دوليا .ومن جملة تلك املعايري حرية التفكري والر�أي وحرية املعتقد اللتني ال قيام لنظام دميقراطي بدون
توفرهما فعال .51
ثانيا :ن�ص الد�ستور املغربي على �أن "حرية التفكري والر�أي والتعبري مكفولة بكل �أ�شكالها" (الف�صل
 25د ).واحلال �أن هناك تداخال حميميا بني حرية التعبري وحرية املعتقد من منظور الرت�سانة الدولية
حلقوق الإن�سان ،لأن حرية املعتقد لي�ست �سوى �صنفا من �أ�صناف حرية الفكر والر�أي �أو فرعا من
فروعه .)un sous multiple( 52وهو ما ي�ستفاد من م�ضمون املالحظة العامة رقم  34للجنة
حقوق الإن�سان للأمم املتحدة التي جاء فيها ما يلي:
"تندرج املواد  17و 18و 25و 27يف طائفة املواد املتعددة التي تن�ص على �ضمانات تتعلق بحرية الر�أي
و�/أو حرية التعبري .وت�شكل حرية الر�أي وحرية التعبري القاعدة الأ�سا�سية التي ي�ستند �إليها التمتع الكامل
بطائفة كبرية من حقوق الإن�سان الأخرى" .53
ومعلوم �أن املادة  18من العهد الدويل تتعلق بحرية املعتقد .وعليه ف�إن حرية املعتقد ولو مل يتم �إدراجها
�رصاحة يف �صلب مقت�ضيات الد�ستور املغربي ف�إن التفعيل الإيجابي ملقت�ضى الن�ص ال�رصيح املتعلق بحرية
التفكري والر�أي والتعبري يجعلها م�شمولة باحلماية القانونية .ولي�س لدينا �شك يف �أن الق�ضاء الد�ستوري
املغربي ب�إمكانه دون �إ�شكال قانوين �أن ي�ؤكد هذا الطرح فيما �إذا �أحيل عليه دفع بعدم د�ستورية بع�ض
مقت�ضيات القانون اجلنائي التي تبدو ملجمة حلرية املعتقد .عالوة على �أن مقت�ضيات ممار�سة جلان املعاهدات
التي �أ�سندت �إليها مهمة تف�سري تلك املقت�ضيات د�أبت على تف�سريها بطريقة حيوية تن�شد دوما تو�سيع احليز
احلمائي حلقوق الإن�سان ولي�س ت�ضييقه  .54وعالوة على ذلك� ,أ�صدرت جلنة حقوق الإن�سان بالأمم املتحدة
تعليقا عاما يو�ضح م�ضمون الف�صل  18من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية .وي�ستفاد منه �أن احلق
يف املعتقد له نطاق وا�سع جدا بحيث ي�شمل الديانات ال�سماوية وغريها من الديانات وحق تغيري املعتقد
واحلق يف عدم الإميان �أ�صال .كما ي�ستفاد منه عدم جواز �أي معاملة متييزية للأ�شخا�ص ب�سبب معتقداتهم .55
ثالثا� :إن الد�ستور املغربي ين�ص �رصاحة على حظر جميع �أ�شكال التمييز مبا يف ذلك التمييز ب�سبب املعتقد.56
وان�سجاما مع مقت�ضيات الد�ستور مت جترمي التمييز وتعريفه يف القانون اجلنائي بعد تبني د�ستور .57 2011
« - 51حرية الرأي وحرية التعبري رشطان ال غنى عنهام لتحقيق النمو الكامل للفرد ،وهام عنرصان أساسيان من عنارص أي مجتمع .ويشكالن حجر الزاوية لكل مجتمع
تسوده الحرية والدميقراطية .وترتبط حرية الرأي ارتباطاً وثيقاً باعتبار أن حرية التعبري تتيح األداة لتبادل اآلراء وتطويرها .وحرية التعبري رشط رضوري إلرساء مبادئ الشفافية
واملساءلة التي متثل بدورها عامالً أساسياً لتعزيز حقوق اإلنسان وحاميتها ».اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان الدورة الثانية بعد املائة ،جنيف 11-29 ،يوليوز  2011التعليق العام
رقم  34املادة  ،19حول حرية الرأي وحرية التعبري الفقرة  2و .3
 - 52يراجع محمد عياط « حرية اعتناق الرأي والتعبري عنه يف القانون الدويل لحقوق اإلنسان بني اإلطالق والتقييد» مجلة العلوم السياسية واالجتامعية ،عدد  ،8/2013ص.
.10-21
 - 53اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان الدورة الثانية بعد املائة ،جنيف 11-29 ،يوليوز  2011التعليق العام رقم  34املادة  - 19حول حرية الرأي وحرية التعبري ،الفقرة .4
 - 54لجنة حقوق اإلنسان ،قرار  29يوليوز .)Francis Hopu et alc.France, Selected Decisions, vol. 6, p. 68( 1997
 - 55التعليق العام املتعلق باملادة  18من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية الصادر عن لجنة حقوق اإلنسان لألمم املتحدة CCPR/C/21 Rev.14 27 Sept
1993 Arabic, original in English
 - 56جاء يف تصدير الدستور أن اململكة املغربية تؤكد وتلتزم ب»حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو املعتقد أو الثقافة أو االنتامء االجتامعي أو
الجهوي أو اللغة أو اإلعاقة أو أي وضع شخيص مهام كان».
 - 57تم تجريم التمييز يف الفصل  1-431مكرر مبوجب القانون املتمم ملجموعة القانون الجنايئ الصادر بتاريخ  11نونرب  . 2003التمييز ،وتم تعريف التمييز بأنه يتمثل يف
«كل تفرقة بني األشخاص الطبيعيني بسبب األصل الوطني أو األصل االجتامعي أو اللون أو الجنس أو الوظيفة العائلية أو الحالة الصحية أو اإلعاقة أو الرأي السيايس أو االنتامء
النقايب أو بسبب االنتامء أو عدم االنتامء الحقيقي أو املفرتض لعرق أو ألمة أو لساللة أو لدين معني» .وقد أفردت لجنة التمييز عقوبة حبسية ترتواح بني شهر وسنتني
وغرامة مالية من ألف ومائتني اىل خمسني ألف درهم.
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رابعا :لقد �أقر الد�ستور املغربي ب�شكل رحب جدا تعدد مكونات هوية املغاربة وحث على قيم االنفتاح
والت�سامح (ت�صدير الد�ستور) .و�إذا كان الد�ستور قد �رصح يف نف�س الوقت ب�أن الإ�سالم دين الدولة املغربية
ف�إنه مل يعن بذلك �أنه دين كافة املواطنني املغاربة وال �أنه مفرو�ض عليهم ،حيث �أ�ضاف ب�أنه ي�ضمن لكل
واحد حرية ممار�سة �ش�ؤونه الدينية .ويالحظ ب�أن هذه ال�صياغة جاءت مركزة على الفرد الذي ي�شكل �سلوكه
فاملعول عليه هو �أن يظل االقتناع بعقيدة
ح�سب معتقده ولي�س على جماعة معينة متار�س �شعائرها الدينية.
َّ
معينة وممار�سة �أو عدم ممار�سة �شعائرها �أو عدم االقتناع ب�أية عقيدة �أ�صال م�س�ألة تهم كل �شخ�ص معني بذاته،
بحيث تدخل يف النطاق الذي يجعلها جديرة باحلماية لأنها جزء ال يتجز�أ من حياته اخلا�صة ك�إن�سان.
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من هذه املنطلقات نو�صي مبا يلي:
�إعادة النظر يف �صياغة الف�صل  220من القانون اجلنائي اجلاري به العمل ،وذلك:
�أوال :بحذف الفقرة الثانية من الف�صل لأنها تق�رص احلماية التي يوفرها على دين دون بقية الأديان .ويف ذلك
متييز غري مقبول من وجهة نظر ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان .58
ثانيا :ب�إ�ضافة تعديل للفقرة الأوىل من الف�صل والتي توفر حماية لكل �شخ�ص� 59أو جماعة من العنف �أو
التهديد �أو الإكراه على مبا�رشة عبادة ما �أو ح�ضورها �أو منعهم من ذلك .فاملقرتح هو �إ�ضافة احلماية من
الإجبار على اعتناق ديانة معينة بنف�س الو�سائل املبينة يف الف�صل .وهو مقت�ضى ينبغي �أن يوفر حماية عامة
لكافة الأديان م�ستبعدا املقت�ضى املناق�ش الذي ُيق�رصها على دين واحد.
ومن ثم ت�صاغ هذه الفقرة من جديد على ال�شكل التايل:
"من ا�ستعمل العنف �أو التهديد لإكراه �شخ�ص �أو �أكرث على اعتناق دين معني �أو مبا�رشة عبادة ما �أو على
ح�ضورها �أو ملنعهم من ذلك ،يعاقب باحلب�س من �ستة �أ�شهر �إىل ثالث �سنوات وغرامة من مائتني �إىل خم�س
مائة درهم".
كما نو�صي بحذف الف�صل  222للأ�سباب التالية:
نالحظ �أن الف�صل  222ال يعاقب من يفطر يف مكان ال يطاله نظر الغري وهي م�س�ألة ال حتتاج �إىل تعليق �أَوفَى.
كما نالحظ �أن نف�س الف�صل ي�ستهدف "التجاهر بالإفطار يف رم�ضان من طرف من ُعرف باعتناقه للديانة
الإ�سالمية" .فامل�رشع مل يقل من �أفطر جهرا بل من جتاهر بالإفطار .60ومعنى "التجاهر" لغويا خمتلف عن
 - 58تراجع الفقرة  10من التعليق العام رقم  22تقيض مبا ييل« :إذا كانت مجموعة من املعتقدات تعامل كأيديولوجية رسمية يف الدساتري واللوائح أو يف إعالنات األحزاب
الحاكمة ،الخ .أو يف املامرسة الفعلية ،فإن هذا يجب أال يؤدي إىل إعاقة الحريات املنصوص عليها يف املادة  18أو أية حقوق أخرى معرتف بها مبوجب العهد ،أو أي متييز ضد
األشخاص الذين ال يقبلون األيديولوجية الرسمية أو يعارضونها» .تراجع أيضا الفقرة  2من نفس التعليق او املالحظة العامة التي متنع التمييز بني املعتقدات.
 - 59وهو حكم منسجم متاما مع الفقرة  2من املادة  18من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية الذي يقيض بأنه « ال يجوز تعريض أحد إلكراه من شأنه أن يخل بحريته
يف أن يدين بدين ما ،أو بحريته يف اعتناق أي دين أو معتقد يختاره».
 - 60تؤكد هذا الطرح الصيغة املستعملة يف نص مدونة القانون الجنايئ املغريب املكتوب باللغة الفرنسية
« .»rompt ostensiblement le jeûne dans un lieu publicوليس فقط «.»dans un lieu public rompt le jeûne
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مدلول جمرد الإفطار جهرا يف وا�ضحة النهار على مر�آى من الغري .لأن التجاهر �صيغة مبالغة .فهي تعني،
�أو على الأقل توحي ،ب�أن هناك ق�صدا مبيتا من املفطر جتاهرا يهدف �إىل جلب انتباه الآخرين ،رمبا بق�صد
�إزعاجهم �أو حتديهم وما �إىل ذلك .لذا ،ميكن �أن يكون لهذا الف�صل ما يربره من منظور احلفاظ على جو من
الطم�أنينة بالن�سبة لل�صائمني يف رم�ضان ملمار�سة �شعرية ال�صوم .وقد تنجم عن التجاهر بالإفطار يف رم�ضان
كنتيجة جانبية حماية املفطر جتاهرا من رد الفعل املحتمل لبع�ض ال�صائمني والذي قد ي�صل �إىل حد االعتداء
على �سالمته اجل�سدية.
لذا ميكن القول ب�أن حظر التجاهر بالإفطار يف رم�ضان ميكن �أن يتعلق بالقيود التي يجوز و�ضعها على احلق
يف عدم االعتقاد والت�رصف على ذلك الأ�سا�س حفاظا على الطم�أنينة العامة يف جمتمع يغلب على عامته
التوجه الأخالقي والديني املحافظ .وقد يبدو ذلك من�سجما لأول وهلة مع مقت�ضيات الفقرة  3من املادة
 18من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية التي جتيز �إخ�ضاع حرية الإن�سان يف �إظهار دينه �أو معتقده
ب�صفة ح�رصية "للقيود التي يفر�ضها القانون والتي تكون �رضورية حلماية ال�سالمة العامة �أو النظام العام �أو
ال�صحة العامة �أو الآداب العامة �أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأ�سا�سية".
بيد �أن هذا الطرح قابل للنقا�ش من عدة وجوه� .أوال لأن التف�سري الذي يعطيه الق�ضاء املغربي عادة للتجاهر
بالإفطار هو جمرد الإفطار يف مكان عمومي ولي�س التجاهر بذلك الإفطار (على الوجه الذي بيناه �سابقا).
ويف ذلك تطاول على حرية عدم االعتقاد التي هي الوجه الآخر حلرية املعتقد .ثانيا لأن يف جترمي الإفطار
علنا يف رم�ضان تكري�سا لعقلية حمافظة ال ت�سمح للآخرين مبمار�سة الوجه الآخر حلرية االعتقاد وهي حرية
عدم االعتقاد .وال يهم �أن يكون �أولئك الآخرون �أقلية �أو �أغلبية .والنتيجة القانونية والفعلية التي ترتتب
على ذلك هي التمييز بني املعتقدات .كما �أن فيه تغليبا لكفة معتقد على معتقد �آخر بطريقة تدفع كثريا ممن
ال ي�صومون رم�ضان عن قناعة ودون موجب �رشعي� 61أن ي�ضطروا �إىل �إخفاء معتقدهم وتكييف �سلوكهم
الظاهر قهرا مع ال�سلوك الغالب .ويف ذلك ت�شجيع للنفاق االجتماعي ودفع لأ�شخا�ص متعددين ب�أن يعي�شوا
حياة مزدوجة .ويبقى ال�سلوك احل�ضاري الذي يتعني ن�شدانه هو تثقيف املواطنني على الت�سامح يف ممار�سة
�أو عدم ممار�سة ال�شعائر الدينية ،ولن يتوفر ذلك �إال برتبية املواطنني وتعويدهم وحثهم على الت�سامح املتبادل
وعلى تقدير مدلول املواطنة يف ظل اختالف وجهات النظر وال�سلوك املوافق لها ،ال باللجوء �إىل جزاء
زجري .ومعلوم �أن القيود التي تلحق ممار�سة حقوق الإن�سان يتعني دوما �أن تكون �رضورية حلماية تلك
احلقوق ومتنا�سبة مع ال�رضر �أو اخللل الذي يحدثه التعدي عليها مع اجلزاء املقرر لذلك ال�رضر �أو اخللل.
وينبغي على اخل�صو�ص �أال ينتج عنها �إهدار احلق �أ�صال و�إفراغه من م�ضمونه .62
 - 61بدون موجب رشعي حسبام جاء يف منطوق الفصل .222
 - 62تراجع يف هذا الصدد املالحظة العامة الصادرة عن لجنة حقوق اإلنسان رقم  10املتعلقة بالفصل  19من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية الصادرة سنة
 1983فقرة .4
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مكافحة اإلجرام المنظم
�إن االتفاقية املعتمدة من لدن الأمم املتحدة املوقعة ببالريمو بتاريخ  12دجنرب  2000تتعلق مبكافحة اجلرمية
املنظمة عرب الوطنية .وهي خطوة هامة يف جمال الت�صدي للجرائم اخلطرية التي ترتكب من قبل جمموعات
متلك �أحيانا �إمكانيات مهمة ملمار�سة �أن�شطتها الالم�رشوعة يف �أكرث من دولة واحدة يف نف�س الوقت .وقد
�صادق املغرب على تلك االتفاقية ،و�صدر ب�ش�أن ن�رشها الظهري ال�رشيف رقم  132/02بتاريخ 4/12/2003
القا�ضي بن�رش االتفاقية (اجلريدة الر�سمية عدد  5186ال�صادرة بتاريخ .)12/2/2004
وقد �أحلقت بها ثالثة بروتوكوالت مهمة وهي:
بروتوكول مكافحة �صنع الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومكوناتها والذخرية واالجتار فيها ب�صفة ال م�رشوعة.
بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو املعتمد مبوجب القرار  55/25امل�ؤرخ
يف .15/11/2000
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار بالأ�شخا�ص وعلى اخل�صو�ص الن�ساء والأطفال .63
40

ورغم �أن بع�ض الأحكام التي وردت يف اتفاقية بالريمو كانت جتبها بع�ض القواعد املتعلقة بالع�صابة الإجرامية
(وخا�صة الف�صول املتعلقة بالع�صابات الإجرامية من ف� 293 .إىل  299ق.ج .).ف�إن التعديالت التي تبناها
امل�رشوع جاءت �أوفى و�أكرث تال�ؤما مع مقت�ضيات معاهدة بالريمو.
وهكذا يالحظ �أن امل�رشوع تبنى تعريفات مهمة تتعلق مبفاهيم الع�صابة الإجرامية واملنظمة الإجرامية واجلرمية
عرب احلدود (ف 293 .و.)294
 )1تعريف الع�صابة الإجرامية :تتميز الع�صابة الإجرامية من حيث عدد الأ�شخا�ص بوجود "جتمع �أو اتفاق
بني �شخ�صني �أو �أكرث" و�أن "الهدف من وجودها هو ارتكاب جنايات �ضد الأ�شخا�ص �أو الأموال" .كما
تتطلب "ثبوت الت�صميم امل�شرتك على ارتكاب الفعل" �أي ولو فعل واحد مبدئيا (ف )293 .و"مهما تكن
مدة االتفاق على ارتكاب اجلرائم" �سواء طالت �أم ق�رصت .ويالحظ �أن هذا التعريف يوافق جرمية "االتفاق
على ارتكاب جرمية خطرية لغر�ض له �صلة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة باحل�صول على منفعة مالية �أو منفعة مادية
�أخرى "...الذي تن�ص عليه الفقرة �/1أ 1/من املعاهدة .كما �أنه يختلف ،كما �سرنى الحقا ،عن تعريف
املنظمة الإجرامية الذي ا�ستقي من معاهدة بالريمو من عدة جوانب هي :عدد الأ�شخا�ص الذين تتكون
منهم الع�صابة الإجرامية (يكفي �أن يكون العدد �شخ�صني) جمرد ثبوت ت�صميم م�شرتك ارتكاب جنايات
�ضد الأ�شخا�ص �أو الأموال ،وعن�رص املدة التي ال ي�شرتط فيها �أن تكون ممتدة.
 - 63انضم املغرب لهذا الربوتوكول بتاريخ  26نوفمرب  2011وتم نرش الربوتوكول يف الجريدة الرسمية عدد  6019الصادرة بتاريخ  13ربيع األول املوافق لـ  6فرباير .2012
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 )2تعريف املنظمة الإجرامية :جاء هذا التعريف يف امل�رشوع موافقا للمادة  2من االتفاقية مع ت�رصف يف
ال�صياغة ال يخل باملعنى وال بال�رشوط التي تقرها املعاهدة لقيام املنظمة الإجرامية ،والتي تتطلب من حيث
عدد الأ�شخا�ص "ثالثة �أ�شخا�ص ف�أكرث" وت�ستهدف "ارتكاب جناية" .ومن حيث �شكلها ،يجب �أن تتجلى
يف "تنظيم حمدد البنية" �أي لي�س جمرد اتفاق �أو ت�صميم كما هو الأمر يف الع�صابة الإجرامية ،وعالوة على
وجود تلك البنية ال بد �أي�ضا من �أن يت�ضح ب�أن الأ�شخا�ص الذين يكونون املنظمة "يعملون بتن�سيق فيما بينهم"
ي�ضاف �إىل كل ذلك عن�رص الزمن وهو �أن يكون التنظيم "موجودا لفرتة من الزمن" وال ي�شرتط هذا العن�رص
يف الع�صابة الإجرامية( .ف.)294 .
 )3تلزم االتفاقية �أي�ضا على الدول امل�صادقة عليها ب�أن تقوم بتجرمي غ�سل الأموال (املادة  .)5وقد �سبق
للم�رشع املغربي �أن انكب على ذلك املو�ضوع وعاجله يف �صلب مقت�ضيات مدونة القانون اجلنائي يف
الف�صول � 574/1إىل  574/7ق.ج .فلم يعد هناك مدعاة ملعاجلته يف هذا املقام .64
 )4جاء يف امل�رشوع �أي�ضا تعريف للجرمية املرتكبة عرب احلدود الوطنية مبا يتوافق مع حمتوى املادة  3من
االتفاقية مع تعديل يف ال�صياغة غري خمل باملعنى .بل �إن امل�رشوع �أ�ضاف فقرتني �إىل الفقرات الأربعة التي
تت�ضمنها املادة  3من املعاهدة مبا ي�ضمن للمملكة حماية �أوفى من اجلرائم التي ترتكبها املنظمات الإجرامية.
 )5وقد ن�صت االتفاقية �أي�ضا على جترمي الف�ساد وهو ما يقابل يف امل�صطلحات امل�ستعملة يف القانون اجلنائي
املغربي جرمية الر�شوة وا�ستغالل النفوذ وهي جمرمة يف القانون اجلنائي املغربي (ف 224 .تعريف املوظف
العمومي ،والف�صول � 248إىل  250ق.ج .التي تعاقب على الر�شوة وا�ستغالل النفوذ) .فلم يعد هناك مدعاة
ملعاجلة تلك املوا�ضيع يف هذا املقام.
 )6كما ن�صت االتفاقية على �رضورة الن�ص على م�ساءلة الأ�شخا�ص االعتباريني عن اجلرائم التي تت�ضمنها .ويف
هذا ال�صدد ,هناك م�ستجد مهم يف امل�رشوع وهو �أنه ين�ص يف مقت�ضى عام على امل�س�ؤولية اجلنائية لل�شخ�ص
املعنوي (ف 132/1 .من امل�رشوع) .وقد �أ�شار امل�رشوع مرة �أخرى �إىل تلك امل�س�ؤولية يف الف�صل  254/2الذي
يقرر م�س�ؤولية ال�شخ�ص املعنوي عن اجلرائم املعاقب عليها يف الف�صول من � 248إىل .65 )254/1
 )7يف نف�س ال�سياق ،و�إن كان الأمر غري متعلق مبا�رشة باملقت�ضيات التي جاءت بها معاهدة بالريمو ،ن�ص
امل�رشوع يف خطوة هامة على جترمي الإثراء غري امل�رشوع (ف .)256/8 .بيد �أننا نعتقد ب�أن هذا املقت�ضى
�سيظل �ضعيفا على م�ستوى التطبيق �إذا مل يتم توقيع جزاء على عدم تقدمي الت�رصيح �أ�صال.
 )8كما �أورد مقت�ضيات تهدف �إىل حت�صني م�سطرة ال�صفقات العمومية وتخليقها (ف .)245/1 .وكل ما
�سبق على العموم نقط �إيجابية يف امل�رشوع.
ثمة مالحظة على هام�ش كل ما �سبق تتعلق بتقوية زجر اجلنايات عموما عن طريق جترمي �إخفاء مرتكب
اجلناية �أو تهريبه:
 - 64أدرجت يف املدونة مبقتىض املادة األوىل من القانون رقم  05/43املتعلق مبكافحة غسل األموال الصادر بتنفيذه ظهري رشيف رقم  1.07.79بتاريخ  28من ربيع األول
 17( 1428أبريل )2007؛ الجريدة الرسمية عدد  5522بتاريخ .15
 - 65كان الفصل  132ق.ج .املتعلق باملسؤولية الجنائية مقصورا عىل األشخاص الذاتيني وإن كان باإلمكان مبوجب مقتضيات الفصل  127ق.ج .الحكم عىل الشخص االعتباري
ببعض العقوبات املالية مثل الغرامة وبعض التدابري الوقائية وحله.
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هناك �إذن خلل يتعني تالفيه يف الف�صل  298من امل�رشوع.
فقد جاء يف الف�صل  298من امل�رشوع املتعلق بجنحة �إخفاء �شخ�ص مرتكب جلناية �أو تهريبه ما يلي:
"يتمتع الأ�شخا�ص امل�شار �إليهم يف الفقرة الأوىل والثانية من الف�صل � 297أعاله بعذر خمفف ُم ْعف من
العقوبة وفق ال�رشوط امل�شار �إليها يف الف�صول � 143إىل  145من هذا القانون� ،إذا ثبت فيما بعد عدم �إدانة
ال�شخ�ص الذي �أخفوه �أو هربوه �أو �ساعدوه على ذلك ".
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ومن املالحظات التي ميكن ت�سجيلها بهذا اخل�صو�ص:
�أوال ،كان من الأف�ضل احلديث عن م�ساعدة ال�شخ�ص على الهرب ولي�س تهريبه .لأن التهريب يتعلق عادة
بالأ�شياء والب�ضائع .66
ثانيا� ،إن مقت�ضيات الف�صل  298من امل�رشوع �ستكون يف بع�ض احلاالت غري �سليمة من الناحية القانونية:
يق�ضي الف�صل ب�أن ال�شخ�ص الذي يخفي �أو يهرب �شخ�صا ما وهو على علم بارتكابه جناية �أو ب�أن العدالة
تبحث عنه يتمتع بعذر ُم ْعف من العقوبة يف احلالة يثبت فيها الحقا ب�أن ال�شخ�ص الذي �أخفاه �أو هربه مل
تتم �إدانته .الإ�شكال املطروح هنا هو �أن ال�شخ�ص الذي مت �إخفا�ؤه �أو تهريبه �إن كان يف الواقع بريئا ،ومل
تتم �إدانته ب�سبب ذلك ،فالفعل اجلرمي الذي ب�سببه تتم املعاقبة على الإخفاء والتهريب تَبني �أنه غري موجود
�أ�صال .لذا ،ال ميكن القول بوجود �سبب للإعفاء من العقوبة عن فعل ثبت �أنه ال ي�شكل جرمية �أ�صال وال ميكن
املعاقبة عليه .فما ينبغي القيام به يف مثل هذه احلالة هو تربئة ال�شخ�ص املتابع بالإخفاء و�إطالق �رساحه �إن كان
معتقال وتعوي�ضه عن االعتقال الذي تعر�ض له تع�سفا �أو خط�أ .يتعني �إذن حذف الف�صل  298من امل�رشوع.

تهريب المهاجرين
تهريب املهاجرين (ف : )231/17 .يخ�ضع تهريب املهاجرين لأحكام بروتوكول مكافحة تهريب
املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو .67وعلى العموم تبدو مقت�ضيات امل�رشوع املتطرق �إليها من الف�صل
� 231/16إىل  231/25من�سجمة مع الأحكام التي ين�ص عليها الربوتوكول �سواء بالن�سبة لتعريف تهريب
املهاجرين �أو املعاقبة عليه وت�شديد عقوبته يف ظروف حمددة ت�ستوجب ذلك الت�شديد �أو م�ساءلة كل من
الأ�شخا�ص الطبيعيني واالعتباريني �أو جترمي حماولة امل�ساهمة وامل�شاركة وجترمي العلم بارتكاب اجلرمية دون
التبليغ عنها وتوفري عذر ُم ْعف ملن يبلغ عنها ب�رشوط.
 - 66وذلك بالرغم من أن املعاهدات الدولية تستعمل مصطلح تهريب املهاجرين مثال وهي يف نظرنا ترجمة معيبة ملصطلح « »traiteالذي يستعمل بالنسبة لألشخاص الذي
يقابله مصطلح « »contrebandeالذي يستعمل للبضائع واألشياء.
 - 67املك ِّمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية اعتُمد و ُعرض للتوقيع والتصديق واالنضامم مبوجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  25الدورة
الخامسة والخمسون املؤرخ يف  15ترشين الثاين/نوفمرب2000
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وقد متيز التعريف الذي تبناه امل�رشوع لتهريب املهاجرين ب�أنه ال يطال فقط دخول املهاجرين �إىل الرتاب
الوطني بطريقة ال م�رشوعة بل ين�صب �أي�ضا على حالة مغادرتهم للرتاب الوطني بطريق ال م�رشوعة.
مالحظة :
�إن العقوبة املقررة يف الف�صل  231/25املتعلق بعدم التبليغ عن جرمية تهريب املهاجرين �أو ال�رشوع فيها
تبدو قا�سية �إن �أُخذت على �إطالقها ،وذلك لأنه لي�س من ال�سهل على �أي �شخ�ص يعلم بوجود �شبكة لتهريب
املهاجرين �أن يقوم بالتبليغ عنها .فقد يكون يف ذلك التبليغ خطر على حياته.

المستجدات المتعلقة بالعقوبة
�إن امل�ستجدات التي جاء بها امل�رشوع يف مو�ضوع العقوبة ذات �صلة مبو�ضوع بالغ الأهمية يتعلق بو�ضعية
االكتظاظ التي تعاين منها ال�سجون ببلدنا .وقد انتهت الدرا�سة التي قام بها املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان
حول و�ضعية ال�سجون �إىل �أن هناك ا�ستعماال مبالغا فيه للعقوبة ال�سالبة للحرية .وقد ات�ضح من الدرا�سة �أن
هناك ا�ستعماال مفرطا للعقوبة ال�سالبة للحرية يف بلدنا مقرونا ببطء يف املحاكمات وعدم تطبيق املقت�ضيات
القانونية املتعلقة بالإفراج املقيد ب�رشوط (ف� 622 .إىل  632م�سطرة جنائية) وعدم تفعيل م�سطرة ال�صلح
املقررة يف املادة  41من امل�سطرة اجلنائية وعدم وجود نواب وكالء امللك متخ�ص�صني يف ق�ضاء الأحداث
رغم وجود تلك امل�ؤ�س�سة يف قانون امل�سطرة اجلنائية وعدم احرتام مقت�ضيات املادة  /134ق.م.ج .املتعلقة
بالأ�شخا�ص امل�صابني بخلل عقلي مع قلة الأطباء املخت�صني يف الطب العقلي والنف�سي لكي يتي�رس تتبع
و�ضعهم ال�صحي وعدم ت�سليم الأحداث لوالديهم .وهذه القائمة لي�ست ح�رصية .والنتيجة التي ن�صل �إليها
هي �أن لدينا ن�سبة مرتفعة جدا من ال�سجناء باملقارنة مع عدد �سكان املغرب (� 200سجني لكل 100000
ن�سمة) .وهذه الن�سبة تنزل �إىل الن�صف يف فرن�سا مثال و�إىل �أقل من الربع يف بلدان �أخرى .68ومما ُيعقد
الأمر هو �أن حوايل  % 40من ال�سجناء يف املعتاد هم من املعتقلني االحتياطيني .وبطبيعة احلال ،ف�إن
مع�ضلة اكتظاظ ال�سجون ال ميكن �أن حتلها فقط تعديالت القانون اجلنائي ،لأنها تتميز بتعقيد بالغ له عالقة
بالأو�ضاع االجتماعية عموما وبكرثة الق�ضايا �أمام املحاكم وقلة الق�ضاة وبعقليتهم وعدم �إعمال املرجعيات
ذات ال�صلة بعلم الإجرام وعلم ال�سجون .بيد �أن مراجعة بع�ض مقت�ضيات القانون اجلنائي ميكن �أن ت�ساعد
على التخفيف من اكتظاظ امل�ؤ�س�سات ال�سجنية .ومن هذا املنطلق تبنى امل�رشوع بع�ض التعديالت التي لها
داللة وا�ضحة يف هذا االجتاه وهي كالتايل:
 - 68حسب إحصائيات  2011التي جاءت يف« :العقوبات البديلة» سلسلة املساهمة يف النقاش العمومي ،رقم  - 5املجلس الوطني لحقوق اإلنسان .
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 )1حذف عقوبة االعتقال يف املخالفات واالكتفاء فيها بالغرامة فقط:
ين�ص الف�صل  /18ق.ج .احلايل على ما يلي:
"العقوبات ال�ضبطية الأ�صلية هي- 1:االعتقال ملدة تقل عن �شهر؛ - 2الغرامة من  30درهم �إىل 1200
درهم".
وقد حذفت عقوبة االعتقال من هذا املقت�ضى (ف ،)18 .وهذه م�س�ألة �إيجابية و�إن كانت يف الواقع العملي
ال تغري كثريا من الو�ضع ال�سابق لأن االعتقال ال ُيلج�أ �إليه حاليا �إال ناذرا يف املخالفات .ومن مت� ،سي�صبح
االعتقال غري ممكن يف املخالفات �إذا مت تبني هذا املقت�ضى بالفعل .وهو توجه يتعني تثمينه.
� )1إمكانية متديد �إيقاف التنفيذ للجنايات التي ُيحكم فيها بال�سجن ملدة تقل عن � 10سنوات (ف.
 .)55هذا �أي�ضا تعديل �إيجابي مهم لأن �إيقاف التنفيذ كان مق�صورا على امليدان اجلنحي (ف55 .
ق.ج� .).أ�ضيفت �إىل الف�صل  55ق.ج .احلايل فقرة تق�ضي ب�أن ب�إمكان القا�ضي �إيقاف تنفيذ العقوبة حتى
يف اجلنايات .وذلك يف حالة احلكم بعقوبة �سجنية ال تتجاوز � 10سنوات �إذا مل يكن املتهم قد �أُدين �سابقا
من �أجل ارتكاب جناية �أو جنحة .بيد �أن �إيقاف التنفيذ هنا ال يكون �سوى جزئيا �إذ ين�صب فقط على ن�صف
العقوبة ال�سجنية املحكوم بها .وميكن الت�سا�ؤل هنا هل هناك فائدة حقيقية من هذا التعديل على م�ستوى
�إ�صالح املُ َدان؟ لأن م�ؤ�س�سة �إيقاف التنفيذ يف اجلنح املق�صود منها عدم تنفيذ العقوبة �أ�صال وتركها �سيفا
م�سلطا على املدان مدة خم�س �سنوات لت�شجيعه على مراجعة �سلوكه الإجرامي� .أما �إيقاف التنفيذ بالن�سبة
لن�صف العقوبة فقط ،ميكن �أال يتحقق معه هذا الهدف لأن املدان �سوف ي�سجن مدة معينة قبل بدء �إيقاف
تنفيذ بقية العقوبة مع ما هو معلوم من ت�أثري �سلبي لل�سجن على نزالئه .ويبقى �أن هذا املقت�ضى قد ق�صد منه
يف الغالب امل�ساهمة يف التخفيف من اكتظاظ ال�سجون.
 )2تطلب توفر �شكاية و�إمكانية التنازل عنها بعد رفعها يف جرمية الت�سبب عمدا يف الإ�رضار مبال الغري
الذي مل ترتتب عنه خ�سارة تفوق  10000درهم (ف .)596/1 .هذا �أي�ضا مقت�ضى مهم علما ب�أن �أغلب
الق�ضايا املتعلقة بجرائم الأموال يف املغرب مثل ال�رسقة تتعلق مببالغ زهيدة ال ت�ستحق �أن تعر�ض على املحاكم
�أ�صال .عالوة على �أن �إعطاء فر�صة لل�ضحية لعدم اللجوء �إىل الق�ضاء �أو التنازل عن ال�شكاية له ما يربره من
زوايا متعددة� ،أهمها جتنيب اجلاين �سلبيات العقوبة ال�سالبة للحرية ق�صرية املدة وامل�ساهمة يف التقليل من
اكتظاظ ال�سجون.

العقوبات البديلة
�إنها بديلة للعقوبة احلب�سية ق�صرية املدة ،وهو ما يفر�ض الإ�شارة �إىل �أ�سباب نزولها .فمن املعروف �أن �أغلب
العقوبات ال�سالبة للحرية عقوبات ق�صرية املدة ال تتجاوز ب�ضعة �أ�شهر .ومن املعلوم �أي�ضا �أن العقوبات التي
تقل مدتها عن �ستة �أ�شهر ي�صعب خالل تنفيذها تطبيق �أي برنامج �إ�صالحي جدي ،مثل تدريب ال�سجني
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على تعلم مهنة معينة �أو تعليمه ،فهي ال حتقق الهدف من العقوبة الذي هو مبدئيا �إ�صالح ال�سجني و�إعادة
�إدماجه يف املجتمع .وعالوة على ذلك ف�إن اللجوء املبالغ فيه من قبل الق�ضاة �إىل االعتقال االحتياطي يرتتب
عنه �أن هناك �رشيحة وا�سعة من ال�سجناء توجد يف و�ضعية انتظار لكي تتم حماكمتها ،وكثريا ما تتم تربئة
جزء منها على الأقل � .69إن العقوبات البديلة من جملة الو�سائل التي تهدف �إىل تقلي�ص اكتظاظ ال�سجون
ومن جملة الو�سائل التي ت�ساهم يف �إ�صالح اجلناة من زاويتني :االوىل هي جتنيبهم م�ساوئ العقوبة احلب�سية
والثانية تتمثل يف قيامها يف حد ذاتها بدور �إ�صالحي .ومن املعلوم �أن تو�صيات كافة الهيئات املهتمة
بالقانون اجلنائي وال�سيا�سة اجلنائية دعت �إىل تبني العقوبات البديلة و�أن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان
وقبله املجل�س اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان قد اهتما ب�شكل مكثف مبو�ضوعها خا�صة على خلفية احلد من
اكتظاظ ال�سجون .70
عرف العقوبات البديلة وقرر �أن احلكم بها يكون يف اجلنح التي َيحكم
وبالرجوع �إىل امل�رشوع ،يت�ضح �أنه َّ
فيها القا�ضي بعقوبة �سالبة للحرية ال تتعدى �سنتني .ثم تبنى امل�رشوع ثالثة �أ�صناف من العقوبات البديلة هي:
العمل من �أجل املنفعة العامة؛
الغرامة اليومية؛
تقييد بع�ض احلقوق ف.35/2 .
ثم �إن امل�رشوع حدد القائمة احل�رصية للجرائم التي ال ميكن اللجوء فيها �إىل العقوبات البديلة ،وهذه اجلرائم
هي:
االختال�س والغدر والر�شوة وا�ستغالل النفوذ والإثراء غري امل�رشوع؛
االجتار غري امل�رشوع يف املخدرات وامل�ؤثرات العقلية؛
االجتار يف الأع�ضاء الب�رشية؛
تهريب املهاجرين؛
اال�ستغالل اجلن�سي للقا�رصين.
كل هذه �أمور �إيجابية ،لكن تبقى لدينا ت�سا�ؤالت ومالحظات:
 )1هل ا�ستوعبت قائمة العقوبات البديلة كل الأ�صناف املعروفة يف القانون املقارن التي ميكن �أن تكون
 - 69ال تفوتنا اإلشارة إىل أن مكوث شخص قيد االعتقال االحتياطي مدة زمنية طويلة قد يؤدي إىل الحكم عليه فقط بعقوبة تساوي املدة التي قضاها يف السجن ال ألنه
يستحقها فعال ولكن من باب تضامن القضاة مع القايض الذي قرر وضعه يف السجن خالل كل تلك املدة .وهي ظاهرة ا ُثارت االنتباه حتى يف بلدان أخرى مثل فرنسا .بل وقد
مييل بالحكم إىل خانة اإلدانة يف وضعية شك معقول يف عدم املسؤولية عن الجرم املرتكب .وواضح ما يف كل ذلك من حيف.
 - 70ميكن للمهتم باملوضوع أن يرجع إىل موقع املجلس الوطني لحقوق اإلنسان حيث توجد وثائق مدرجة تحت عنوان :العقوبات البديلة ،ليتعرف عىل جزئيات هذا االهتامم
البالغ ويك ّون فكرة محرتمة عن العقوبات البديلة.
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مفيدة يف بلدنا لتعوي�ض العقوبة ال�سالبة للحرية ق�صرية املدة؟ مثال ،ملاذا مل تن�ص على �إمكانية �إخ�ضاع
ال�شخ�ص الذي ثبتت م�س�ؤوليته ومتت �إدانته حلمل �سوار �إلكرتوين؟ ال �شك �أن الإمكانيات التقنية �أ�صبحت
تي�رس تلك املراقبة الإلكرتونية ب�سهولة حتى ولو تطلب الأمر حتميل املدان كليا �أو جزئيا نفقات تلك املراقبة.
لذا ،ف�إن املجل�س يو�صي ب�أن ت�ضاف �إىل قائمة العقوبات البديلة التي ن�ص عليها امل�رشوع العقوبة البديلة التي
تتمثل يف حمل ال�سوار الإلكرتوين.
 )2من جانب �آخر ،ف�إن االجتار يف املخدرات ال ينبغي �أن يتم ا�ستبعاده ب�صيغة العموم من �إمكانية احلكم
بعقوبة بديلة ،خا�صة بالن�سبة للأ�شخا�ص الذين يتاجرون �أحيانا يف مقادير هزيلة من املخدرات ،وهم يف
الواقع مدمنون ت�ستغلهم الع�صابات الإجرامية �أو �شبكات الإجرام املنظم وو�سطا�ؤها لت�سويق ب�ضاعتهم.
�ألي�س من الأجدى والأوىل �أن يحكم على مثل ه�ؤالء بعقوبة بديلة تتمثل يف اخل�ضوع لتدابري عالجية وهو
ما ين�ص عليه امل�رشوع يف ف .35/14/4 .وعليه نو�صي ب�إدخال بع�ض املرونة على عموم الن�ص املذكور
وال�سماح للقا�ضي باحلكم بعقوبة بديلة تتمثل يف اخل�ضوع لعالج �ضد الإدمان يف احلاالت التي يتبني فيها
�أن ذلك هو احلل الأمثل.
 )3حالة العود :من امل�ستح�سن �إ�ضفاء بع�ض املرونة بالن�سبة لعدم �إمكانية احلكم بالعقوبات البديلة يف
حالة العود ،ولو مرة واحدة مع تخويل القا�ضي �إعمال �سلطته التقديرية بخ�صو�ص �إعمال تلك املرونة
(ف .)35/1

عقوبة اإلعدام
يحتل مو�ضوع عقوبة الإعدام ال�صدارة يف ملف عالقة القانون اجلنائي بحقوق الإن�سان ومالءمة قانوننا
اجلنائي مع املعايري الدولية املتعارف عليها حاليا يف تلك احلقوق .و�إذا كان مو�ضوع �إلغاء عقوبة الإعدام
يبدو معقدا �أحيانا ف�إن ذلك التعقيد مفتعل �إىل حد مبالغ فيه ،دافعه هو مقاومة حتديث قانوننا اجلنائي.
والواقع �أن �إلغاء هذه العقوبة ي�شكل حاجة ملحة باعتبارها مرتك َز قانون جنائي لدولة دميقراطية ،خا�صة و�أن
بلدنا مل يعد ينفذها �أ�صال على اعتبار �أنها مل تعد ت�ساير فل�سفة العقوبة يف ع�رصنا احلا�رض.
النقط الأ�سا�سية يف عملية الرتافع عن �إلغاء عقوبة الإعدام:
لقد ُك ِتبت عن عقوبة الإعدام و�رضورة �إلغائها م�ؤلفات �ضخمة ووازنة وغنية .بع�ضها بحوث علمية موثقة
ومو�ضوعية وبع�ضها روايات �أو مذكرات ملحكوم عليهم بعقوبة الإعدام �أو �أقاربهم  .71ومن البديهي �أن
املقام ال يت�سع للخو�ض يف ا�ستعرا�ض املعلومات الغزيرة التي حفلت بها تلك امل�ساهمات القيمة .فاملق�صود
 - 71لعل أشهر تلك الروايات هي تلك التي كتبها فكتور هيجو سنة « )le Dernier Jour d’un Condamné( 1829آخر يوم ملحكوم عليه باإلعدام» .ومن أشهر املرافعات
ضد تلك العقوبة البحث املشرتك بني ألبري كامو وآرتور كويستلر «تأمالت حول عقوبة اإلعدام»  1957دار النرش كاملان ليفي.
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من الفقرات التالية هو ب�سط قائمة املرتكزات التي ميكن �أن يت�أ�س�س عليها �إلغاء عقوبة الإعدام ببلدنا برتكيز
�شديد وبنوع من االنتقائية.
 )1لقد �أ�صبحت عقوبة الإعدام �أحد املعايري الهامة لتقييم مدى ت�شبث الدول بحقوق الإن�سان ،والدليل
على ذلك ما يلي:
 )1تبني الأمم املتحدة منذ  15دجنرب  1989الربوتوكول االختياري من �أجل �إلغاء عقوبة الإعدام.
كما �أن كل جلان املعاهدات املعنية به وعلى ر�أ�سها جلنة العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية حتث
كافة الدول التي مل ت�صادق عليه �أن تفعل ذلك .وهذا ما ح�صل بالن�سبة للمغرب �أي�ضا .72
 )2كل املحاكم اجلنائية الدولية التي �أن�ش�أتها الأمم املتحدة �سواء كانت دولية مائة يف املائة (حمكمة
يوغ�سالفيا ال�سابقة ورواندا) �أو خمتلطة (�سرياليون ،كمبوديا) مل تن�ص قوانينها على عقوبة الإعدام
وذلك رغم فظاعة اجلرائم التي �أن�شئت من �أجل حماكمتها وهي الإبادة اجلماعية واجلرائم �ضد
الإن�سانية وجرائم احلرب.
 )5تدل �آخر الإح�صائيات املتوفرة على �أن �أكرث من ن�صف دول العامل �ألغت عقوبة الإعدام قانونيا
�أو فعليا ( .)de jure ou de factoكما �أن  108دول �ألغتها يف كافة اجلرائم و 7دول �ألغتها يف
جرائم احلق العام  infractions de droit communو�أبقت عليها يف اجلرائم الع�سكرية.
وهناك  28دولة حترتم فرتة وقف تنفيذ عقوبة الإعدام التي �أقرتها الأمم املتحدة. le moratoire
وبالتايل ف�إن العدد يتجاوز ثلثي دول العامل ( 144من �أ�صل .73 )193
 )8هناك انخفا�ض متزايد وم�ستمر يف العزوف عن احلكم بها وتنفيذها حتى يف الدول التي �أبقت
عليها (مثل الواليات املتحدة ،علما �أن الو�ضعية تختلف من والية �إىل والية و�أن بع�ض الواليات ال
تتبنى عقوبة الإعدام �أ�صال) .74
 )26االحتاد الأوربي وهو �أحد �أهم ال�رشكاء االقت�صاديني مل يعد يقبل يف رحابه �أية دولة �أوربية مل تلغ
عقوبة الإعدام� .أي �أن �إلغاء عقوبة الإعدام �أ�صبح �رشطا جوهريا للع�ضوية فيه .75
 )27الد�ستور املغربي ين�ص على احلق يف احلياة (ف 20 .د.).
 )2مل يعد املغرب ينفذ عقوبة الإعدام منذ  .76 1993ومل ينفذها حتى يف �أحداث خطرية جدا مثل العملية
الإرهابية التي وقعت بتاريخ � 28أبريل  2011مبراك�ش ،وتلك التي عرفتها مدينة الدار البي�ضاء بتاريخ 16
مايو  .2003وهذا توجه ح�ضاري حممود يف اجتاه �صيانة حق احلياة.
 CCPR/C/MAR/CO/6 04/11/2016 - 72ولجنة حقوق اإلنسان  CAT/C/MAR/CO/4 21/11/2011لجنة معاهدة حظر التعذيب
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/abolition-peine-mort/peine-mort.shtml - 73
 - 74نفس املرجع السابق.
 - 75جميع الدول املرشحة لالنخراط يف االتحاد األورويب صادقت عىل الربوتوكول السادس للمعاهدة األوروبية لحقوق اإلنسان وحتى قبل  1993املتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام
الذي أصبح رشطا أوليا رضوريا للولوج إىل حظرية االتحاد األورويبhttps://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/ .
/peine-de-mort/les-textes-internationaux-relatifs-a-la-peine-de-mort
 - 76تفصل بني آخر حكم باإلعدام وقع تنفيذه ومع أخر إعدام جرى قبله ما ينيف عن عرشين سنة.
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 )3يق�ضي املحكوم عليه بعقوبة الإعدام يف الواقع عقوبة �سجنية مل يحكم عليه بها.
� )4إن العقوبات اجلنائية تقع حتت طائلة التقادم.
 )5ي�ساند املجتمع املدين بقوة �إلغاء عقوبة الإعدام .وهناك ما ميكن نعته بن�ضج املجتمع املدين الذي ينا�ضل
من �أجل الإلغاء ،خا�صة يف �إطار حتالف ي�ضم حوايل ع�رش منظمات مدنية من جملتها منظمات حقوق
الإن�سان واملر�صد املغربي لل�سجون وجمعية هيئات املحامني باملغرب وفرع منظمة العفو الدولية باملغرب
و�شبكة الربملانيات والربملانيني من �أجل �إلغاء عقوبة الإعدام.
� )6أ�صدر �صاحب اجلاللة حممد ال�ساد�س عفوه على عدد من املحكوم عليهم بعقوبة الإعدام منذ توليه
عر�ش البالد� ،آخرها ،العفو عن  30حمكوما عليهم بالإعدام ،منهم امر�أة يف �صيف  ،2019وهو معطى له
قيمة رمزية ومعنوية ثمينة وذو داللة �إيجابية يف اجتاه �إلغاء عقوبة الإعدام.
� )7أو�صت هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة مب�صادقة املغرب على الربوتوكول الثاين للعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق
املدنية وال�سيا�سية .وقد كلف عاهل البالد املجل�س اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان ،الذي خلفه يف مهامه املجل�س
الوطني حلقوق الإن�سان ،بتفعيل كافة تو�صيات الهيئة ومن �ضمنها طبعا تلك املتعلقة ب�إلغاء عقوبة الإعدام.
وقد مت الرتكيز على �أهمية هذه التو�صية خالل املناظرة التي نظمها املجل�س اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان �سنة
 .2008وهنا يجب التذكري ب�أن تلك املناظرة تطرقت ملو�ضوع عقوبة الإعدام من عدة جوانب وخا�صة الأبعاد
الفل�سفية ،واالجتماعية ،والقانونية ،وتلك املتعلقة بعلم الإجرام .وقد متيزت املداخلة املتعلقة باجلانب الديني
التي تقدم بها عامل مقتدر بتطرقها جلوانب مهمة تفيد يف التفتح على املنظور امل�ساند للإلغاء.
 )8بالن�سبة لالعتبارات الفل�سفية واملنطقية ،تقوم عقوبة الإعدام على تناق�ض منطقي وهو حماربة القتل
بالقتل .ومن جهة ثانية وهذه حجة دامغة يف نظرنا �ضد عقوبة الإعدام وهي �أن تلك العقوبة ُيحكم بها
�أحيانا على �أ�شخا�ص �أبرياء نتيجة خط أ� ق�ضائي .ولي�ست الأخطاء الق�ضائية ظاهرة نادرة .77ومن البديهي �أن
ارتكاب خط�أ يف توقيع عقوبة غري عقوبة الإعدام ميكن الرتاجع عنه وتعوي�ض �ضحيته �إن اقت�ضى الأمر �أما �إذا
مت تنفيذ عقوبة الإعدام فال توجد �أدنى فر�صة للقيام بذلك .وقد د�أب فقهاء القانون اجلنائي على القول يف
هذا ال�سياق �إن �إفالت مائة جمرم من العقوبة خري من �إدانة بريء واحد.
 )9من الناحية االجتماعية ،تت�سم عقوبة الإعدام بعدم امل�ساواة يف تطبيقها .ذلك �أنها توقع عادة على
�أ�شخا�ص منتمني �إىل الطبقات الأكرث ه�شا�شة تدفعهم �أحيانا ظروفهم االجتماعية والثقافية �إىل ارتكاب
جرائم خطرية ،عالوة على �أن ه�ؤالء الأ�شخا�ص غالبا ما يتعذر عليهم �أداء �أتعاب م�ؤازرتهم مبا ميكن �أن يثبت
براءتهم �أو يو�ضح الظروف التي دفعتهم �إىل الوقوع يف حم�أة الإجرام.
 )10من زاوية علم الإجرام ،من الثابت �أن عقوبة الإعدام لي�ست رادعة ب�أي �شكل من الأ�شكال .وقد
�أثبتت الدرا�سات التي قام بها علماء الإجرام �أن ن�سبة اجلرمية ال عالقة لها (ارتفاعا �أو انخفا�ضا) بوجود �أو
- 77روبريت وألفريد إبيل كورديني« :األخطاء القضائية الكربى من العصور القدمية إىل يومنا» « » Les grandes erreurs judiciaires de l’antiquité à nos jours
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عدم وجود عقوبة الإعدام يف مدونة جنائية ما .والأهم من ذلك �أن ن�سبة اجلرمية مل ترتفع يف البلدان التي
�ألغت عقوبة الإعدام ب�سبب �إلغائها .وعالوة على ذلك ،ف�إن فكرة الردع مرتبطة بعلنية تنفيذ العقوبة .وقد
كان ذلك واردا وممار�سا يف عهود �سالفة حيث كانت عقوبة الإعدام تنفذ يف ال�ساحات العمومية ويع َلن عن
تاريخ و�ساعة تنفيذها ويحاط تنفيذها بطقو�س تزيد من ب�شاعتها يف مواكب تكاد تكون احتفالية ت�ؤجج
�أقبح و�أدنى و�أق�سى ما يف اجلمهور من غرائز .لكنها يف وقتنا الراهن ُت َنفَّذ عادة يف �رسية تامة .وغالبا ما يتم
ذلك يف مكان ال يرتاده اجلمهور ،قبيل الفجر ومبح�رض عدد قليل جدا من امل�س�ؤولني عن العدالة .كما �أنها
ال تنفذ �إال بعد مدة طويلة من احلكم بها ما عدا يف اجلرائم ال�سيا�سية املرتكبة على �إثر االنقالبات مثال.
وهو ما يطرح �أي�ضا م�شكل ممرات املوت " "les couloirs de la mortالتي يبقى فيها املدان بعقوبة
الإعدام يف حالة رعب ،ميكن �أن تنعت ب�أنها �أب�شع �أ�شكال التعذيب .وقد كتب عن ذلك �أدباء م�شهورون،
على ر�أ�سهم فيكتور هوجو و�ألبري كامي و �آرثري كوي�ستلر م�ؤلفات ت�صف الو�ضعية امل�أ�ساوية ملن ينتظر تنفيذ
عقوبة الإعدام يف �أية حلظة يف حقه .78ومن جهة �أخرى ،ي�ستفاد من درا�سات علم الإجرام �أن اجلرمية نتاج
ملجموعة من العوامل بع�ضها نف�سي و�آخر ع�ضوي واجتماعي وثقايف .لذا ف�إذا كان للمجتمع دوما وللثقافة
ال�سائدة دور يف �إفراز ال�سلوك الإجرامي فال يعقل �أن ُي�س�أل عنه اجلاين �إىل حد �سلبه �أغلى �شيء يتوفر عليه
الإن�سان وهو حياته .79ومن جهة �أخرى ،ف�إن مرتكبي اجلرائم اخلطرية جدا يظلون فئة قليلة من املجرمني.
من ثمة ،ف�إن �إمكانية تعوي�ض عقوبة الإعدام بعقوبة �أخف ال يكلف املجتمع ثمنا باهظا بل �إنه يجنبه احلكم
بعقوبة وح�شية.
 )11من الناحية الفل�سفية يالحظ �أن هناك تناق�ضا يف حماولة حماية احلياة بالق�ضاء عليها .كيف نعاقب على
القتل بالقتل؟ وبالن�سبة لفل�سفة العقوبة يف العلوم اجلنائية ،يالحظ �أن تلك الفل�سفة ترمي عموما �إىل �إ�صالح
اجلاين وت�أهيله ولي�س �إىل قمعه .وهو م�سار حديث ي�صب يف اجتاه �أن�سنة القانون اجلنائي (.)humanisation
 )12من منظور ال�سيا�سة اجلنائية يالحظ �أن هناك ترددا يف بالدنا جتاه الإلغاء �أو عدم الإلغاء .وقد عرفت
بالدنا فرتات مت فيها �إعطاء وعود على امل�ستويات احلكومية (وزير عدل �سابق) ب�أننا �سائرون يف اجتاه
الإلغاء .80ال �شك �أن احلوار حول املو�ضوع مهم ولكنه قد طال .والإلغاء التدريجي له مزاياه ،لكنه ال ينبغي
�أن يطول وال �أن ين�سى هدفه الأ�سا�سي وهو الإلغاء.

 - 78فيكتور هيكو «آخر يوم ملحكوم عليه باإلعدام» ()Le dernier jour d’un condamné
وألبري كاميس وأرتور كوستلر« :تأمالت حول عقوبة اإلعدام» ()Réflexions sur la peine de mort
 - 79محمد عياط «جرمية ومجتمع» ،مطبعة النجاح الجديدة 1996
 - 80إن وزير العدل املذكور هو املرحوم محمد النارصي .رصح بذلك يف معرض الجواب عىل سؤال طرح عليه يف الربملان يوم  11نونرب ( .2010ورد ذكره يف « Ne touchez pas
 .»à Caïnوتجدر اإلشارة إىل أن املغرب عقد ندوة صحافية تحضريا للمؤمتر العاملي الثالث ضد عقوبة اإلعدام .وخالل الندوة رصح رئيس املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان
بوجود توافق يف الربملان حول رضورة إلغاء عقوبة اإلعدام عندما تتوفر الرشوط املالمئة .وكالة املغرب العريب لألنباء 23 ،يناير 2007
.cité dans Roger Hood and Carolyn Hoyle “The Death Penalty, A Worldwide Perspective” Oxford, New York, 208 p. 67
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ويف هذا ال�صدد ،يجدر بنا �أن نذكر ب�أن عقوبة الإعدام عندما مت �إلغا�ؤها يف فرن�سا كانت ن�سبة معار�ضي
�إلغائها ح�سب ا�ستطالعات الر�أي تفوق  60باملائة من الفرن�سيني .ومع ذلك مل ترتدد النخبة ال�سيا�سية يف
ت�أييد �إلغائها �آنذاك .ومنذ ذلك احلني مل يعد مو�ضوع �إلغاء عقوبة الإعدام ذا قيمة بالن�سبة للفرن�سيني ،اللهم
�إال �إذا تعلق الأمر باملطالبة ب�إلغائها يف بقاع �أخرى من املعمور .وعالوة على ذلك ،ف�إن عدد اجلرائم مل يرتفع
لأن عقوبة الإعدام حذفت من القانون اجلنائي الفرن�سي.
ويف رواندا التي اختارت �إلغاء عقوبة الإعدام ،يجدر بنا �أن نت�ساءل� :أمل يكن من حق �شعب هذا البلد الذي
مزقته ويالت حرب �أهلية طاحنة ووح�شية مذابح الإبادة اجلماعية واجلرائم �ضد الإن�سانية �أن يت�شبث بت�شنج
وعناد بعقوبة الإعدام؟ فلماذا تخل�ص منها �إذن؟ لأن هناك نخبة نرية تقوده وقد اختارت ل�شعبها احلياة ال
املوت وتخل�صت بذلك من �أب�شع رموز الوح�شية يف مدونتها اجلنائية وهي عقوبة الإعدام.
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نف�س الأمر ميكن �أن يقال عن كوت ديفوار التي �ألغت عقوبة الإعدام رغم م�آ�سي احلرب الأهلية التي عرفتها
خالل �سنتي  2011و 2012وبعدهما.
ويف هذا ال�صدد يالحظ �أن جتربة اململكة املتحدة تبدو مهمة وجد معربة .لقد قامت اململكة املتحدة ب�إلغاء
عقوبة الإعدام �سنة  1965ب�صفة م�ؤقتة على �أن يعود الربملان لتقييم الو�ضع بعد خم�س �سنوات يف �أفق
الرتاجع عن الإلغاء �أو تكري�سه .وبعد مرور �أزيد من ن�صف قرن على التجربة مل يحدث باململكة املتحدة ما
يقت�ضي الرتاجع عن الإلغاء.

خالصة
التوصيات

مذكرة متعلقة بمشروع القانون رقم 10.16

الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي

انطالقا من التحليالت ال�سابقة نو�صي بتعديل �أو تتميم م�رشوع القانون رقم  10.16الذي يق�ضي بتغيري
وتتميم جمموعة القانون اجلنائي كما يلي:

تو�صية عامة
نو�صي بتق�سيم قائمة اجلرائم التي وردت يف الكتاب الثالث من مدونة القانون اجلنائي �إىل �شق �أول يتعلق
ب"اجلرائم التي مت�س بال�سري العادي �أو ال�صحيح للم�ؤ�س�سات الد�ستورية" و�شق ثان يتعلق ب"اجلرائم التي مت�س
باحلقوق واحلريات الأ�سا�سية للمواطنني" .
كما نو�صي مبراجعة اجلنايات واجلنح �ضد �أمن الدولة من خالل تدقيق عنا�رصها التكوينية و�أركانها مراعاة
ملبد�أ ال�رشعية ،وتفاديا لكل �سوء تف�سري �أو تطبيق ،ال�شيء الذي يقت�ضي تعديل الف�صل  206وت�ضييق نطاق
تطبيقه حتى ال ي�رسي �إال على احلاالت الأ�شد خطورة واملحددة عنا�رصها بدقة مبقت�ضى القانون.
ونو�صي يف نف�س ال�سياق ب�إ�ضافة مقت�ضيات خا�صة بالتحري�ض على ارتكاب جناية �أو جنحة �أو فعل يعاقب
عليه القانون ،وال�سيما التحري�ض على العنف مهما كان نوعه وعلى الكراهية والتمييز ،مع حتديد عنا�رصه
بكيفية �رصيحة ودقيقة بحيث ي�شمل �أفعال الدعاية ،والت�أثري والتهديد وال�ضغط ،والن�ص على احلاالت التي
ي�ساعد فيها �شخ�ص على ارتكاب جناية �أو جنحة �أو يدفع �إليه �أو ي�شجع عليه.
ونقرتح �إ�ضافة ف�صل خا�ص بالعنف باملجال العمومي والتحري�ض عليه يف �سياق التظاهر �أو امل�س بالنظام العام ،عندما
يكون هذا العنف خطريا وغري متنا�سب ،مع احلر�ص على �أن يكون مفهوم العنف عاما من حيث �آثاره بحيث ي�شمل
حاالت امل�س بال�سالمة البدنية �أو املعنوية �أو النف�سية للفرد �أو مبلكيته و�أمانه.
ومن جانب �آخر ،يو�صي املجل�س ب�إيالء ما يكفي من االهتمام للغة امل�ستعملة يف ن�ص القانون اجلنائي
وعناوينه وتبويبه .ونو�صي يف هذا الإطار با�ستبدال عنوان "انتهاك الآداب" بعنوان �أكرث تنا�سبا مع امل�ضامني
الواقعة حتته هو "حماية احلريات ال�شخ�صية".
ويف نف�س �سياق الأفعال الواقعة حتت هذا العنوان ،يرى املجل�س �أن �رشعية العالقات اجلن�سية بني الرا�شدين ينبغي �أن
تكون مقرونة ح�رصا بالرتا�ضي� .إذ �أنه مل يعد من امل�ست�ساغ التدخل يف احلريات ال�شخ�صية للأفراد ،ما دامت ت�رصفاتهم التي
يرت�ضونها لأنف�سهم بكل حرية ال تلحق �أي �رضر بالغري .ومن الوا�ضح �أن �ش�أن اعتبار الر�ضا حجر الزاوية يف العالقات
اجلن�سية �أن ي�سمح بالنظر �إىل املو�ضوع نظرة مو�ضوعية وعادية ،و�أن ي�ساهم يف عقلنة نظامنا الق�ضائي واجتهادنا
الق�ضائي� ،إذ يجنبه معاقبة من ال مي�سون بالنظام العام �أو اخلا�ص وال يلحقون ال�رضر ب�أحد.
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لذلك ف�إن املجل�س ال ي�سعه �إال �أن يو�صي برفع التجرمي عن جميع العالقات اجلن�سية الر�ضائية مع جترمي االغت�صاب
الزوجي حيث ينتفي عن�رص الر�ضا ،وحيث تت�أذى ال�ضحية يف �شخ�صها.
ويف املقابل ،ف�إن املجل�س يو�صي بت�شديد العقوبات يف حاالت االغت�صاب �أو زنا املحارم ،خا�صة عندما
يتعلق الأمر ب�أطفال دون �سن الر�شد �أو غري قادرين على التعبري عن الر�ضا ،حتى يت�أتى و�ضع حد لاللتبا�س
والإفالت من العقاب اللذين يقرتنان عادة بهذه احلاالت.

جرمية التعذيب وغريها من �رضوب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة
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نو�صي مبا يلي:
تو�سيع نطاق هذه اجلرمية لت�شمل� ،إىل جانب التعذيب� ،سوء املعاملة واملعاملة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو
املهينة؛
الن�ص على م�س�ؤولية الر�ؤ�ساء عن اجلرائم التي يرتكبها مر�ؤو�سوهم ان�سجاما مع مقت�ضيات معاهدة مكافحة
التعذيب واملعايري الدولية لذلك التجرمي (املادة  2/3من املعاهدة)؛
الن�ص على �أن الأوامر ال�صادرة عن الر�ؤ�ساء الرتكاب جرمية التعذيب ال تنفي م�س�ؤولية املر�ؤو�س الذي
يطيعها ان�سجاما مع مقت�ضيات معاهدة مكافحة التعذيب واملعايري الدولية لذلك التجرمي (املادة  4/1و 2/3
من املعاهدة)؛
تبني عدم تقادم جرمية التعذيب وذلك اعتبارا للخطورة البالغة لهذه اجلرمية وان�سجاما مع التو�صية التي
وجهتها جلنة معاهدة مناه�ضة التعذيب للمملكة املغربية؛
�إ�ضافة ن�ص يجرم التعذيب عندما يكون مرتكبا من طرف اخلوا�ص.

الإبادة اجلماعية واجلرائم �ضد الإن�سانية وجرائم احلرب
نو�صي باعتماد ال�صيغ الواردة يف االتفاقيات واملعاهدات الدولية ذات ال�صلة يف تعريف هذه اجلرائم وحتديد
عنا�رصها التكوينية.
كما نو�صي بالن�ص ال�رصيح على عدم تقادمها.
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االختفاء الق�رسي
نو�صي ب�أن يجرم امل�رشوع االختفاء الق�رسي الذي يرتكبه اخلوا�ص دون تدخل من �أعوان الدولة (ان�سجاما مع ما
يتطلبه منطقيا االلتزام مبقت�ضيات املادة  3من معاهدة الأمم املتحدة املتعلقة باالختفاء الق�رسي وان�سجاما مع
الواجب امللقى على عاتق الدولة املتعلق بحماية �أمن �سالمة مواطنيها ومن يخ�ضع لواليتها) .وميكن �أن
ُي�صاغ الف�صل كما يلي "يعاقب �أي�ضا على االختفاء الق�رسي �إذا ارتكبه �أ�شخا�ص �أو جمموعات من الأفراد يت�رصفون
دون �إذن �أو دعم �أو موافقة من الدولة".
نو�صي ب�أن ي�ضاف �إىل الفقرة  1من الف�صل  231/13التي تن�ص على ما يلي�..." :إذا �أطلق �رساح ال�شخ�ص
املختفي ق�رسيا وهو يتمتع ب�صحة جيدة قبل م�ضي �أقل من خم�سة �أيام من يوم االعتقال �أو االحتجاز �أو
االختطاف ف�إن العقوبة هي� "...أن ت�ضاف �إليها العبارة التالية " :ومل يكن قد مت تعذيبه �أو االعتداء عليه جن�سيا".
نو�صي ب�أن يتم الن�ص على م�س�ؤولية الرئي�س عن االختفاء الق�رسي الذي يرتكبه مر�ؤو�سه (بال�رشوط التي حتددها
املادة  6من معاهدة الأمم املتحدة املتعلقة باحلماية من االختفاء الق�رسي).
نو�صي ب�أن يتم الن�ص على �أن الأوامر ال�صادرة عن الرئي�س الرتكاب االختفاء الق�رسي ال تنفي م�س�ؤولية
املر�ؤو�س الذي يطيع تلك الأوامر (املادة  3.3من املعاهدة).
وميكن يف هذا املعر�ض تبني ن�ص املادة  6من معاهدة الأمم املتحدة املتعلقة باحلماية من االختفاء الق�رسي
الذي يق�ضي ب�أنه:
"ال يجوز التذرع ب�أي �أمر �أو تعليمات �صادرة من �سلطة عامة �أو مدنية �أو ع�سكرية �أو غريها لتربير جرمية االختفاء
الق�رسي( ".وهي �صياغة وا�ضحة متوافقة مع متطلبات مبد�أ ال�رشعية ،ميكن تبنيها كما هي).
جترم وتعاقب على االختفاء
نو�صي ب�أن ين�ص
ّ
امل�رشع على القاعدة ال�سالفة الذكر �ضمن املقت�ضيات التي ّ
الق�رسي عو�ض االقت�صار على الإحالة ال�رصيحة �أو ال�ضمنية على الف�صل .124

الإجها�ض
نو�صي ب�أن يتم التمييز بني الإجها�ض وبني و�ضع احلد الطبي للحمل .ففي احلالة الأوىل تكون احلامل �ضحية
ب�سبب عنف يقع عليها �أو �إجها�ض �رسي ال يلتزم بال�ضوابط القانونية التي حتمي �صحتها و�سالمتها .ويف
احلالة الثانية يكون قرارا تتخذه ال�سيدة احلامل اعتبارا لظروف خا�صة جتيزه كما يحددها القانون.
نو�صي باالنطالق من املفهوم ال�شمويل ملدلول ال�صحة لتجرمي الإجها�ض كما �أقرته املنظمة العاملية لل�صحة الذي يطال
كال من ال�صحة الع�ضوية وال�صحة النف�سية واالجتماعية.
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نو�صي مبنح احلامل حق و�ضع حد حلملها عندما يكون يف ا�ستمراره تهديدا ل�صحتها النف�سية.
نو�صي �أن يحاط و�ضع احلد الطبي للحمل ب�ضمانات لكي يتم يف ظروف ت�أخذ خطورته بعني االعتبار وت� ّؤمن ال�سالمة
ال�صحية للحامل وتتجلى تلك ال�رشوط فيما يلي:
�أال يتم و�ضع احلد الطبي للحمل �إال بعد ا�ستقبال احلامل التي ترغب يف و�ضع حد حلملها من طرف طبيب
خمت�ص؛
�أن يبني الطبيب خالل مقابلته مع احلامل التي ترغب يف و�ضع حد حلملها املخاطر وامل�ضاعفات املحتملة
التي ميكن �أن تنتج عنه؛
�أن متنح احلامل التي ترغب يف و�ضع حد حلملها مهلة معقولة للتفكري يف اللجوء �إليه �أو الرتاجع عن ذلك؛
�أن ي�سمح القانون للطبيب الذي ال يرغب يف القيام بعملية و�ضع حد للحمل ب�أن ميتنع عن القيام بتلك
العملية �إال يف حالة تعر�ض �صحة احلامل خلطر حمدق.
نو�صي فيما يتعلق بو�ضع حد حلمل ال�سيدة امل�صابة مبر�ض عقلي ب�أال ُيكتفَى ب�إذن زوجها وب�أن تُرتك للق�ضاء
فر�صة الت�أكد من �سالمة الو�ضع الذي �سوف يلج�أ فيه �إىل الإجها�ض (ف 453/2 .من امل�رشوع).
56

نو�صي يف حالة اللجوء �إىل الإجها�ض عندما يكون احلمل ناجتا عن االغت�صاب �أو عن �سفاح املحارم حذف
الفقرة  3من الف�صل  453التي ت�شرتط "�أن يتم الإدالء ب�شهادة ر�سمية تفيد فتح م�سطرة ق�ضائية ،ي�سلمها
الوكيل العام للملك املخت�ص بعد ت�أكده من جدية ال�شكاية".

انتهاك الآداب
نو�صي ب�إحلاق هذا الباب باجلرائم التي تقع على الأ�شخا�ص (لأن �ضحاياه هم �أوال وقبل كل �شيء ال�ضحايا املبا�رشون
لتلك اجلرائم).
نو�صي ب�إلغاء جترمي العالقات اجلن�سية بني الر�شداء عموما (ف� 489.إىل  493ق.ج .).ان�سجاما مع التو�صيات
املوجهة للمغرب من طرف جلنة حقوق الإن�سان وتو�صيات جمل�س حقوق الإن�سان.
نو�صي ب�رضورة جترمي االغت�صاب الزوجي (ان�سجاما مع تو�صيات جلنة حقوق الإن�سان وجلنة الق�ضاء على كل
�أنواع التمييز �ضد املر�أة ومع قبول املغرب نف�س التو�صية يف �إطار اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل الذي كان
مو�ضوعا له خالل �شهر مايو .)2017
نو�صي بتعديل تعريف االغت�صاب مبا يتنا�سب مع �أحدث تعريفاته يف القانون املقارن والقانون الدويل اجلنائي.
ويف هذا ال�صدد ميكن اال�ستئنا�س بتعريف االغت�صاب كما مت حتديده يف �أركان اجلرائم .81
وانطالقا من تلك الأركان ميكن تعريف االغت�صاب كما يلي:
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"االغت�صاب هو االعتداء على ج�سم �شخ�ص عن طريق �إيالج ع�ضو جن�سي يف �أي جزء من �أجزاء ج�سمه مهما كان
ذلك الإيالج طفيفا .وذلك با�ستعمال القوة �أو التهديد با�ستعمالها �أو بالق�رس ،من قبيل ما ينجم عن اخلوف من تعر�ض
�ضحية االعتداء �أو الغري للعنف �أو الإكراه �أو االحتجاز �أو اال�ضطهاد النف�سي �أو �إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة� ،أو با�ستغالل
82
حميط ق�رسي� ،أو يرتكب االعتداء على �شخ�ص يعجز عن التعبري عن ر�ضا حقيقي".
نو�صي ب�إ�ضافة �رشوط م�سطرية حت�صن �ضحية االغت�صاب من امل�س بكرامتها �أثناء املحاكمة .وذلك كما يلي:
 )1ينبغي �أال ي�سمح للمتهم بجرمية االغت�صاب �أثناء املحاكمة بالإ�شارة �إىل ما�ضي ال�ضحية (امل�شني بني
قو�سني) �أو التذرع به ملحاولة التمل�ص من امل�س�ؤولية عن ارتكاب اجلرمية؛
� )2إذا �أراد املتهم �أن يدفع بكون ال�ضحية املغت�صبة كانت را�ضية ومل يكرهها على املمار�سة اجلن�سية ،يجب
�أن يقدم ذلك الدفع يف جل�سة �رسية؛
 )3يتعني اللجوء دوما اىل �رسية اجلل�سات عند االقت�ضاء.
ونو�صي �أي�ضا بالن�ص على هذه امل�سطرة احلمائية بكل جزئياتها يف �صلب مدونة القانون اجلنائي مبا يف ذلك
�رضورة اللجوء �إىل �رسية اجلل�سات عند االقت�ضاء ،رغم �أن ذلك من�صو�ص عليه يف قانون امل�سطرة اجلنائية،
على �سبيل تذكري الق�ضاء مبا للمو�ضوع من �أهمية وح�سا�سية.

اجلرائم املتعلقة بالعبادات
نو�صي مبا يلي:
نو�صي ب�إعادة النظر من طرف امل�رشع يف �صياغة الف�صل  220من القانون اجلنائي اجلاري به العمل وذلك
ب:
�أوال :حذف الفقرة الثانية من الف�صل.
ثانيا� :إ�ضافة تعديل للفقرة الأوىل من الف�صل بحيث ت�صاغ من جديد كما يلي:
"من ا�ستعمل العنف �أو التهديد لإكراه �شخ�ص �أو �أكرث على اعتناق دين معني �أو مبا�رشة عبادة ما �أو على ح�ضورها
�أو ملنعهم من ذلك ،يعاقب باحلب�س من �ستة �أ�شهر �إىل ثالث �سنوات وغرامة من مائتني �إىل خم�س مائة درهم".
كما نو�صي بحذف الف�صل  222ق.ج.

 - 81وهو املستند الذي تم اعتامده من طرف جمعية الدول األطراف يف نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية يف دورتها األوىل املنعقدة يف نيويورك من  3إىل  10شتنرب
 2002لتبيان األركان التي تتكون منها كل جرمية تنص عليها معاهدة روما.
 - 82يالحظ أن الصيغة املقرتحة تجعل االغتصاب ممكنا يف حق كل من يتم االعتداء عىل حرمته الجسدية بالشكل املبني يف املنت سواء أكان امرأة أو رجال.
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مكافحة الإجرام املنظم
نو�صي بحذف الف�صل  298من امل�رشوع (يرجع يف تربير ذلك للتحليل الوارد يف ن�ص املذكرة �سابقا).

تهريب املهاجرين
نو�صي ب�إعادة النظر يف العقوبة التي ين�ص عليها الف�صل  231/25املتعلق بعدم التبليغ عن جرمية تهريب
املهاجرين �أو ال�رشوع فيها (يرجع يف تربير ذلك للتحليل الوارد يف ن�ص املذكرة �سابقا).

العقوبات البديلة
58

نو�صي بتبني العقوبة البديلة التي تتمثل يف حمل �سوار �إلكرتوين (يرجع يف تربير ذلك للتحليل الوارد يف ن�ص
املذكرة �سابقا).
نو�صي مبراجعة الف�صل  35/3بعدم �إق�صاء االجتار يف املخدرات ب�صيغة العموم من �إمكانية احلكم بعقوبة بديلة
وال�سماح للقا�ضي باحلكم بعقوبة بديلة تتمثل يف اخل�ضوع لعالج �ضد الإدمان يف احلاالت التي يتبني فيها
�أن ذلك هو احلل الأمثل.
نو�صي ب�إ�ضافة بع�ض املرونة على عدم �إمكانية احلكم بالعقوبة البديلة يف حالة العود بتخويل القا�ضي �إعمال
�سلطته التقديرية بخ�صو�ص اللجوء �أو عدم اللجوء �إىل تلك املرونة (ف .)35/1

عقوبة الإعدام
نو�صي بالإلغاء الالم�رشوط لعقوبة الإعدام.

جدول توضيحي
لمذكرة المجلس
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املقت�ضى
عنوان في الجنايات والجنح ضد أمن
الدولة وهو عنوان الباب األول من الكتاب
الثالث

المتعلق

بالجرائم

المختلفة

وعقوباتها.

إضافة مقتضى جديد يتعلق بالعنف
بالفضاء العمومي

مربر التو�صيتني:
الرتكيز على د�ستورية دواليب الدولة وا�ستبعاد املفهوم املجرد
املتمثل يف �أمن الدولة الذي يوحي ب�أن للدولة م�صالح جديرة
باحلماية تختلف عن م�صالح جمموع املواطنني.
�سند التو�صيتني:
�رضورة ان�سجام �صياغة القانون اجلنائي �شكال وحمتوى مع تعميق
التوجه الدميوقراطي للمغرب؛
ُ
نف�س التو�صية وردت يف الدرا�سة التي �أعدت للمجل�س
اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان من طرف الدكتور حممد العلمي
امل�شي�شي؛
احرتام مبادئ ال�رشعية وال�رضورة والتنا�سب.
التو�صيتان:
 - 1تغيري العنوان كالتايل:
اجلرائم التي تخل بال�سري العادي (�أو ال�صحيح) للم�ؤ�س�سات
الد�ستورية� ،أو اجلرائم التي تخل ب�سري امل�ؤ�س�سات الد�ستورية.
 - 2تغيري �صياغة الف�صل  206يف اجتاه تدقيق العنا�رص التكوينية
جلرمية امل�س بال�سالمة الداخلية للدولة و�صورها.
مربر التو�صية:
تنامي ظاهرة التظاهر يف ال�شارع العمومي.
تزايد احتماالت وقوع العنف واال�ستفزاز يف �سياقها.
�سند التو�صية:
الد�ستور.
التزامات املغرب الدولية.
احرتام مبد أ� ال�رشعية ،ال جرمية وال عقوبة �إال بن�ص.
التو�صية :
�إ�ضافة ف�صل خا�ص بالعنف العمومي والتحري�ض عليه يف �سياق
التظاهر �أو امل�س بالنظام العام ،عندما يكون هذا العنف خطريا وغري
متنا�سب ،مع احلر�ص على �أن يكون مفهوم العنف عاما من حيث
�آثاره بحيث ي�شمل حاالت امل�س بال�سالمة البدنية �أو املعنوية �أو
النف�سية للفرد �أو مبلكيته و�أمانه.
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إضافة مقتضى جديد يتعلق بالتحريض

مربر التو�صية:
تنامي و�سائل التحري�ض و�إمكانياته و�أوجهه
خطورة ممار�سات التحري�ض على العنف والكراهية والتمييز
�سند التو�صية:
الد�ستور
التزامات املغرب الدولية
مراعاة مبد�أ ال�رشعية
التو�صية:
�إ�ضافة مقت�ضيات خا�صة بالتحري�ض على ارتكاب جناية �أو جنحة
�أو فعل يعاقب عليه القانون ،وال�سيما التحري�ض على العنف ،مهما
كان نوعه ،وعلى الكراهية والتمييز ،مع حتديد عنا�رصه بكيفية
�رصيحة ودقيقة بحيث ي�شمل �أفعال الدعاية ،والت�أثري ،والتهديد
وال�ضغط ،والن�ص على احلاالت التي ي�ساعد فيها �شخ�ص على
ارتكاب جناية �أو جنحة �أو يدفع �إليه �أو ي�شجع عليه.

إضافة مقتضى جديد بشأن معاقبة

مربر التو�صية:
اخلطورة البالغة جلرمية التعذيب
و�رضورة تقوية �آليات مكافحة �إفالت مرتكبيها من العقاب
وكون التعذيب غالبا ما يرتكب من طرف مر�ؤو�س حتت الرقابة
الفعلية لرئي�س �أو من يقوم مقامه.
�سند التو�صية:
تطور القانون اجلنائي يف مو�ضوع التعذيب منذ تبني معاهدة
نيويورك  1984حول جرمية التعذيب (مع ت�رصف يف ال�صياغة
واحتفاظ بامل�ضمون)
م�ضمون املعاهدة وخا�صة املواد  1و 2و4
�صياغة وم�ضمون معاهدة حظر االختفاء الق�رسي
م�س�ؤولية الرئي�س عن اجلرائم الدولية التي تعاقب عليها �أنظمة
املحاكم اجلنائية الدولية
املقرتح:
" )1يعاقب بنف�س العقوبة املتعلقة بجرمية التعذيب (ويحال على
الف�صل املتعلق بتلك اجلرمية):
�أ) الرئي�س الذي كان على علم ب�أن �أحد مر�ؤو�سيه ممن يعملون حتت
�إمرته ورقابته الفعليتني قد ارتكب �أو كان على و�شك ارتكاب
التعذيب� ،أو تعمد �إغفال معلومات كانت تدل على ذلك بو�ضوح؛

على

العنف،

مهما

كانت

أنواعه،

والكراهية والتمييز
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ب) �أو كان ميار�س م�س�ؤوليته ورقابته الفعليتني على الأن�شطة التي
ترتبط بها جرمية التعذيب؛
ج) ومع ذلك مل يتخذ كافة التدابري الالزمة واملعقولة التي كان
بو�سعه اتخاذها للحيلولة دون ارتكاب جرمية التعذيب �أو قمع
ارتكابها �أو عر�ض الأمر على ال�سلطات املخت�صة لأغرا�ض التحقيق
واملالحقة.
 )2لي�س يف هذه املقت�ضيات ما يخل بالقواعد التي تنطوي على
درجة �أعلى من امل�س�ؤولية الواجبة التطبيق مبقت�ضى القانون الدويل
على قائد ع�سكري �أو على �أي �شخ�ص يقوم فعال مقامه".
إضافة مقتضى جديد بشأن كون أوامر
الرئيس ال تشكل سببا من أسباب تبرير
ِ
الجريمة التي يرتكبها المرؤوس

إضافة مقتضى جديد بخصوص عدم
تقادم جريمة التعذيب

مربر التو�صية:
تقوية الرت�سانة القانونية �ضد الإفالت من عقاب جرمية التعذيب
حت�سي�س املر�ؤو�سني بخطورتها وو�ضعهم �أمام م�س�ؤوليتهم عن
احرتام حقوق الإن�سان
عدم كفاية الن�ص العام املوجود حاليا بالقانون اجلنائي حول
�أ�سباب تربير اجلرمية وهو الف�صل .124
التو�صية:
"ال يجوز التذرع ب�أي �أمر �أو تعليمات �صادرة من �سلطة عامة
مدنية �أو ع�سكرية �أو غريها لتربير جرمية التعذيب".
مربر التو�صية:
اخلطورة البالغة جلرمية التعذيب كخرق حلق �أ�سا�سي من حقوق
الإن�سان ومكافحة الإفالت من عقابه؛
االن�سجام مع التو�صية التي وجهتها جلنة معاهدة حظر التعذيب
للمملكة املغربية.
التو�صية:
"جرمية التعذيب ال تتقادم"
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إضافة مقتضى جديد بشأن معاقبة

مربر التو�صية:
تعريف جرمية التعذيب يتطلب وجود عالقة بني مرتكب اجلرمية
وال�سلطة العمومية .واحلال �أن الأفعال املادية التي ت�شكل تعذيبا ينتج
عنها بالن�سبة لل�ضحية نف�س الأمل ونف�س الأ�رضار اجل�سدية والنف�سية
�سواء ارتكبها موظف عمومي �أو �شخ�ص ال عالقة له بالأجهزة
العمومية .لذا وجب جترمي تلك الأفعال التي تت�سم ب�صبغة وح�شية
عند ارتكابها من طرف اخلوا�ص.
�سند التو�صية:
(تفاديا للإطالة والتكرار ُيراجع فيها التحليل الوارد ب�ش�أنها يف
�صلب املذكرة مع امل�صادر)
التو�صية:
"يعاقب �أي�ضا كل من ي�ؤذي �شخ�صا �آخر بطريقة وح�شية بال�سجن
من خم�س �إىل خم�سة ع�رش �سنة".
مالحظة ميكن �أي�ضا �إدراج الأعمال الوح�شية يف �صلب الف�صل
يعرف التعذيب كما فعل امل�رشع الفرن�سي لكي تتم معاقبة
الذي ّ
من له عالقة بالدولة عن الأفعال التي ت�شكل تعذيبا (لتوفر العنا�رص
تكونها كاملة) ويعاقب عن نف�س تلك الأفعال بو�صفها �أفعاال
التي ّ
وح�شية بالن�سبة ملن يرتكبها دون �أن يكون موظفا عموميا �أو له
عالقة بالأجهزة الر�سمية .املادة  222/1من مدونة القانون اجلنائي
الفرن�سي.
Article 222-1
Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de
.quinze ans de réclusion criminelle
"يعاقب من يعذب �شخ�صا �أو يعامله معاملة وح�شية "...ح�سب
الرتجمة التي يتم التو�صل �إليها واالتفاق عليها.

إضافة مقتضى جديد خاص بجرائم اإلبادة

مربر التو�صية:
االن�سجام مع املقت�ضيات الدولية ذات ال�صلة
التو�صية:
تبني نف�س التعريفات والتحديدات الواردة يف الن�صو�ص الدولية
ذات ال�صلة

الخواص على ارتكاب إيذاء األشخاص
بطريقة وحشية تضاهي التعذيب
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االختفاء القسري

مربر التو�صية:
الإيذاء اجل�سدي �أو النف�سي الذي يتكون من نف�س الأفعال التي
تعترب اختفاء ق�رسيا فيما لو قام بها موظف عمومي �أو بدعم من
الدولة ينجم عنه نف�س الآثار اخلطرية بالن�سبة ل�سالمة �ضحيته عندما
يرتكبه �شخ�ص لي�س موظفا عموميا وال عالقة له ب�أجهزة الدولة.
�سند التو�صية:
م�صادر قانونية متعددة حتتاج �إىل تف�صيل/تفاديا للإطالة يرجع فيها
لن�ص املذكرة.
التو�صية:
"يعاقب �أي�ضا على االختفاء الق�رسي �إذا ارتكبه �أ�شخا�ص �أو
جمموعات من الأفراد يت�رصفون دون �إذن �أو دعم �أو موافقة من
الدولة"

إضافة مقتضى جديد بشأن مسؤولية

مربر التو�صية:
تفعيل مقت�ضى الد�ستور بتجرمي االختفاء الق�رسي،
احلر�ص على �أن يتم ذلك التجرمي بان�سجام مع مقت�ضيات معاهدة
حظره التي �صادق عليها املغرب،
تقوية الرت�سانة القانونية �ضد الإفالت من عقاب جرمية االختفاء
الق�رسي
�سند التو�صية:
املادة  6من معاهدة الأمم املتحدة املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص
من االختفاء الق�رسي.
التو�صية:
ن�ص مطابق بالت�رصف الالزم لن�ص املادة  6من معاهدة الأمم
املتحدة املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص من االختفاء الق�رسي،
"يعاقب �أي�ضا على ارتكابه جرمية االختفاء الق�رسي الرئي�س الذي:
�أ) كان على علم ب�أن �أحد مر�ؤو�سيه ممن يعملون حتت �إمرته ورقابته
الفعليتني قد ارتكب �أو كان على و�شك ارتكاب جرمية االختفاء
الق�رسي� ،أو تعمد �إغفال معلومات كانت تدل على ذلك بو�ضوح؛
ب) كان ميار�س م�س�ؤوليته ورقابته الفعليتني على الأن�شطة التي
ترتبط بها جرمية االختفاء الق�رسي؛
ومع ذلك مل يتخذ كافة التدابري الالزمة واملعقولة التي كان بو�سعه
اتخاذها للحيلولة دون ارتكاب جرمية االختفاء الق�رسي �أو قمع
ارتكابها �أو عر�ض الأمر على ال�سلطات املخت�صة لأغرا�ض التحقيق
واملالحقة؛

الرؤساء عن االختفاء القسري
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ج) تطبق هذه الأحكام دون �إخالل بالقواعد ذات ال�صلة التي
تنطوي على درجة �أعلى من امل�س�ؤولية والواجبة التطبيق مبوجب
القانون الدويل على قائد ع�سكري �أو على �أي �شخ�ص يقوم فعال
مقام القائد الع�سكري".
إضافة مقتضى جديد يتعلق بعدم
إمكانية التذرع بأمر الرئيس بارتكاب
الجريمة للتملص من المسؤولية الجنائية
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مقترح لتعديل وتتميم منطوق الفصل
 231/13من المشروع.
تنص الفقرة  1من الفصل  231/13على ما
يلي..." :إذا أطلق سراح الشخص المختفي
قسريا وهو يتمتع بصحة جيدة قبل مضي
أقل من خمسة أيام من يوم االعتقال أو
االحتجاز أو االختطاف فإن العقوبة هي."...

مربرات التو�صية:
تفعيل مقت�ضى الد�ستور بتجرمي االختفاء الق�رسي مع احلر�ص على
�أن يتم ذلك التجرمي بان�سجام مع معاهدة حظر االختفاء الق�رسي
التي �صادق عليها املغرب؛
تقوية الرت�سانة القانونية �ضد الإفالت من عقاب جرائم االختفاء
الق�رسي؛
حت�سي�س املر�ؤو�سني بفظاعة اجلرمية وو�ضعهم �أمام م�س�ؤوليتهم عن
احرتام حقوق الإن�سان؛
عدم كفاية الن�ص العام املوجود حاليا بالقانون اجلنائي حول
�أ�سباب تربير اجلرمية وهو الف�صل .124
�سند التو�صية:
املادة  6من معاهدة الأمم املتحدة املتعلقة باحلماية من االختفاء
الق�رسي.
التو�صية:
"ال يجوز التذرع ب�أي �أمر �أو تعليمات �صادرة من �سلطة عامة
مدنية �أو ع�سكرية �أو غريها لتربير جرمية االختفاء الق�رسي".
مالحظة :نو�صي ب�أن ين�ص امل�رشع على القاعدة ال�سالفة الذكر
�ضمن املقت�ضيات التي جترم وتعاقب على االختفاء الق�رسي عو�ض
االقت�صار على الإحالة ال�رصيحة �أو ال�ضمنية على الف�صل 124
مربر التو�صية:
عبارة "يف �صحة جيدة" حتتمل عدة ت�أويالت
وال يعقل على اخل�صو�ص �أن تخفف عقوبة مرتكب االختفاء
الق�رسي رغم كونه اعتدى جن�سيا على املختفي �أو عذبه خالل فرتة
االختفاء.
ينبغي �أن يتم الن�ص على ذلك �رصاحة تعزيزا حلماية �ضحية
االختفاء الق�رسي
التو�صية:
ي�ضاف �إىل الفقرة  1من الف�صل  231/13التي تن�ص على ما يلي:
"�...إذا �أطلق �رساح ال�شخ�ص املختفي ق�رسيا وهو يتمتع ب�صحة
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جيدة قبل م�ضي �أقل من خم�سة �أيام من يوم االعتقال �أو االحتجاز
�أو االختطاف ف�إن العقوبة هي� "...أن ت�ضاف �إليها العبارة التالية" :
ومل يكن قد مت تعذيبه �أو االعتداء عليه جن�سيا".
الفقرة معدلة ح�سب التو�صية:
"�...إذا �أطلق �رساح ال�شخ�ص املختفي ق�رسيا وهو يتمتع ب�صحة
جيدة قبل م�ضي �أقل من خم�سة �أيام من يوم االعتقال �أو االحتجاز
�أو االختطاف ومل يكن قد مت تعذيبه �أو االعتداء عليه جن�سيا ف�إن
العقوبة هي"...
تعديالت الفصول المتعلقة باإلجهاض
الفصل  449إلى  452ق.ج.

الإجها�ض
فحوى التو�صية:
ال�سماح لل�سيدة احلامل بو�ضع حد حلملها يف احلالة التي يكون فيه
تهديد ل�صحتها اجل�سدية �أو النف�سية �أو االجتماعية.
مربرات التو�صية:
املواكبة الت�رشيعية احلمائية لواقع الإجها�ض ال�رسي باملغرب
والت�صدي للظاهرة بطريقة عقالنية،
العمل على جتنيب الن�ساء (وعدد مرتفع بينهن من املراهقات
وال�شابات املغربيات) خماطر الإجها�ض ال�رسي،
مكافحة الإجها�ض ال�رسي ولوبيات املتاجرين ب�أج�ساد الن�ساء
املغربيات (وغريهن) يف الظروف القا�سية وامل�ؤملة التي ت�صاحب
الإجها�ض ال�رسي للن�ساء احلوامل،
االعرتاف ب�أن موا�صلة حمل غري مرغوب فيه لأ�سباب تتعلق
بال�صحة مبفهومها ال�شامل اجل�سدي و االجتماعي والنف�سي فيه تعد
على حرمة كيان ال�سيدة احلامل ومن ثم خرق حلقوق الإن�سان،
كل ذلك مع تقرير �أن الإجها�ض ال ميكن �أن ي�صبح حدثا مبتذال
ال ي�ستحق وقفة مت�أنية قبل اللجوء �إليه نظرا لتعلقه �أي�ضا بحياة جنني
تعترب موجودة بالقوة �أو بالفعل ()en puissance ou en fait
وهو ما ي�ستلزم �إحاطة حتريره ب�ضوابط حت�صن اللجوء �إليه من الزلل،
�سند التو�صية( :البد من الرجوع فيها ل�صلب املذكرة) وهي
باخت�صار �شديد:
اال�ستناد �إىل مفهوم منظمة ال�صحة العاملية يف تعريف ال�صحة
الذي يقرر ب�أن "ال�صحة هي حالة من اكتمال ال�سالمة بدني ًا وعقلي ًا
جمرد انعدام املر�ض �أو العجز".
واجتماعي ًا ،ال ّ
احرتام وتفعيل م�ضمون التو�صيات التي وجهتها للمغرب جلنتني
وازنتني من جلان الأمم املتحدة :جلنة حقوق الإن�سان وجلنة حقوق
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الطفل .وهو ما يعني حقوقيا تنفيذ املغرب لاللتزامات التي قبلها
مبوجب م�صادقته على املعاهدات املتعلقة بحقوق الإن�سان،
التطور امللمو�س للقانون املقارن بالتعامل احلمائي
العقالين مع ظاهرة الإجها�ض ال�رسي وذلك يف جل الدول املتقدمة
التي حتر�ص على احرتام حقوق الإن�سان وخا�صة احلقوق املتعلقة
باملر�أة.
التو�صية:
"يجوز للحامل �أن تقرر و�ضع حد حلملها �إذا كان يف ا�ستمراره
تهديد ل�صحتها النف�سية واالجتماعية �رشط �أال تتعدى مدة احلمل
ثالثة �أ�شهر ،ماعدا يف الأحوال اال�ستثنائية التي يحددها الطبيب.
وينبغي قبل اللجوء �إىل و�ضع حد للحمل مراعاة ال�ضوابط التالية:
 )1ينبغي �أال تتعدى مدة احلمل ثالثة �أ�شهر
� )2أال يتم و�ضع حد للحمل �إال بعد ا�ستقبال احلامل التي ترغب
يف و�ضع حد حلملها من طرف طبيب خمت�ص.
 )3يتعني على الطبيب خالل مقابلته مع احلامل التي ترغب يف
و�ضع حد حلملها �أن يبني لها املخاطر وامل�ضاعفات املحتملة التي
ميكن �أن تنتج عن و�ضع احلد حلملها.
 )4منح احلامل التي ترغب يف و�ضع حد حلملها مهلة �أ�سبوع لكي
تفكر بت�أن قبل �أن تتخذ ب�صفة نهائية قرار و�ضع حد حلملها.
 )5يجب �أن ي�سمح القانون للطبيب الذي ال يرغب يف القيام
بعملية و�ضع حد للحمل �أن ميتنع عن القيام بتلك العملية �إال يف
حالة تعر�ض �صحة احلامل خلطر حمدق.
 )6ويف هذه احلالة يتعني توجيه احلامل التي ترغب يف و�ضع حد
حلملها جلهة طبية �أخرى تقبل القيام بو�ضع حد للحمل.
 )7ال يجوز و�ضع حد للحمل �إال من لدن طبيب".
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التعديل الوارد في الفصل (ف.)453/2 .

مربر التو�صية:
�إن �إعطاء زوج �سيدة حامل خمتلة العقل �سلطة قبول �أو عدم قبول
و�ضع حد حلملها ب�سبب املر�ض العقلي على وجه الإطالق فيه
حماذير متعددة:
لأن ال�صور التي ميكن �أن تتجلى فيها مثل هذه النازلة �سوف
تختلف باختالف الظروف املحيطة بحمل ال�سيدة املري�ضة .مثال،
متى وقع احلمل؟ هل �أ�صيبت الزوجة مبر�ض عقلي قبله �أو بعده؟
كيف يعا�رش زوج زوجته ب�شكل ي�ؤدي �إىل حملها �إذا كانت املعا�رشة
واحلمل قد ح�صال يف وقت كانت فيه الزوجة فاقدة �أو ناق�صة
العقل؟ ثم �أال يجوز �أحيانا �أن تكون معا�رشة الزوج الذي يكتفي
امل�رشوع مبوافقته على و�ضع حد للحمل ،بدون قيد وال �رشط� ،أحد
العوامل التي �أدت �إىل اخللل العقلي للزوجة احلامل؟
�أ�سئلة كثرية من هذا القبيل حتتم يف نظرنا �إدخال بع�ض املرونة على
�إعطاء الزوج �سلطة الت�رصف يف ج�سد زوجته املري�ضة عقليا بقبول
�أو عدم قبول و�ضع حد للحمل.
�سند التو�صية :القواعد العامة للقانون التي حتتم توفري حماية قانونية
�أكرب ملن يكون يف و�ضعية ه�شة.
الزوجة املعتلة (وخا�صة �إذا فقدت عقلها متاما و�أ�صبحت جمنونة)
ال ميكنها �أن تتخذ بنف�سها قرار و�ضع حد حلملها �أو الإبقاء عليه لذا
ف�إنها ت�ستحق يف و�ضعيتها اله�شة حماية قانونية � ْأوفَى وحيطة �أكرب
من طرف امل�رشع.
التو�صية:
�أن ي�ضاف �إىل الف�صل  453/2فقرة تن�ص على ما يلي:
"يف و�ضعية املر�أة احلامل امل�صابة مبر�ض عقلي ال ميكن للطبيب
�أن يقوم بو�ضع حد للحمل �إال بعد �أن يت�أكد قا�ضي الأ�رسة ،على
وجه اال�ستعجال ،من �سالمة الو�ضع الذي تتم فيه موافقة �أو عدم
موافقة الزوج على �إجها�ض زوجته املري�ضة ويقرر ما يراه منا�سبا
حلمايتها".

الفصل  453/3من المشروع (الذي يشترط

مربر التو�صية:
�إن �إعطاء النيابة العامة دورا يف م�سطرة اللجوء �إىل الإجها�ض
�سوف ي�أتي بنتيجة عك�سية للمرغوب فيه من وجهة نظر حقوق
الإن�سان وهو حماية احلامل نتيجة الغت�صاب �أو عالقة �سفاح،
�إذ يجعل امل�سطرة معقدة .فقد يتهيب م�ستعملوها املحتملون
لدرجة ت�ؤدي �إىل عزوفهم عن اخلو�ض فيها وتف�ضيلهم اللجوء �إىل

من المشروع (الذي يتطلب إذْ ن الزوج
بصفة مطلقة للقيام بعملية اإلجهاض
عندما تكون الحامل مختلة العقل).

اإلدالء بشهادة رسمية تفيد فتح مسطرة
قضائية ،يسلمها الوكيل العام للملك
المختص بعد تأكده من جدية الشكاية)
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الإجها�ض ال�رسي .ينبغي �أال يغيب عن �أذهاننا مثال ب�أن زنا املحارم
يحدث بني الأقارب و�أن احلامل قد تواجهها �صعوبات حقيقية من
الناحية الأ�رسية واالجتماعية يف اللجوء �إىل الق�ضاء �أوال ثم �إىل النيابة
العامة يف مرحلة تالية.
�سند التو�صية:
مالحظة جلنة معاهدة الأمم املتحدة املتعلقة بحقوق الطفل ب�أن
م�رشوع القانون اجلنائي ين�ص على م�سطرة معقدة لكي يت�أتى القيام
بعملية الإجها�ض يف حالة االغت�صاب �أو �سفاح املحارم ،ال�شيء
الذي قد يجعل اللجوء �إىل الإجها�ض ال�رسي ،رغم خماطره على
�صحة احلامل� ،أب�سط من �سلوك امل�سطرة القانونية .وقد �رصحت
جلنة حقوق الطفل ب�أنها ت�شعر بالقلق من �إدراج �رشط تقدمي �شهادة
رفع دعوى ق�ضائية ي�سلمها الوكيل العام للملك بعد ت�أكده من جدية
ال�شكاية (ف 453/1 .من امل�رشوع).
جناعة القانون يف حماية من ي�ستحق احلماية وهي ال�سيدة (التي قد
تكون قا�رصة) التي حملت من جراء اغت�صاب �أو عالقة مع حمرم.
مالحظة مهمة :ال�صيغة الأوىل للتعديل املقرتح يف �صيغته احلالية
(دائما م�رشوع القانون رقم  10 /16الذي يق�ضي بتغيري وتتميم
جمموعة القانون اجلنائي) مل تكن تت�ضمن هذا ال�رشط وهو االختيار
الأ�صوب والأوفق يف نظرنا.
التو�صية:
حذف املقت�ضى الذي ي�شرتط "�أن يتم الإدالء ب�شهادة ر�سمية تفيد
فتح م�سطرة ق�ضائية ،ي�سلمها الوكيل العام للملك املخت�ص بعد
ت�أكده من جدية ال�شكاية".
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باب في انتهاك اآلداب

انتهاك الآداب
تغيري العنوان كالتايل :حماية احلريات ال�شخ�صية
مربر التو�صية:
�إن من يت�رضر مبا�رشة من �أخطر اجلرائم املدرجة يف باب انتهاك
الآداب هم �ضحاياها املبا�رشون (مثال ال�شخ�ص املعتدى على حرمة
ج�سمه وكيانه يف جرمية االغت�صاب) وهم الأجدر بالرتكيز على
و�ضعيتهم عو�ض الوقوف عند وقع اجلرمية على املجتمع ككل.
التو�صية:
نو�صي بحذف هذا الباب و�إدراج مقت�ضياته بالباب املتعلق باجلرائم
التي تقع على الأ�شخا�ص وعند االقت�ضاء ،ا�ستبداله بعنوان :حماية
احلريات ال�شخ�صية
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الفصول  489إلى  493من ق.ج.

مربر التو�صية:
�رضورة عدم تدخل القانون اجلنائي يف العالقات ال�شخ�صية
احلميمية �إال ب�صفة ا�ستثنائية مثال عندما يالب�سها عنف غري م�رشوع
�أو ظروف تفر�ض حماية خا�صة (كما هو الأمر يف االغت�صاب �أو
ربط عالقة جن�سية مع قا�رص �أو املفرو�ضة بطريقة �أو ب�أخرى على من
ال ي�ستطيع عمليا �أن يعرب عن ر�ضائه ال�صحيح بها� ،أو اال�ستغالل
اجلن�سي للن�ساء وللقا�رصين).
اعتبار الر�ضا حجر الزاوية يف العالقات اجلن�سية بني الر�شداء.
عدم �إ�رضار العالقات املذكور بالنظام العام وال بالنظام اخلا�ص
وال بالغري.
م�ستلزمات االرتقاء باجلهاز الق�ضائي وباالجتهاد الق�ضائي
وعقلنتهما.
�سند التو�صية:
�رضورة حماية احلياة ال�شخ�صية احلميمية للأ�شخا�ص متا�شيا مع
االجتاه الغالب ب�ش�أنها يف جمال حقوق الإن�سان.
االن�سجام مع تو�صيات اللجنة الأممية حلقوق الإن�سان املوجهة
للمغرب يف هذا ال�صدد (تراجع املذكرة ب�ش�أن تفا�صيلها).
التو�صية:
�إلغاء جترمي العالقات اجلن�سية الر�ضائية بني الر�شداء عموما� ،أي
حذف الف�صول � 489إىل  493من ق.ج.

الفصل  468ق.ج.

مربر التو�صية:
�رضورة مواكبة القانون اجلنائي املغربي لتطور تعريف االغت�صاب
يف القانون املقارن والقانون الدويل،
�رضورة تبني عنا�رص تكوينية لالغت�صاب توفر حماية �أوفى ل�ضحية
االغت�صاب،
توفري احلماية من االغت�صاب للجن�سني وعدم ق�رصه على اغت�صاب
الن�ساء،
�إحاطة املحاكمة املتعلقة باالغت�صاب ب�إجراءات ت�صون كرامة
�ضحيته،
�سند التو�صية:
اجتهاد ق�ضاء املحاكم اجلنائية الدولية واملحاكم املختلطة "الوطنية
ـ الدولية"،
النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية والعنا�رص التكوينية
جلرمية االغت�صاب،

الذي يعرف لجريمة االغتصاب
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القانون اجلنائي املقارن يف �أف�ضل �صوره احلمائية ل�ضحايا
االغت�صاب،
التو�صية:
يتم تعريف االغت�صاب كما يلي:
"االغت�صاب هو االعتداء على ج�سم �شخ�ص عن طريق �إيالج ع�ضو
جن�سي يف �أي جزء من �أجزاء ج�سمه مهما كان ذلك الإيالج
طفيفا .وذلك با�ستعمال القوة �أو التهديد با�ستعمالها �أو بالق�رس ،من
قبيل ما ينجم عن اخلوف من تعر�ض �ضحية االعتداء �أو الغري للعنف
�أو الإكراه �أو االحتجاز �أو اال�ضطهاد النف�سي �أو �إ�ساءة ا�ستعمال
ال�سلطة� ،أو با�ستغالل حميط ق�رسي� ،أو يرتكب االعتداء على �شخ�ص
يعجز عن التعبري عن ر�ضا حقيقي".
نو�صي �أي�ضا ب�إ�ضافة �رشوط م�سطرية حت�صن �ضحية االغت�صاب من
امل�س بكرامتها �أثناء املحاكمة.
وذلك كما يلي:
 )1ينبغي �أال ي�سمح للمتهم بجرمية االغت�صاب �أثناء املحاكمة
بالإ�شارة �إىل ما�ضي ال�ضحية �أو التذرع به ملحاولة التمل�ص من
امل�س�ؤولية عن ارتكاب اجلرمية.
� )2إذا �أراد املتهم �أن يدفع بكون ال�ضحية املغت�صبة كانت را�ضية
ومل تُكره على املمار�سة اجلن�سية ،يجب �أن يقدم ذلك الدفع يف
جل�سة �رسية.
 )3يتعني اللجوء دوما اىل �رسية اجلل�سات عند االقت�ضاء".
ونو�صي �أي�ضا بالن�ص على هذه امل�سطرة احلمائية بكل جزئياتها
يف �صلب مدونة القانون اجلنائي مبا يف ذلك �رضورة اللجوء �إىل
�رسية اجلل�سات عند االقت�ضاء ،رغم �أن ذلك من�صو�ص عليه يف قانون
امل�سطرة اجلنائية ،على �سبيل تذكري الق�ضاء مبا للمو�ضوع من �أهمية
وح�سا�سية.
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إضافة مقتضى جديد يتعلق باغتصاب
الزوج لزوجته

مربر التو�صية:
يكمن جوهر االغت�صاب يف �إكراه �شخ�ص �آخر على ربط عالقة
جن�سية.
توفر عقد الزواج ال ميكن معه �أن نفرت�ض ب�أن ب�إمكان الزوج �إكراه
زوجته على ممار�سة اجلن�س معه وخا�صة �إذا كان ذلك با�ستعمال
العنف،
�سند التو�صية:
تو�صيات جلنة حقوق الإن�سان وجلنة الق�ضاء على كل �أنواع التمييز
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�ضد املر�أة ومع قبول املغرب نف�س التو�صية يف �إطار اال�ستعرا�ض
الدوري ال�شامل الذي كان مو�ضوعا له خالل �شهر ماي .)2017
مطالبات املجتمع املدين التي تنطلق من واقع وجود حاالت
متعددة يتم فيها �إكراه الزوجة من طرف زوجها على ممار�سة اجلن�س
مع ا�ستعمال العنف يف كثري من النوازل.
"يعاقب على االغت�صاب كما مت تعريفه (يف الف�صل كذا  )...ولو
اقرتف من طرف الزوج على زوجته"
الجرائم المتعلقة بالعبادات
(تعديل الفصل  220وحذف الفصل 222
ق.ج).

اجلرائم املتعلقة بالعبادات
مربر التو�صية:
عدم االن�سجام مع مقت�ضيات الد�ستور
عدم االن�سجام مع املعايري الدولية حلقوق الإن�سان
منظور متييزي يق�رص حماية القانون على ديانة واحدة فقط
التو�صية :تتمثل يف �شقني:
حذف الفقرة الثانية من الف�صل  220ق.ج.
�إعادة النظر من طرف امل�رشع يف �صياغة الفقرة الثانية من الف�صل
 220ق.ج .اجلاري به العمل ب�إ�ضافة احلماية التي يوفرها لكي
ت�شمل الإكراه على اعتناق ديانة معينة
"من ا�ستعمل العنف �أو التهديد لإكراه �شخ�ص �أو �أكرث على اعتناق
�أي دين �أو مبا�رشة عبادة ما �أو على ح�ضورها �أو ملنعهم من ذلك،
يعاقب باحلب�س من �ستة �أ�شهر �إىل ثالث �سنوات وغرامة من مائتني
�إىل خم�س مائة درهم".
مربر التو�صية:
عدم االن�سجام مع مقت�ضيات الد�ستور
عدم االن�سجام مع املعايري الدولية حلقوق الإن�سان
مقت�ضى ي�شكل متييزا.
التو�صية:
حذف الف�صل  222من القانون اجلنائي املغربي.
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الفصل  298من المشروع المتعلق بجنحة
إخفاء شخص مرتكب لجناية أو تهريبه ما
يلي:
"يتمتع األشخاص المشار إليهم في الفقرة
األولى والثانية من الفصل  297أعاله بعذر
مخفف ُم ْعف من العقوبة وفق الشروط
المشار إليها في الفصول  143إلى 145
من هذا القانون ،إذا ثبت فيما بعد عدم
إدانة الشخص الذي أخفوه أو هربوه أو
ساعدوه على ذلك ".
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تهريب المهاجرين
الفصل  231/25المتعلق بعدم التبليغ
عن جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع
فيها

مكافحة الإجرام املنظم
مربر التو�صية:
وجود خلل منطقي وقانوين يف ما يق�ضي به الف�صل:
� )1أوال كان من الأف�ضل احلديث عن م�ساعدة ال�شخ�ص على الهرب
ولي�س تهريبه .لأن التهريب يتعلق عادة بالأ�شياء والب�ضائع .وذلك
بالرغم من �أن املعاهدات الدولية ت�ستعمل م�صطلح تهريب املهاجرين
مثال وهي يف نظرنا ترجمة معيبة م�صطلح ( )traiteالذي ي�ستعمل
بالن�سبة للأ�شخا�ص الذي يقابله م�صطلح ( )contrebandeالذي
ي�ستعمل للب�ضائع والأ�شياء.
 )2ثانيا �إن مقت�ضيات الف�صل  298من امل�رشوع ميكن �أن تكون
غري �سليمة من الناحية القانونية يف بع�ض ال�صور .الف�صل يق�ضي ب�أن
ال�شخ�ص الذي يخفي �أو يهرب �شخ�صا ما وهو على علم بارتكابه
جناية �أو ب�أن العدالة تبحث عنه يتمتع بعذر ُم ْعف من العقوبة يف
احلالة التي يثبت فيها الحقا ب�أن ال�شخ�ص الذي �أخفاه �أو هربه مل
تتم �إدانته .الإ�شكال املطروح هنا هو �أن ال�شخ�ص الذي مت �إخفا�ؤه
�أو تهريبه �إن كان يف الواقع بريئا ،ومل تتم �إدانته ب�سبب ذلك ،فالفعل
اجلرمي الذي ب�سببه تتم املعاقبة على الإخفاء والتهريب تبني �أنه غري
موجود �أ�صال .لذا ال ميكن القول بوجود �سبب للإعفاء من العقوبة
عن فعل ثبت ب�أنه ال ي�شكل جرمية �أ�صال وال ميكن املعاقبة عليه .ما
ينبغي القيام به يف مثل هذه احلالة هو تربئة ال�شخ�ص املتابع بالإخفاء
و�إطالق �رساحه �إن كان معتقال وتعوي�ضه عن االعتقال الذي تعر�ض
له تع�سفا �أو خط�أ.
التو�صية :حذف الف�صل  298من امل�رشوع.
تهريب املهاجرين
مربر التو�صية:
عقوبة الف�صل  231/25املتعلق بعدم التبليغ عن جرمية تهريب
املهاجرين �أو ال�رشوع فيها تبدو قا�سية �إن �أخذت على �إطالقها.
وذلك لأنه لي�س من ال�سهل على �أي �شخ�ص يعلم بوجود �شبكة
لتهريب املهاجرين �أن يقوم بالتبليغ عنها .فقد يكون يف ذلك التبليغ
خطر على حياته.
التو�صية:
�إعادة النظر يف مقدار العقوبة وتخفيفها.
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العقوبات البديلة
(وجوب إغناء قائمتها)

قائمة الجرائم التي ال يمكن اللجوء فيها
للعقوبات البديلة

العقوبات البديلة
مربر التو�صية:
جناعة العقوبة البديلة املقرتح �إ�ضافتها يف تاليف العقوبة ال�سالبة
للحرية،
�سهولة تطبيقها وعدم ارتفاع تكلفتها
التو�صية:
�إ�ضافة العقوبة البديلة املتمثلة يف حمل �سوار �إلكرتوين �إىل قائمة
العقوبات البديلة التي تبناها امل�رشوع
مربر التو�صية:
تاليف تبني حكم دون مرونة،
�إن االجتار يف املخدرات ال ينبغي ا�ستبعاده ب�صيغة العموم من
�إمكانية احلكم بعقوبة بديلة ،لأن بع�ض الأ�شخا�ص يتاجرون �أحيانا
يف مقادير هزيلة من املخدرات ،وهم يف الواقع مدمنون ت�ستغلهم
الع�صابات الإجرامية �أو �شبكات الإجرام املنظم وو�سطا�ؤها لت�سويق
ب�ضاعتهم .فمن الأجدى والأوىل �أن يحكم على مثل ه�ؤالء بعقوبة
بديلة تتمثل يف اخل�ضوع لتدابري عالجية .وهو ما ين�ص عليه
امل�رشوع يف ف .35/14/4 .وبني قو�سني هذه الفقرة تتحدث عن
"�إخ�ضاع املحكوم عليه لعالج نف�سي �أو عالج �ضد الإدمان" .كيف
ميكن �إذن �إخ�ضاع املدمنني الذين يتورطون يف متاجرة مبقادير جد
زهيدة من املخدرات للعالج النف�سي �أو �ضد الإدمان الذي تقرره
هذه املقت�ضيات؟ وعليه نو�صي ب�إدخال بع�ض املرونة على عموم
الن�ص املذكور وال�سماح للقا�ضي باحلكم بعقوبة بديلة تتمثل يف
اخل�ضوع لعالج �ضد الإدمان يف احلاالت التي يتبني فيها �أن ذلك
هو احلل الأمثل.
التو�صية:
�إ�ضافة فقرة لقائمة اجلرائم التي يق�صيها امل�رشوع من �إمكانية احلكم
ب�صددها بعقوبة بديلة كما يلي:
"�إذا تبني للقا�ضي �أن املتاجرة باملخدرات تتعلق بكمية زهيدة
جدا و�أن ال�شخ�ص املتورط يف عملية املتاجرة مدمن على تعاطي
املخدرات يجوز له �أن يحكم عليه بالعقوبة البديلة املتمثلة يف
اخل�ضوع لتدابري عالجية وفق ما ين�ص عليه الف�صل  35/14/4من
القانون اجلنائي".
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تأثير حالة العود على إمكانية الحكم
بعقوبة بديلة

عقوبة اإلعدام
مقتضى غير موجود بالمشروع بشأن
عقوبة اإلعدام
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مربر التو�صية:
وجوب �إدخال بع�ض املرونة لإعطاء فر�صة �أو�سع لإ�صالح
مرتكب اجلرمية
التو�صية:
بالن�سبة للعقوبات البديلة ي�ستح�سن �إ�ضافة بع�ض املرونة بالن�سبة
لعدم �إمكانية احلكم بها يف حالة العود ولو مرة واحدة مع تخويل
القا�ضي �إعمال �سلطته التقديرية بخ�صو�ص اللجوء �أو عدم اللجوء
�إىل تلك املرونة (ف .)35/1
عقوبة الإعدام
مربر التو�صية:
تخلي�ص القانون اجلنائي من عقوبة مل يعد يتقبلها التطور احل�ضاري
للإن�سانية واالجتاه الغالب ب�ش�أنها يف جمال حقوق الإن�سان هو
�إلغا�ؤها،
جتاوز الو�ضعية احلالية التي يوجد فيها املغرب وهي احلكم بعقوبة
الإعدام نادرا من طرف الق�ضاة وعدم تنفيذها منذ �سنة  1993وهو
ما ي�شكل �إلغاء لتلك العقوبة بالفعل ( )de factoدون الإقدام على
�إلغائها قانونيا (( )de jureطبعا �إن مربرات �إلغاء عقوبة الإعدام
متعددة وقد وردت يف حتليالت م�ستفي�ضة ،ومركزة يف نف�س
الوقت ،يرجع فيها ل�صلب املذكرة).
حتقيق قفزة نوعية يف جمال حماية احلق يف احلياة ومن الناحية
الرمزية يف جمال الت�شبث بحقوق الإن�سان يف �أحدث معاملها.
التو�صية:
�إلغاء عقوبة الإعدام.
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