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 مساء اخلري؛

 الس�یدات والسادة؛

 الصدیقات وأ�صدقاء؛

بعد اللقاء التواصيل لیوم ٔآمس حول ٕا�داث ا�ٓلیة الوطنیة للوقایة من التعذیب وتقدمي 

املر�كزات القانونیة الس�تقاللها املايل والوظیفي، فٕاننا نلتقي الیوم جمددا للتأٔ�ید �ىل الزتامنا، 

 مكسؤولني لتدعمي املر�كزات الترشیعیة الرضوریة.

مفرحبا �مك، �عتبارمك رشاكء ومسؤولني �ىل جناح القطیعة من مناهضة التعذیب ٕاىل الوقایة 

 منه.

فشكرا ملسامهتمك العلمیة والزتاممك الفكري ٕالغناء ليس فقط تصور ا�لس الوطين، بل 

 واقرتا�ات املدافعني �ىل �رامة أ�ش�اص احملرومني من حر�هتم.

 احلضور الكرمي؛

، خطوة هامة يف حينه من حيث ٔآنه 2002لقد شلك قانون املسطرة اجلنائیة الصادر س�نة 

ٔآقر العدید من الضام�ت لفائدة أ�ش�اص املشتبه هبم يف مجیع مرا�ل احملامكة مبا يف ذ� 

 البحث ا�متهیدي، وتعززت املسطرة اجلنائیة بعد ذ� بعدد من املراجعات.

ٕان بالد� تعيش دینامية حقوقية تعكس دینامية ا�متع �ملطالبة وٕاعامل حقوقه و�نضام�ا، 

، �ىل هذه املرجعیة احلقوقية، 2011واخنراطها مبنظومة حقوق إال�سان، كام ٔآكد دس�تور 

 كتعاقد بني املغاربة يف تدبري شؤوهنم ويف بلورة قوانيهنم.

واكن ملیثاق ٕاصالح منظومة العدا� دوره لتوضیح هذا إالطار املرجعي، انطالقا من هذا 

 التعاقد ومن دینامية الب�.
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لقد ارتأٔینا، ٔآن نلتقي مضن خمتصني وفا�لني للتأٔ�ید، جام�ة �ىل اجلوانب أ�ساس�یة 

واملس�توجبة للتعدیل و�شخیص ماكمن النقص ٔآو القصور، ٔآو صیا�ة مقتضیات اع�دا 

�ىل توصیات تقار�ر ٔآو دراسات هتم إالشاكلیات ا�ٔكرث �ردادا يف متابعهتا من حيث ٕاعامل 

 املسطرة اجلنائیة.

ٕان اختیار ب�� واحض، فرمغ �االت ٔآزمة تدبري لبعض القضا�، فتدعمي بناء دو� القانون 

 هو أ�صل وهو الهدف.

وقانون املسطرة اجلنائیة، ميثل �رمجة، هذا �ختیار، و�ىل ٔآساسه یمت تقيمي ٕاعامل دو� 

احلق والقانون وحامیة �رامة املواطن، �الل احلراسة النظریة، و�رب رشوطها وظروفها، 

و�عتقال �حتیاطي واحلق يف الصمت، وفضاء التحقيق ودور النیابة العامة ورشوط 

 احملامكة العاد�.

 الس�یدات والسادة؛

ٕان نقاش�نا وتداولنا الیوم، هو ليس فقط ٕالغناء تصورات ا�لس الوطين، بل هو �رمجة 

اللزتامنا وا�شغالنا �ملقاربة واحلوار لبلورة مالحظات ومقرت�ات حول مرشوع املسطرة 

اجلنائیة مبا یتالءم مع املقتضیات ا�س�توریة ومع املعایري ا�ولیة حلقوق إال�سان ذات 

 الص�.
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