
مذ�رة ا�لس خبصوص تعدیل القانون اجلنايئ: من ٔأ�ل قانون جنايئ حيمي احلر�ت و�س�تويف توصیات  

 مبادئ الرشعیة والرضورة والتناسبية

 

 جدول ايضا�� ملذكرة املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان

 16/10بخصوص �عديل القانون ا�جنائي 

 

 املقت�ىى التوصية

 : م��ر التوصيت�ن

ال��ك�� ع�� دستور�ة دواليب الدولة واستبعاد املفهوم املجرد املتمثل  -

�� أمن الدولة الذي يو�� بأن للدولة مصا�ح جديرة با�حماية تختلف 

عن مصا�ح مجموع املواطن�ن، 

: سند التوصيت�ن

ضرورة ا��جام صياغة القانون ا�جنائي شكال ومحتوى مع �عميق  -

التوجھ الديموقراطي للمغرب، 

 نفس التوصية وردت �� الدراسة ال�ي أعدت للمجلس الاستشاري  -

�حقوق إلا�سان بإشراف من طرف الدكتور محمد العل�ي املشي��ي 

 اح��ام مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب  -

:  التوصيتان

�غي�� العنوان �التا��:  -1

ا�جرائم ال�ي تخل بالس�� العادي (أو ال�حيح) للمؤسسات الدستور�ة 

ا�جرائم ال�ي تخل �س�� املؤسسات الدستور�ة أو 

 �� اتجاه تدقيق العناصر 206�غي�� صياغة الفصل  -2

 الت�و�نية �جر�مة املس بالسالمة الداخلية للدولة وصورها.

عنوان �� ا�جنايات وا�جنح ضد 

أمن الدولة وهو عنوان الباب 

ألاول من الكتاب الثالث 

املتعلق با�جرائم املختلفة 

 وعقو�ا��ا

 م��ر التوصية:

-تنامي ظاهرة التظاهر �� الشارع العمومي 

إضافة مقت��ى جديد يتعلق 

 بالعنف بالفضاء العمومي



 املقت�ىى التوصية

-تزايد احتماالت وقوع العنف والاستفزاز �� سياقها 

سند التوصية: 

- الدستور  

- ال��امات املغرب الدولية 

- اح��ام مبدأ الشرعية، ال جر�مة وال عقو�ة إال بنص   

التوصية : 

إضافة فصل خاص بالعنف العمومي والتحر�ض عليھ �� سياق التظاهر 

أو املس بالنظام العام، عندما ي�ون هذا العنف خط��ا وغ�� متناسب، 

مع ا�حرص ع�� أن ي�ون مفهوم العنف عاما من حيث آثاره بحيث 

�شمل حاالت املس بالسالمة البدنية أو املعنو�ة أو النفسية للفرد أو 

 بملكيتھ وأمانھ.

 م��ر التوصية:

- تنامي وسائل التحر�ض وإم�انياتھ وأوجهھ 

 - خطورة ممارسات التحر�ض ع�� العنف والكراهية والتمي��

سند التوصية 

- الدستور 

 - ال��امات املغرب الدولية

- مراعاة مبدأ الشرعية 

التوصية: 

إضافة مقتضيات خاصة بالتحر�ض ع�� ارت�اب جناية أو جنحة أو 

فعل �عاقب عليھ القانون، والسيما التحر�ض ع�� العنف مهما �ان 

نوعھ وع�� الكراهية والتمي��، مع تحديد عناصره بكيفية صر�حة 

ودقيقة بحيث �شمل أفعال الدعاية، والتأث�� وال��ديد والضغط، 

والنص ع�� ا�حاالت ال�ي �ساعد ف��ا �خص ع�� ارت�اب جناية أو 

 جنحة أو يدفع إليھ أو ��جع عليھ.

إضافة مقت��ى جديد يتعلق 

بالتحر�ض ع�� العنف مهما 

 �انت أنواعھ والكراهية والتمي��

 : التوصيةم��ر  

ا�خطورة البالغة �جر�مة التعذيب   -

إضافة مقت��ى جديد �شأن 

معاقبة الرؤساء عن جر�مة 



 املقت�ىى التوصية

وضرورة تقو�ة آليات م�افحة إفالت مرتكب��ا من العقاب   -

و�ون التعذيب غالبا ما يرتكب من طرف مرؤوس تحت الرقابة الفعلية  -

 مقامھ. لرئيس أو من يقوم

التوصية: سند 

 تطور القانون ا�جنائي �� موضوع التعذيب منذ تب�ي معاهدة نيو�ورك  -

 حول جر�مة التعذيب (مع تصرف �� الصياغة واحتفاظ 1984

باملضمون ) 

 4 و2 و1مضمون املعاهدة وخاصة املواد  -

صياغة ومضمون معاهدة حظر الاختفاء القسري  -

مسؤولية الرئيس عن ا�جرائم الدولية ال�ي �عاقب عل��ا أنظمة املحاكم  -

 ا�جنائية الدولية

 

املق��ح: 

) �عاقب بنفس العقو�ة املتعلقة بجر�مة التعذيب (و�حال ع�� 1"

الفصل املتعلق بتلك ا�جر�مة) 

أ) الرئيس الذي �ان ع�� علم بأن أحد مرؤوسيھ ممن �عملون تحت 

إمرتھ ورقابتھ الفعليت�ن قد ارتكب أو �ان ع�� وشك ارت�اب التعذيب، 

أو �عمد إغفال معلومات �انت تدل ع�� ذلك بوضوح، 

ب) أو �ان يمارس مسؤوليتھ ورقابتھ الفعليت�ن ع�� ألا�شطة ال�ي 

 ترتبط ��ا جر�مة التعذيب؛

ج) ومع ذلك لم يتخذ �افة التداب�� الالزمة واملعقولة ال�ي �ان بوسعھ  

اتخاذها ل�حيلولة دون ارت�اب جر�مة التعذيب أو قمع ارت�ا��ا أو 

 عرض ألامر ع�� السلطات املختصة ألغراض التحقيق واملالحقة؛

)  ليس �� هذه املقتضيات ما يخل بالقواعد ال�ي تنطوي ع�� درجة 2

أع�� من املسؤولية الواجبة التطبيق بمقت�ىى القانون الدو�� ع�� 

 قائد عسكري أو ع�� أي �خص يقوم فعال مقامھ." 

التعذيب ال�ي يرتك��ا 

 مرؤوسوهم

 م��ر التوصية: 

تقو�ة ال��سانة القانونية ضد إلافالت من عقاب جر�مة التعذيب  -

إضافة مقت��ى جديد �شأن 

�ون أوامر الِرئيس ال �ش�ل 



 املقت�ىى التوصية

تحسيس املرؤوس�ن بخطور��ا ووضعهم أمام مسؤولي��م عن اح��ام  -

حقوق إلا�سان ــ عدم كفاية النص العام املوجود حاليا بالقانون 

.   124ا�جنائي حول أسباب ت��ير ا�جر�مة وهو الفصل 

التوصية: 

"ال يجوز التذرع بأي أمر أو �عليمات صادرة من سلطة عامة مدنية أو 

عسكر�ة أو غ��ها لت��ير جر�مة التعذيب". 

 

سببا من أسباب ت��ير ا�جر�مة 

 ال�ي يرتك��ا املرؤوس

 :التوصيةم��ر 

ا�خطورة البالغة �جر�مة التعذيب كخرق �حق أسا��ي من حقوق  -

إلا�سان وم�افحة إلافالت من عقابھ، 

الا��جام مع التوصية ال�ي وجه��ا �جنة معاهدة حظر التعذيب  -

.  للمملكة املغر�ية

: التوصية

 "جر�مة التعذيب ال تتقادم" 

إضافة مقت��ى جديد 

بخصوص عدم تقادم جر�مة 

 التعذيب

 

 :التوصيةم��ر 

�عر�ف جر�مة التعذيب يتطلب وجود عالقة ب�ن مرتكب ا�جر�مة  -

والسلطة العمومية. وا�حال أن ألافعال املادية ال�ي �ش�ل �عذيبا ينتج 

ع��ا بالنسبة لل�حية نفس ألالم ونفس ألاضرار ا�جسدية والنفسية 

سواء ارتك��ا موظف عمومي أو �خص ال عالقة لھ باألجهزة العمومية. 

لذا وجب تجر�م تلك ألافعال ال�ي تتسم بصبغة وحشية عند ارت�ا��ا 

من طرف ا�خواص. 

  :التوصيةسند 

(تفاديا لإلطالة والتكرار يرجع ف��ا إ�� �عداد تلك املصادر وإ�� التحليل 

الوارد �شأ��ا �� صلب املذكرة) 

التوصية: 

�عاقب أيضا �ل من يؤدي �خصا آخر بطر�قة وحشية بال�جن من " 

خمس إ�� خمسة عشر سنة" 

مالحظة يمكن أيضا إدراج ألاعمال الوحشية �� صلب الفصل الذي 

إضافة مقت��ى جديد �شأن 

معاقبة ا�خواص ع�� ارت�اب 

إيذاء ألا�خاص بطر�قة 

 وحشية تضا�� التعذيب



 املقت�ىى التوصية

�عرف التعذيب كما فعل املشرع الفر��ىي ل�ي تتم معاقبة من لھ 

عالقة بالدولة عن ألافعال ال�ي �ش�ل �عذيبا (لتوفر العناصر ال�ي 

تكو��ا �املة) ويعاقب عن نفس تلك ألافعال بوصفها أفعاال وحشية 

بالنسبة من يراك��ا دون أن يكون موظفا عموميا أو لھ عالقة باألجهزة 

 من مدونة القانون ا�جنائي الفر��ىي. 222/1الرسمية. املادة 

Article 222-1 

Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de 

barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle. 

حسب "�عاقب من �عذب �خصا أو �عاملھ معاملة وحشية..." 

 ال��جمة ال�ي يتم التوصل إل��ا والاتفاق عل��ا.

 م��ر التوصية: 

- الا��جام مع املقتضيات الدولية ذات الصلة 

التوصية: 

تب�ي نفس التعر�فات والتحديدات الواردة �� النصوص الدولية ذات 

 الصلة

إضافة مقت��ى جديد خاص 

بجرائم إلابادة ا�جماعية 

وجرائم ا�حرب وا�جرائم ضد 

 إلا�سانية

 الاختفاء القسري 

م��ر التوصية:  

 ا�جسدي أو النف��ي الذي يت�ون من نفس ألافعال الذي �عت�� إلايذاء -

اختفاء قسر�ا فيما لو قام ��ا موظف عمومي أو بدعم من الدولة 

ينجم عنھ نفس آلاثار ا�خط��ة بالنسبة لسالمة �حيتھ عندما يرتكبھ 

�خص ليس موظفا عموميا وال عالقة لھ بأجهزة الدولة.  

سند التوصية:  

مصادر قانونية متعددة تحتاج إ�� تفصيل / تفاديا لإلطالة يرجع ف��ا  -

لنص املذكرة.  

التوصية: 

"�عاقب أيضا ع�� الاختفاء القسري إذا ارتكبھ أ�خاص أو مجموعات 

 من ألافراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة"

 الاختفاء القسري 



 املقت�ىى التوصية

  التوصية: م��ر 

تفعيل مقت��ى الدستور بتجر�م الاختفاء القسري،  -

ا�حرص ع�� أن يتم ذلك التجر�م با��جام مع مقتضيات معاهدة  -

حظره ال�ي صادق عل��ا املغرب، 

 ال��سانة القانونية ضد إلافالت من عقاب جر�مة الاختفاء تقو�ة -

 القسري 

  التوصية:  سند

 من معاهدة ألامم املتحدة املتعلقة بحماية جميع ألا�خاص 6املادة  -

من الاختفاء القسري . 

التوصية:  

 من معاهدة ألامم املتحدة 6نص مطابق بالتصرف الالزم لنص املادة  -

املتعلقة بحماية جميع ألا�خاص من الاختفاء القسري، 

"�عاقب أيضا ع�� ارت�ابھ جر�مة الاختفاء القسري الرئيس الذي:  

أ) �ان ع�� علم بأن أحد مرؤوسيھ ممن �عملون تحت إمرتھ ورقابتھ 

الفعليت�ن قد ارتكب أو �ان ع�� وشك ارت�اب جر�مة الاختفاء 

القسري، أو �عمد إغفال معلومات �انت تدل ع�� ذلك بوضوح؛ 

ب) �ان يمارس مسؤوليتھ ورقابتھ الفعليت�ن ع�� ألا�شطة ال�ي ترتبط 

 ��ا جر�مة الاختفاء القسري؛

ومع ذلك لم يتخذ �افة التداب�� الالزمة واملعقولة ال�ي �ان بوسعھ 

اتخاذها ل�حيلولة دون ارت�اب جر�مة الاختفاء القسري أو قمع ارت�ا��ا 

 أو عرض ألامر ع�� السلطات املختصة ألغراض التحقيق واملالحقة؛

ج) تطبق هذه ألاح�ام دون إخالل بالقواعد ذات الصلة ال�ي تنطوي 

ع�� درجة أع�� من املسؤولية والواجبة التطبيق بموجب القانون 

الدو�� ع�� قائد عسكري أو ع�� أي �خص يقوم فعال مقام القائد 

 .العسكري "

إضافة مقت��ى جديد �شأن 

مسؤولية الرؤساء عن الاختفاء 

 القسري 

 م��رات التوصية: 

تفعيل مقت��ى الدستور بتجر�م الاختفاء القسري مع ا�حرص ع�� أن  -

يتم ذلك التجر�م با��جام مع معاهدة حظر الاختفاء القسري ال�ي 

إضافة مقت��ى جديد يتعلق 

�عدم إم�انية التذرع بأمر 

الرئيس بارت�اب ا�جر�مة   



 املقت�ىى التوصية

صادق عل��ا املغرب 

تقو�ة ال��سانة القانونية ضد إلافالت من عقاب جرائم الاختفاء  -

القسري 

تحسيس املرؤوس�ن بفظاعة ا�جر�مة ووضعهم أمام مسؤولي��م عن  -

اح��ام حقوق إلا�سان 

عدم كفاية النص العام املوجود حاليا بالقانون ا�جنائي حول أسباب  -

 124ت��ير ا�جر�مة وهو الفصل 

  التوصية:سند

 من معاهدة ألامم املتحدة املتعلقة با�حماية من الاختفاء 6املادة  -

القسري . 

 التوصية:

ال يجوز التذرع بأي أمر أو �عليمات صادرة من سلطة عامة مدنية أو "

  ".عسكر�ة أو غ��ها لت��ير جر�مة الاختفاء القسري 

نو��ي بأن ينص املشرع ع�� القاعدة السالفة الذكر ضمن مالحظة: 

املقتضيات ال�ي تجرم و�عاقب ع�� الاختفاء القسري عوض الاقتصار 

 124ع�� إلاحالة الصر�حة أو الضمنية ع�� الفصل 

للتملص من املسؤولية 

 ا�جنائية

 م��ر التوصية:

عبارة �� �حة جيدة تحتمل عدة تأو�الت  -

وال �عقل ع�� ا�خصوص أن تخفف عقو�ة مرتكب الاختفاء القسري  -

رغم �ونھ اعتدى جنسيا ع�� املختفي أو عذبھ خالل ف��ة الاختفاء. 

ينب�� أن يتم النص ع�� ذلك صراحة �عز�زا �حماية �حية الاختفاء  -

القسري    

التوصية: 

 ال�ي تنص ع�� ما ي��: ".....إذا 231/13 من الفصل 1يضاف إ�� الفقرة 

أطلق سراح ال�خص املختفي قسر�ا وهو يتمتع ب�حة جيدة قبل م��ي 

أقل من خمسة أيام من يوم الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف فإن 

ولم يكن قد تم �عذيبھ العقو�ة ��....." أن تضاف إل��ا العبارة التالية: " 

  .أو الاعتداء عليھ جنسيا"

مق��ح لتعديل وتتميم منطوق 

  من املشروع.231/13الفصل 

 من الفصل 1تنص الفقرة 

 ع�� ما ي��: ".....إذا 231/13

أطلق سراح ال�خص املختفي 

قسر�ا وهو يتمتع ب�حة جيدة 

قبل م��ي أقل من خمسة أيام 

من يوم الاعتقال أو الاحتجاز أو 

الاختطاف فإن العقو�ة ��.....". 

 



 املقت�ىى التوصية

الفقرة معدلة حسب التوصية: 

 إذا أطلق سراح ال�خص املختفي قسر�ا وهو يتمتع ب�حة جيدة "...

قبل م��ي أقل من خمسة أيام من يوم الاعتقال أو الاحتجاز أو 

فإن العقو�ة ولم يكن قد تم �عذيبھ أو الاعتداء عليھ جنسيا الاختطاف 

...�� "

 

 إلاجهاض

  فحوى التوصية:

السماح للسيدة ا�حامل بوضع حد �حملها �� ا�حالة ال�ي ي�ون فيھ 

. النفسية أو الاجتماعية أو��ديد ل�ح��ا ا�جسدية 

م��رات التوصية: 

املواكبة التشريعية ا�حمائية لواقع إلاجهاض السري باملغرب والتصدي  -

للظاهرة بطر�قة عقالنية، 

العمل ع�� تجنيب النساء (وعدد مرتفع بي��ن من املراهقات والشابات  -

املغر�يات) مخاطر إلاجهاض السري، 

م�افحة إلاجهاض السري ولو�يات املتاجر�ن بأجساد النساء املغر�يات  -

(وغ��هن) �� الظروف القاسية واملؤملة ال�ي تصاحب إلاجهاض السري 

للنساء ا�حوامل، 

بال�حة الاع��اف بأن مواصلة حمل غ�� مرغوب فيھ ألسباب تتعلق  -

 فيھ �عد ع�� بمفهومها الشامل ا�جسدي و الاجتما�� والنف�ىي

حرمة كيان السيدة ا�حامل ومن ثم خرق �حقوق إلا�سان، 

�ل ذلك مع تقر�ر أن إلاجهاض ال يمكن أن يصبح حدثا مبتذال ال  -

�ستحق وقفة متأنية قبل ال�جوء إليھ نظرا لتعلقھ أيضا بحياة جن�ن 

) وهو ما en puissance ou en fait�عت�� موجودة بالقوة أو بالفعل (

�ستلزم إحاطة تحر�ره بضوابط تحصن ال�جوء إليھ من الزلل، 

 (البد من الرجوع ف��ا لصلب املذكرة) و�� باختصار سند التوصية:

شديد: 

الاستناد إ�� مفهوم منظمة ال�حة العاملية �� �عر�ف ال�حة الذي  -

 
ً
 وعقليا

ً
يقرر بأن "ال�حة �� حالة من اكتمال السالمة بدنيا

�عديالت الفصول املتعلقة 

 باإلجهاض 

  ق.ج.452 إ�� 449 الفصل 



 املقت�ىى التوصية

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

اح��ام وتفعيل مضمون التوصيات ال�ي وجه��ا للمغرب �جنت�ن وازنت�ن  -

من �جان ألامم املتحدة: �جنة حقوق إلا�سان و�جنة حقوق الطفل. 

وهو ما �ع�ي حقوقيا تنفيذ املغرب لالل��امات ال�ي قبلها بموجب 

مصادقتھ ع�� املعاهدات املتعلقة بحقوق إلا�سان،  

التطور امللموس للقانون املقارن بالتعامل ا�حمائي العقال�ي مع ظاهرة  -

إلاجهاض السري وذلك �� جل الدول املتقدمة ال�ي تحرص ع�� اح��ام 

 ا�حقوق املتعلقة باملرأة. حقوق إلا�سان وخاصة

 التوصية:

"يجوز ل�حامل أن تقرر وضع حد �حملها إذا �ان �� استمراره ��ديد 

ل�ح��ا النفسية والاجتماعية شرط أال تتعدى مدة ا�حمل ثالثة 

أشهر، ماعدا �� ألاحوال الاستثنائية ال�ي يحددها الطبيب. 

و�نب�� قبل ال�جوء إ�� وضع حد ل�حمل مراعاة الضوابط التالية: 

ينب�� أال تتعدى مدة ا�حمل ثالثة أشهر   )1

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

 وضع حد �حملها من طرف طبيب مختص.

 يتع�ن ع�� الطبيب خالل مقابلتھ مع ا�حامل ال�ي ترغب ��  )3

وضع حد �حملها أن يب�ن لها املخاطر واملضاعفات املحتملة ال�ي  

 

 يمكن أن تنتج عن وضع ا�حد �حملها.

منح ا�حامل ال�ي ترغب �� وضع حد �حملها مهلة أسبوع ل�ي  )4

 تفكر بتأن قبل أن تتخذ بصفة ��ائية قرار وضع حد �حملها،

يجب أن �سمح القانون للطبيب الذي ال يرغب �� القيام �عملية  )5

وضع حد ل�حمل أن يمتنع عن القيام بتلك العملية إال �� حالة 

 �عرض �حة ا�حامل �خطر محدق، 

و�� هذه ا�حالة يتع�ن توجيھ ا�حامل ال�ي ترغب �� وضع حد  )6

 �حملها �جهة طبية أخرى تقبل القيام بوضع حد ل�حمل.

 ال يجوز وضع حد ل�حمل إال من لدن طبيب." )7
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 م��ر التوصية: 

إن إعطاء زوج سيدة حامل مختلة العقل سلطة قبول أو عدم قبول 

وضع حد �حملها �سبب املرض العق�� ع�� وجھ إلاطالق فيھ محاذير 

متعددة: 

ألن الصور ال�ي يمكن أن تتج�� ف��ا مثل هذه النازلة سوف تختلف  -

باختالف الظروف املحيطة بحمل السيدة املر�ضة. مثال، م�ى وقع 

ا�حمل؟ هل أصيبت الزوجة بمرض عق�� قبلھ أو �عده؟ كيف �عاشر 

زوج زوجتھ �ش�ل يؤدي إ�� حملها إذا �انت املعاشرة وا�حمل قد 

 يجوز حصال �� وقت �انت فيھ الزوجة فاقدة أو ناقصة العقل؟ ثم أال

أحيانا أن ت�ون معاشرة الزوج الذي يكتفي املشروع بموافقتھ ع�� 

وضع حد ل�حمل، بدون قيد وال شرط، أحد العوامل ال�ي أدت إ�� 

 ا�خلل العق�� للزوجة ا�حامل؟

أسئلة كث��ة من هذا القبيل تحتم �� نظرنا إدخال �عض املرونة ع�� 

إعطاء الزوج سلطة التصرف �� جسد زوجتھ املر�ضة عقليا بقبول أو 

عدم قبول وضع حد ل�حمل.  

 القواعد العامة للقانون ال�ي تحتم توف�� حماية قانونية سند التوصية:

أك�� ملن ي�ون �� وضعية هشة.  

الزوجة املعتلة (وخاصة إذا فقدت عقلها تماما وأصبحت مجنونة) ال  -

يمك��ا أن تتخذ بنفسها قرار وضع حد �حملها أو إلابقاء عليھ لذا فإ��ا 

�ستحق �� وضعي��ا الهشة حماية قانونية أو�� وحيطة أك�� من طرف 

املشرع.  

التوصية: 

 فقرة تنص ع�� ما ي��: 453/2أن يضاف إ�� الفصل 

"�� وضعية املرأة ا�حامل املصابة بمرض عق�� ال يمكن للطبيب أن 

يقوم بوضع حد ل�حمل إال �عد أن يتأكد قا�ىي ألاسرة، ع�� وجھ 

الاست�جال، من سالمة الوضع الذي تتم فيھ موافقة أو عدم موافقة 

 الزوج ع�� إجهاض زوجتھ املر�ضة و�قرر ما يراه مناسبا �حماي��ا".

التعديل الوارد �� الفصل (ف. 

453/2.( 

الذي يتطلب املشروع إذن 

الزوج بصفة مطلقة للقيام 

�عملية إلاجهاض عندما ت�ون 

 ا�حامل مختلة العقل.

 م��ر التوصية:  

إن إعطاء النيابة العامة دورا �� مسطرة ال�جوء إ�� إلاجهاض سوف  -

 من املشروع 453/3الفصل 

يتم إلادالء (الذي يتطلب 

�شهادة رسمية تفيد فتح 
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يأ�ي بنتيجة عكسية للمرغوب فيھ من وجهة نظر حقوق إلا�سان وهو 

حماية ا�حامل نتيجة الغتصاب أو عالقة سفاح إذ يجعل املسطرة 

 إ�� عزوفهم عن فقد ي��يب مستعملوها املحتملون لدرجة تؤدي

ا�خوض ف��ا وتفضيلهم ال�جوء إ�� إلاجهاض السري . ينب�� أال �غيب 

عن أدهاننا مثال بأن زنا املحارم يحدث ب�ن ألاقارب وأن ا�حامل قد 

تواجهها صعو�ات حقيقية من الناحية ألاسر�ة والاجتماعية �� ال�جوء 

 إ�� القضاء أوال ثم إ�� النيابة العامة �� مرحلة تالية. 

سند التوصية: 

حقوق الطفل بأن مالحظة �جنة معاهدة ألامم املتحدة املتعلقة ب -

ع�� مسطرة معقدة ل�ي يتأ�ى القيام مشروع القانون ا�جنائي ينص 

ال��يء الذي �عملية إلاجهاض �� حالة الاغتصاب أو سفاح املحارم 

قد يجعل ال�جوء إ�� إلاجهاض السري، رغم مخاطره ع�� �حة 

ا�حامل، أ�سط من سلوك املسطرة القانونية. وقد صرحت �جنة 

حقوق الطفل بأ��ا �شعر بالقلق من إدراج شرط تقديم شهادة رفع 

دعوى قضائية �سلمها الوكيل العام للملك �عد تأكده من جدية 

  من املشروع).453/1الش�اية (ف. 

نجاعة القانون �� حماية من �ستحق ا�حماية و�� السيدة (ال�ي قد  -

ت�ون قاصرة) ال�ي حملت من جراء اغتصاب أو عالقة مع محرم.  

مالحظة مهمة: الصيغة ألاو�� للتعديل املق��ح �� صيغتھ ا�حالية (دائما  -

 الذي يق��ي بتغي�� وتتميم مجموعة 10/ 16مشروع القانون رقم 

القانون ا�جنائي) لم تكن تتضمن هذا الشرط وهو الاختيار ألاصوب 

وألاوفق �� نظرنا. 

التوصية:  

حذف املقت�ىى الذي �ش��ط "أن يتم إلادالء �شهادة رسمية تفيد فتح 

مسطرة قضائية، �سلمها الوكيل العام للملك املختص �عد تأكده من 

 جدية الش�اية".

مسطرة قضائية، �سلمها 

الوكيل العام للملك املختص 

 )�عد تأكده من جدية الش�اية

 ان��اك آلاداب

�غي�� العنوان �التا��: حماية ا�حر�ات ال�خصية 

م��ر التوصية: 

إن من يتضرر مباشرة من أخطر ا�جرائم املدرجة �� باب ان��اك آلاداب  -

 باب �� ان��اك آلاداب
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هم �حاياها املباشرون (مثال ال�خص املعتدى ع�� حرمة جسمھ 

وكيانھ �� جر�مة الاغتصاب) وهم ألاجدر بال��ك�� ع�� وضعي��م عوض 

الوقوف عند وقع ا�جر�مة ع�� املجتمع ك�ل.  

التوصية:  

نو�ىي بحذف هذا الباب وإدراج مقتضياتھ بالباب املتعلق با�جرائم 

حماية  وعند الاقتضاء، استبدالھ �عنوان: ال�ي تقع ع�� ألا�خاص

 ا�حر�ات ال�خصية

 م��ر التوصية:

ضرورة عدم تدخل القانون ا�جنائي �� العالقات ال�خصية ا�حميمية  -

إال بصفة استثنائية مثال عندما يال�سها عنف غ�� مشروع أو ظروف 

تفرض حماية خاصة (كما هو ألامر �� الاغتصاب أو ر�ط عالقة 

جنسية مع قاصر أو املفروضة بطر�قة أو بأخرى ع�� من ال �ستطيع 

عمليا أن �ع�� عن رضائھ ال�حيح ��ا، أو الاستغالل ا�جن��ي للنساء 

وللقاصر�ن). 

 اعتبار الرضا حجر الزاو�ة �� العالقات ا�جنسية ب�ن الرشداء -

عدم إضرار العالقات املذ�ور بالنظام العام وال بالنظام ا�خاص وال  -

 بالغ��

 مستلزمات الارتقاء با�جهاز القضائي و�االج��اد القضائي وعقلن��ما  -

سند التوصية:  

ضرورة حماية ا�حياة ال�خصية ا�حميمية لأل�خاص تمشيا مع  -

الاتجاه الغالب �شأ��ا �� مجال حقوق إلا�سان 

الا��جام مع توصيات ال�جنة ألاممية �حقوق إلا�سان املوجهة  -

للمغرب �� هذا الصدد (تراجع املذكرة �شأن تفاصيلها). 

التوصية: 

عموما أي إلغاء تجر�م العالقات ا�جنسية الرضائية ب�ن الرشداء  -

  من ق.ج.). 493 إ�� 489حذف الفصول 

 من 493 إ�� 489الفصول 

 ق.ج.

 م��ر التوصية:

ضرورة مواكبة القانون ا�جنائي املغر�ي لتطور �عر�ف الاغتصاب ��  -

  ق.ج.468الفصل 

 املعرف �جر�مة الاغتصاب
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القانون املقارن والقانون الدو��، 

ضرورة تب�ي عناصر ت�و�نية لالغتصاب توفر حماية أو�� ل�حية  -

الاغتصاب، 

توف�� ا�حماية من الاغتصاب ل�جنس�ن وعدم قصره ع�� اغتصاب  -

النساء، 

إحاطة املحاكمة املتعلقة باالغتصاب بإجراءات تصون كرامة �حيتھ،  -

سند التوصية: 

اج��اد قضاء املحاكم ا�جنائية الدولية واملحاكم املختلطة "الوطنية ـ  -

الدولية"، 

النظام ألاسا��ي للمحكمة ا�جنائية الدولية والعناصر الت�و�نية  -

�جر�مة الاغتصاب، 

القانون ا�جنائي املقارن �� أفضل صوره ا�حمائية ل�حايا الاغتصاب،  -

التوصية: 

 �عر�ف الاغتصاب كما ي��:  يتم

"الاغتصاب هو الاعتداء ع�� جسم �خص عن طر�ق إيالج عضو 

 .جن�ىي �� أي جزء من أجزاء جسمھ مهما �ان ذلك إلايالج طفيفا

وذلك باستعمال القوة أو ال��ديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما 

ينجم عن ا�خوف من �عرض �حية الاعتداء أو الغ�� للعنف أو 

إلاكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النف�ىي أو إساءة استعمال السلطة، 

أو باستغالل محيط قسري، أو يرتكب الاعتداء ع�� �خص ��جز عن 

 التعب�� عن رضا حقيقي."

بإضافة شروط مسطر�ھ تحصن �حية الاغتصاب من  نو��ي أيضا

املس بكرام��ا أثناء املحاكمة. 

وذلك كما ي��:  

ينب�� أال �سمح للم��م بجر�مة الاغتصاب أثناء املحاكمة  )أ

باإلشارة إ�� ما�ىي ال�حية أو التذرع بھ ملحاولة التملص من 

املسؤولية عن ارت�اب ا�جر�مة.  

إذا أراد امل��م أن يدفع بكون ال�حية املغتصبة �انت راضية  )ب

ولم تكره ع�� املمارسة ا�جنسية، يجب أن يقدم ذلك الدفع �� جلسة 
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 سر�ة. 

 يتع�ن ال�جوء دوما ا�� سر�ة ا�جلسات عند الاقتضاء." )ت

 ونو��ي أيضا بالنص ع�� هذه املسطرة ا�حمائية ب�ل جزئيا��ا �� صلب 

مدونة القانون ا�جنائي بما �� ذلك ضرورة ال�جوء إ�� سر�ة ا�جلسات 

عند الاقتضاء، رغم أن ذلك منصوص عليھ �� قانون املسطرة ا�جنائية، 

 ع�� سبيل تذك�� القضاء بما للموضوع من أهمية وحساسية. 

 م��ر التوصية:

يكمن جوهر الاغتصاب �� إكراه �خص آخر ع�� ر�ط عالقة جنسية.   -

توفر عقد الزواج ال يمكن معھ أن نف��ض بأن بإم�ان الزوج إكراه  -

زوجتھ ع�� ممارسة ا�جنس معھ وخاصة إذا �ان ذلك باستعمال 

العنف،  

سند التوصية: 

توصيات �جنة حقوق إلا�سان و�جنة القضاء ع�� �ل أنواع التمي��  -

ضد املرأة ومع قبول املغرب نفس التوصية �� إطار الاستعراض الدوري 

). 2017الشامل الذي �ان موضوعا لھ خالل شهر مايو 

مطالبات املجتمع املد�ي ال�ي تنطلق من واقع وجود حاالت متعددة يتم  -

ف��ا إكراه الزوجة من طرف زوجها ع�� ممارسة ا�جنس مع استعمال 

 كث�� من النوازل .  العنف ��

"�عاقب ع�� الاغتصاب كما تم �عر�فھ (�� الفصل كذا ...) ولو اق��ف 

 من طرف الزوج ع�� زوجتھ"

إضافة مقت��ى جديد يتعلق 

 باغتصاب الزوج لزوجتھ

 ا�جرائم املتعلقة بالعبادات 

م��ر التوصية: 

عدم الا��جام مع مقتضيات الدستور  -

عدم الا��جام مع املعاي�� الدولية �حقوق إلا�سان   -

منظور تمي��ي يقصر حماية القانون ع�� ديانة واحدة فقط   -

 تتمثل �� شق�ن: التوصية: 

 ق.ج.  220حذف الفقرة الثانية من الفصل  -

 ا�جرائم املتعلقة بالعبادات

 وحذف 220(�عديل الفصل 

  ق.ج.)222الفصل 
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إعادة النظر من طرف املشرع �� صياغة الفقرة الثانية من الفصل  -

 ق.ج. ا�جاري بھ العمل بإضافة ا�حماية ال�ي يوفرها ل�ي �شمل 220

إلاكراه ع�� اعتناق ديانة معينة  

اعتناق أي "من استعمل العنف أو ال��ديد إلكراه �خص أو أك�� ع�� 

 أو مباشرة عبادة ما أو ع�� حضورها أو ملنعهم من ذلك، �عاقب دين

با�حبس من ستة أشهر إ�� ثالث سنوات وغرامة من مائت�ن إ�� خمس 

. مائة درهم"

م��ر التوصية:  

عدم الا��جام مع مقتضيات الدستور  -

عدم الا��جام مع املعاي�� الدولية �حقوق إلا�سان  -

مقت��ى �ش�ل تمي��ا،    -

التوصية: 

  من القانون ا�جنائي املغر�ي.222حذف الفصل 

 م�افحة إلاجرام املنظم

م��ر التوصية: 

وجود خلل �� منطقي وقانو�ي �� ما يق��ي بھ الفصل:   -

أوال �ان من ألافضل ا�حديث عن مساعدة ال�خص ع�� الهرب  )1

 وذلك بالرغم وليس ��ر�بھ. ألن ال��ر�ب يتعلق عادة باألشياء والبضائع.

من أن املعاهدات الدولية �ستعمل مصط�ح ��ر�ب املهاجر�ن مثال و�� 

 الذي �ستعمل بالنسبة  traite �� نظرنا ترجمة معيبة مصط�ح

 الذي �ستعمل للبضائع  contrebandeلأل�خاص الذي يقابلھ مصط�ح 

 وألاشياء. 

 من املشروع يمكن أن ت�ون 298مقتضيات الفصل ثانيا إن  )2

لفصل يق��ي بأن غ�� سليمة من الناحية القانونية �� �عض الصور . ا

ال�خص الذي يخفي أو ��رب �خصا ما وهو ع�� علم بارت�ابھ جناية أو 

بأن العدالة تبحث عنھ يتمتع �عذر معف من العقو�ة �� ا�حالة ال�ي 

يثبت ف��ا الحقا بأن ال�خص الذي أخفاه أو هر�ھ لم تتم إدانتھ. 

إلاش�ال املطروح هنا هو أن ال�خص الذي تم إخفاؤه أو ��ر�بھ إن �ان 

�� الواقع بر�ئا، ولم تتم إدانتھ �سبب ذلك، فالفعل ا�جرمي الذي 

 من املشروع 298الفصل 

املتعلق بجنحة إخفاء �خص 

 مرتكب �جناية أو ��ر�بھ ما ي��:

"يتمتع ألا�خاص املشار إل��م 

�� الفقرة ألاو�� والثانية من 

 أعاله �عذر 297الفصل 

مخفف معف العقو�ة وفق 

الشروط املشار إل��ا �� 

 من هذا 145 إ�� 143الفصول 

القانون، إذا ثبت فيما �عد 

عدم إدانة ال�خص الذي 

أخفوه أو هر�وه أو ساعدوه ع�� 

 ذلك ".
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�سببھ تتم املعاقبة ع�� إلاخفاء وال��ر�ب تب�ن أنھ غ�� موجود أصال. لذا 

ال يمكن القول بوجود سبب لإلعفاء من العقو�ة عن فعل تبث بأنھ ال 

�ش�ل جر�مة أصال وال يمكن املعاقبة عليھ. الذي ينب�� القيام بھ �� مثل 

هذه ا�حالة هو ت��ئة ال�خص املتا�ع باإلخفاء وإطالق سراحھ إن �ان 

  معتقال و�عو�ضھ عن الاعتقال الذي �عرض لھ �عسفا أو خطأ.

  من املشروع.298 حذف الفصل التوصية:

 

 

 ��ر�ب املهاجر�ن

م��ر التوصية: 

 املتعلق �عدم التبليغ عن جر�مة ��ر�ب 231/25عقو�ة الفصل  -

املهاجر�ن أو الشروع ف��ا تبدو قاسية إن أخذت ع�� إطالقها. وذلك 

ألنھ ليس من السهل ع�� أي �خص �علم بوجود شبكة ل��ر�ب 

املهاجر�ن أن يقوم بالتبليغ ع��ا. فقد ي�ون �� ذلك البليغ خطر ع�� 

حياتھ.  

  :التوصية

 إعادة النظر �� مقدار العقو�ة وتخفيفها.

 ��ر�ب املهاجر�ن

 

 املتعلق �عدم 231/25الفصل 

التبليغ عن جر�مة ��ر�ب 

 املهاجر�ن أو الشروع ف��ا

 العقو�ات البديلة

م��ر التوصية: 

نجاعة العقو�ة البديلة املق��ح إضاف��ا �� تال�� العقو�ة السالبة  -

ل�حر�ة، 

سهولة تطبيقها وعدم ارتفاع ت�لف��ا   -

التوصية:  

إضافة العقو�ة البديلة املتمثلة �� حمل سوار إلك��و�ي إ�� قائمة 

 العقو�ات البديلة ال�ي تبناها املشروع 

 العقو�ات البديلة

 (وجوب إغناء قائم��ا)

 م��ر التوصية: 

تال�� تب�ي حكم دون مرونة،  -

قائمة ا�جرائم ال�ي ال يمكن 

 ال�جوء ف��ا للعقو�ات البديلة



 املقت�ىى التوصية

من  إن الاتجار �� املخدرات ال ينب�� استبعاده بصيغة العموم -

ألن �عض ألا�خاص يتاجرون أحيانا إم�انية ا�حكم �عقو�ة بديلة، 

�� مقادير هز�لة من املخدرات، وهم �� الواقع مدمنون �ستغلهم 

العصابات إلاجرامية أو شب�ات إلاجرام املنظم ووسطاؤها لتسو�ق 

بضاع��م. فمن ألاجدى وألاو�� أن يحكم ع�� مثل هؤالء �عقو�ة بديلة 

تتمثل �� ا�خضوع   لتداب�� عالجية. وهو ما ينص عليھ املشروع �� ف. 

. و��ن قوس�ن هذه الفقرة تتحدث عن "إخضاع املح�وم 35/14/4

عليھ لعالج نف��ي أو عالج ضد إلادمان". كيف يمكن إذن إخضاع 

املدمن�ن الذين يتورطون �� متاجرة بمقادير جد زهيدة من املخدرات 

وعليھ للعالج النف��ي أو ضد إلادمان الذي تقرره هذه املقتضيات؟ 

نو�ىي بإدخال �عض املرونة ع�� عموم النص املذكور والسماح 

للقا�ىي با�حكم �عقو�ة بديلة تتمثل �� ا�خضوع لعالج ضد إلادمان 

   �� ا�حاالت ال�ي يتب�ن ف��ا أن ذلك هو ا�حل ألامثل. 

 التوصية:

إضافة فقرة لقائمة ا�جرائم ال�ي يقص��ا املشروع من إم�انية ا�حكم 

بصددها �عقو�ة بديلة كما ي��: 

"إذا تب�ن للقا��ي أن املتاجرة باملخدرات تتعلق بكمية زهيدة جدا وأن 

ال�خص املتورط �� عملية املتاجرة مدمن ع�� �عاطي املخدرات يجوز 

لھ أن يحكم عليھ بالعقو�ة البديلة املتمثلة �� ا�خضوع   لتداب�� عالجية 

  من القانون ا�جنائي".35/14/4وفق ما ينص عليھ الفصل 

 م��ر التوصية:

وجوب إدخال �عض املرونة إلعطاء فرصة أوسع إلصالح مرتكب  -

ا�جر�مة 

التوصية: 

بالنسبة للعقو�ات البديلة �ستحسن إضافة �عض املرونة بالنسبة لعدم 

إم�انية ا�حكم ��ا �� حالة العود؟ ولو مرة واحدة مع تخو�ل القا��ي 

إعمال سلطتھ التقدير�ة بخصوص ال�جوء أو عدم ال�جوء إ�� تلك 

 ).35/1املرونة (ف 

تأث�� حالة العود ع�� إم�انية 

 ا�حكم �عقو�ة بديلة



 املقت�ىى التوصية

 عقو�ة إلاعدام

م��ر التوصية: 

تخليص القانون ا�جنائي من عقو�ة لم �عد يتقبلها التطور ا�حضاري  -

لإل�سانية والاتجاه الغالب �شأ��ا �� مجال حقوق إلا�سان هو 

إلغاؤها،  

تجاوز الوضعية ا�حالية ال�ي يوجد ف��ا املغرب و�� ا�حكم �عقو�ة  -

 وهو ما 1993إلاعدام نادرا من طرف القضاة وعدم تنفيذها منذ سنة 

 دون إلاقدام ع�� إلغا��ا de facto�ش�ل إلغاء لتلك العقو�ة بالفعل 

(طبعا إن م��رات إلغاء عقو�ة إلاعدام متعددة وقد  de jure قانونيا 

وردت �� تحليالت مستفيضة، ومركزة �� نفس الوقت، يرجع ف��ا 

لصلب املذكرة). 

تحقيق قفزة نوعية �� مجال حماية ا�حق �� ا�حياة ومن الناحية  -

 بحقوق إلا�سان �� أحدث معاملها. الرمز�ة �� مجال التشبث

التوصية: 

 إلغاء عقو�ة إلاعدام.

 عقو�ة إلاعدام

مقت��ى غ�� موجود باملشروع 

 �شأن عقو�ة إلاعدام

 

 

 


