
 املتعلقة  توصیات مذ�رة ا�لس الوطين حلقوق إال�سان خبصوص القانون اجلنايئ 

الختفاء القرسي  �

يو��ي املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان باستباق توصيات �جنة املعاهدة، ال�ي ستتدارس قر�با تقر�ر 

. فاملغرب لم يقدم �حد آلان 1اململكة املغر�ية بخصوص إعمال مقتضيات معاهدة الاختفاء القسري 

تقر�ره ل�جنة املعاهدة، وهو ع�� أهبة القيام بذلك �� املستقبل القر�ب. لذا يتع�ن اغتنام فرصة 

�عديل القانون ا�جنائي الستباق املالحظات والتوصيات ال�ي سوف توجهها �جنة معاهدة ا�حماية من 

الاختفاء القسري للمملكة املغر�ية. ومن هذا املنظور، ��جل املالحظات التالية:  

)، و�� مسألة إيجابية ألن معاهدة ألامم املتحدة 231/9تم �عر�ف الاختفاء القسري �� (ف.  )1

 تفرض ع�� أطرافها أن يجرموا الاختفاء القسري �� صلب �شريعا��م. 

إن معاهدة ألامم املتحدة تفرض ع�� أطرافها أيضا أن يجرموا الاختفاء القسري �� صلب  )2

�شريعا��م عندما �ش�ل جر�مة ضد إلا�سانية. و�ما أن املشروع ينص ع�� ا�جرائم ضد 

 إلا�سانية فإن هذا الال��ام سوف ي�ون أيضا مستو��.

وع�� العكس من ذلك، لم يجرم املشروع الاختفاء القسري الذي يرتكبھ ا�خواص دون تدخل  )3

 من 3 من معاهدة ألامم املتحدة. تق��ي املادة 3من أعوان الدولة ع�� خالف مقت��ى املادة 

تخذ �ل التداب�� املالئمة للتحقيق �� املعاهدة �� هذا الصدد بأن ع�� �ل دولة طرف ف��ا أن ت

 ال�ي يقوم ��ا أ�خاص أو مجموعات من ألافراد، ولو أ��م 2التصرفات املحددة �� املادة 

يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، ولتقديم املسؤول�ن إ�� املحاكمة. ول�ي يتم 

اح��ام مبدأ الشرعية البد من أن ت�ون تلك التحقيقات واملحاكمات مؤسسة ع�� نص قانو�ي 

 وا�ح يجرم الاختفاء القسري الذي يقوم بھ ا�خواص.

و�مكن أن تصاغ الفقرة الثانية من الفصل كما ي��: "�عاقب أيضا ع�� الاختفاء القسري إذا 

ارتكبھ أ�خاص أو مجموعات من ألافراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة" 

 تم انتخاب السف�� املمثل الدائم للمملكة املغر�ية بجنيف عضوا ومقررا ملؤتمر الدول ألاطراف �� معاهدة ألامم املتحدة 2016  �� شهر د�سم��  1

�حماية جميع ألا�خاص من الاختفاء القسري و�ان للمغرب دور مهم ب�ن بقية الدول ألاطراف التخاذ قرار الاحتفاظ ب�جنة املعاهدة وعدم تحو�ل 

 مهامها إ�� �جنة أخرى من �جان تتبع املعاهدات (إما �جنة حقوق إلا�سان أو �جنة مناهضة التعذيب).

                                                           



 ع�� ما ي��: ".....إذا 231/13 من الفصل 1. تنص الفقرة 231/13اق��اح حول منطوق الفصل  )4

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 ��....." نق��ح أن تضاف إ�� عبارة "إذا 

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

ولم يكن قد تم �عذيبھ أو تم الاعتداء عليھ من يوم الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف" 

واملراد من هذه إلاضافة هو تفادي محذور استفادة مرتكب التعذيب أو جرائم  2.جنسيا"

 جنسية خط��ة �� حق ال�خص املختفي من تخفيض العقو�ة ال�ي ينص عليھ هذا الفصل.

يتع�ن كذلك النص ع�� مسؤولية الرئيس عن الاختفاء القسري الذي يرتكبھ مرؤوسھ  )5

  من املعاهدة. وهذه املادة تق��ي بما ي��:6بالشروط ال�ي تحددها املادة 

 تتخذ �ل دولة طرف التداب�� الالزمة لتحميل املسؤولية ا�جنائية ع�� أقل تقدير: .1

ل�ل من يرتكب جر�مة الاختفاء القسري، أو يأمر بھ أو يو��ي بارت�ا��ا، أو أن ي�ون  )أ

 متواطئا أو �ش��ك �� ارت�ا��ا؛

  :الرئيس الذي )ب

.�ان ع�� علم بأن أحد مرؤوسيھ ممن �عملون تحت إمرتھ ورقابتھ الفعليت�ن قد ارتكب 1

أو �ان ع�� وشك ارت�اب جر�مة الاختفاء القسري، أو �عمد إغفال معلومات �انت تدل 

ع�� ذلك بوضوح؛ 

. �ان يمارس مسؤوليتھ ورقابتھ الفعليت�ن ع�� ألا�شطة ال�ي ترتبط ��ا جر�مة الاختفاء 2

القسري؛ 

. لم يتخذ �افة التداب�� الالزمة واملعقولة ال�ي �ان بوسعھ اتخاذها ل�حيلولة دون ارت�اب 3

جر�مة الاختفاء القسري أو قمع ارت�ا��ا أو عرض ألامر ع�� السلطات املختصة ألغراض 

..." التحقيق واملالحقة

يتع�ن النص ع�� أن ألاوامر الصادرة عن الرئيس الرت�اب الاختفاء القسري ال ينفي  )6

  من املعاهدة). 3.3مسؤولية املرؤوس الذي يطيع تلك ألاوامر (املادة 

 من املعاهدة:  6نص املادة 

 وذلك ح�ى ال تتيسر الاستفادة من عموم النص املق��ح باملشروع لتخفيض عقو�ة ا�جا�ي رغم أن ال�حية ال�ي تم �سر�حها تبدو ألول وهلة ��  2

�حة جيدة مع أ��ا قد �عرضت خالل وضعية الاحتجاز لالعتداء عل��ا جنسيا أو تم �عذي��ا (علما بأن التعذيب النف��ي وح�ى ا�جسدي قد ال يخلف 

 أثرا وا�حا للمعاين). 

                                                           



ال يجوز التذرع بأي أمر أو �عليمات صادرة من سلطة عامة أو مدنية أو عسكر�ة أو غ��ها لت��ير جر�مة "

 (و�� صياغة وا�حة متوافقة مع متطلبات مبدأ الشرعية يمكن تبن��ا كما ��)." .الاختفاء القسري 

 ق.ج. ينص 124طبعا هنا أيضا يمكن القول بأنھ ال ضرورة إلضافة هذا املقت��ى ألن الفصل 

ع�� أسباب ت��ير ا�جرائم عموما. وهو يق��ي �� فقرتھ ألاو�� بأن ا�جر�مة ت�ون م��رة (وال �عاقب عل��ا 

إذن) عندما ي�ون الفعل الذي قام بھ املرؤوس قد أوجبھ القانون وأمرت بھ السلطة الشرعية. لكن 

هذه مسألة مناقشة خاصة عندما ال ي�ون متيسرا ع�� املرؤوس أن يتأكد من شرعية ألامر املوجھ 

 3إليھ.

و�� �افة ألاحوال نرى بأنھ من ألافضل وألانجع أن ينص املشرع ع�� هذه القاعدة ضمن 

املقتضيات ال�ي تجرم و�عاقب ع�� الاختفاء القسري عوض الاقتصار ع�� إلاحالة الصر�حة أو الضمنية 

. وذلك نظرا ل�خطورة البالغة ال�ي تتسم ��ا جر�مة الاختفاء القسري وللمز�د من 124ع�� الفصل 

تحسيس القا��ي بخطور��ا والتأكد من استحضاره �حكم عدم ت��ير ا�جر�مة ال�ي يرتك��ا املرؤوس 

طاعة ألوامر رئيسھ. 

تال فيا لذلك املحذور تنص �عض التشريعات ع�� انتفاء سبب الت��ير عندما ينفذ املرؤوس أمرا غ�� مشروع بصورة صارخة وجھ إليھ من طرف   3 

  من القانون ا�جنائي إلايطا��). 51رئيسھ (ف. 
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