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مقرتحات املجلس الوطني لحقوق اإلنسان حول مسودة القانون
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متت توجيه مذكرة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان حول مسودة
مرشوع قانون املسطرة الجنائية (صيغة  19ماي  )2014إىل وزارة العدل
والحريات بتاريخ  28غشت .2014
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بيان الأ�سباب
 .1طبقا للفقرة الثانية من املادة  25من الظهري ال�رشيف رقم  1.11.19ال�صادر يف  25من ربيع الأول 1423
(فاحت مار�س  )2011ب�إحداث املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ،ف�إن املجل�س املذكور ي�ساهم يف "تعزيز
البناء الدميقراطي ،من خالل النهو�ض باحلوار املجتمعي التعددي ،وتطوير كافة الو�سائل والآليات املنا�سبة
لذلك" .كما يقوم املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان� ،إ�ضافة �إىل ذلك ،وطبقا للمادة  13ببحث ودرا�سة
"مالءمة الن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية اجلاري بها العمل مع املعاهدات الدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان
وبالقانون الدويل الإن�ساين ،التي �صادقت عليها اململكة �أو ان�ضمت �إليها ،وكذا يف �ضوء املالحظات
اخلتامية ،والتو�صيات ال�صادرة عن �أجهزة املعاهدات الأممية اخلا�صة بالتقارير املقدمة لها من لدن احلكومة"
وطبقا ملقت�ضيات املادة  ،24ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ،يرفع �إىل النظر ال�سامي جلاللة امللك،
"اقرتاحات وتقارير مو�ضوعاتية "،يف كل "ما ي�ساهم يف حماية حقوق الإن�سان والدفاع عنها على نحو
�أف�ضل"
 .2وعيا منه بالأثر البنيوي للم�سطرة اجلنائية على حماية حقوق املتقا�ضني و�ضمانات املحاكمة العادلة،
ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان الذي يواكب ،مبذكراته ،م�سار �إنتاج القوانني التنظيمية والعادية ،يويل
�أهمية خا�صة وم�رشوعة للت�رشيع اجلنائي امل�سطري واملادي .وهو اهتمام يجد مربراته �أي�ضا يف متطلبات
"املقاربة املرتكزة على حقوق الإن�سان" وهي مقاربة متت الإ�شارة �إليها ب�شكل �رصيح يف بيان الأ�سباب
املوجبة للظهري املن�شئ للمجل�س.
 .3اعتبارا لكون امليثاق الوطني لإ�صالح منظومة العدالة ،وثيقة مرجعية لإ�صالح قوانني املنظومة الق�ضائية
الوطنية ،ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ،يعتزم امل�ساهمة يف النقا�ش العمومي املتعلق ب�إعمال امليثاق
بتقدمي هذه املذكرة املتعلقة مب�سودة م�رشوع قانون امل�سطرة اجلنائية .ويف هذا الإطار وطبقا لالخت�صا�صات
املخولة له �أعد ون�رش املجل�س عددا من املذكرات املتعلقة باملجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية ،املحكمة
الد�ستورية ،الدفع بعدم الد�ستورية ,قانون العدل الع�سكري ،النظام الأ�سا�سي للق�ضاة ،العقوبات البديلة
والعفو .و�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يثمن بهذا ال�صدد مبادرة ال�سيد م�صطفى الرميد ،وزير العدل
واحلريات ،والذي عر�ض م�سودة م�رشوع قانون امل�سطرة اجلنائية على املجل�س من �أجل �إبداء ر�أيه.
� .4إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ،يذكر على �سبيل التقدمي ،ب�أن كل مراجعة للم�سطرة اجلنائية يجب
�أن تندرج يف �إطار �سياق �شامل للإ�صالح اجلنائي و�أن تطال جمموع الت�رشيع اجلنائي خا�صة القانون اجلنائي
والن�صو�ص ذات ال�صلة كم�رشوع قانون مكافحة العنف �ضد الن�ساء وم�رشوع القانون املتعلق بالطب ال�رشعي.
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كما يعترب املجل�س من جهة �أخرى �أن م�شاركة خمتلف الفاعلني املعنيني يف م�سار �إعداد م�رشوع القانون
�سيكون له �أثر �إيجابي على جودته و�سيمكن من اعتبار �أف�ضل للرهانات العملية املرتبطة باملحاكمة العادلة
واحلفاظ على احلقوق الأ�سا�سية للمتقا�ضني.
مبقرتحاته املقدمة يف هذه املذكرة ،ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يتوخى امل�ساهمة بتقدمي حلول لبع�ض
امل�شاكل القانونية البنيوية التي تعيق احلماية الفعلية حلقوق املتقا�ضني .ويف هذا الإطار تندرج تو�صيات
املجل�س املتعلقة بالأ�سا�س حول الوقاية من التعذيب وتقلي�ص خماطر االعتقال التع�سفي وتر�شيد اللجوء �إىل
االعتقال االحتياطي ،وحماية الفئات الأكرث ه�شا�شة (الأ�شخا�ص املو�ضوعني رهن احلرا�سة النظرية ،الن�ساء
�ضحايا العنف� ،ضحايا االجتار بالب�رش ،الأ�شخا�ص يف و�ضعية �إعاقة)...
و �إ�ضافة �إىل مقرتحاته وتو�صياته املف�صلة الواردة يف هذه املذكرة ،ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يدعو
امل�رشع �إىل ت�أ�سي�س مراجعة الت�رشيع اجلنائي على قاعدة ر�ؤية مندجمة لل�سيا�سة اجلنائية .وهذه الر�ؤية ينبغي �أن
تعترب ،بر�أي املجل�س ،تطور ال�سلوكات الإجرامية والتقدم العلمي والقانوين يف جمال البحث اجلنائي و�إقامة
و�سائل الإثبات والعقوبات البديلة.
و�إن هذه الر�ؤية ،التي بد�أت معاملها يف االت�ضاح يف تو�صيات ميثاق �إ�صالح منظومة العدالة ،ينبغي �أن ترتكز
على مقاربة حقوق الإن�سان و�أولوية املنطق الوقائي و�إعمال ال�ضمانات الد�ستورية يف جمال حقوق املتقا�ضني
ومالءمة الت�رشيع الوطني مع االتفاقيات الدولية التي �صادق عليها املغرب �أو ان�ضم �إليها.
ويف هذا املنحى ،يرى املجل�س �أن ت�صدير م�سودة امل�رشوع ببيان �أ�سباب �سيمكن لي�س فقط من جعل قانون
امل�سطرة اجلنائية امل�ستقبلي مفهوما ومقروءا ،ولكنه �سي�شكل �أي�ضا وثيقة مرجعية للر�ؤية اجلنائية اجلديدة
املرجوة واملتقا�سمة على نطاق وا�سع من قبل فاعلي نظامنا الق�ضائي.
� .5إن املقرتحات املت�ضمنة يف هذه املذكرة قد مت �إعدادها بناء على خمتلف املرجعيات املعيارية والت�رصيحية
على امل�ستويني الوطني والدويل .كما قام املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بدرا�سة مقارنة لعدد من قوانني
امل�سطرة اجلنائية يف عدد من البلدان الدميقراطية.
 .6وهكذا ،فقد مت اعتبار املرجعيات املعيارية والت�رصيحية التالية يف �إعداد هذه املذكرة:
الد�ستور وال�سيما الف�صول 19,20,21,22,23,24,117,118,119,120,121,122,123,124
 ,125,126,127و 128منه ؛
املادة  14من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،كما مت التعليق عليها من طرف جلنة حقوق
الإن�سان يف مالحظتها العامة رقم 1 32؛
اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �رضوب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة ،كما مت
التعليق عليها من طرف جلنة مناه�ضة التعذيب يف مالحظتها العامة رقم 2 2؛
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اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة خا�صة املادتني  3و 13منها؛
املبادئ الأ�سا�سية ب�ش�أن ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية ،كما �صادقت عليها اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف
قراريها  40/32بتاريخ  29نونرب  1985و 40/146بتاريخ  13دجنرب 1985؛
املبادئ التوجيهية ب�ش�أن دور �أع�ضاء النيابة العامة ،كما اعتمدها م�ؤمتر الأمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية
ومعاملة املجرمني املعقود يف هافانا (كوبا) من  27غ�شت �إىل � 7سبتمرب 1990؛
مبادئ �أ�سا�سية ب�ش�أن دور املحامني ،اعتمدها م�ؤمتر الأمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني،
املعقود يف هافانا من  27غ�شت �إىل � 7سبتمرب 1990؛
جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو
ال�سجن ،اعتمدت ون�رشت مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة  43/173امل�ؤرخ يف  9دي�سمرب
1988؛
املبادئ التوجيهية للأمم املتحدة ب�ش�أن الأطفال يف منظومة العدالة اجلنائية ،امل�صادق عليها مبقت�ضى القرار
 1997/30للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي؛
القرار رقم  19/19ملجل�س حقوق الإن�سان ،حول حماية حقوق الإن�سان وا حلريات الأ�سا�سية يف �إطار
مكافحة الإرهاب ،امل�صادق عليه يف  23مار�س 3 2012؛
القرار  A/C.3/67/L.34/Rev.1حول حقوق الإن�سان يف �إطار �إدارة العدالة ،امل�صادق عليه من
طرف اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف  16نونرب 2012؛
معايري امل�س�ؤولية املهنية و�إعالن احلقوق والواجبات الأ�سا�سية لق�ضاة النيابة العامة واملتابعني امل�صادق عليها
من طرف اجلمعية الدولية لق�ضاة النيابة العامة واملتابعني بتاريخ � 23أبريل  1999وامل�صادق عليها من طرف
جلنة الوقاية من اجلرمية والعدالة اجلنائية للأمم املتحدة يف قرارها رقم  2 / 17بتاريخ � 18أبريل  2008؛
الإعالن امل�ؤقت حول دور الرقابة الق�ضائية و�ضمان م�سطرة منتظمة للوقاية من التعذيب املعتمد من طرف
اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من �رضوب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة خالل
دورتها ال�ساد�سة ع�رشة املنعقدة من � 20إىل  24فرباير  2012؛
املالحظات النهائية املوجهة �إىل املغرب يف جمال امل�سطرة اجلنائية من طرف هيئات املعاهدات وذلك خالل
فح�ص تقاريره الدورية وخا�صة املالحظات املوجهة من طرف :
 اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان ( 1دجنرب 4)2004؛ جلنة الق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة (� 8أبريل 5)2008؛ جلنة الق�ضاء على التمييز العن�رصي (� 13شتنرب 6)2010؛ جلنة مناه�ضة التعذيب ( 21دجنرب 7)2011؛ جلنة حقوق الطفل ( 17مار�س 8)2006؛ -اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين (� 8أكتوبر 9)2013؛
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التو�صيات النهائية والأولية املوجهة �إىل املغرب من طرف �أ�صحاب الواليات املوا�ضيعية املكلفني
بالإجراءات اخلا�صة على �إثر زياراتهم .ويف هذا الإطار مت اعتبار تو�صيات :
 الفريق العامل املعني مب�س�ألة االحتجاز التع�سفي ( 18دجنرب )2013؛ املقررة اخلا�صة املعنية مب�س�ألة االجتار بالأ�شخا�ص وال�سيما الن�ساء والأطفال ،ال�سيدة جزي نكوزي �إزيلو(� 1أبريل 10)2014؛
 املقرر اخلا�ص املعني مب�س�ألة التعذيب وغريه من �رضوب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة،ال�سيد خوان منديز (� 30أبريل 11)2013؛
 الفريق العامل املعني مب�س�ألة التمييز �ضد املر�أة يف القانون ويف املمار�سة ( 19يونيو 12)2012؛13
 تو�صيات �إىل املغرب يف �إطار اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل التو�صيات الوجيهة لهيئة الإن�صاف وامل�صاحلة وخا�صة التو�صية رقم  1التي متت �صياغتها يف �إطار املحورالثالث املتعلق بتقوية ال�ضمانات القانونية والق�ضائية ،وكذا التو�صية رقم  2التي متت �صياغتها يف �إطار
املحور اخلام�س املتعلق بت�أهيل ال�سيا�سة والت�رشيع اجلنائيني؛
4

 .7واعتبارا لو�ضع ال�رشيك من �أجل الدميقراطية ،املمنوح للملكة املغربية من طرف اجلمعية الربملانية ملجل�س
�أوروبا يف يونيو  ،2011ف�إن املجل�س قد اعتمد الوثائق املعيارية والت�رصيحية التي مت �إنتاجها من قبل خمتلف
هيئات جمل�س �أوروبا يف جمال العدالة اجلنائية .وهكذا مت اعتبار الوثائق التالية:
التو�صية  .Rec )2000( 19للجنة وزراء جمل�س �أوروبا حول دور النيابة العامة يف نظام العدالة اجلنائية،
امل�صادق عليه يف  6غ�شت 2000؛
التو�صية )CM/Rec. (2010للجنة وزراء جمل�س �أوروبا واملعنونة "الق�ضاة  :ا�ستقاللية ،فعالية
وم�س�ؤوليات" ،امل�صادق عليها يف  17نونرب 14 2010؛
التو�صية  )CM/Rec. (2012للجنة جمل�س �أوروبا واملعنونة " دور النيابة العامة خارج نظام العدالة
اجلنائية" امل�صادق عليها يف � 19سبتمرب  2010؛
التو�صية رقم  R (86) 12للجنة وزراء جمل�س �أوروبا واملتعلقة ببع�ض التدابري الهادفة للوقاية وتخفيف عمل
املحاكم ،امل�صادق عليها يف � 16سبتمرب 1986؛
املبادئ التوجيهية للجنة وزراء جمل�س �أوروبا ب�ش�أن حقوق الإن�سان ومكافحة الإرهاب ،امل�صادق عليها يف
االجتماع رقم  804للجنة وزراء جمل�س �أوروبا بتاريخ  11يوليوز  2002؛
التو�صية رقم  R (87) 18للجنة وزراء جمل�س �أوروبا ب�ش�أن تب�سيط العدالة اجلنائية ،امل�صادق عليها يف 17
�سبتمرب  1987خالل االجتماع رقم  410ملندوبي الوزراء؛
التو�صية رقم  Rec(2005)10للجنة وزراء جمل�س �أوروبا ب�ش�أن "التقنيات اخلا�صة للبحث" يف عالقة
باجلرائم اخلطرية مبا يف ذلك الأعمال الإرهابية ،وامل�صادق عليها بتاريخ � 20أبريل  ،2005خالل االجتماع
رقم  924ملندوبي الوزراء.
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� .8ضمن نف�س امل�سعى ،قام املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بدرا�سة مقارنة لعدد من قوانني امل�سطرة اجلنائية
يف عدد من البلدان الدميقراطية املتقدمة ،ويف هذا الإطار متت درا�سة قوانني امل�سطرة اجلنائية الفرن�سية
والبلجيكية وال�سوي�رسية؛
 .9كما قام املجل�س بتحليل التو�صيات املوجهة �إىل احلكومة املغربية من طرف املنظمتني غري احلكوميتني
الدوليتني "هيومن رايت�س وات�ش" و"�أمن�ستي �أنرتنا�سيونال" يف تقريريهما املعنونني على التوايل  " :وقع هنا
فح�سب :املحاكمات اجلائرة بناء على االعرتافات التي دونتها ال�رشطة يف املغرب" 15و"�أوفقوا التعذيب :
خال�صة تركيبية وطنية".16
� .10إن مقرتحات املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان املتعلقة مب�سودة م�رشوع قانون امل�سطرة اجلنائية ميكن
تربيرها باحلجج التالية:
احلجة الأوىل � :إن مقرتحات املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان املتعلقة باحلرا�سة النظرية واالعتقال االحتياطي
ت�ستهدف تقوية �ضمانات الوقاية من التعذيب ومالءمة مقت�ضيات امل�سطرة اجلنائية مع القانون الدويل
حلقوق الإن�سان على �ضوء مالحظات وتو�صيات هيئات املعاهدات وتلك ال�صادرة عن �أ�صحاب الواليات
املو�ضوعاتية بر�سم امل�ساطر اخلا�صة �أو يف �إطار اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل؛
احلجة الثانية � :إن املقرتحات املتعلقة بتقوية موقع الدفاع على م�ستوى بع�ض امل�ساطر كاال�ستدعاء للح�ضور،
والتفتي�ش والو�سائل البديلة عن املتابعة اجلنائية ت�ستهدف �إعادة التوازن بني النيابة العامة والدفاع طبقا ملبد�أ
تكاف�ؤ ال�سالح ،ك�رشط �رضوري للمحاكمة العادلة� .إن نف�س املنطق ينطبق على مقرتحات املجل�س التي
ت�ستهدف حتقيق التوازن بني احلق يف حكم �صادر داخل �أجل معقول (الف�صل  120من الد�ستور) وجمموع
باقي �ضمانات حقوق الدفاع؛
احلجة الثالثة� :إن مقرتحات املجل�س يف جمال تقنيات البحث اخلا�صة ت�ستهدف �ضمان حقوق الدفاع يف نف�س
الوقت الذي تقوي فيه الرقابة الق�ضائية على ا�ستعمال هذه التقنيات؛
احلجة الرابعة � :إن مقرتحات املجل�س ت�ستهدف حتقيق حماية م�سطرية مالئمة لبع�ض الفئات اله�شة كالن�ساء
�ضحايا العنف و�ضحايا االجتار يف الب�رش والأطفال يف نزاع مع القانون والأ�شخا�ص يف و�ضعية �إعاقة.
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 .11املقرتحات املتعلقة بالوقاية من التعذيب وتقلي�ص خماطر االعتقال التع�سفي
منذ �إحداثه ،يقوم املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بالتفكري امل�ستمر يف بع�ض الو�ضعيات القانونية التي ميكن
�أن تنتج خماطر تعذيب و�/أو اعتقال تع�سفي.
و �إن هذا التفكري يرتكز على حتليل �أعمال احلماية التي قام بها املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان (خا�صة تتبعه
للمحاكمات ولو�ضعية �أماكن �سلب احلرية) ،و�إعمال ال�ضمانات الد�ستورية خا�صة تلك املتعلقة باملحاكمة
العادلة وبحقوق املتقا�ضني 17وكذا املتطلبات املتعلقة مبالءمة الت�رشيع الوطني مع االتفاقيات الدولية املتعلقة
بحقوق الإن�سان التي �صادق عليها املغرب �أو ان�ضم �إليها طبقا للمادتني  13و 15من الظهري املحدث
للمجل�س.
انطالقا من هذه املحددات ،وبعد حتليل الت�رشيع اجلنائي وال�سجني الوطني ،قانونا وممار�سة ،ف�إن املجل�س
خل�ص �إىل �أن الو�ضعيات القانونية املنتجة ملخاطر االعتقال التع�سفي باملغرب ،تندرج بالأ�سا�س �ضمن الفئة
الثالثة (املتعلقة بعدم االحرتام الكلي �أو اجلزئي للحق يف حماكمة عادلة) و�أن خماطر التعذيب تتحدد �أ�سا�سا
خالل فرتة احلرا�سة النظرية.
�إن املادة  66من قانون امل�سطرة اجلنائية احلالية ،والتي تنظم احلرا�سة النظرية ،وخا�صة بعد تعديلها بالقانون
 35-11ال�صادر بالظهري رقم  1.11.69بتاريخ � 17أكتوبر  ،2011ف�إن مقت�ضيات الفقرتني الأوىل والثالثة،
هي متالئمة من منظور املجل�س مع املبادئ ( 21 ،12 ،10 ،4 ،2الفقرة )1و 37من جمموعة املبادئ املتعلقة
بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن
18
غري �أن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ،اعترب يف مداخلته ال�شفوية املوجهة �إىل جلنة مناه�ضة التعذيب
ومبنا�سبة مناق�شة التقرير الدوري الرابع للمغرب� ،أن مقت�ضيات املادة  66من قانون امل�سطرة اجلنائية (و التي
تتيح االت�صال باملحامي قبل انتهاء ن�صف املدة الأ�صلية للحرا�سة النظرية) متثل �إعماال تقييديا ملقت�ضيات الفقرة
الثالثة من الف�صل  23من الد�ستور .19ولهذه الأ�سباب ،ف�إن املجل�س �أو�صى مبراجعة املادة  66وخا�صة الفقرة
الثامنة منها لتمكني كل �شخ�ص و�ضع يف احلرا�سة النظرية من اال�ستفادة فورا من م�ساعدة حمام مبجرد و�ضعه
يف احلرا�سة النظرية.
كما �أو�صى املجل�س �أي�ضا مبراجعة املادة  66من ق.م.ج وخا�صة الفقرتني الرابعة واخلام�سة منها من �أجل
تقلي�ص �آجال الو�ضع يف احلرا�سة يف �إطار اجلرائم الإرهابية.
20
�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ي�شري �أي�ضا �إىل �أن جلنة حقوق الإن�سان ،قد دعت املغرب �إىل مراجعة
ت�رشيعاته حول احلرا�سة النظرية ومطابقتها مع مقت�ضيات املادة  9من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية
وال�سيا�سية وكل مقت�ضيات العهد الأخرى .كما دعت اللجنة �أي�ضا املغرب �إىل تعديل قوانينه وممار�ساته من
�أجل متكني ال�شخ�ص املعتقل من االت�صال فورا مبحام مبجرد و�ضعه يف احلرا�سة النظرية.
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و�ضمن نف�س الإطار ،ف�إن جلنة مناه�ضة التعذيب �أو�صت املغرب 21باتخاذ التدابري التي متكن ال�شخ�ص من
االت�صال مبحام فور و�ضعه يف احلرا�سة النظرية دون �أي �إذن م�سبق.
�أما فيما يتعلق ببع�ض التقييدات خالل فرتة احلرا�سة النظرية يف �إطار قانون مكافحة الإرهاب 22ف�إن جلنة
مناه�ضة التعذيب قد دعت املغرب �إىل مراجعة قانون مكافحة الإرهاب  03.03من �أجل حتديد �أدق
للإرهاب ،وتقلي�ص املدة الق�صوى للحرا�سة النظرية �إىل احلد الأدنى ال�رضوري ومتكني املو�ضوعني يف
احلرا�سة النظرية من االت�صال مبحام مبجرد و�ضعهم يف احلرا�سة.
وقد اعترب الفريق العامل املعني مب�س�ألة االحتجاز التع�سفي �أن " القانون املتعلق مبكافحة الإرهاب ،الذي
متت امل�صادقة عليه بعد هجومات الدار البي�ضاء ،وال�ساري املفعول �إىل اليوم ،هو مبثابة �إطار قانوين لعدد من
انتهاكات حقوق الإن�سان .وينبغي تعديل هذا القانون لتدقيق جترمي الأفعال التي يحددها ،وتقلي�ص �آجال
احلرا�سة النظرية وو�ضع م�سطرة ت�سمح مبحاكمة عادلة".23
وقد الحظ املجل�س �أن املادة  66-1من م�سودة م�رشوع القانون مل متنح الأ�شخا�ص املو�ضوعني يف احلرا�سة
النظرية �إمكانية االت�صال فورا مبحام مبجرد و�ضعهم فيها .ذلك �أن ال�صيغة املقرتحة يف املادة  66-1املذكورة
تن�ص على �أنه يتم االت�صال باملحامي ابتداء من ال�ساعة الأوىل لإيقاف املعني بالأمر.
لهذا ال�سبب ،يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ب�إعادة �صياغة املادة  66-1من م�سودة ق.م.ج من
�أجل متكني ال�شخ�ص املو�ضوع يف احلرا�سة النظرية من االت�صال فورا مبحام كيفما كانت طبيعة اجلرائم املتابع
ب�ش�أنها.
و�ضمن نف�س املنطق الهادف �إىل تقوية ح�ضور الدفاع خالل اللحظات الأ�سا�سية من امل�سطرة ،يقرتح
املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �أن يدرج يف املادة  66-1من م�سودة م�رشوع القانون مقت�ضى ميكن
ال�شخ�ص املو�ضوع حتت احلرا�سة النظرية من طلب ح�ضور حمام خالل اال�ستماع �أو املواجهة وذلك دون
�أي �إذن م�سبق .كما يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ،ب�أن تت�ضمن املادة  66-1ال�ضمانات التالية:24
حق املحامي يف تدوين نقط وحقه يف طرح �أ�سئلة يف ختام اال�ستماع �أو املواجهة التي يح�رضها.
ال يحق ل�ضابط ال�رشطة الق�ضائية �أن يعرت�ض على �أ�سئلة املحامي �إال �إذا كان من �ش�أنها الإ�رضار ب�سري البحث.
غري �أنه ،وبهدف احلد من �أي تو�سع حمتمل يف هذا اال�ستثناء ،يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ب�أن
يدرج يف املادة  66-1مقت�ضى يلزم بت�ضمني اعرتا�ض �ضابط ال�رشطة الق�ضائية يف املح�رض.
حق املحامي يف �أن يقدم يف ختام اال�ستماع �أو املواجهة التي ح�رض فيها ،ولي�س فقط �أثناء مدة متديد احلرا�سة
النظرية ،25مالحظات كتابية ميكن �أن ي�ضمنها الأ�سئلة التي اعرت�ض عليها �ضابط ال�رشطة الق�ضائية .كما
يو�صي املجل�س �أي�ضا ب�أن تت�ضمن املادة  66-1من م�سودة م�رشوع القانون مقت�ضى ميكن املحامي من توجيه
مالحظاته �إىل وكيل امللك خالل مدة احلرا�سة النظرية.
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و يذكر املجل�س �أي�ضا �أن �إعمال هذه التو�صيات ،يتطلب من جهة حذف املدة الق�صوى لالت�صال باملحامي
والتي حددت يف  30دقيقة .26ومن جهة ثانية واعتبارا ل�رضورات تدقيق امل�صطلح ،يقرتح ا�ستبدال م�صطلح
االت�صال مب�صطلح "الت�شاور" مما �سيمكن من اعتبار �أف�ضل للأدوار اجلديدة التي �سيمار�سها الدفاع خالل فرتة
احلرا�سة النظرية يف حالة �إعمال املقرتحات امل�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة.
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و يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �أي�ضا �أن تكر�س نف�س املادة ،حق ال�شخ�ص املو�ضوع حتت احلرا�سة
النظرية يف الفح�ص الطبي يف حلظتني على الأقل ،يف بداية و�ضعه حتت احلرا�سة النظرية وقبل انق�ضاء مدتها
الأ�صلية .كما يو�صي املجل�س �أي�ضا �إدراج املبادئ التالية كمقت�ضيات على م�ستوى املادة :66-1
�إجراء الفح�ص الطبي بطلب من ال�شخ�ص املو�ضوع حتت احلرا�سة النظرية �أو بطلب من �أحد �أفراد عائلته؛
يعني الطبيب من طرف وكيل امللك �أو من طرف �ضابط ال�رشطة الق�ضائية ،كما يحق لل�شخ�ص املو�ضوع
حتت احلرا�سة النظرية يف طلب فح�ص طبي م�ضاد من طرف طبيب من اختياره ،ويتعني على �ضابط ال�رشطة
الق�ضائية �أن يخرب ال�شخ�ص املو�ضوع حتت احلرا�سة النظرية بحقه يف ذلك؛
يجرى الفح�ص الطبي مبعزل عن كل �إمكانية لال�ستماع اخلارجي يف ظروف ت�ضمن احرتام كرامة ال�شخ�ص
واحرتام ال�رس املهني ؛
ي�سلم الطبيب �شهادة طبية ينبغي ت�ضمينها يف امللف؛
�إلزامية الر�أي الطبي حول مدى قدرة ال�شخ�ص على �أن يتم االحتفاظ به حتت احلرا�سة النظرية وقبل كل
قرار بتمديدها؛
و �ضمن نف�س الإطار ،يو�صي املجل�س الوطني حلقوق �أن تن�ص املادة  66-1على مقت�ضى يتعلق باخت�صا�ص
الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي �سيتم �إحداثها يف جمال زيارة �أماكن الو�ضع يف احلرا�سة النظرية.
بعد حتليل ال�صيغة املقرتحة للمادة  66-1من م�سودة م�رشوع القانون مو�ضوع املذكرة والتي تن�ص على
حق املحامي يف ح�ضور اال�ستماع للم�شتبه فيهم امل�صابني ب�إحدى العاهات التي من �ش�أنها الإخالل بحقهم
يف الدفاع عن �أنف�سهم ،يعترب املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �أن هذا املقت�ضى ال ي�ستجيب �إال ب�شكل
جزئي للمتطلبات الأكرث �شموال للتي�سريات الإجرائية املن�صو�ص عليها يف املادة ( 13فق )1من اتفاقية
حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .وبناء على ذلك ،يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �إدراج مقت�ضى
بني املادتني  82-5-1و 82-11من م�سودة م�رشوع القانون من �أجل �إحداث خاليا متخ�ص�صة مل�ساعدة
الأ�شخا�ص يف و�ضعية �إعاقة يف كل مراحل امل�سطرة.
لقد الحظ املجل�س �أي�ضا �أن ال�صيغة اجلديدة للفقرة ما قبل الأخرية من املادة  80من م�سودة ق.م.ج متنح ملمثل
النيابة العامة �إمكانية ت�أخري ات�صال املحامي مبوكله بناء على طلب من �ضابط ال�رشطة الق�ضائية� ،إذا اقت�ضت ذلك
�رضورة البحث ،كلما تعلق الأمر بجرمية �إرهابية �أو اجلرائم امل�شار �إليها يف املادة  27 108من قانون امل�سطرة
اجلنائية على �أن ال يتجاوز ذلك الت�أخري مدة � 48ساعة ابتداء من ان�رصام املدة الأ�صلية للحرا�سة النظرية.

امل�ســــــــــاهمة يف الــــــنقــــــا�ش العمــــــومي
قـــــــــانـــــــــون امل�ســـــــــطرة اجلنـــــــــائية
�إن املجل�س ي�شري بهذا اخل�صو�ص �أن الت�رشيعات املقارنة ن�صت على �آجال �أكرث ق�رصا يف هذا املجال ،ف�أجل
ت�أخري تدخل املحامي يف اجلرائم املماثلة لتلك امل�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة هي � 24ساعة املادة 706-88
من قانون امل�سطرة اجلنائية الفرن�سي (املادة .)706-88
و يذكر املجل�س ،بالإ�ضافة �إىل ذلك ،وعلى �سبيل املقارنة� ،أنه �إذا كان مقبوال ح�سب املبادئ التوجيهية للجنة
وزراء جمل�س �أوروبا ب�ش�أن حقوق الإن�سان ومكافحة الإرهاب �أن " اخل�صو�صيات املتعلقة مبكافحة الإرهاب
ميكن �أن تربر بع�ض التقييدات حلقوق الدفاع ،خا�صة فيما يتعلق بكيفيات الولوج واالت�صال باملحامي"،
غري �أن هذه املبادئ التوجيهية ت�ؤكد يف الآن نف�سه "�أن هذه التقييدات على حقوق الدفاع يجب �أن تكون
ح�رصا متنا�سبة مع الهدف املتبع و�أن يتم �إقرار تدابري تعوي�ضية قادرة على حماية م�صالح املتهم واعتبارها من
�أجل احلفاظ على الطابع العادل للمحاكمة و�أال يتم �إفراغ حقوق الدفاع من �أي م�ضمون".28
و�ضمن نف�س الإطار ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يذكر بالفقرة  14من القرار  19/19ملجل�س
حقوق الإن�سان 29التي يدعو فيها الدول " يف �إطار املكافحة التي يقومون بها للإرهاب �إىل احرتام احلق يف
امل�ساواة �أمام املحاكم واحلق يف حماكمة عادلة ،كما ين�ص على ذلك القانون الدويل ،خا�صة القانون الدويل
حلقوق الإن�سان ،وب�شكل �أخ�ص املادة  14من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية .كما �أن من
املهم الإ�شارة �إىل �أن املالحظة العامة رقم  32للجنة حقوق الإن�سان والتي تف�رس املادة  14من العهد الدويل
مبحام
اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،ن�صت يف مطلع الفقرة  34على �أنه " يقت�ضي احلق يف االت�صال
ٍ
منح املتهم فر�صة الو�صول �إىل حمام على وجه ال�رسعة".
انطالقا من هذه العنا�رص ،ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ،يو�صي بتقلي�ص الأجل املن�صو�ص عليه يف الفقرة
ما قبل الأخرية من املادة  80من م�سودة ق.م.ج �إىل � 24ساعة ،ابتداء من ان�رصام املدة الأ�صلية للحرا�سة النظرية.
يف هذا املنحى الهادف �إىل تقوية �ضمانات الوقاية من التعذيب ف�إن املجل�س الوطني يو�صي �أن تعمم الفقرة
الأوىل من املادة  67-1من م�سودة ق.م.ج .الت�سجيل ال�سمعي الب�رصي لكل ا�ستجوابات الأ�شخا�ص
املو�ضوعني حتت احلرا�سة النظرية كيفما كانت طبيعة اجلرائم املتابعني ب�ش�أنها� .إن هذا املقرتح يعترب ال�سياق
املغربي وخا�صة اخلال�صات التي ا�ستنتجها املجل�س يف جمال معاجلة ال�شكايات املت�ضمنة الدعاءات التعذيب.
�إن هذه اخلال�صة العملية ،يع�ضدها االجتهاد الد�ستوري املقارن ،حيث اعترب املجل�س الد�ستوري الفرن�سي
يف قراره رقم  QPC 2012-228/229بتاريخ � 6أبريل � 2012أنه "�إذا كان ال يوجد �أي ن�ص د�ستوري
يلزم ت�سجيل اال�ستماعات �أو اال�ستنطاقات للأ�شخا�ص امل�شتبه يف ارتكابهم جرمية ،ف�إن امل�رشع بتن�صي�صه
على هذه الت�سجيالت� ،أراد �أن يجعل ممكنا التحقق ،عرب االطالع على الت�سجيالت ،من �صحة الأقوال
امل�ضمنة يف حما�رض �سماع �أو ا�ستنطاق الأ�شخا�ص امل�شتبه بارتكابهم جرمية .ويرتتب على ذلك بالنظر
للهدف املتوخى� ،أن التمييز يف التعامل بني الأ�شخا�ص امل�شتبه الرتكابهم �إحدى اجلرائم املعاقب عليها يف
القانون مو�ضوع الطعن وبني امل�شتبه يف ارتكابهم جرائم �أخرى ،ي�ؤدي �إىل متييز غري مربر ،وبالنتيجة ف�إن
هذه املقت�ضيات مت�س مببد�أ امل�ساواة ويتعني الت�رصيح مبخالفتها للد�ستور".
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قـــــــــانـــــــــون امل�ســـــــــطرة اجلنـــــــــائية
�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يذكر بهذا ال�صدد ،ومن جهة �أخرى� ،أن جلنة مناه�ضة التعذيب قد
اعتربت يف مالحظتها العامة 30رقم � 2أن الت�سجيل ال�سمعي الب�رصي لال�ستجوابات هي �إحدى التدابري
الوقائية من التعذيب ،حيث �أكدت اللجنة �أنه " قد دعمت التجربة املكت�سبة منذ دخول االتفاقية حيز النفاذ
فهم اللجنة لنطاق وطبيعة حظر التعذيب ،ومنهجيات التعذيب ،وعواقبه وال�سياقات التي يحدث فيها،
والتدابري الفعالة النا�شئة ملنعه يف �سياقات خمتلفة .فقد �أكدت اللجنة مث ً
ال على �أهمية تعيني حرا�س من نف�س
اجلن�س احرتام ًا للخ�صو�صية .وبعد اكت�شاف و�سائل جديدة ملنع التعذيب (مثل ت�صوير جميع اال�ستجوابات
بالفيديو .... ،واختبار هذه الو�سائل وثبوت فعاليتها ،ف�إن املادة  2تخول �سلطة التعويل على باقي املواد
وتو�سيع نطاق التدابري الالزمة ملنع التعذيب" .
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غري �أنه ،ومن �أجل تعوي�ض الآثار القانونية لتعذر الت�سجيل لأ�سباب تقنية املن�صو�ص عليها يف الفقرة الثالثة
من املادة  67-1من م�سودة م�رشوع القانون ،ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يقرتح �أن تعاد �صياغة
هذه الفقرة لتطبق ب�شكل ح�رصي على حالة تعذر الت�سجيل التي تظهر خالل �إجراء اال�ستماع ،و�أنه يف هذه
احلالة ينبغي ح�ضور حمام ال�ستكمال اال�ستماع حتت طائلة البطالن� .إن هذا االقرتاح م�ستلهم جزئيا من قرار
الغرفة اجلنائية ملحكمة النق�ض الفرن�سية بتاريخ  4نونرب  2010الذي اعترب �أنه " �إذا كان ي�ستنتج من املادة
 116-1من قانون امل�سطرة اجلنائية �أن تعذر ت�سجيل ا�ستنطاق يف املادة اجلنائية يف مكتب قا�ض للتحقيق،
يتعني الإ�شارة �إليه يف حم�رض اال�ستنطاق وحتديد طبيعة التعذر التقني ،وذلك ب�رشط �أن تظهر حالة التعذر التقني
قبل �إنهاء اال�ستنطاق" .
و�ضمن نف�س الإطار الهادف �إىل تقلي�ص خماطر االعتقال التع�سفي وتقوية �ضمانات املحاكمة العادلة ،يقرتح
املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �أن تدرج بني الفقرتني الأوىل والثانية من املادة  66-1من م�سودة م�رشوع
القانون مقت�ضى يلزم �ضابط ال�رشطة الق�ضائية ب�أن يقدم لل�شخ�ص املو�ضوع حتت احلرا�سة النظرية مذكرة
مكتوبة بلغة يفهمها .ويجب �أن تت�ضمن هذه املذكرة تذكريا بحقه يف م�ساعدة حمام ،احلق يف احل�صول
على ن�سخة من ملف و�ضعه حتت احلرا�سة النظرية ،واحلق يف التزام ال�صمت و�أن ت�رصيحاته ميكن �أن تعترب
�ضده .كما يرى املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �أن على املذكرة �أن حتدد ال�رشوط املادية وكيفيات �سري
اال�ستماعات واال�ستنطاقات.
و�ضمن منطق هادف �إىل ت�أمني مطابقة م�سودة م�رشوع القانون مع مقت�ضيات املادة ( 14الفقرة ،3املقطع �أ)
من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،وكذا مقت�ضيات الفقرة الأوىل من املادة  13من اتفاقية
حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يقرتح �أن تدرج على م�ستوى املادة
 66-1املقت�ضيات التالية :
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ال�شخ�ص امل�صاب بال�صمم �أو الذي ال يعرف القراءة �أو الكتابة يجب م�ساعدته من طرف مرتجم يتقن لغة
الإ�شارات �أو �أي �شخ�ص م�ؤهل يتقن لغة �أو طريقة للتوا�صل معه
ال�شخ�ص الذي ال يفهم اللغتني الر�سميتني للبالد ينبغي تبليغه بحقوقه من طرف مرتجم بعد �إعطائه املذكرة
امل�شار �إليها يف املقرتح ال�سابق.
ويذكر املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ب�أن عددا من التجارب املقارنة عمدت �إىل هذه الطرق من �أجل
دعم حقوق الأ�شخا�ص املو�ضوعني حتت احلرا�سة النظرية .وعلى �سبيل املثال ،يف �إجنلرتا وطبقا لقانون
 1984حول ال�رشطة والإثبات يف املادة اجلنائية ،ف�إن على �ضابط ال�رشطة امل�س�ؤول عن احلرا�سة النظرية �أن
يبلغ فورا وكتابة وبح�ضور ال�شخ�ص املو�ضوع حتت احلرا�سة النظرية �أ�سباب و�ضعه .كما �أن املدونة (ج)،
وهي مدونة جد مف�صلة من � 80صفحة ،تعترب تطبيقا لقانون  1984ومعنونة " مدونة املمار�سات اجليدة
الحتجاز ومعاملة وا�ستنطاق الأ�شخا�ص من طرف �ضباط ال�رشطة" تن�ص على اخل�صو�ص على �أن ال�شخ�ص
املو�ضوع حتت احلرا�سة النظرية ينبغي �إخباره �شفويا بحقوقه و�أن يتلقى مذكرة مكتوبة تذكره لي�س فقط
بحقوقه و�إمنا �أي�ضا باملقت�ضيات التي متكنه من احل�صول على م�ساعدة حمام ،احلق يف احل�صول على ن�سخة من
ملف الو�ضع حتت احلرا�سة النظرية عند نهايتها وخالل � 12شهرا التالية على ذلك ،وحقه يف التزام ال�صمت
و�أن ت�رصيحاته ميكن �أن تعترب �ضده .وطبقا لنف�س املدونة ف�إن ال�شخ�ص املو�ضوع حتت احلرا�سة يتلقى مذكرة
مكتوبة تكميلية تتعلق بال�رشوط املادية للحرا�سة النظرية وكيفيات �سري اال�ستماعات واال�ستنطاقات .كما �أن
مقت�ضيات م�شابهة مت التن�صي�ص عليها يف املادة  63-1من القانون الفرن�سي للم�سطرة اجلنائية.
و يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان� ،إ�ضافة �إىل ما �سبق ،ب�أن يتم التن�صي�ص على �أن �أي ادعاء بالتعذيب
مقدم خالل احلرا�سة النظرية (املادة � )66-1أو يف حالة الأمر بالإيداع يف ال�سحن (املادة  73و� ،)74أو
خالل مثول امل�شتبه �أمام قا�ضي التحقيق (املادة � ،)134أو خالل االعتقال االحتياطي (املادة  175وما
يليها) �أو خالل اجلل�سة (املادة  ،)293يرتتب عنه تلقائيا فح�ص طبي من قبل طبيب مقيد يف جدول اخلرباء
الق�ضائيني .كما يتعني �إخبار املتقدم بادعاء التعذيب بحقه يف فح�ص طبي م�ضاد من طرف طبيب من
اختياره .وي�شري املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يف هذا ال�صدد �أن هذه التو�صية ت�ستهدف �إعمال النقطتني
 2و 6من املبادئ املتعلقة بو�سائل التحقيق الفعال يف حاالت التعذيب وغريه من �رضوب املعاملة القا�سية �أو
الال�إن�سانة �أو املهنية من �أجل حتديد حقيقة الوقائع.31
 .12مقرتحات تتعلق ببع�ض جوانب االعتقال االحتياطي
�إن ال�صيغة اجلديدة للمادة  181-1من م�سودة ق.م.ج تن�ص على ا�ستمرار اعتقال املتهم احتياطيا خالل
�أجل اال�ستئناف املخول للنيابة العامة .وطبقا لنف�س املادة �إذا قدمت النيابة العامة ا�ستئنافها ،يبقى املتهم يف
حالة االعتقال االحتياطي �إىل �أن يبت يف هذا اال�ستئناف.
�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان الذي يرافع من �أجل تطبيق حمدود ما �أمكن لالعتقال االحتياطي ،يو�صي
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با�ستبدال متديد االعتقال االحتياطي للمتهمني بتدابري الو�ضع حتت املراقبة الق�ضائية .وبالنظر لل�سياق الوطني
ف�إن املجل�س يقرتح تدابري غري مكلفة ت�ستلهم من لوحة التدابري املن�صو�ص عليها يف قانون امل�سطرة اجلنائية
الفرن�سي (املادة )138و امل�سطرة اجلنائية ال�سوي�رسية (املادة  )237ومن منظور املجل�س ميكن لهذه التدابري
دون �أن تكون بال�رضورة تراكمية� ،أن تتمثل يف عدم التغيب عن املنزل ،املنع من �سياقة جميع الناقالت �أو
بع�ضها� ،أو ت�سليم رخ�صة ال�سياقة ،التقدم ب�صفة دورية �أمام م�صلحة �إدارية� ،إيداع كفالة مالية ،تقدمي الوثائق
املتعلقة بهويته �أو وثائق ر�سمية �أخرى.
�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يذكر يف الأخري ،ويف �إطار �أكرث �شموال �أن جلنة حقوق الإن�سان ،تو�صي
ب�شكل منتظم الدول الأطراف يف العهد الدويل اخلا�صة باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ب�أن تدرج يف ت�رشيعاتها
اجلنائية تدابري بديلة عن االعتقال االحتياطي .32
� .13أوامر حماية الن�ساء �ضحايا العنف
يذكر املجل�س مبذكرته حول الإطار القانوين املتعلق مبكافحة العنف �ضد الن�ساء  ،حيث �إن املجل�س يعترب
�سياق مراجعة قانون امل�سطرة اجلنائية فر�صة لإدراج �أوامر حماية الن�ساء �ضحايا العنف يف املنظومة اجلنائية
الوطنية.
33
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وبهذا اخل�صو�ص يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ب�أن يدرج املقت�ضيات التالية:
يتم �إ�صدار �أمر احلماية من طرف رئي�س املحكمة املخت�صة� ،إذا ما ارت�أى ،على �ضوء الأدلة املقدمة �أمامه
وبعد نقا�شها تواجهيا ،وجود �أ�سباب جدية العتبار احتمال ارتكاب �أعمال العنف املزعومة واخلطر الذي
قد تتعر�ض له ال�ضحية .وميكن لرئي�س املحكمة املخت�صة �أن ي�صدر الأوامر التالية:
منع الطرف املدعى عليه من ا�ستقبال �أو اللقاء مع بع�ض الأ�شخا�ص املحددين على وجه اخل�صو�ص من
طرف رئي�س املحكمة املخت�صة� ،أو ربط �أي ات�صال معهم مهما كان نوعه.
الرتخي�ص للمدعي بالتكتم عن بيته �أو حمل �إقامته و�أن يختار عنوان �إقامته لدى مكتب املحامي الذي ميثله
�أو لدى �شخ�ص معنوي م�ؤهل يرافقه خالل فرتة الأمر باحلماية � .إذا كان العون الق�ضائي ،ولأغرا�ض تنفيذ
قرار ق�ضائي ،يف حاجة �إىل حتديد عنوان هذا ال�شخ�ص ،يتم تبليغه به على �أال يك�شف عنه ملوكله؛
توجيه الطرف املدعي نحو خلية ا�ستقبال الن�ساء �ضحايا العنف؛
متكني الطرف املدعي من قائمة من الأ�شخا�ص املعنويني امل�ؤهلني الذين مبقدورهم مواكبته خالل كامل فرتة
الأمر باحلماية (مثال جمعيات متخ�ص�صة) .وميكن له ،بعد موافقته ،تبليغ ال�شخ�ص املعنوي امل�ؤهل بعنوان
الطرف املدعي ،بغر�ض االت�صال به.
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تتخذ التدابري امل�شار �إليها يف املادة ال�سابقة ملدة �أق�صاها �أربعة �أ�شهر .وميكن متديدها ملدة �أطول� ،إذا بو�رشت،
خالل هذه الفرتة ،م�سطرة ف�سخ عقد الزواج� ،أو الطالق� ،أو التطليق� ،أو الطالق باالتفاق �أو طالق اخللع.
ميكن لرئي�س املحكمة املخت�صة �أن ي�أمر مرتكب �إحدى اجلرائم املن�صو�ص عليها يف القانون املتعلق مبكافحة
العنف �ضد الن�ساء ب�أن يقيم خارج مقر �سكن الزوجني ،وعند االقت�ضاء ،عدم الرتدد على هذا املقر �أو على
مقربة مبا�رشة منه ،و�أن يخ�ضع� ،إذا لزم الأمر ،لرعاية �صحية �أو اجتماعية �أو نف�سية.
ما مل يتم حتريك الدعوى العمومية ،وبا�ستثناء جرائم العنف اجل�سدي ،ميكن لرئي�س املحكمة املخت�صة �أن
يقرتح ،مبا�رشة �أو عن طريق �شخ�ص م�ؤهل لذلك ،ت�سوية جنائية على ال�شخ�ص الذي يقر بارتكاب الأفعال
املكونة ملخالفة يعاقب عليها القانون باحلب�س ملدة ال تزيد عن �أو ت�ساوي خم�س �سنوات . ،وميكن لهذه
الت�سوية �أن تتمثل يف واحد �أو �أكرث من الإجراءات التالية:
�أوال ،دفع غرامة الت�سوية للخزينة العامة .يتم حتديد مبلغ الغرامة وفقا خلطورة الأفعال ومداخيل ونفقات
ال�شخ�ص املعني .وميكن دفعها جمز�أة وفقا جلدول زمني يحدده رئي�س املحكمة املخت�صة يف غ�ضون فرتة ال
تتجاوز �سنة واحدة .وال يجب �أن يتجاوز مبلغ الغرامة احلد الأق�صى للغرامة املن�صو�ص عليها يف القانون.
ثانيا ،م�صادرة لفائدة الدولة الأدوات التي ا�ستعملت يف ارتكاب اجلرمية �أو التي كانت معدة الرتكابها وكذا
جميع ما قد يكون ناجتا عن هذه اجلرمية.
ثالثا ،م�صادرة عربة مرتكب اجلنحة بغاية الرتكني ملدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر؛
رابعا ,اخل�ضوع لربنامج للت�أهيل والتح�سي�س لفرتة ال تقل عن �ستة �أ�شهر وال تزيد عن ثالث �سنوات
خام�سا ،القيام بعمل بدون �أجر ،ملدة �ستني �ساعة يف �أجل ال يتجاوز �ستة �أ�شهر ،لفائدة املجتمع ،لدى هيئة
عمومية �أو هيئة خا�صة مكلفة مبهام املرفق العمومي �أو جمعية؛
�ساد�سا ،اخل�ضوع لدورة تدريبية �أو تكوين داخل م�صلحة �أو جهاز �صحي �أو اجتماعي �أو مهني ملدة ال
تتجاوز ثالثة �أ�شهر يف �أجل ال يتجاوز ثمانية ع�رش �شهرا؛
�سابعا ،عدم مغادرة الرتاب الوطني وت�سليم جواز ال�سفر ملدة ال تتجاوز �ستة �أ�شهر؛
وميكن تبليغ مقرتح الت�سوية اجلنائية ال�صادر عن رئي�س املحكمة املخت�صة �إىل مرتكب الأفعال عن طريق
�ضابط لل�رشطة الق�ضائية .ويف هذه احلالة يكون املقرتح مو�ضوع قرار كتابي موقع من طرف رئي�س املحكمة
املخت�صة ،ويو�ضح طبيعة ونوعية التدابري املقرتحة ويتم �إرفاقه بامل�سطرة.
يبلغ ال�شخ�ص الذي تقرتح عليه ت�سوية جنائية �أن ب�إمكانه �أن ي�ؤازر من طرف حمام قبل موافقته على مقرتح
رئي�س املحكمة املخت�صة .وت�سجل هذه املوافقة يف حم�رض ،ت�سلم �إليه ن�سخة منه.
عندما يوافق مرتكب اجلنحة على التدابري املقرتحة ،يخرب رئي�س املحكمة املخت�صة ال�ضحية .ميكن لرئي�س
املحكمة �أن يلج�أ �إىل م�سطرة اال�ستماع �إىل مرتكب الأفعال وال�ضحية ،م�ؤازرين ،عند االقت�ضاء ،مبحاميهما.
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�إذا �صدر عن رئي�س املحكمة �أمر امل�صادقة على هذه الت�سوية ،يتم مبا�رشة ال�رشوع يف تنفيذ الإجراءات
املقررة.
�إذا رف�ض ال�شخ�ص املعني الت�سوية اجلنائية� ،أو مل ينفذ كل الإجراءات املقررة فيها بعد موافقته عليها ،يحرك
وكيل امللك الدعوى العمومية �إال �إذا جد عن�رص جديد .ويف حالة املتابعة والإدانة ،ي�ؤخذ بعني االعتبار العمل
الذي قام به ال�شخ�ص املعني من قبل� ،إذا ما مت فعال ،واملبالغ التي مت دفعها من طرفه.
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 .14مقرتحات تتعلق ببع�ض جوانب حماية �ضحايا االجتار يف الب�رش
�إن املادة  82-5-1من م�سودة ق.م.ج .تعهد بتدبري �إجراءات احلماية يف ق�ضايا االجتار بالب�رش �ضد الن�ساء
والأطفال �إىل خاليا التكفل بالن�ساء والأطفال باملحاكم والتي ت�ضم بني مكوناتها موظفني مكلفني مبهام
امل�ساعدة االجتماعية (وهم حملفون) .ويذكر املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بهذا اخل�صو�ص �أن املادة
 25من القانون النموذجي ملكتب الأمم املتجدة ملكافحة املخدرات واجلرمية تن�ص على �أن الأ�شخا�ص
الذين ميكنهم الولوج �إىل املعطيات املتعلقة ب�ضحايا االجتار يف الب�رش ينبغي �أن يخ�ضعوا لواجب ال�رسية.
ولهذا ال�سبب يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ب�أن يتم التن�صي�ص على جميع التزامات امل�ساعدين
االجتماعيني يف جمال حماية �رسية املعطيات يف نظامهم الأ�سا�سي املوجود قيد الإعداد .كما يو�صي املجل�س
�أي�ضا باال�ستلهام من الإعالن الدويل لأخالقيات العمل االجتماعي 34الذي �صادق عليه االحتاد الدويل
للأخ�صائيني االجتماعيني يف �سنة .2004
 .15مقرتحات تتعلق بتب�سيط امل�ساطر الق�ضائية وتقوية �ضمانات الدفاع
فيما يتعلق باملادة  384-1من م�سودة ق.م.ج .ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان الذي يعي �رضورة
تب�سيط امل�ساطر الق�ضائية يقرتح �إعادة �صياغة املادة  384-1يف منحى ي�ضمن حق الدفاع يف �إطار امل�سطرة
التي متكن لوكيل امللك ،بعد اطالعه من طرف �ضابط ال�رشطة الق�ضائية على م�ضمون البحث �أن ي�أمر
ال�ضابط املذكور بت�سليم ا�ستدعاء للح�ضور للجل�سة للمتهمني الذين يعينهم وكيل امللك وكذلك ال�ضحية
وال�شهود عند االقت�ضاء.
ويذكر املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بهذا اخل�صو�ص� ،أن مقت�ضيات النقط (ج،د،ه) من الفقرة الثالثة
من املادة  14من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ينبغي �أخذها بعني االعتبار يف تكاملها.
وعلى �سبيل املقارنة ف�إن القا�ضي الد�ستوري الفرن�سي قد �رصح مبطابقة املادة  393من قانون امل�سطرة اجلنائية
الفرن�سي الذي ين�ص على م�سطرة �شبيهة يف املادة اجلنحية ،لكن املجل�س الد�ستوري الفرن�سي قيد ت�رصيحه
باملطابقة ب�رشط �ضمان حق الدفاع.35
�أما فيما يتعلق مب�سطرة ال�صلح املن�صو�ص عليها يف املادتني  41و 41-1من م�سودة ق.م.ج .كبديل عن
الدعوى العمومية .ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ،يذكر بالنقطة (�أ) من الفقرة الع�رشين من مذكرته
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بخ�صو�ص م�رشوع قانون مكافحة العنف �ضد الن�ساء حيث اقرتح املجل�س "يف ما يتعلق بجميع �أ�شكال
العنف التي تدخل يف نطاق تطبيقه ،حظر الطرق البديلة لت�سوية النزاعات ،مبا يف ذلك الو�ساطة وال�صلح".
ومن �أجل تقوية دور الدفاع يف هذه امل�سطرة البديلة عن املتابعة ،ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ،يقرتح
�أن تدرج يف الفقرة الثالثة من املادة  41من م�سودة ق.م.ج� .صيغة تتيح لوكيل امللك �إمكانية اختيار حمامي
الطرفني كو�سيطني .وعلى �سبيل املقارنة ف�إن التو�صية رقم  R (86) 12للجنة وزراء جمل�س �أوروبا واملتعلقة
ببع�ض التدابري الهادفة للوقاية وتخفيف عمل املحاكم يذكر ب "واجب الأخالقيات املهنية للمحامني يف
البحث عن ال�صلح" يف �إطار امل�ساطر البديلة للمتابعات يف نف�س الوقت الذي يتم فيه تكري�س دور الق�ضاة
يف البحث عن ت�سوية ودية.
لقد قام املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ،بدرا�سة مقت�ضيات املادة  317-1من م�سودة ق.م.ج .على �ضوء
املبادئ التوجيهية للأمم املتحدة اخلا�صة بالأطفال يف منظومة العدالة اجلنائية التي ت�ؤكد على �رضورة �أن
يتمحور امل�سار الق�ضائي يف كليته حول الطفل.36
�إن نف�س القرار يقدم يف فقرته  46تعريفا وا�سعا مل�ساعدة الأطفال �ضحايا انتهاك حقوقهم  .وطبقا لهذه
الفقرة ف�إن "الأطفال ال�ضحايا ينبغي �أن يتوفروا على �إمكانية الولوج �إىل م�ساعدة ت�ستجيب حلاجياتهم� ،أي
الدفاع ،واحلماية وامل�ساعدة االقت�صادية والإ�ست�شارة ،واخلدمات ال�صحية واخلدمات امل�سهلة الندماجهم
االجتماعي ومعافاتهم ال�رسيعة ج�سميا ونف�سيا".
و بالنظر لهذه االعتبارات ،يقرتح املجل�س �أن تعني املحكمة تلقائيا حمام يف �إطار امل�ساعدة الق�ضائية للحدث
الذي يرغب يف تقدمي مطالبه املدنية ،وهو ما يتطلب �إعادة �صياغة املادة  317-1من م�سودة ق.م.ج.
و�ضمن نف�س املنطق ،اعترب املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �أن الأ�شخا�ص ال�صم-البكم واملكفوفون �أو
امل�صابون ب�أي �إعاقة من �ش�أنه الإخالل بحقهم يف الدفاع عن �أنف�سهم والذين يرغبون يف تقدمي مطالبهم
املدنية يجب �أن ي�ستفيدوا من التعيني التقائي ملحام يف �إطار امل�ساعدة الق�ضائية� .إن املجل�س يعترب هذا املقرتح
مندرجا يف �إطار حتقيق مبد�أ "�إمكانية الو�صول" املن�صو�ص عليه يف املادة  3من اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة وذلك من خالل "تي�سري �إجرائي" ي�ستلهم من مقت�ضيات املادة  13من االتفاقية والتي حتدد
مبادئ الولوج �إىل العدالة بالن�سبة للأ�شخا�ص يف و�ضعية �إعاقة.
�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان الحظ �أن املادة  15من م�سودة ق.م.ج .جتيز للنيابة العامة وحدها
ولل�رشطة الق�ضائية ب�إذن النيابة العامة� ،أن تطلع الر�أي العام على الق�ضية والإجراءات املتخذة فيها.
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�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ،ي�شري بهذا اخل�صو�ص �إىل �أن الت�رشيعات املقارنة قدمت حلوال تكر�س
التوازن بني النيابة العامة والدفاع يف هذا اجلانب احليوي من امل�سطرة اجلنائية .فعلى �سبيل املثال ف�إن املادة 28
املكررة خم�س مرات من قانون امل�سطرة اجلنائية البلجيكي متنح ,عندما تقت�ضي امل�صلحة العامة ذلك ،للنيابة
العامة والدفاع حق �إطالع الر�أي العام ,على قدم امل�ساواة ,مع �إخ�ضاعهما لنف�س االلتزامات :احرتام قرينة
الرباءة وحقوق دفاع الأ�شخا�ص املتهمني وال�ضحايا والأغيار واحلياة اخلا�صة وكرامة الأ�شخا�ص .و�إن نف�س
املادة تلزم النيابة العامة والدفاع بعدم �إف�شاء هويات الأ�شخا�ص املذكورين يف امللف ،وذلك قدر الإمكان.
وهكذا فانطالقا من مبد�أ التوازن بني النيابة العامة والدفاع ،يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ب�إعادة
�صياغة املادة  15من م�سودة ق.م.ج .ب�إعطاء حق �إطالع الر�أي العامة على الق�ضية والإجراءات املتخذة
ب�ش�أنها للدفاع وللنيابة العامة وال�رشطة الق�ضائية ب�إذن النيابة العامة.
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وفيما يتعلق باملادة  47من م�سودة ق.م.ج .ف�إن املجل�س الحظ �أن مقت�ضياتها تن�ص على �أن ب�إمكان وكيل
امللك ،يف حالة التلب�س بجنحة طبقا للمادة  56مع مراعاة مقت�ضيات املادة � 74أن ي�صدر �أمرا بالإيداع يف
ال�سجن �إذا كانت اجلنحة يعاقب عليها باحلب�س وذلك دون ا�ستنطاق املتهم.
�إن املجل�س الذي يعي �رضورة تب�سيط امل�ساطر الق�ضائية ،يذكر �أن كل م�سعى يف هذا املجال ،ينبغي �أن يتم
ت�صوره ح�سب منطق يحافظ على ال�ضمانات الأ�سا�سية للمتهمني.
ويف هذا الإطار ،ف�إن املجل�س يذكر �أن التو�صية رقم  R (87) 18للجنة وزراء جمل�س �أوروبا ب�ش�أن تب�سيط
العدالة اجلنائية ،37ميكن �أن ت�شكل مثاال لكل مترين يحاول الربط بني تب�سيط امل�ساطر الق�ضائية واحلفاظ يف
الآن نف�سه على �ضمانات املحاكمة العادلة .ذلك �أن التو�صية تذكر ب�أنه "�إذا كان هناك حتقيق متهيدي فينبغي
�أن يتم با�ستبعاد كل ال�شكليات غري ذات اجلدوى وتفادي �رضورة جل�سة ا�ستماع ر�سمية لل�شهود �إذا مل
ينازع املتهم يف الأفعال املن�سوبة �إليه" �إن نف�س التو�صية تن�ص يف مكان �آخر� ،أن الأنظمة التي تعرف التحقيق
التمهيدي كما يف حالتنا ،ميكنها التخلي عن هذا الإجراء لكن �رشط �أن يتم هذا التخلي مع التن�صي�ص على
�ضمانات بديلة منها واحدة على م�ستوى اجلل�سة حيث ينبغي "على املحكمة �أن تتمكن من خالل اجلل�سة،
من القيام بتحقيق نهائي لتتمكن من النطق يف �صحة االتهام املعرو�ض عليها ,و�أن ت�أمر ,عند االقت�ضاء,
با�ستكمال املعلومات ،وتعهد بذلك ل�سلطة ق�ضائية م�ستقلة".
انطالقا من هذه العنا�رص يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان باحلفاظ على الفقرة الأوىل من املادة 47
يف �صيغتها ال�سارية املفعول حاليا.
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و �ضمن نف�س امل�سعى (التوازن ال�رضوري بني احلفاظ على �ضمانات الدفاع وبني تب�سيط امل�ساطر الق�ضائية)،
ويف انتظار ات�ضاح خيارات امل�رشع املتعلقة مب�ستقبل م�ؤ�س�سة قا�ضي التحقيق وعالقتها بالنيابة العامة ،ف�إن
املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يو�صي باحلفاظ على املادة  83من قانون امل�سطرة اجلنائية ال�ساري املفعول
يف �صيغتها احلالية 38مع تذكري املجل�س يف هذا ال�صدد مبوقفه املبدئي املتعلق ب�إلغاء عقوبة الإعدام� .إن �إعمال
هذه التو�صية يقت�ضي احلفاظ على القفرة الأوىل من املادة  73من قانون امل�سطرة اجلنائية ال�ساري املفعول يف
�صيغتها احلالية.
�إن نف�س اال�ستدالل يربر مقرتح املجل�س املتمثل يف تخويل �سلطة تعيني ق�ضاة التحقيق يف حالة تعددهم
داخل املحكمة الواحدة �إىل الرئي�س الأول ملحكمة اال�ستئناف .كما �أن املادة  90من قانون امل�سطرة اجنائية
ينبغي من وجهة نظر املجل�س مراجعتها يف هذا املنحى .و�إن هذا املقرتح �سيمكن ،من جهة �أخرى ،وباعتبار
تنظيمنا الق�ضائي بتحقيق ف�صل �أف�ضل بني وظيفتي املتابعة والتحقيق .و�إن متطلبات التوازن بني وظيفتي
املتابعة واحلكم يربر �أي�ضا املقرتح املتمثل يف حذف املقت�ضى الوارد يف املادة  49من م�سودة م�رشوع القانون
والذي ين�ص على �أنه " خالفا للقواعد املنظمة لالخت�صا�ص النوعي ،ميكن للوكيل العام للملك لدى حمكمة
اال�ستئناف كلما تعلق الأمر بجناية وكان ال�رضر الناجم عنها حمدودا� ،أو كانت قيمة احلق املعتدى عليه
ب�سيطا� ،أن يحيل الق�ضية �إىل وكيل امللك املخت�ص لإجراء املتابعة ب�ش�أنها بو�صفها جنحة �إذا كان القانون
ي�سمح بو�صفها كذلك".
�إن نف�س اال�ستدالل ينطبق على مقت�ضيات املادة  52من م�سودة م�رشوع القانون التي ين�ص على ا�ست�شارة
النيابة العامة يف م�سطرة تعيني ق�ضاة التحقيق .ولذا ف�إن املجل�س يو�صي تبعا لذلك ،باحلفاظ على املادة 52
من قانون امل�سطرة اجلنائية ال�ساري املفعول يف �صيغتها احلالية ،مع ا�ستبدال وزير العدل بالرئي�س املنتدب
للمجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية.
و�أخريا ففيما يتعلق باملادة  59من م�سودة ق.م.ج .و بالنظر للدور املركزي للدفاع يف امل�سطرة اجلنائية ،ف�إن
املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يقرتح تقوية �ضمانات التفتي�ش يف مكاتب املحامني و ذلك ب�إعطاء احلق
لنقيب املحامني �أو من ينوب عنه يف االعرتا�ض على حجز وثائق �أو �أ�شياء يرى ب�ش�أنها �أن هذا احلجز غري
�صحيح .يف هذه احلالة تو�ضع الوثائق �أو الأ�شياء يف ظرف خمتوم .ويف نف�س الإطار يقرتح املجل�س الوطني
حلقوق الإن�سان �أن تكون هذه العمليات مدونة يف حم�رض ي�شري �إىل اعرتا�ضات نقيب املحامني �أو من ميثله
و ال يتم �إدراج هذه الأ�شياء �أو الوثائق يف امللف �إىل حني البت يف اعرتا�ض نقيب املحامني �أو ميثله من قبل
رئي�س املحكمة املعنية.
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 .16مقرتحات تهم املقت�ضيات املتعلقة باالخرتاق بو�صفه تقنية بحث خا�صة (املواد � 82-11إىل  82-16من م�سودة ق.م.ج).
يذكر املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �أن مقت�ضيات الف�صول  117و 128من الد�ستور لها نطاق عام وينبغي
احرتامها بغ�ض النظر عن تقنيات البحث اجلنائي امل�ستعملة  .وبعد فح�ص املقت�ضيات اخلا�صة باالخرتاق
املن�صو�ص عليها يف املواد � 82-11إىل  82-16من م�سودة ق.م.ج .ف�إن املجل�س ا�ستخل�ص �أن هذه
املقت�ضيات ت�ستلزم ،من وجهة نظره� ،إعادة �صياغة بطريقة �أدق من �أجل �ضمان مبد�أ تكاف�ؤ ال�سالح الذي
هو عماد املحاكمة العادلة.
ويف هذا الإطار ،يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ،امل�رشع باال�ستلهام من التو�صية رقم
 Rec(2005)10للجنة وزراء جمل�س �أوروبا ب�ش�أن "التقنيات اخلا�صة للبحث" يف عالقة باجلرائم اخلطرية
مبا يف ذلك الأعمال الإرهابية ،39ذلك �أن هذا التو�صية حددت عددا من املبادئ التي يجب ،من منظور
املجل�س� ،أن توجه �إعادة �صياغة الف�صول مو�ضوع هذه الفقرة ،ويتعلق الأمر ب�شكل خا�ص باملبادئ التالية:
التنا�سب بني �آثار ا�ستعمال تقنيات البحث اخلا�صة والهدف املحدد من ا�ستعمالها؛
القواعد امل�سطرية املتعلقة بتقدمي وتلقي و�سائل الإثبات املح�صل عليها عرب تقنيات البحث اخلا�صة ينبغي
�أن ت�ضمن حق املتهم يف حماكمة عادلة؛
التدابري الت�رشيعية ينبغي �أن حتقق كون �أن �إعمال تقنيات البحث اخلا�صة هو مو�ضوع مراقبة مالئمة من
قبل ال�سلطات الق�ضائية �أو �أجهزة �أخرى م�ستقلة عرب ترخي�ص م�سبق و�إ�رشاف خالل البحث ومراقبة بعدية.
انطالقا من هذه املبادئ التوجيهية ,وبعد حتليل الت�رشيعات املقارنة يف بلدان لها نظام جنائي مماثل لنظامنا
يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �أن تدرج م�سودة ق .م .ج .يف �صورة مقت�ضيات ،التو�صيات التالية:
تقلي�ص املدة الأ�صلية لعملية االخرتاق �إىل � 4أ�شهر عو�ض � 6أ�شهر املن�صو�ص عليها املادة  82-13من
م�سودة امل�رشوع؛
ا�ستبدال مقت�ضيات املادة  82-15من م�سودة ق.م.ج .ب�صيغة جديدة مبقت�ضاها تقوم النيابة العامة بتقييم
�رضورة متديد عملية االخرتاق قبل ا�ستنفاذ مدتها الأ�صلية له؛
التن�صي�ص على مقت�ضى ين�ص على �أنه �إذا ظهر من التقرير الذي يحرره �ضابط ال�رشطة الق�ضائية الذي عهد �إليه
بتن�سيق العملية �أن املتهم هو م�س�ؤول ب�صفة مبا�رشة وذلك بوا�سطة معاينة �شخ�صية من طرف �ضابط �أو عون ال�رشطة
الق�ضائية القائم بتنفيذ االخرتاق ،ف�إن املتهم ميكن �أن يطلب مواجهته مع هذا ال�ضابط �أو العون الذي قام بعملية
االخرتاق .غري �أن الأ�سئلة التي �ستطرح على العون �أو ال�ضابط مبنا�سبة هذه املواجهة ال ميكن �أن يكون مو�ضوعها
وال �آثارها الك�شف ب�شكل مبا�رش �أو �شبه مبا�رش على الهوية احلقيقية للعون �أو ال�ضابط الذي قام باالخرتاق؛
تكري�س املبد أ� الذي مبقت�ضاه ال ميكن القيام ب�إدانة بناء فقط على الت�رصيحات التي �أدىل بها ال�ضباط �أو
الأعوان القائمون بعملية االخرتاق؛
التمييز يف ال�صيغة اجلديدة ،بني املح�رض املخت�رص (املن�صو�ص عليه يف املادة  82-11من م�سودة ق.م.ج).
40
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والذي يحرره �ضابط ال�رشطة الق�ضائية الذي يعهد �إليه بتن�سيق عملية االخرتاق من جهة وبني التقرير
الإجمايل حول عملية االخرتاق الذي يتعني حتريره بطريقة دقيقة ،كاملة ومف�صلة والتذكري بطريقة مف�صلة
عن خمتلف مراحل تنفيذ االخرتاقات التي عهد �إليه بتن�سيقها.
�إدراج مقت�ضى يلزم وكالء امللك الذين يقومون بالإذن ومبراقبة عمليات االخرتاق ب�أن يرفعوا كل ثالثة
�أ�شهر �إىل الوكيل العام للملك لدى حمكمة النق�ض امللفات التي قاموا فيها بتطبيق هذه التقنية اخلا�صة من
البحث والتي قرروا ب�ش�أنها عدم املتابعة ،وذلك من �أجل متكني الوكيل العام للملك لدى حمكمة النق�ض من
القيام مبراقبة قانونية الو�سائل امل�ستعملة يف االخرتاق.
�إدراج مقت�ضى ين�ص على �أن يقوم الوكيل العام للملك لدى حمكمة النق�ض بن�رش املعطيات الإح�صائية حول
ا�ستعمال عمليات االخرتاق وباقي تقنيات البحث اخلا�صة.
منع الأعوان القائمني باالخرتاق من اللجوء �إىل ما ي�سمى بالتحري�ض  la provocationيف �إطار ممار�ستهم
ملهمتهم .ويذكر املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بهذا ال�صدد باالجتهاد القار للمحكمة الأوروبية حلقوق
الإن�سان بخ�صو�ص هذا املو�ضوع وخا�صة قرار رامانو�سكا�س �ضد ليتوانيا (رقم  )74420/01بتاريخ 5
فرباير  2008وقرار بانيكوفا �ضد رو�سيا رقم  18757/06بتاريخ  4فرباير .2011
ففي قرار رامانو�سكا�س �ضد ليتوانيا اعتربت املحكمة �أن اللجوء �إىل طرق كتقنيات االخرتاق ال يجب �أن
مي�س يف حد ذاته احلق يف حماكمة عادلة .غري �أنه بالنظر ملخاطر التحري�ض البولي�سي الذي قد حتدثه هذه
التقنية ،ف�إنه من ال�رضوري ح�رص ا�ستعمالها �ضمن حدود وا�ضحة .41ويف قرار بانيكوفا �ضد رو�سيا �أعادت
املحكمة الت�أكيد على التمييز الواجب �إعماله من جهة بني مناهج وطرق االخرتاق امل�سموح بها من جهة،
ومن جهة ثانية التحري�ض البولي�سي الذي تدينه املحكمة بالنظر �إىل �أنه ي�ؤدي �إىل جعل املحاكمة غري عادلة.
كما �أكدت املحكمة يف نف�س القرار �أنه يف حالة ا�ستحالة �إثبات وجود حتري�ض بولي�سي من عدمه ،ف�إنه يعود
للمحكمة تقييم الإمكانية املتاحة للمتهم يف الطعن يف نظامية العملية ،وتبعا لذلك تقدير احرتام مبد�أ تكاف�ؤ
ال�سالح والطابع التناق�ضي للم�سطرة.42
و�أخريا يذكر املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بقرار املجل�س الد�ستوري الفرن�سي رقم n° 2012-
 228/229يف �إطار �س�ؤال الدفع بعدم الد�ستورية بتاريخ � 6أبريل  2012حول الت�سجيل ال�سمعي الب�رصي
لال�ستجوابات 43وخا�صة حيثيته ال�ساد�سة التي ميكن �أن تقدم ،ح�سب ر�أي املجل�س ،عنا�رص ت�أطري من �أجل
�صياغة القواعد القانونية اخلا�صة بالتقنيات اخلا�صة للبحث� .إذ تن�ص هذه احليثية �أنه "�إذا كان امل�رشع ميكن
له �أن ين�ص على تدابري بحث خا�صة من �أجل معاينة اجلنايات واجلنح ذات خطورة �أو تعقيد خا�ص ،وجتميع
الأدلة ب�ش�أنها والبحث عن مرتكبيها ،ف�إن ذلك يجب �أن يتم مبراعاة �أن التقييدات التي تقيد بها احلقوق
امل�ضمونة د�ستوريا ،يجب �أن تكون �رضورية لك�شف احلقيقة ،متنا�سبة مع خطورة وتعقيد اجلرائم املرتكبة
و�أال ت�ؤدي �إىل متييز غري مربر".
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 .17مقرتح يخ�ص �إلغاء املقت�ضيات املتعلقة بعقوبة الإعدام
يذكر املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان مبوقفه املبدئي حول �إلغاء عقوبة الإعدام وامل�صادقة على الربوتوكول
االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية بهدف العمل علي �إلغاء عقوبة
الإعدام .وبناء عليه يو�صي املجل�س بحذف املواد � 601إىل  607من قانون امل�سطرة اجلنائية وكذا الفقرتني
الأخريتني من املادة  430من م�سودة ق.م.ج .التي حتدد �رشوط اتخاذ قرار النطق بعقوبة الإعدام.
 .18مقرتحات خمتلفة
يعترب املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �أن �إعمال الف�صل  128من الد�ستور يتطلب تقوية �سلطة �إ�رشاف النيابة
العامة على ال�رشطة الق�ضائية .وهكذا يقرتح املجل�س �إ�ضافة فقرة �إىل املادة  17-1من م�سودة ق.م.ج .تلزم
�ضباط ال�رشط الق�ضائية بالإخبار امل�ستمر لل�سلطة الق�ضائية التي يتبعون لها بكافة العمليات ب�شكل م�ستمر
دون انتظار انتهاء املهمة التي كلفوا بها .ويذكر املجل�س بهذا اخل�صو�ص �أن مقت�ضى مماثال من�صو�ص عليه يف
املادة  R2-1من قانون امل�سطرة اجلنائية الفرن�سي.
20

الحظ املجل�س �أن املادة  51من م�سودة ق.م.ج .تن�ص على من�صب الوكيل العام للملك لدى حمكمة النق�ض
"بالنيابة" .ومن �أجل حتقيق ان�سجام الن�صو�ص القانونية ،ف�إن املجل�س يعترب ب�أن هذه امل�س�ألة تعود �أ�سا�سا �إىل
التنظيم الق�ضائي ،ويو�صي تبعا لذلك بالتن�صي�ص �رصاحة على هذا املن�صب يف الئحة امل�س�ؤوليات الق�ضائية
الواردة يف القانون التنظيمي مبثابة النظام الأ�سا�سي للق�ضاة.
�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يذكر �أن املادة  67-1من م�سودة م�رشوع القانون مل تن�ص على مقت�ضيات
تتعلق بحفظ وتدمري الت�سجيالت ال�سمعية الب�رصية .وبالنظر لأهمية هذا اجلانب وارتباطه الوثيق بحماية
املعطيات ذات الطابع ال�شخ�صي ،ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يقرتح االحتفاظ بهذه الت�سجيالت لدى
رئا�سات املحاكم املعنية وتدمريها بعد ان�رصام �أجل � 5سنوات حتت�سب بعد انق�ضاء �أجل تقادم الدعوى العمومية.
ومن منظور املجل�س ف�إن ال�صيغة املقرتحة الواردة يف الفقرة الثانية من املادة  423من م�سودة ق.م.ج.
تت�ضمن خماطر عدم تال�ؤمها مع املبد أ� الأول من جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين
يتعر�ضون لأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن 44والذي ين�ص على �أنه "يعامل جميع الأ�شخا�ص
الذين يتعر�ضون لأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن معاملة �إن�سانية وباحرتام لكرامة ال�شخ�ص
الإن�ساين الأ�صيلة" .

امل�ســــــــــاهمة يف الــــــنقــــــا�ش العمــــــومي
قـــــــــانـــــــــون امل�ســـــــــطرة اجلنـــــــــائية
وللإجابة على هذا االن�شغال املزدوج املتمثل يف �ضمان كرامة املتهمني يف اجلل�سات والوقاية من املخاطر
التي ميثلها بع�ض املتهمني اخلطرين ف�إن املجل�س يقرتح خيارين :
يتمثل اخليار الأول يف �إعادة �صياغة الفقرة الثانية من هذه املادة ب�شكل ي�ؤطر ال�سلطة التقديرية لرئي�س
اجلل�سة وذلك ب�إ�ضافة مقت�ضى ين�ص على �أن قرار الأمر بالو�ضع حتت الأ�صفاد يجب �أن يتم بتقدير املخاطر
الناجتة عن �شخ�صية و�سلوك املتهم املعني .و�ضمن نف�س املنطق ف�إن املجل�س يو�صي ب�إدراج مقت�ضى ين�ص على
�أن يتم اتخاذ التدابري لعدم الت�صوير �أو الت�سجيل ال�سمعي الب�رصي ملتهم يحمل الأ�صفاد يف قاعة اجلل�سات.
وهذا اخليار هو ناجت عن قراءة تركيبية للمادة  803من قانون امل�سطرة اجلنائية الفرن�سي وقرار جمل�س الدولة
الفرن�سي رقم  281131بتاريخ � 15أكتوبر .45 2007
�أما اخليار الثاين فيتمثل يف احلفاظ على ال�صيغة احلالية للفقرة الثانية من املادة  423من قانون امل�سطرة
اجلنائية �ساري املفعول.
ويثري املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �أخريا االنتباه �إىل خماطر التعار�ض بني الفقرة الثالثة من املادة 393
من م�سودة م�رشوع قانون امل�سطرة اجلنائية (و الذي ين�ص على �أنه يعترب التبليغ للمحامي مبثابة تبليغ للمتهم
ويرتتب عليه اعتبار احلكم مبثابة ح�ضوري) مع مقت�ضيات املادتني ( 46الفقرة )1و 47من القانون رقم
 1-93-162املنظم ملهنة املحاماة كما وقع تغيريه وتتميمه .ولذا يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان
االحتفاظ باملقت�ضيات القانونية ال�سارية املفعول يف جمال التبليغ وذلك من �أجل احلفاظ على حق جوهري
من�صو�ص عليه يف الفقرة اخلام�سة من املادة  14من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية والتي
تن�ص على �أنه " لكل �شخ�ص �أدين بجرمية حق اللجوء ،وفقا للقانون� ،إىل حمكمة �أعلى كيما تعيد النظر يف
قرار �إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه� .".إن احرتام هذا احلق الأ�سا�سي يربر ،من جهة �أخرى تو�صية
املجل�س املتمثلة يف �إلغاء الفقرة الثانية من املادة  523من قانون امل�سطرة اجلنائية ال�ساري املفعول .وهي نف�س
التو�صية التي تنطبق على ال�صيغة اجلديدة املقرتحة للفقرة الثانية من نف�س املادة يف م�سودة م�رشوع قانون
امل�سطرة اجلنائية مو�ضوع هذه املذكرة.
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