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:  أوال- بيـان ألاسباب

 

إن املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان؛ 

بناء ع�� طلب إبداء الرأي املوجھ من طرف السيد رئيس مجلس النواب 

والوارد ع�� املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان بنفس التار�خ؛  2016/ 11/07بتار�خ

 منھ؛ 234،السيما املادة النواببناء ع�� النظام الداخ�� ملجلس 

 بإحداث املجلس 2011فاتح مارس ��  الصادر 1.11.19بناء ع�� الظه�� الشر�ف رقم 

 منھ؛ 16 و 13 تانالوط�ي �حقوق إلا�سان، والسيما املاد

بناء ع�� مبادئ بلغراد حول العالقة ب�ن املؤسسات الوطنية �حقوق إلا�سان 

  م��ا؛28 و 25، 24، 22وال��ملان، والسيما املبادئ 

 ب�ن مجلس النواب  واملجلس 2014 دجن�� 10بناء ع�� مذكرة التفاهم امل��مة بتار�خ 

  م��ا؛     2الوط�ي �حقوق إلا�سان، والسيما املادة 

، ، 117، 36، 24، 23، 22، 21، 19بناء ع�� الدستور والسيما تصديره والفصول 

 منھ؛  128 و126، 123، 121، 120، 119، 118

بناء ع�� الاتفاقيات والص�وك الدولية التصر�حية وإلاعالنية التالية: 

 اتفاقية ألامم املتحدة مل�افحة ا�جر�مة املنظمة ع�� الوطنية؛ -

ال��وتو�ول املكمل التفاقية ألامم املتحدة مل�افحة ا�جر�مة املنظمة ع��  -

الوطنية، �شأن منع و قمع و معاقبة الاتجار باأل�خاص و بخاصة النساء 

 وألاطفال؛

ال��وتو�ول املكمل التفاقية ألامم املتحدة مل�افحة ا�جر�مة املنظمة ع��  -

الوطنية، �شأن منع و قمع و معاقبة الاتجار باأل�خاص و بخاصة النساء 

 وألاطفال؛

)؛ 1926الاتفاقية ا�خاصة بالرق ( -
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)؛ 1949اتفاقية حظر الاتجار باأل�خاص واستغالل دعارة الغ�� ( -

)؛ 1990اتفاقية حماية جميع العمال املهاجر�ن وأفراد أسرهم ( -

 )؛1951الاتفاقية املتعلقة بوضع الالجئ�ن ( -

)؛ 1979 (املرأةتفاقية منع �ل أش�ال التمي�� ضد ا -

؛ )1989اتفاقية حقوق الطفل ( -

ال��وتو�ول الاختياري التفاقية حقوق الطفل �شأن بيع ألاطفال واستغاللهم  -

 )؛ 2000�� البغاء و�� املواد إلاباحية (

ال��وتو�ول الاختياري لالتفاقية املتعلقة بحقوق الطفل �شأن إشراك ألاطفال  -

 )؛2000�� املنازعات املس�حة (

 )؛ 1930 حول العمل القسري (29 الدولية رقم العملاتفاقية منظمة  -

) امل�حق باالتفاقية ألاور�ية �حماية حقوق إلا�سان 6ال��وتو�ول رقم( -

وا�حر�ات ألاساسية، واملتعلق بإلغاء عقو�ة إلاعدام؛  

ال��وتو�ول ا�خاص باالتفاقية ألامر�كية �حقوق إلا�سان إللغاء عقو�ة  -

 إلاعدام؛

 الاتفاقية الدولية �حماية جميع ألا�خاص من الاختفاء القسري؛ -

 أو القاسية العقو�ة أو املعاملة ضروب من وغ��ه التعذيب ناهضة ماتفاقية -

املهينة؛  أو الإل�سانية

الدولية؛  ا�جنائية للمحكمة ألاسا��ي روما  نظام -

أسرهم؛  وأفراد املهاجر�نل العما جميع حقوق  �حماية الدولية الاتفاقية -

ألاساسية؛  وا�حر�ات إلا�سان حقوق  �حمايةا أوروب مجلس اتفاقية -

 إلا�سان؛ �حقوق  ألامر�كية الاتفاقية -

 امليثاق العر�ي �حقوق إلا�سان؛ -

ال��وتو�ول إلاضا�� ألاول امل�حق باتفاقيات جنيف واملتعلق بحماية �حايا  -

 املنازعات املس�حة الدولية؛

ال��وتو�ول إلاضا�� الثا�ي امل�حق بنفس الاتفاقيات واملتعلق بحماية �حايا  -

 املنازعات املس�حة غ�� الدولية؛

 ؛ اتفاقية ألامم املتحدة مل�افحة الفساد -
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 .الاتفاقية العر�ية مل�افحة الفساد -

 

 وتذك��ا بقرارات وتوصيات ومالحظات و�عليقات ألاجهزة ألاممية التالية: 

 د�سم�� 18الصادر بتار�خ ) A/RES/62/149رقم ( ا�جمعية العامة قرارات -

 ، وقرارها2008 د�سم�� 18)املؤرخ �� A/RES/63/168وقرارها رقم (، 2007

، وقرارها رقم 2010 د�سم�� 21) بتار�خ A/RES/65/206رقم (

)A/RES/67/176(  ؛2012 د�سم�� 20الصادر بتار�خ 

تقر�ر ألام�ن العام لهيئة ألامم املتحدة املقدم إ�� مجلس حقوق إلا�سان حول  -

�سان املدنية والسياسية والاقتصادية إلا�عز�ز وحماية جميع حقوق 

 A/HRC/24/18والاجتماعية والثقافية(مسألة عقو�ة إلاعدام تحت رقم 

  )؛2013 يوليو 1 بتار�خ

تقر�ر املقرر ا�خاص املع�ي بالتعذيب وغ��ه من ضروب املعاملة أو العقو�ة  -

) واملتعلق بز�ارتھ A/HRC/22/53/Add.2( القاسية أو الالإ�سانية أو املهينة

 )؛2013 أبر�ل 30( لبالدنا

�� املالحظات ا�ختامية املوجهة إ�� بالدنا من طرف �جنة مناهضة التعذيب  -

 دجن�� 21 و�تار�خ 2008 يناير 24إطار الاستعراض الدوري الشامل، بتار�خ 

 ؛2011

)، 2012 و 2010املالحظات ا�ختامية ل�جنة التمي�� العنصري ا�خاصة ببالدنا ( -

 �شأن التمي�� العنصري وتداب�� م�افحة 2002 مارس 8وإعال��ا املعتمد �� 

 )؛514، الفقرة A/57/18إلارهاب (

التعليقات ا�ختامية ل�جنة املعنية بالقضاء ع�� التمي�� ضد املرأة املوجهة إ��  -

 )؛2008بالدنا �� إطار الاستعراض دوري الشامل(

) 1972(1رقم  العنصري  التمي�� ع�� القضاء ل�جنة العامة التوصيات -

ف�ار القائمة ع�� التفوق  �شر ألا) �شأن إلزامية تجر�م1993(15) و1985(7و

 غ�� ضد التمي�� ) �شأن2004( 30 ورقم العنصري أو الكراهية العنصر�ة؛

 التمي�� ع�� بالقضاء املتعلق التشريع ) �شأن1985(7املواطن�ن؛ ورقم 
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) �شأن متا�عة مؤتمر استعراض نتائج دير�ان؛ 2009(33رقم و العنصري؛

 ) �شأن م�افحة خطاب الكراهية العنصر�ة؛2013(35ورقم 

 �عر�ف حول  الطو�� غ�� أو القسري  الاختفاء بحاالت املع�ي الفر�ق تحفظات -

 )؛2008 يناير 10 بتار�خ  A/HRC/7/2القسري (  الاختفاء

املبادئ املتعلقة بحماية حقوق إلا�سان و�عز�زها من خالل اتخاذ إجراءات  -

 )؛E/CN.4/2005/102/Add.1مل�افحة إلافالت من املتا�عة والعقاب(

 الصادر 66/2005قرارات مجلس حقوق إلا�سان، و�األساس القرار رقم  -

، والقرار 2006 نوفم�� 2 املؤرخ �� 2/105، والقرار رقم 2005 أبر�ل 20بتار�خ 

 1 املؤرخ �� 12/12، والقرار رقم 2008 سبتم�� 18 الصادر بتار�خ 9/11رقم 

 ؛2009أكتو�ر 

 للوثائق تفس��ية مالحظات بال��مو، اتفاقية لوضع املخصصة ال�جنة تقر�ر -

 املتحدة ألامم تفاقيةل احو التفاوض لتحض��ية) لعملية االرسمية(ألاعمال

                          ��ا  امل�حقة وال��وتو�والت الوطنية ع�� املنظمة ا�جر�مةمل�افحة 

 )A/55/383/Add.1 ؛2000نوفم��  3) بتار�خ 

) �شأن �حة املراهق�ن 2003(4رقم التعليق العام ل�جنة حقوق الطفل  -

 ؛ونموهم

لف��ة تقر�ر خ��اء جنوب إفر�قيا وسلوفاكيا �� إطار دورة استعراض املغرب(ا -

 من الفصل الثالث املتعلق 42 إ�� 15املواد من لتنفيذ )2015 و 2010ما ب�ن 

 من الفصل الرا�ع ا�خاص 50 إ�� 44بـ "التجر�م وإنفاذ القانون " واملواد من 

بـ"التعاون الدو��" من اتفاقية ألامم املتحدة مل�افحة الفساد؛ 

واستئناسا بـ: 

توصيات خ��اء مجلس أور�ا حول ��خيص إطار محار�ة الرشوة باملغرب  -

  ؛2014 ف��اير 18"�عز�ز ا�ح�امة ومحار�ة الرشوة وغسل ألاموال" بتار�خ 

 )؛2004-1972ال��اث القضائي الوط�ي ملحكمة العدل ا�خاصة(  -

دور�ة مدير�ة الشؤون ا�جنائية والعفو بوزارة العدل الفر�سية الصادرة  -

 �شأن عرض تقييم فر�سا من طرف منظمة التعاون 2004 يونيو 12بتار�خ 

 )؛GRECO) ومجموعة (OCDEالاقتصادي(
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لتشريعات ا�جنائية املقارنة لدول فر�سا، ب�جي�ا، إسبانيا، أملانيا، كندا، ا -

نيوز�الندا، سلوفاكيا، هولندا، ألاردن، مصر، فلسط�ن، ا�جمهور�ة العر�ية 

 املتحدة(سابقا)، النيجر، ا�جزائر، العراق؛

 24 ملجلس الاتحاد ألاور�ي الصادر بتار�خ  JAI/008/841القرار إلاطار رقم  -

  املتعلق بم�افحة ا�جر�مة املنظمة ع�� الوطنية؛2008أكتو�ر 

 الفر���ي حول تطبيق الال��امات الدولية �� املادة القانون مشروع  -

 )؛2012ا�جنائية(

واستحضارا آلراء وتقار�ر املؤسسات الوطنية املستقلة، وخاصة: 

. 14املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان حول مشروع القانون رقم آراء ومذكرات -

حول العقو�ات البديلة؛ مذكرتھ املتعلق بم�افحة الاتجار بالبشر، و27

 ومذكرتھ �شأن مقتضيات التشريع ا�جنائي املتعلقة بم�افحة إلارهاب؛

التقار�ر السنو�ة للمجلس ألاع�� ل�حسابات والهيئة املركز�ة للوقاية من  -

 )؛2015-2009الرشوة (

 توصيات هيئة إلانصاف واملصا�حة؛ -

 مخرجات ا�حوار الوط�ي حول إصالح منظومة العدالة. -

املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان برأيھ الاستشاري حول مشروع قانون رقم يتقدم 

 القا��ي بتغي�� وتتميم مجموعة القانون ا�جنائي. 10.16

 

مالحظات وتوصيات املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان: 

 

:  التوصيات ا�خاصة باملادة ألاو�� من مشروع القانون  :أوال 

تضمنت املادة ألاو�� من املشروع مجموعة من املقتضيات املعدلة واملتممة ألح�ام 

مجموعة القانون ا�جنائي، و�األساس ما يتعلق بالعقو�ات والتداب�� 

  )، والظروف القضائية املخففة130)، واملشاركة(الفصل 15الوقائية(الفصل

               )، و�عر�ف املوظف العمومي159)، والعود �� ارت�اب ا�جر�مة(الفصل 147(الفصل 

)، وا�حصول ع�� الفوائد غ�� 231-1)، والتعذيب(الفصل 224(الفصل 
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)، 303(الفصل  )، و�عر�ف السالح248)، والرشوة(الفصل 246القانونية(الفصل 

 )، والتمي��422وجرائم القتل العمد والتسميم والعنف املرتكبة ضد قاصر(الفصل 

)، وإلاجهاض(الفصل 436�خص(الفصل )، واختطاف431-4 و 431-1 (الفصالن

).  485)، وهتك عرض مع استعمال العنف(الفصل 450

وإذ يثمن املجلس تنقيح �عض ألاخطاء القانونية واللغو�ة �� بنيات �عض الفصول 

وإعادة صياغ��ا، ليحرص ع��  املعنية بالتعديل �� ثنايا املادة ألاو�� من املشروع

إبداء �عض املق��حات الكفيلة بتجو�د بنياتبعض النصوص املذ�ورة، من منطلق ما 

تفرضھ الال��امات التعاهدية الدولية ومتطلبات التقارب التشري�� إلاقلي�ي من 

معاي�� ملزمة ومبادئ توج��ية، وذلك بالنسبة لـ:  

ضبطية" الذي اكتفى فقط بتعديل لغوي يتعلق باستبدال مصط�ح " :15الفصل 

بـ"املخالفات"، رفعا ل�ل التباس ب�ن ا�جنح التلبسية والضبطية ال�ي �انت تث�� �� 

 املمارسة القضائية التداخل �� توصيف ألاعمال إلاجرامية ب�ن ا�جنح واملخالفات.

املجلس ��ذا التعديل التشري��، ليؤكد حرصھ ع�� مراجعة املنظومة  وإذ ينوه

العقابية ع�� ضوء التوجهات العامة لإلصالح ا�جنائي ال�ي أصبحتتميل إ�� نبذ 

سياسات الاعتقال والاحتجاز �� مؤسسات  التنفيذ ال�جنية، مقابل اعتماد 

البدائل للعقو�ات السالبة ل�حر�ة �� إطار الفضاء املفتوح، نتيجة  مجموعة من

) امل��ر 2016 �ج�ن سنة 10.000.000الارتفاع املهول لنسب الاعتقال �� العالم(

بمحدودية التداب�� العقابية التقليدية �� معا�جة إلاجرام وإصالح ألا�خاص املدان�ن 

. 1بإعادة إدماجهم اجتماعيا ومهنيا

�� هذا السياق، �ستثمر املجلس هذه الف�حة التشريعية املتاحة من خالل مشروع 

 من مجموعة 16، للتأكيد ع�� أهمية �عميق ا�حوار حول الفصل 10.16القانون رقم 

القانون ا�جنائي ال�ي ال زال يحتفظ �عقو�ة إلاعدام. 

التوجھ الرا�خ للمنتظم الدو�� �� اتجاه إلغاء  وإذ يذكر املجلس �� هذا ا�خصوص

عقو�ة إلاعدام لتعز�ز الكرامة إلا�سانية والتطو�ر التدر��� �حقوق إلا�سان، واعتبار 

التداب�� الرامية إ�� إلغاء هذه العقو�ة مساهمة قو�ة �� ترسيخ مبادئ حقوق 

 وما 2، الصفحة 5- تراجع دراسة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان حول العقوبات البدیلة، سلسلة المساھمة في النقاش العمومي رقم 1
 یلیھا.
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إلا�سان، انطالقا من مجموعة من املبادئ الدستور�ة الوطنية والص�وك الدولية 

التصر�حية، ال سيما: 

ال�ي ثبتت مبدأ "ا�حق �� ا�حياة...أول ا�حقوق ل�ل  الوثيقة الدستور�ة -

)، وعدم جواز�ة "املس بالسالمة 20(الفصل  إ�سان" وتكريس حمايتھ قانونيا

ا�جسدية أو املعنو�ة ألي �خص �� أي ظرف، ومن قبل أي جهة �انت، 

 )؛22خاصة أو عامة"( الفصل 

 ع�� 6الذي تنص مادتھ  العهد الدو�� ا�خاص با�حقوق املدنية والسياسية -

أن: "ا�حق �� ا�حياة حق مالزم ل�ل إ�سان، وع�� القانون أن يح�ي هذا ا�حق 

ليس �� هذه املادة أي حكم ، وأنھ "وال يجوز حرمان أحد من حياتھ �عسفا"

يجوز التذرع بھ لتأخ�� أو منع إلغاء عقو�ة إلاعدام من قبل أية دولة طرف �� 

 ؛هذا العهد"

 والسياسية املدنية با�حقوق  ا�خاص الدو�� للعهد الثا�ي الاختياري ل اال��وتو�و -

. ال �عدم أي 1 منھ ع�� أنھ: " 1املادة ،الذي أكدت إ�� إلغاء عقو�ةوالهادف 

�خص خاضع للوالية القضائية لدولة طرف �� هذا ال��وتو�ول . 

. تتخذ �ل دولة طرف جميع التداب�� الالزمة إللغاء عقو�ة إلاعدام داخل نطاق 2

والي��ا القضائية"؛ 

) امل�حق باالتفاقية ألاور�ية �حماية حقوق إلا�سان 6ال��وتو�ول رقم( -

وا�حر�ات ألاساسية، واملتعلق بإلغاء عقو�ة إلاعدام الذي حرص بدوره ع�� 

مسايرة املبادئ التصر�حية ال�ونية للنص صراحة ع�� أنھ: "تل�� عقو�ة 

إلاعدام. وال يجوز ا�حكم ��ذه العقو�ة ع�� أي �خص أو تنفيذها 

)؛  1فيھ"(املادة

ال��وتو�ول ا�خاص باالتفاقية ألامر�كية �حقوق إلا�سان إللغاء عقو�ة  -

إلاعدام الذي ر�خ "مبدأ عدم تطبيقها �� أرا��ي منظمة الدول ألامر�كية 

 )؛1ع�� أي �خص خاضع لوالي��ا القضائية"(املادة 

اتفاقية حقوق الطفل ال�ي حظرت تطبيق عقو�ة إلاعدام ع�� ألا�خاص  -

 )؛37 سنة دون وجود إم�انية لإلفراج ع��م"(املادة18الذين يقل أعمارهم عن 
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امليثاق العر�ي �حقوق إلا�سان الذي ر�خ مبدأ "ا�حق �� ا�حياة كحق مالزم  -

ل�ل إ�سان" و"حمايتھ مع عدم السماح �حرمان أي �خص من حياتھ 

 )؛5�عسفا"(املادة

ال��وتو�ول إلاضا�� ألاول امل�حق باتفاقيات جنيف واملتعلق بحماية �حايا  -

)؛ وال��وتو�ول إلاضا�� الثا�ي 77 و 76املنازعات املس�حة الدولية ( املادتان 

امل�حق بنفس الاتفاقيات واملتعلق بحماية �حايا املنازعات املس�حة غ�� 

با�حماية فئات النساء وألاطفال من تطبيق  ) الذين شمال6الدولية(املادة 

 عقو�ة إلاعدام؛

ا�جمعية العامةال�ي حثت الدول ع�� وقف العمل �عقو�ة إلاعدام من قرارات  -

خالل اح��ام املعاي�� الدولية ال�ي تح�ي حقوق ألا�خاص الذين يواجهون 

، وخفض عدد 
ً
عقو�ة إلاعدام، وتقييد استخدام عقو�ة إلاعدام تدر�جيا

ب عل��ا باإلعدام
َ
) A/RES/62/149، و�األساس قرارها رقم (ا�جرائم ال�ي ُ�عاق

 18)املؤرخ �� A/RES/63/168وقرارها رقم (، 2007 د�سم�� 18الصادر بتار�خ 

، 2010 د�سم�� 21)بتار�خ A/RES/65/206، وقرارهارقم(2008د�سم�� 

 ؛2012 د�سم�� 20)الصادر بتار�خ A/RES/67/176وقرارها رقم (

تقر�ر ألام�ن العام لهيئة ألامم املتحدة املقدم إ�� مجلس حقوق إلا�سان حول  -

�عز�ز وحماية جميع حقوق إلا�سان املدنية والسياسية والاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية(مسألة عقو�ة إلاعدام تحت رقم 

A/HRC/24/18 الذي تضمن معلومات جد وازنة حول 2013 يوليو 1بتار�خ (

 دولة من 150مسلسل إلغاء عقو�ة إلاعدام ع�� املستوى الدو��، بت�جيل 

 قد ألغت أو أوقفت تنفيذها اختيار�ا إما بتشريع قانون أو 193أصل 

باملمارسة؛ 

إ��  لدا�� اموقفها ع��  النقاش العمومي �� املوضوع،ليؤكد�س��ورةاملجلس   ووعيا من

 املدنية با�حقوق  ا�خاص الدو�� بالعهد امل�حق لثا�يل الل��وتو�و بلدنا انضمام

 ع�� إلايجا�ي التصو�ت ع�� بالدنا �عمل إلاعدام،وأن بإلغاء عقو�ة القا��ي والسياسية

 .إلغا��ا أفق إلاعدام،�� عقو�ة تنفيذ املتعلق بوقف املتحدة لألمم العامة ا�جمعية قرار
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  :130 الفصل 

 �� الشق املتعلق بإلغاء عقو�ة إلاعدام 130يثمن املجلس التعديل املصوب للفصل 

بالنسبة للمشارك �� ارت�اب ا�جرائم املوصوفة با�جناية واستبدالها �عقو�ة ال�جن 

 من مجموعة القانون ا�جنائي، وا��جاما 147املؤ�د، تماشيا مع مقتضيات الفصل 

 مع طرحھ املتعلق باإللغاء ال��ائي لها �� املنظومة العقابية الوطنية.

 :224الفصل 

 10.16إذ ينوه املجلس بإدراج مفهوم املوظف العمومي �� مشروع القانون رقم 

ملالءمتھ مع ال��امات املغرب الدولية، ليحرص ع�� ��جيل �عض املالحظات القانونية 

، باستحضار ا�خ��ات الدولية واملمارسة 224�� التعر�ف املتضمن �� الفصل 

القضائية �� مجال محار�ة الفساد املا�� والاقتصادي. 

 ع��: 10.16 من مشروع القانون رقم 224وإذ يرتكز �� مالحظاتھ للفصل 

)؛ 4-8-اتفاقية ألامم املتحدة مل�افحة ا�جر�مة املنظمة ع�� الوطنية(املادة  -

-أ)؛ 2اتفاقية ألامم املتحدة مل�افحة الفساد(املادة -

)؛ 2-1الاتفاقية العر�ية مل�افحة الفساد(املادة  -

) 427التشريعات ا�جنائية املقارنة، وخصوصا التشريع إلاسبا�ي(الفصل  -

)؛ 246)،والب�جي�ي(110)، والسويسري (الفصل 2والكندي(الفصل 

تقر�ر خ��اء جنوب إفر�قيا وسلوفاكيا �� إطاردورة استعراض  -

 من 42 إ�� 15املواد من لتنفيذ)2015 و 2010لف��ة ما ب�ن املغرب(ا

 50 إ�� 44الفصل الثالث املتعلق بـ "التجر�م وإنفاذ القانون " واملواد من 

من الفصل الرا�ع ا�خاص بـ"التعاون الدو��" من اتفاقية ألامم املتحدة 

مل�افحة الفساد؛ 

توصيات خ��اء مجلس أور�ا حول ��خيص إطار محار�ة الرشوةباملغرب  -

)، 2014 ف��اير 18"�عز�ز ا�ح�امة ومحار�ة الرشوة وغسل ألاموال"( 

واملتعلقة بتوضيح مفهوم "املوظف العمومي" وداللتھ املنصوص عل��ا �� 
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 ومالءمتھ مع املعاي�� الدولية �� أفق �عديل املواد املنظمة 224الفصل 

�جرائم الفساد؛ 

) الذي 2004-1972ال��اث القضائي الوط�ي ملحكمة العدل ا�خاصة(  -

توسع �� مفهوم "املوظف العمومي" ليشمل املوظف�ن العمومي�ن لدول 

أجنبية  واملوظف�ن باملنظمات الدولية ا�ح�ومية، واملهني�ن القضائي�ن 

واملتصرف�ن واملستخدم�ن باملقاوالت صاحبة الامتياز �� �سي�� خدمة 

عمومية، أو ال�ي لها حق الاحت�ار �� استغالل �شاط تجاري اس��اتي��، أو 

ممارسة �شاط خاضع لرخصة تمنحها السلطات العمومية؛ 

 من املشروع 224لي�جل عدم تطابق مفهوم "املوظف العمومي" الوارد بالفصل 

مع التعر�فات العمول ��ا اتفاقيا املسنودة برأي ا�خ��اء الدولي�ن والقضاة املغار�ة، 

خصوصا: 

�ل �خص كيفما �انت صفتھ، �عهد عمومية التحديد القانو�ي لعبارة " -

وع�� ع�� مبدأ "التفس�� الضيق" لقواعد القانون ا�جنائي، إليھ"، ضدا 

التطبيقات املتفرقة لصفة املوظف �� فصول مجموعة القانون ا�جنائي( 

، املتو�� 244، �ل ذي سلطة عامة �� الفصل 241القا��ي �� الفصل 

طبيب ملركز نيا�ي واملحكم وا�خب�� واملحلف وأحد أعضاء هيئة املحكمة وال

، وا�حاكم إلاداري 248وطبيب ألاسنان واملولدة بموجب الفصل  وا�جراح

، ...)، خالفا للمعاي�� الدولية ال�ي جاءت دقيقة �� توصيف 254�� الفصل 

�خص املوظف �� �ل من "�شغل منصبا �شريعيا أو تنفيذيا أو إدار�ا أو 

قضائيا"؛ 

 من حيث عدم استيعابھ: 224قصور �� الصياغة التشريعية للفصل  -

 طبيعة الوظيفة أو املهمة هل �� دائمة أم مؤقتة؛ -

 أقدمية ال�خص ورتبتھ إلادار�ة؛ -

عالقة ال�خص القانونية باملرفق العام( مورد خدمات، وكيل  -

 أعمال، ...)؛

 �سبة مساهمة الدولة �� رأسمال املؤسسة؛ -
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 طبقا حكمھ منفي أو بصفتھ الوظيفية أي �خص معروف -

للنصوص القانونية ا�جاري ��ا العمل. 

 من املشروع 224بناء ع�� املالحظات أعاله، يق��ح املجلس مراجعة صياغة الفصل 

بتحديد أك�� دقة للموظف العمومي، وهو ال�خص الذي: 

  شغل منصبا �شريعيا أو تنفيذيا أو إدار�ا أو قضائيا أو �� أحد مجالس�"

ا�جماعات ال��ابية، سواء أ�ان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع ألاجر 

أو غ�� مدفوع ألاجر، بصرف النظر عن رتبتھ أو أقدميتھ. 

  �� يتو�� ولو مؤقتا، وظيفة أو و�الة بأجر أو بدون أجر، ويساهم ��ذه الصفة

خدمة الدولة أو املصا�ح العمومية أو ا�جماعات ال��ابية أو املجالس القضائية 

أو املؤسسات العمومية أو أية أو �ل مؤسسة دستور�ة أخرى أو التشريعية 

 �ل هيئة كيفما �انت مؤسسة أخرى تملك الدولة �ل أو �عض رأسمالها، أو

مص�حة ذات نفع عام. طبيع��ا القانونية م�لفة بتدب�� مرفق عام أو�ل

 للنصوص القانونية ا�جاري  طبقا حكمھ منفي أو عمومي موظف بأنھ -معروف

��ا العمل. 

 .ترا�� صفة املوظف وقت ارت�اب ا�جر�مة. ومع ذلك ... البا�� بدون �عديل 

  :231 -1الفصل 

أو العقو�ة  تأسيسا ع�� أح�ام اتفاقية مناهضة التعذيب وغ��ه من ضروب املعاملة

  التفاقيةل الاختياري ال��وتو�و أو املهينة؛ وعمال بمقتضيات الإل�سانيةالقاسية أو 

 أو الإل�سانية أو القاسية العقو�ة أو املعاملة ضروب من وغ��ه التعذيب مناهضة

تذك��ا باملالحظات ا�ختامية ذات الصلة املوجهة إ�� بالدنا من طرف �جنة املهينة؛ و

، وتقر�ر املقرر 2011 دجن�� 21 و�تار�خ 2008 يناير 24مناهضة التعذيب بتار�خ 

ا�خاص املع�ي بالتعذيب وغ��ه من ضروب املعاملة أو العقو�ة القاسية أو 

؛ 2013 أبر�ل 30) بتار�خ A/HRC/22/53/Add.2(  أو املهينةالإل�سانية

يثمن املجلس اهتمام املشروع بتعديل مقتضيات مناهضة التعذيب، ال سيما 

التعر�ف الذي حظي باهتمام بالغ من طرف ألاجهزة ألاممية ال�ي أكدت عدم تطابق 

 من اتفاقية مناهضة 1 من مجموعة القانون ا�جنائي مع املادة 231-1الفصل 
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التعذيب، وخصوصا نطاق التطبيق الضيق للتعذيب الذي لم �شمل املشاركة 

موظف العمومي أو أي �خص يتصرف بصفتھ واملوافقة الصر�حة أو الضمنية لل

. 2الرسمية

�� هذا ا�خصوص، الحظ املجلس تطور نو�� �� �عر�ف التعذيب ع�� ضوء 

املالحظات ا�ختامية املذ�ورة، بتوسيع مجال التطبيق من حيث ألا�خاص 

املسؤول�ن عن ارت�اب جر�مة التعذيب، ليضم املشارك أو املحرض من خالل إدراج 

 أو أي �خص يتصرف بصفتھ الرسمية".  عبارة "

ومع ذلك، يرى املجلس أن هناك ضرورة للمز�د من تقو�ة البناء القانو�ي �جر�مة 

 من اتفاقية مناهضة التعذيب ال�ي نصت صراحة 1التعذيب وفق محددات املادة 

 من مجموعة 231-1ع�� لفظ "عمل" بدل مصط�ح "فعل" املستعمل �� الفصل 

فعل ينق��ي فالالقانون ا�جنائي، الختالف ألاثر امل��تب عن ارت�اب جر�مة التعذيب. 

أثره بمجرد الان��اء من ارت�ابھ، وقد ي�ون بدون قصد. أما العمل فهو أشمل من 

 وال ي�ون إال بقصد. فإعمال  ولو باالن��اء من القيام بھ،الفعل، ألن أثره يظل قائما

مثل هذا التوجھ ين�جم مع ما تم اعتماده �� املادة املؤطرة لتعر�ف التعذيب �� 

الاتفاقية ألاممية ال�ي تنص صراحة ع��" أي عمل" وليس "�ل فعل"، مع تأكيد 

 املذ�ور . 231-1الطا�ع العمدي ل�جر�مة، خالفا ملا هو منصوص عليھ �� الفصل 

 من املشروع 231-1تبعا لذلك، يو��ي املجلس بمالءمة صياغة أح�ام الفصل 

تماشيا مع املالحظات ا�ختامية ل�جنة مناهضة التعذيب �� املوضوع.وذلك بالتأكيد 

ع�� أنھ: " يقصد بالتعذيب بمفهوم هذا الفرع، �ل عمل ينتج عنھ ألم أو عذاب 

شديد جسدي أو عق�� يرتكبھ عمدا موظف عمومي أو أي �خص آخر يتصرف 

بصفتھ الرسمية أو يحرض عليھ أو يوافق عليھ أو �سكت عنھ، ....". 

واستلهاما للقانون املقارن، يو��ي املجلس بالتوسع �� الظروف املشددة لعقو�ة 

 من مجموعة القانون 231-4 و 231-3التعذيب، بإدخال حاالت جديدة �� الفصل�ن 

ا�جنائي، للتقارب مع التجارب إلاقليمية وخصوصا التشريع ا�جنائي الفر���ي الذي 

 و ما يل��ا مفهوما واسعا ألعمال التعذيب ال�ي قد ترتكب 222-2اعتمد بموجب املادة 

2- Comité contre la torture ;Quarante-septième session ; 31 octobre - 25 novembre 2011 ; Examen des 
rapports présentés par les États parties en application de l’article 19 de la Convention Observations 
finales du Comité contre la torture(Maroc). 
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من طرف �عض ألا�خاص الذين تر�طهم بال�حية عالقة قرابة أو عالقة مهنية. 

وذلك بتتميم مقتضيات الفصل�ن املذ�ور�ن �التا��: 

  :231 -3الفصل 

"دون إلاخالل بالعقو�ات ألاشد، �عاقب بال�جن من عشر إ�� عشر�ن سنة وغرامة 

 درهم إذا ارتكب التعذيب: 50.000 إ�� 20.000من 

ضد قاض أو محام أو محكمأو عون من أعوان القوة العمومية أو موظف  -

عمومي أثناء ممارستھ ملهامھ أو بمناسبة ممارستھ لها؛ 

ضد شاهد أو �حية أو طرف مد�ي �سبب إدالئھ بتصر�ح أو لتقديمھ ش�اية  -

أو إلقامتھ دعوى أو ل�حيلولة دون القيام بذلك؛ 

من طرف الو�� الشر�� أو املتكفل أو من طرف �ل �خص لھ سلطة ع��  -

 سنة؛ 18قاصر دون سن 

من طرف زوج أو خطيب ال�حية؛  -

من طرف مجموعة من ألا�خاص بصف��م فاعل�ن أو مشارك�ن؛  -

مع سبق إلاصرار أو باستعمال السالح أو ال��ديد بھ".  -

  :231-4الفصل 

"�عاقب بال�جن املؤ�د: 

 سنة؛ 18إذا ارتكب التعذيب ضد قاصر دون سن  -

إذا ارتكب ضد �خص �عا�ي من وضعية صعبة �سبب ك�� سنھ أو �سبب  -

مرض أو إعاقة أو �سبب نقص بد�ي أو نف��ي ع�� أن ت�ون هذه الوضعية 

ظاهرة أو معروفة لدى الفاعل؛ 

إذا ارتكب ضد امرأة حامل إذا �ان حملها بينا أو �ان معروفا لدى الفاعل؛  -

إذا ارتكب ضد أصول الفاعل ضد املتكفل بھ؛  -

لتنفيذ عمل يوصف با�جناية �� حكم هذا القانون؛  -

البا�� بدون �عديل".  -
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وأخذا �ع�ن الاعتبار ملضام�ن املالحظات ا�ختامية ل�جنة مناهضة التعذيب ا�خاصة 

 مكرر ) 231-6باملغرب، يق��ح املجلس اعتماد مقت��ى قانو�ي جديد �� املشروع (

لتعز�ز الال��امات الدولية املنصوص عل��ا �� الاتفاقية ألاممية ملحار�ة إلافالت من 

املتا�عة والعقاب ع�� أساس التذرع بالتعليمات وألاوامر الرئاسية أو أي ظروف 

استثنائية لت��ير ارت�اب أعمال التعذيب ال سيما �� قضايا إلارهاب، وفق ما ارتكزت 

 ال�ي تؤكد ع�� أن تداب�� م�افحة 3عليھ ال�جنة املذ�ورة بموجب قرارات مجلس ألامن

إلارهاب يجب تنفيذها �� اح��ام تام للقانون الدو�� �حقوق إلا�سان. 

وتبعا لذلك يق��ح املجلس أن �ش�� املقت��ى ا�جديد إ�� أنھ :"ال يجوز التذرع بأي 

ظروف استثنائية أو أمر أو �عليمات صادرة من سلطة عامة أو مدنية أو عسكر�ة أو 

غ��ها لت��ير ارت�اب جر�مة التعذيب". 

وضمن نفس املس��، يق��ح املجلس إدراج فصل جديد �سد النقص امل�جل �� 

التجر�م ا�خاص بمحاولة ارت�اب جر�مة التعذيب �� مجموعة القانون ا�جنائي، بما 

يجعلھ مالئما ألح�ام الاتفاقية ألاممية �� ماد��ا الرا�عة ال�ي نصت ع�� تجر�م 

"�عاقب ع�� محاولة ارت�اب ا�جرائم املنصوص عل��ا املحاولة. وذلك باإلشارة إ�� أنھ: 

�� هذا الفرع بالعقو�ة املقررة قانونا ل�جر�مة التامة".  

واستحضارا للممارسات الفض��، يو��ي املجلس بإدراج فصل جديد ملعاقبة 

ال�خص الاعتباري املتورط �� ارت�اب جر�مة التعذيب، �غض النظر عن املسؤولية 

ا�جنائية ملس��يھ أو من �عملون �حسابھ، و�ق��ح املجلس أن يتضمن هذا املقت��ى ما 

ي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيل

 " درهم، إذا ارتكب 20.000.000 إ�� 2.000.000�عاقب بالغرامة من 

ال�خص الاعتباري جر�مة التعذيبوذلك بصرف النظر عن مسؤولية 

ال�خص الذا�ي الذي يمثلھ أو يديره أو �عمل �حسابھ. 

عالوة ع�� ذلك، يجب ا�حكم بحل ال�خص الاعتباري ". 
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  :248الفصل 

إذ يثمن املجلس ما جاء بھ املشروع من �عز�ز ألاثر الرد�� لعقو�ة جر�مة الرشوة �� 

 املالية، الغرامةالقطاع العام، بالتشديد �� العقو�ة ال�جنية والرفع من مبلغ 

ليضمن مالحظاتھ بخصوص أح�ام الفصل موضوع التتميم من خالل:  

                         والذي 1اعتماده املفهوم الضيق "للفائدة ألاخرى " الواردة �� الفقرة  -

ال �ستوعب إال الفوائد املادية، بما �ستث�ي من دائرة التجر�م الفوائد غ�� املادية أو 

املعنو�ة(العالقات ا�جنسية) ال�ي يطلب أو يقبل ��ا املوظف للقيام أو الامتناع عن 

 عمل.

 املتعلقة 15عدم مالءمة الفصل ألح�ام الاتفاقية ألاممية، وأساسا املادة  -

بتجر�م رشوة املوظف�ن العمومي�ن الوطني�ن املعتمدة " للمز�ة غ�� املستحقة"، وال�ي 

تفي باملطلوب الستيعاب مختلف الفوائد أو املزايا املادية أو غ�� املادية. فمفهوم 

"املز�ة غ�� املستحقة" �� العرف الاتفا�� الدو��، �شمل املزايا املادية واملزايا غ�� 

املادية واملعنو�ة ولو �انت أقل قيمة، ولكن ع�� أساس تأث��ها ع�� املوظف �� 

 القيام  أو الامتناع  عن العمل؛

تجر�مقيام املوظف أو الامتناع عن عمل  بطبيعتھ 1 من الفقرة 1البند  ر�ط -

"غ�� املشروط بأجر"، يخرج من نطاق التجر�م با�� الامتيازات املالية �التعو�ضات، 

وامل�افآت، والفوائد املستحقة قانونا. فغياب هذا الشرط �� با�� مقتضيات بنود 

 يدل ع�� الطا�ع غ�� املشروع للفوائد ال�ي يحصل عل��ا 248 من الفصل 1الفقرة 

املوظف ضدا ع�� ال��اماتھ الوظيفية، بما ي��ز أهمية التنصيص ع�� "الفائدة غ�� 

 لتبديد أي ش�وك حول قانونية الفوائد املحصل 1املستحقة" �� مس��ل الفقرة 

عل��ا. 

لذلك، وتجاو�ا مع مالحظات خ��اء مجلس أور�ا �� املوضوع، وا��جاما مع أح�ام 

 من الاتفاقية ألاممية، يو��ي املجلس بتضم�ن ملصط�ح " الفائدة غ�� 15املادة 

املستحقة" 
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  :303الفصل 

��جل املجلس حرص املشروع ع�� مالءمة مفهوم السالح مع توجهات التشريعات 

ا�جنائية ا�حديثة ومواكبة ألاحداث والوقائع الوطنية املع��ة عن خطورة ألاس�حة 

وتطورها �� ارت�اب ا�جرائم و��ديد أمن املواطن�ن وممتل�ا��م، لكن مع إبداء وجهة 

نظره �� املوضوع من منطلق مقارن لتجو�د عناصر التحديد القانو�ي املعتمد �� 

. 303الفصل 

وهكذا يبدو أن التتميم التشري�� اقتصر فقط ع�� ألاثر امل��تب عن استخدام 

ألاس�حة، بإدراج عبارة "املؤدية إ�� إلاغماء أو شل ا�حركة"، دون أن يأخذ �ع�ن 

 من القانون ا�جنائي 135الاعتبار با�� آلاثار �القتل وا�جرح والضرب وال��ديد( املادة 

الب�جي�ي)، ودون أن �شمل ألادوات وألاشياء الشب��ة باألس�حة م�ى هدد ��ا حاملها 

أو استعملها إل��ام ال�حية بجرحھ أو ضر�ھ أو قتلھ، بما يجعل املفهوم قاصرا �� 

�عض  مساعدة أجهزة العدالة ا�جنائية الا��امية والتحقيقية وا�حكمية �� تكييف

ألادوات املتداولة �� قضايا ا�جرح والضرب وال��ديد والقتل( �ا�حجارة والع��ي 

ومما هو معد للرمي باأليدي) باألس�حة وفق منطوق الفصل املذ�ور . 

" وإن �ان محمودا، ا�خط��ةكما أن توسيع املفهوم ليشمل "استعمال ا�حيوانات 

 ل�حيوان دون ا�خطرةفإنھ يبقى محل نظر املجلس لالقتصار فقط ع�� الطبيعة 

غ��ه من ا�حيوانات ال�ي قد ت�ون �� ألاخرى وسيلة ا�جا�ي �� تحقيق مراده ا�جنائي 

 من القانون 132-75��ديدا أو ضر�ا أو جرحا أو قتال، خالفا ملا نصت عليھ املادة 

ا�جنائي الفر���ي ال�ي أدخلت �� حكم السالح استعمال ا�حيوان دون وصفھ 

 ، واهتمت بوضعية ا�حيوان املستخدم كسالح.با�خطر

 بناء ع�� املالحظات 303لهذه الاعتبارات، يو��ي املجلس بإعادة صياغة الفصل 

أعاله، باإلشارة إ�� أنھ: "�عد سالحا �� تطبيق هذا القانون، �ل أداة ��دف من وراء 

استعمالها القتل أو ا�جرح أو الضرب أو ال��ديد. 

�عد �� حكم السالح: 

جميع .......أو شل ا�حركة؛  -1
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- ألادوات ال�ي يوهم حاملها باستعمالها كسالح لل��ديد بالقتل أو ا�جرح أو 2

الضرب أو ال��ديد؛ 

- استعمال ا�حيوانات. 3

�� حالة ا�حكم ع�� مالك ا�حيوان أو �ان مجهوال، يمكن للمحكمة أن تقرر 

. خطراإيداع ا�حيوان بمركز أو جمعية للرفق با�حيوانات، ما لم يكن 

 ال يدخل �� حكم السالح، ا�حجارة والع��ي وغ��ها مما هو قابل للرمي 

باأليدي، ما دامت لم �ستعمل لقتل أو جرح أو ضرب أو ��ديد".  

   :431-1الفصل 

 من املشروع، إذ يثمن 431-1بخصوص �عر�ف التمي�� املنصوص عليھ �� الفصل 

 من الاتفاقية الدولية للقضاء ع�� جميع 1املجلس املقار�ة املالئمة ألح�ام املادة 

أش�ال التمي�� العنصري ال�ي استخدمها املشروع �� تحديده ألعمال التمي��، ليؤكد 

حرصھ ع�� أهمية اعتماد املشرعلبا�� الص�وك الدولية املعنية بمناهضة مختلف 

أش�ال التمي��، ال سيما:  

اتفاقية القضاء ع�� جميع أش�ال التمي�� ضد املرأة: ال�ي حددت مفهوم  -

التمي�� �� أي " تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم ع�� أساس ا�جنس و��ون من 

آثاره أو أغراضھ، توه�ن أو إحباط الاع��اف للمرأة بحقوق إلا�سان وا�حر�ات 

ألاساسية �� امليادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واملدنية 

أو �� أي ميدان آخر، أو توه�ن أو إحباط تمتعها ��ذه ا�حقوق أو ممارس��ا 

لها، بصرف النظر عن حال��ا الزوجية وع�� أساس املساواة بي��ا و��ن 

 )؛ 1(املادة الرجل

) ا�خاصة بالتمي�� �� مجال الاستخدام واملهنة، ال�ي أكدت 111الاتفاقية (رقم  -

 ع�� آثار التمي�� �� مجال التشغيل بما "�سفر عن إبطال أو انتقاص 1ماد��ا 

 املساواة �� الفرص أو �� املعاملة ع�� صعيد الاستخدام أو املهنة"؛ 

 ال�ي نصت 1الاتفاقية ا�خاصة بم�افحة التمي�� �� مجال التعليم �� ماد��ا  -

ع�� أنھ: "... يقصد منھ أو ينشأ عنھ إلغاء املساواة �� املعاملة �� مجال 

 التعليم أو إلاخالل ��ا"؛
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إعالن �شأن القضاء ع�� جميع أش�ال التعصبوالتمي�� القائم�ن ع�� أساس  -

الدين أو املعتقد، الذي حدد نطاق التمي�� ب�ون "غرضھ أو أثره �عطيل أو 

انتقاص الاع��اف بحقوق إلا�سان وا�حر�ات ألاساسية أو التمتع ��ا أو 

).  2ممارس��ا ع�� أساس من املساواة"(املادة 

، وإعال��ا 4وتأسيسا ع�� املالحظات ا�ختامية ل�جنة التمي�� العنصري ا�خاصة ببالدنا

 �شأن التمي�� العنصري وتداب�� م�افحة إلارهاب 2002 مارس 8املعتمد �� 

)A/57/18 لضمان تطبيق الضمانات القانونية ألاساسية ع�� 514، الفقرة (

 إذا �انوا يحملون جنسية 
ً
ألا�خاص الذين ُ�شتبھ �� تورطهم �� إلارهاب، خاصة

املبادئ التوج��ية للوثيقة ا�خاصة ب�جنة القضاء ع�� التمي�� أجنبية، وع�� 

، 5العنصري، وع�� التعليقات ا�ختامية ل�جنة املعنية بالقضاء ع�� التمي�� ضد املرأة

والتوصيات العامة ل�جنة القضاء ع�� التمي�� العنصري املذ�ورة، خصوصا : 

) �شأن �عر�ف التمي�� العنصري؛ 1993( 14رقم  -

) �شأن التمي�� ضد غ�� املواطن�ن، لتوسيع نطاق تطبيق 2004( 40رقم  -

القانون ليشمل جميع ألا�خاص الذين يتواجدون ضمن الوالية القضائية 

 الوطنية؛

) �شأن التشريع املتعلق بالقضاء ع�� التمي�� العنصري : 1985(7رقم  -

                ضمان ا�حماية ال�املة �جميع ألا�خاص املتواجدين داخل ال��اب الوط�ي

  ب من الاتفاقية)؛5 أ و 5 و 4( املواد 

 

4- Comité pour l’élimination de la discrimination raciale ; Quatre-vingt-unième session 
6-31 août 2012 ; Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 9 de la 
Convention ; Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale: Maroc. 
- Comité pour l’élimination de la discrimination raciale ; Soixante-dix-septième session 
2-27 août 2010 ; Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la 
Convention ; Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale ; Maroc. 
 
5  - Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes Quarantième session ; 14 
janvier-1er février 2008 ;  Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à 
l’égard des femmes : Maroc. 
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واس��شادا ببعض التشريعات املقارنة �� مناهضة التمي��، وأساسا القانون ا�جنائي 

 الصادر بتار�خ 2016-832الفر���ي والتعديالت املدخلة عليھ بموجب القانون رقم 

يو��ي الهشاشة الاجتماعية،  املتعلق بم�افحة التمي�� القائم ع�� 2016 يونيو 24

 املجلس بـ:

  من 1تدقيق املفهوم باستبدال سب�ي التمي�� املنصوص عل��ما �� الفقرة 

 "ألاصل الوط�ي أو الاجتما��" بـ"ألاصل الوط�ي، ا�جهوي أو 431-1الفصل 

 الاجتما��"، و"ا�حالة ال�حية" بـ"ا�حالة ال�حية ا�حالية أو املستقبلية"؛

  تتمثل ��: 431-1إدراج أسباب جديدة للتمي�� �� الفقرة الثانية من الفصل 

املعتقد، الثقافة، ا�حمل، املظهر املادي، الهشاشة النوعية الناتجة عن 

الوضعية الاقتصادية الوا�حة او املعروفة لدى الفاعل،امل��ات الوراثية، 

 الاسم العائ��، م�ان إلاقامة، العمر، امليول ا�جن��ي أو هو�ة النوع؛

  من 431-2توسيع دائرة تجر�م أعمال التمي�� املنصوص عل��ا �� الفصل 

مجموعة القانون ا�جنائي، وذلك باإلشارة إ�� أنھ: 

�عاقب ع�� التمي�� .....فيما ي��: " 

الامتناع عن تقديم منفعة....؛  -

ر�ط تقديم منفعة أو أداء خدمة أو عرض عمل �شرط مب�ي ع�� أحد  -

  أعاله؛431-1العناصر الواردة �� الفصل 

ر�ط تقديم عرض شغل، طلب تدر�ب أو ف��ة ت�و�ن باملقاولة ع�� أحد  -

 أعاله. 431-1العناصر الواردة �� الفصل 

�� حالة إذا �ان الامتناع عن تقديم منفعة أو عن أداء خدمة املنصوص عليھ �� 

 من هذا الفصل ارتكب �� م�ان �ستقبل العموم أو �غرض املنع من الولوج 1البند 

 درهم إ�� 50.000إليھ، ت�ون العقو�ة من سنت�ن إ�� خمس سنوات والغرامة من 

 درهم". 100.000
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  :431-4الفصل 

يق��ح املجلس  وما يليھ، 431-1تتميما ملالحظات وتوصيات املجلس �شأن الفصل 

 من 431-4 أسباب جديدة ما�عة من العقاب ع�� جر�مة التمي�� �� الفصل إدراج

املشروع، وذلك باإلشارة إ�� أنھ:  

" ال �عاقب ع�� التمي�� �� ا�حاالت آلاتية: 

 - إذا ب�ي التمي�� �سبب ا�حالة ال�حية ....؛ 1 

- إذا ب�ي التمي�� �سبب ا�جنس بخصوص الولوج إ�� السلع وا�خدمات، 4 

عندما ي�ون م��را �حماية �حايا العنف ا�جن��ي، أو العتبارات تتعلق باح��ام 

ا�حياة ا�خاصة، أو لتعز�ز املساواة ب�ن ا�جنس�ن أو لفائدة الرجال والنساء، أو �حر�ة 

التجمع وتنظيم ألا�شطة الر�اضية؛ 

ا�حرمان من العمل ع�� أساس ا�جنسية، عندما ي�ون ناتجا عن تطبيق - 5

املقتضيات التنظيمية للوظيفة العمومية؛ 

- إذا ب�ي التمي�� املرتبط بمحل إلاقامة، عندما ي�ون ال�خص امل�لف 6

بتوصيل السلعة أو ا�خدمة �� وضعية خطر وا�حة". 

إضافة مقتضيات جديدة تتعلق بإثبات جرائم التمي�� وذلك كما يحبذ املجلس 

باإلشارة إ�� أن: "ا�جرائم املنصوص عل��ا �� هذا الفرع �عت�� قائمة ولو ارتكبت ضد 

�خص أو أ�خاص تقدموا بطلبات ا�حصول ع�� ا�خدمات أو السلع أو العقود 

 أعاله �غرض إثبات وجود عمل تمي��ي، ابتداء من إقامة 431-2الواردة �� الفصل 

 الدليل ع�� ارت�ا��ا".

وتوحيدا لرؤ�ة إلاصالح للقواعد الزجر�ة املناهضة للتمي��، يو��ي املجلس بتقو�ة 

 من مجموعة 308-5إلاطار الرد�� �جرائم التمي��، انطالقا من مراجعة أح�امالفصل 

القانون ا�جنائي املتعلقة بم�افحة التمي�� أثناء املبار�ات أو التظاهرات الر�اضية أو 

             بمناسب��ا من خالل مالءم��ا مع التعديالت املق��حة للفقرة الثانية من الفصل 

 املذ�ورة قبلھ، وذلك باإلشارة إ�� أنھ: "دون إلاخالل باملقتضيات ا�جنائية 1-431

ألاشد، �عاقب با�حبس....و�غرامة .... ألاصل الوط�ي، ا�جهوي أو الاجتما��...أو ا�حالة 

ال�حية ا�حالية أو املستقبلية أو إلاعاقة أو الرأي السيا��ي.....أو لدين مع�ن أو 
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الثقافة أو ا�حمل أو املظهر املادي أوامل��ات الوراثية أوالاسم العائ�� أو م�ان إلاقامة 

أو العمر أو امليول ا�جن��ي أو هو�ة النوع"؛ 

 من مجموعة القانون ا�جنائي واملتعلق باإلخالل با�حياء العل�ي، 483الفصل 

ممارسة فعل باستبدال عبارة " العري املتعمد" املنصوص عل��ا �� الفصل �ـعبارة" 

جن��ي ع�� مرأى من آلاخر�ن �� م�ان يتيح لهم معاينة الفعل"؛ 

 23 التعاهدية �� املوضوع، ع�� ضوء إعمال أح�ام الفصل املالئمةو�عز�زا ملسلسل 

ال�ي " تحظر �ل تحر�ض ع�� العنصر�ة أو الكراهية"، ومقتضيات املادة من الدستور 

 من الاتفاقية الدولية للقضاء ع�� جميع أش�ال التمي�� العنصري ذات الصلة، 4

العامة ل�جنة القضاء ع�� التمي�� العنصري : وعمال بالتوصيات 

 4) ال�ي أضفت بموج��ا ع�� أح�ام املادة 1993(15) و1985(7) و1972(1- رقم 

 لتجر�م 
ً
 ووقائيا

ً
 آمرا

ً
ف�ار القائمة ع�� التفوق أعمال " �شر ألااملذ�ورة طا�عا

العنصري أو الكراهية العنصر�ة، و�ل تحر�ض ع�� التمي�� العنصري و�ل عمل من 

أعمال العنف أو تحر�ض ع�� هذه ألاعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من 

لون أو أصل أث�ي آخر، وكذلك �ل مساعدة للنشاطات العنصر�ة، بما �� ذلك 

تمو�لها"؛ 

) �شأن التمي�� ضد غ�� املواطن�ن، التخاذ تداب�� �حماية غ�� املواطن�ن 2004(30 - رقم 

الذين ال يمل�ون رخصة إقامة من التمي�� العنصري ومن كراهية ألاجانب؛ 

) �شأن متا�عة مؤتمر استعراض نتائج دير�ان، بأن تقوم الدولة 2009(33- رقم 

 أثناء 2001الطرف بإنفاذ إعالن و�رنامج عمل دير�ان اللذين اعتمدا �� سبتم�� 

املؤتمر العال�ي ملناهضة العنصر�ة والتمي�� العنصري وكراهية ألاجانب وما يتصل 

بذلك من �عصب، مع مراعاة الوثيقة ا�ختامية ملؤتمر استعراض نتائج دير�ان الذي 

، عندما ت�ون بصدد إدراج أح�ام الاتفاقية �� نظامها 2009ُعقد �� جنيف �� أبر�ل 

القانو�ي الداخ��؛ 

) �شأن م�افحة خطاب الكراهية العنصر�ة؛ 2013(35- رقم 

يو��ي املجلس باستثمار الف�حة التشريعية للمشروع بالتنصيص ضمن مقتضياتھ 

ع�� أنھ: " �عاقب با�حبس من شهر إ�� سنت�ن و�الغرامة من ألف ومائت�ن إ�� خمس�ن 

ألف درهم �ل من يقوم علنا بالتحر�ض ع�� الكراهية أو التمي�� ضد أي �خص أو 
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مجموعة من ألا�خاص �سبب انتما��م العر�� أو إلاث�ي أو ينظم أو يروج أو ��جع أو 

يقوم بأعمال دعائية من أجل ذلك". 

   من مشروع القانون الثانيةدة التوصيات ا�خاصة باملا :ثانيـا 

 

 :18-1الفصل 

يثمن املجلس �عز�ز إلاطار القانو�ي العقا�ي ل�جرائم املرتكبة من طرف ال�خص 

الاعتباري، بمعا�جة القصور الذي �ان �شوب مجموعة القانون ا�جنائي من حيث 

التجر�م والعقاب لألعمال املنسو�ة إ�� ألا�خاص الاعتبار��ن، تجاو�ا من املشروع 

مع مالحظات ا�خ��اء الدولي�ن وتوصيات ميثاق إصالح منظومة العدالة ومتطلبات 

املمارسة القضائية.  

 جاءت عامة �� سياق الباب 18-1وال يفوت املجلس أن يالحظ أن صياغة الفصل 

ألاول من الكتاب ألاول املتعلق بالعقو�ات والتداب�� الوقائية، لذلك يرى املجلس أن 

من املهم تدقيق العقو�ات ألاصلية ا�خاصة بال�خص الاعتباري �ش�ل يجعل هذه 

التكملة التشريعية تتم ضمن �سق يوحد منطق الفصول املتفرقة �� مجموعة 

القانون ا�جنائي، و�ؤطر توجهات السياسة ا�جنائية املعتمدة للمسؤولية ا�جزائية 

لأل�خاص الاعتبار��ن. 

من هذا املنطلق، يالحظ املجلس أن الفصول املعنية بمعاقبة ال�خص الاعتباري 

)؛ �شر 36تضمنت مجموعة من العقو�ات، تتوزع ب�ن ا�حل واملصادرة(الفصل

)؛ 90)؛ إلاغالق واملنع من مزاولة النشاط(الفصل 48ا�حكم باإلدانة(الفصل 

)، �� غياب مقتضيات جامعة لها ع�� ضوء تطبيقات "مبدأ 431-3الغرامة(الفصل 

�خصية وتفر�د العقاب". 

لهذه الغاية، واس��شادا بفضائل التجارب ا�جنائية املقارنة، ال سيما القانون ا�جنائي 

 مكررة وما 7 وما يل��ا) والقانون ا�جنائي الب�جي�ي( املادة 131-37الفر���ي( املادة 

يتبعها)، يو��ي املجلس بإضافة باب جديد(الباب ألاول مكرر ) للعقو�ات ا�خاصة 

باأل�خاص الاعتبار��ن، أو باعتماد فصول جديدة ضمن فصول الباب ألاول 

 املتصل بالعقو�ات الضبطية ألاصلية. لذلك يق��ح املجلس: 18ومباشرة �عد الفصل 
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  صيغة الباب ألاول مكرر : العقو�ات ا�خاصة باأل�خاص الاعتبار�ة؛ 

  18أو صيغة إدراج فصول جديدة مكررة للفصل :

  يتعلق بالعقو�ات املطبقة ع�� ال�خص الاعتباري �� ا�جنايات 18-1الفصل 

وا�جنح، كما ي��: 

" �عاقب ال�خص الاعتباري عن ارت�ابھ �جناية أو جنحة بـ: 

- الغرامة؛ 1

- واحدة أو أك�� من العقو�ات التكميلية التالية: 2

 حل ال�خص املعنوي؛ -

 إغالق املؤسسة أو فرع من فروعها ملدة ال تتجاوز خمس سنوات؛ -

إلاقصاء من املشاركة �� الصفقات العمومية ملدة ال تتجاوز خمس  -

 سنوات؛

املنع ال��ائي أو املؤقت، ملدة ال تتجاوز خمس سنوات، من مزاولة  -

�شاط أو عدة أ�شطة مهنية أو تجار�ة أو صناعية أو فالحية أو 

 خدماتية، �ش�ل مباشر أو غ�� مباشر؛

املصادرة ا�جزئية لألشياء اململوكة للمح�وم عليھ، بصرف النظر عن  -

 ؛89املصادرة املقررة كتدب�� وقائي �� الفصل

 �شر و�عليق ا�حكم باإلدانة؛ -

الوضع تحت ا�حراسة القضائية، ملدة ال تتجاوز خمس سنوات،  -

ملمارسة النشاط الذي سهل أو اق��ن بارت�اب ا�جر�مة". 

  خاص بالعقو�ات ال�ي تطبق ع�� ال�خص الاعتباري �� املخالفات:18-2الفصل  

" �عاقب ال�خص الاعتباري عن ارت�اب مخالفة بالغرامة ال�ي �ساوي ثالثة أضعاف 

 الغرامة املقررة للفعل املرتكب من قبل ال�خص الذا�ي.

و�مكن للمحكمة أن تقرر املصادرة ا�جزئية لألشياء اململوكة للمح�وم عليھ، بصرف 

"؛ 89النظر عن املصادرة املقررة كتدب�� وقائي �� الفصل
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 من املشروع، مع �عديل صياغتھ ا��جاما 18-1ليحل محل الفصل  18-3الفصل 

  املق��ح أعاله:18-2مع الفصل 

" العقو�ة ألاصلية........................�� الغرامة. 

إذا لم ينص القانون ع�� عقو�ة خاصة.....كما ي��: 

 من ... إ�� .... ال�جن املؤ�د؛ -

 من ... إ�� .... ال�جن املؤقت؛ -

 من ... إ�� .... بالنسبة ل�جنح؛ -

 

  و�تضمن مقتضيات �عاقب ال�خص الاعتباري املتورط �� خرق 18-4الفصل ،

 :الال��امات امل��تبة عن تنفيذ العقو�ة املح�وم ��ا ضده

" �� حالة ا�حكم ع�� �خص اعتباري بواحدة أو أك�� من العقو�ات املنصوص عل��ا 

�� هذا القانون، فإن خرق الال��امات امل��تبة عن هذا ا�حكم من طرف �خص ذا�ي 

 إ�� 1.000.000�عاقب عليھ با�حبس من سنة إ�� خمس سنوات و�غرامة من 

 درهم. 5.000.000

و�مكن التصر�ح بقيام املسؤولية ا�جنائية لل�خص الاعتباري عن ا�جر�مة أعاله، 

 من هذا القانون، ويعاقب 132-1وذاك حسب الشروط املنصوص عل��ا �� الفصل 

 أعاله". 18-3بالغرامة املحددة �� الفصل 
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   الباب ألاول مكرر 

�� العقو�ات البديلة 

 

  1الفرع 

أح�ام عامة 
 

بخالصات الدراسة املوضوعاتية حول العقو�ات البديلة، و�األساس املجلس  إذ يذكر

 �� البديلة العقو�ات إلدراج مس�� اللتان حرصتا ع�� تأسيس أي 28 و 27النقطتان 

 نيواللذ الدستور  من والسا�ع الثا�ي الباب�ن مقتضيات  ع��ا�جنائية الوطنية املنظومة

 والسلطة ألاساسية، وا�حقوق  با�حر�ات املتعلقة التوا�� املقتضيات ع�� يتضمنان

 الدولية املرجعية، وع�� العدالة س�� وقواعد املتقاض�ن وحقوق  القضائية

 عن ادرةصال املختلفة والوثائق املتحدة مختلف قواعد ألامم وخاصة، ر�حيةصالت

 .البديلة لعقو�ات امجال �� أور�ا مجلس هيئات مختلف

وأخذا �ع�ن الاعتبار ملساهمات املجلس �� النقاش العمومي حول تطو�ر السياسة 

ا�جنائية الوطنية، خصوصا  تقر�ره حول املؤسسات ال�جنية، ونتائج أشغال الندوة 

الدولية حول العقو�ات البديلة ال�ي نظمت بمناسبة مرور سنة ع�� إصدار التقر�ر 

املذ�ور، وكذا نتائج وخالصات الندوة الدولية حول السياسات ا�جنائية وآثارها ع�� 

ألانظمة العقابية؛ 

 يثمن املجلس تضم�ن املشروع ملقتضيات خاصة بالعقو�ات البديلة �� الباب ألاول 

مكرر، وخصوصا أح�ام الفرع ألاول منھ ال�ي حددت نطاق تطبيق هذه العقو�ات 

والاستثناءات املشمولة �عدم سر�ا��ا ع�� �عض ا�جرائم، كخطوة �عت��ها املجلس 

إيجابية ع�� درب مسلسل التفاعل مع توصياتھ والتالؤم مع الال��امات التعاهدية 

الدولية والتقارب التشري�� إلاقلي�ي. 

��ندسة العقو�ات  وال يفوت املجلس بأن ��جل مجموعة من املالحظات تتعلق

البديلة باملشروع، من خالل: 
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  ر�ط تطبيق العقو�ات البديلة با�جنح ال�ي ال تتجاوز العقو�ة املح�وم ��ا 

من أجل ارت�ا��ا سنت�ن، بما يق��ي من دائرة مجالها ا�جنح ال�ي تتجاوز 

عقو�ا��ا سنت�ن حبسا فأك�� وألاعمال ا�جنائية املوصوفة با�جنايات، 

كتوجھ �شري�� الغاية منھ م�افحة حاالت العود وتخفيض �سبة اكتظاظ 

 مقارنة 2016 �ج�ن سنة 76.000الساكنة ال�جنية ال�ي عرفت ��جيل 

 �� حالة اعتقال %42 �ج�ن، م��ا 72816 ال�ي �جلت 2013مع سنة 

 ال تتجاوز مدة العقو�ة املح�وم عل��م ��ا سنة؛ % 40.45احتياطي و 

  ر�ط تطبيق العقو�ات البديلة بالعقو�ة املح�وم ��ا وليس با�جر�مة

ووصفها، خالفا لبعض املؤسسات القانونية ذات الصلة، �الص�ح �� املادة 

 أو ال�ي �سري أح�امها ع�� ا�جرائم املعاقب عل��ا ا�جنائية 
ً
�سنت�ن حبسا

 من قانون 41(املادة  درهم5.000أقل أو �غرامة ال يتجاوز حدها ألاق��ى 

املسطرة ا�جنائية). فاق��ان العقو�ة البديلة بالعقو�ة املح�وم ��ا وليس 

ا�جر�مة، يفتح املجال لتأو�الت املمارسة ا�خاضعة للسلطة التقدير�ة 

لقضاة املوضوع �� تقدير العقو�ة ألاصلية كشرط أو�� لتقدير العقو�ة 

 البديلة. فالعقو�ات البديلة مصدرها القانون وليس القا��ي؛

  حصر العرض التشري�� إلعمال البدائل للعقو�ات السالبة ل�حر�ة 

 من املشروع �� "العمل ألجل املنفعة 35-2املنصوص عل��ا �� الفصل 

العامة"، و"الغرامة اليومية"، و"تقييد �عض ا�حقوق أو فرض تداب�� 

رقابية أو عالجية أو تأهيلية"، خالفا للممارسات الفض�� ال�ي عملت ع�� 

 السوسيو املواطنة، املتا�عة تدار�بتنويع العقو�ات البديلة ليشمل 

 ؛املتحركة أو الثابتة املراقبة إلالك��ونية تحت قضائية،الوضع

  تضييق دائرة ا�جرائم املشمولة باالستثناء من تطبيق العقو�ات البديلة 

�� جرائم: الفساد، الاتجار غ�� املشروع �� املخدرات واملؤثرات العقلية؛ 

الاتجار �� ألاعضاء البشر�ة، ��ر�ب املهاجر�ن، الاستغالل ا�جن��ي 

 من املشروع)، دون التأسيس لهذه الاستثناءات 35-3للقاصر�ن( الفصل 

بإعمال معاي�� موضوعية تقوم ع�� ا�خطورة إلاجرامية، خصوصا وأن 

�عض ا�جرائم املنصوص عل��ا �� مجموعة القانون ا�جنائي تتقارب �� 
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خطور��ا مع ا�جرائم املستثناة الواردة �� الفصل املذ�ور، كغسل ألاموال 

وإخفاء ألاشياء املتحصلة من جرائم الفساد، وجرائم العنف ضد النساء، 

وخطف القاصر�ن وعدم تقديمهم، وترك ألاطفال أو العاجز�ن و�عر�ضهم 

ل�خطر، والنصب وال��و�ر، والتمي��،.... 

              بالنسبة لعقو�ة العمل ألجل املنفعة العامة، ��جل املجلس �عض املالحظات -

املتعلقة بـ: 

 املح�وم عليھ �� جلسة ا�حكم وإبداء موافقتھ ع�� قبول حضور  اش��اط 

العقو�ة البديلة، قد يق��ي تطبيقها �� حالة غياب املح�وم عليھ عن 

ا�جلسة ألسباب �حية، مهنية أو عائلية منعتھ من ا�حضور، و�حول دون 

 تحقيق الغاية املتوخاة من فلسفة بدائل العقو�ات السالبة ل�حر�ة؛

  عدم استيعاب مختلف الصعو�ات ال�ي قد �ع��ض تنفيذ العمل ألجل

 املنفعة العامة ألي سبب من ألاسباب؛

 تحديد طبيعة العالقة القانونية للمح�وم عليھ العامل ألجل املنفعة  غياب

العامة مع املؤسسة املستفيدة من العمل، وحقوقھ املرتبطة بتداب�� حفظ 

 ال�حة والسالمة والتغطية ال�حية والاجتماعية؛  

  ،غياب تحديد كيفيات إنجاز العمل املح�وم بھ كبديل ألجل املنفعة العامة 

 من املشروع، والسلطة 35-7وتوقف ألاجل املنصوص عليھ �� الفصل 

القضائية املعنية باتخاذ القرار �� حالة التوقف عن أداء العمل، وم�ان 

تنفيذ العمل، وطبيعة ألاعمال، وتوقيت العمل، وتحديد ا�جهة امل�لفة 

بمراقبة تنفيذ العمل، وتداب�� ا�خضوع للمراقبة، ونطاق املسؤولية عن 

ألاضرار ال�ي ت�حق الغ�� من طرف املح�وم عليھ، وفق ما هو معمول بھ �� 

يل��ا من القانون ا�جنائي   وما131-22( التشريعات ا�جنائية املقارنة

 الفر���ي).
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  لعقو�ة الغرامة اليومية، يق��ح املجلس:بالنسبة -

  الاقتصار ع�� إلام�انيات املادية للمح�وم عليھ وخطورة ا�جر�مة املرتكبة 

�� تقدير املحكمة ملبلغ الغرامة اليومية دون ألاخذ �ع�ن الاعتبار التحمالت 

املالية، من شأنھ أن يؤثر ع�� الوضعية الاقتصادية للمح�وم عل��م 

خصوصا ذوي الدخل املحدود، وال يتما��ى مع التوجهات العامة ال�ي 

أخذت ��ا التشريعات املقارنة، وخصوصا القانون ا�جنائي الفر���ي( املادة 

) الذين اعتمدا �� تقدير مبلغ الغرامة اليومية ع�� املوارد والتحمالت 5-131

 املالية للم��م؛

  عدم ألاخذ �ع�ن الاعتبار لعدم ألاداء الك�� أو ا�جزئي للمح�وم عليھ 

 للغرامة اليومية.

 �عض ا�حقوق أو فرض تداب�� رقابية أو عالجية أو تأهيلية:  لتقييدبالنسبة -

يثمن املجلس مسايرة املشروع التجاهات املنظومة العقابية ع�� املستوى الدو��، 

كبديل للعقو�ات السالبة ل�حر�ة الختبار املح�وم عليھ �� مدى استعداده لتقو�م 

سلوكھ واستجابتھ إلعادة إدماجھ اجتماعيا ومهنيا. 

 35-13وال يفوت املجلس بأن ��جل محدودية العرض التشري�� الوارد �� الفصل 

من املشروع الذي اقتصر ع�� خمس حاالت، مقارنة مع املمارسات الفض�� ال�ي 

تبقى جد ثر�ة �� إعمال بدائل للعقو�ات السالبة ل�حر�ة ع�� آليات التقييد ل�حقوق 

 131-6أو ا�خضوع للتداب�� الرقابية أو العالجية أو التأهيلية، كما تنص عليھ املادة 

من القانون ا�جنائي الفر���ي. و�تعلق ألامر بـ: 

ا�حكم بتعليق أو �حب رخصة السياقة أو إلغا��ا، مع املنع من استصدار رخصة  -

 ؛زمنية معينةجديدة، طيلة مدة 

�� حالة إلادانة من أجل جناية أو جنحة، زمنية محددة �حب جواز السفر ملدة  -

 وذلك من تار�خ النطق با�حكم؛

 حيازة أو حمل سالح خاضع لل��خيص؛زمنية محددة ملدة املنع  -

 مصادرة سالح أو أس�حة يملكها املح�وم عليھ؛ -
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بطلب زمنية محددة ملدة �حب رخصة السالح مع منع املح�وم عليھ التقدم  -

 رخصة جديدة؛

، عندما ي�ون ذلك زمنية محددةملدة املنع من مزاولة �شاط م�ي أو اجتما��  -

 النشاط لھ صلة بارت�اب ا�جر�مة؛

من مرافقة �عض املح�وم عل��م الذين �عي��م املحكمة، زمنية محددة ملدة املنع  -

 خصوصا الفاعل�ن أو املشارك�ن �� ارت�اب ا�جر�مة؛

  املح�وم عليھ ؛ها من قبلضرار الناتجة عن ا�جر�مة أو إصالحألا�عو�ض  -

من الدخول �� عالقة مع �عض ألا�خاص الذين تحدد زمنية محددة ملدة املنع  -

 هو���م املحكمة، وخصوصا �حية ا�جر�مة املرتكبة؛

، من ممارسة �شاط تجاري أو صنا��، �سي�� أو إدارة أو زمنية محددةملدة املنع،  -

مراقبة أو إلاشراف بأية صفة �انت، مباشرة أو غ�� مباشرة، �حسابة ا�خاص أو 

 �حساب الغ�� مقاولة تجار�ة أو صناعية  أو شركة تجار�ة.

بناء ع�� املالحظات أعاله، يق��ح املجلس تدقيق صياغة مضام�ن الفصول املؤطرة 

ملنظومة بدائل العقو�ات السالبة ل�حر�ة  باإلشارة إ�� أنھ : 

  :بالنسبة لألح�ام العامة للعقو�ات البديلة

 : 35-1الفصل 

�� العقو�ات ال�ي يحكم ��ا كبديل للعقو�ات السالبة ل�حر�ة �� " العقو�ات البديلة 

خمس سنوات �جنا. املقررة لهاا�جنح ال�ي ال تتجاوز العقو�ة 

 البا�� بدون �عديل". 

  :35  - 2الفصل 

ي: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ" العقو�ات البديلة ه

 العمل ألجل املنفعة العامة؛ -

 الغرامة اليومية؛ -

 املواطنة؛ تدار�ب -

 املتا�عةالسوسيوقضائية؛ -

 املتحركة؛ أو الثابتة املراقبة إلالك��ونية تحت الوضع -
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 �عض ا�حقوق أو فرض تداب�� رقابية أو عالجية أو تأهيلية". تقييد -

 :  35-3الفصل 

اليحكم بالعقو�ات البديلة �� ا�جنح التالية: "

- الاختالس.... وإلاثراء غ�� املشروع وغسل ألاموال؛ 

- .....؛ 

- التمي��؛ 

- الاستغالل ا�جن��ي للقاصر�ن؛ 

- العنف ضد النساء، وخطف القاصر�ن وعدم تقديمهم؛ 

- النصب وال��و�ر وخيانة ألامانة". 

  :فيما يخص عقو�ة العمل ألجل املنفعة العامة

  :35-4الفصل 

يق��ح املجلس إضافة فقرة جديدة باإلشارة إ�� أنھ: " وإذا �عذر ع�� املح�وم 

عليھ ا�حضور ل�جلسة، يمكن للقا��ي النطق بالعقو�ة البديلة، بناء ع�� موافقة 

". صادرة عنھمكتو�ة 

   :35-7الفصل 

 يق��ح املجلس إدراج فقرت�ن جديدت�ن، باإلشارة إ�� أنھ: 

  يمكن لقا��ي تطبيق العقو�ات أن يقرر توقف املح�وم عليھ 2فقرة " :

عن أداء العمل مؤقتا ملدة يحددها �� قراره، م�ى �انت هناك أسباب �حية 

 أو عائلية أو مهنية أو اجتماعية اقتضت ذلك"؛

  ي حالة إخالل املح�وم عليھ باالل��امات امل��تبة ع�� عقو�ة "ف : 3فقرة

العمل ألجل املنفعة العامة، دون سبب جدي، �شعر قا��ي تطبيق 

العقو�ات النيابة العامة التخاذ إلاجراءات الالزمة لتنفيذ عقو�ة ا�حبس 

 . ��ا عليھ"املح�وم
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 :2يو��ي املجلس بإضافة فصول جديدة ألح�ام الفرع 

  يخضع العمل ألجل املنفعة العامة لألح�ام التشريعية  "  :35-7-1الفصل

والتنظيمية املتعلقة بتداب�� ال�حة والسالمة وطب الشغل والضمان 

 الاجتما��"؛

 يحدد نص تنظي�ي كيفيات تطبيق عقو�ة العمل ألجل  :35-8-2الفصل " 

املنفعة العامة، وكيفيات تقديم طلبات الاستفادة من العمل والسلطة 

 املختصة بالبت ف��ا، وشروط إنجاز العمل، وطبيعة ألاعمال املعنية".

فقرة جديدة للفصل  إدراجفيما يتعلق �عقو�ة الغرامة اليومية، يق��ح املجلس 

 تنص ع�� إم�انية ألاداء بالتقسيط للغرامة اليومية وفق الشروط 11-35

والكيفيات ال�ي يحددها قا��ي تطبيق العقو�ات، وذلك باإلشارة إ�� أنھ:" 

مع مراعاة للوضعية والتحمالت املالية للمح�وم عليھ، يمكن لقا��ي تطبيق 

العقو�ات تقسيط أداء مبلغ الغرامة اليوميةألسباب طبية، عائلية، مهنية 

أو اجتماعية، ع�� أال يتجاوز ثالثة أقساط و�� اح��ام تام آلجال ألاداء 

 املنصوص عل��ا أعاله"؛  

و�� نفس السياق يو��ي املجلس، بإضافة فصل جديد �عاقب ع�� إخالل املح�وم 

إذا �عذر ع�� : " باإلشارة إ�� أنھعليھ باألداء الك�� أو ا�جزئي للغرامة اليومية، وذلك 

املح�وم عليھ أداء املبلغ �� ألاجل املحدد لھ من طرف املحكمة أو �� ألاجل املحدد 

تطبق ع�� املح�وم عليھ ، 35-11من طرف قا��ي تطبيق العقو�ات طبقا للفصل 

 ".املؤداةعدد أيام الغرامة غ�� أح�ام إلاكراه البد�ي عن 

 �عض ا�حقوق أو فرض تداب�� رقابية أو عالجية أو بخصوص عقو�ة تقييد

:  باإلشارة إ�� أنھ من املشروع 35-13صياغة الفصل تأهيليةيق��ح املجلس إعادة 

يمكن ا�حكم بواحدة أو أك�� من العقو�ات ال�ي تتضمن تقييدا لبعض " 

ا�حقوق أو فرض تداب�� رقابية أو عالجية أو تأهيلية و��: 

مزاولة....؛  -

ا�حكم بتعليق أو �حب رخصة السياقة أو إلغا��ا، مع املنع من استصدار  -

 ؛......رخصة جديدة، طيلة مدة ال تز�د عن 
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 �� حالة إلادانة من أجل جناية أو جنحة، .....�حب جواز السفر ملدة ال تز�د عن - 

 وذلك من تار�خ النطق با�حكم؛

  حيازة أو حمل سالح خاضع لل��خيص؛عن ...... املنع طيلة مدة ال تز�د 

 - مصادرة سالح أو أس�حة يملكها املح�وم عليھ؛

 عن ......�حب رخصة السالح مع منع املح�وم عليھ التقدم طيلة مدة ال تز�د - 

 بطلب رخصة جديدة؛

 التسهيالت �انت إذا، عن .....املنع من مزاولة �شاط م�ي أو اجتما�� ملدة ال تز�د - 

 ؛�جر�مة ا ارت�اب إلعداد أو عمدا �عملتسقدا املهنة هذه تمنحها ال�ي

 بقرار املحددين املدان�ن ببعض الالتقاء من عن ......املنع طيلة مدة ال تز�د - 

 ا�جر�مة؛ �� املشارك�ن  املساهم�ن أو أو الفاعل�ن قضائي،خاصة

 بقرار املحددين ألا�خاص �عض مع عالقة إقامة من.....املنع طيلة مدة ال تز�د عن - 

 �حية ا�جر�مة املرتكبة؛ قضائي خاصة

، من ممارسة �شاط تجاري أو صنا��، �سي�� أو ......املنع، طيلة مدة ال تز�د عن - 

إدارة أو مراقبة أو إلاشراف بأية صفة �انت، مباشرة أو غ�� مباشرة، �حسابة ا�خاص 

 أو �حساب الغ�� مقاولة تجار�ة أو صناعية  أو شركة تجار�ة؛

 خضوع املح�وم عليھ لعالج نف��ي أو عالج ضد إلادمان؛- 

- �عو�ض أو إصالح املح�وم عليھ لألضرار الناتجة عن ا�جر�مة". 

  :132-1الفصل 

��جل املجلس تجاوب املشروع مع مالحظات ا�خ��اء الدولي�ن بمناسبة الاستعراض 

الدوري لتنفيذ املغرب التفاقية ألامم املتحدة مل�افحة الفساد، و�� إطار تقييم 

املنظومة الوطنية ملحار�ة الفساد من طرف خ��اء مجلس أور�ا لتقديم الدعم 

واملساعدة التقنية ل��يئة دخول بالدنا إ�� مجموعة الدول املناهضة للفساد  
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)GRECO خصوصا إعادةالنظرفيتنظيم املسؤوليةا�جنائية لأل�خاص الاعتبار��ن ،(

   عن ا�جرائم ال�ي يرتك��ا مس��وها أو من �عملون �حسا��ا.

 من الاتفاقية ألاممية، والتشريعات ا�جنائية املقارنة �� 15واس��شادا بأح�ام املادة 

 من القانون 26 من القانون ا�جنائي الفر���ي، واملادة 121املوضوع، وتحديدا املادة 

ا�جنائي السويسري، ودور�ة مدير�ة الشؤون ا�جنائية والعفو بوزارة العدل الفر�سية 

 �شأن عرض تقييم فر�سا من قبل منظمة التعاون 2004 يونيو 12الصادرة بتار�خ 

)، وال�ي اش��طت لقيام املسؤولية ا�جنائية GRECO) ومجموعة (OCDEالاقتصادي(

 لل�خص الاعتباري عن أعمال الفساد:

 -تفو�ض السلطة ( كما هو ا�حال بالنسبة ملس�� إحدى فروع الشركة)؛

-�عذر التعرف ع�� ال�خص الذا�ي املسؤول عن فعل الفساد �� ضوء توفر 

القرائن ع�� �ون ا�جر�مة منسو�ة إ�� إحدى هيئات ال�خص الاعتباري أو ممثليھ، 

كما هو ا�حال بالنسبة ملس�� الشركة الذي يتخذ قرارا ينطوي ع�� فعل فساد بررتھ 

 عملية تدب�� النفقات.

يحبذ املجلس توسيع دائرة املساءلة ا�جنائية لأل�خاص الاعتبار��ن 

املتورط�ن �� ارت�اب جرائم الفساد، ال سيما بالنسبة ل�جماعات ال��ابية بمناسبة 

 من املشروع 245-1إبرام العقود والصفقات العمومية، س��ا ع�� ن�ج الفصل 

 ا�خاص بتجر�م مخالفة النظم والقوان�ن ذات الصلة. وذلك كما ي��:

 

 ...... ال�خص الاعتباري، ما عدا الدولة،      "

 اتفاقية للتدب�� املفوض ملرفق ......غ�� أن ا�جماعات ال��ابية ال �سأل جنائيا 

 ، أو عقد أو صفقة عمومية.عمومي

.        البا�� بدون �عديل"
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   4الفرع 

 الاختفاء القسري 

 

  :231-9الفصل 

 من 239-9بخصوص �عر�ف الاختفاء القسري، يثمن املجلس مقتضيات الفصل 

الاتفاقية الدولية �حماية جميع  من 2املشروع ال�ي جاءت مطابقة ألح�ام املادة 

 نصا ومضمونا، وإن �ان هذا التعر�ف �عيدا شيئا ألا�خاص من الاختفاء القسري 

 " جر�مة ضد ما عن تحقيق متطلبات نظام روما الذي اعت�� الاختفاء القسري 

إلا�سانية م�ى ارتكب �� إطار �جوم واسع النطاق أو م���� موجھ ضد أية مجموعة 

 ).7/1" ( املادة  وعن علم بال�جوم،من الس�ان املدني�ن

وإن من شأن التحفظات ال�ي سبق للفر�ق املع�ي بحاالت الاختفاء القسري أو غ�� 

، أن �شفع للمشروع ا��جامھ 6الطو�� أن أبداها �شأن �عر�ف الاختفاء القسري 

 املوضو�� وال�امل مع املعاي�� الدولية.

 :231-10الفصل 

وتوخيا للتوسع �� تحديد حاالت الاختفاء القسري الذي يمس ألاطفال مباشرة،بما 

�عزز ال��امات اململكة املغر�ية �� مضمار منع الان��ا�ات ا�جسيمة �حقوق 

إلا�سان،�ستحسن �� هذا املقام الاستئناس بتفس��ات التعليق العام �شأن ألاطفال 

وحاالت الاختفاء القسري الذي اعتمده الفر�ق املع�ي بحاالت الاختفاء القسري أو غ�� 

، إلدراج حاالت جديدة مقرونة بظروف مشددة ��ي�ل تواطؤ أو �سهيل عمال 7الطو��

وتقديم دعم من قبل موظف�ن عمومي�ن أل�خاص أو مجموعات الختطاف أطفاال أو  

��خ��هم أو استغالل هم جنسيا أو نقال ألعضا��م أو استضعافهم  أو إ�حاقهم قسرا 

  وذلك كما ي��:.بمجموعات مس�حة غ�� مشروعة

 " �عاقب بال�جن من ... إ�� ... إذا ارتكب الاختفاء القسري :

................................................؛1  - ضد موظف عمومي

6- Rapport du groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires ; Conseil des Droits de 
l’Homme ; A/HRC/7/2 ; 10 janvier 2008. 
7- A /HRC/WGEID/98/1 du 14 février 2013. 
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- الستغالل جن��ي لقاصر يقل سنھ عن ثمان عشرة سنة، أو نقل ألعضائھ 9

 أو استضعافھ أو إ�حاقھ قسرا بمجموعات مس�حة غ�� مشروعة".  

 :231-11الفصل 

يثمن املجلس تأط�� الظروف املشددة �جر�مة الاختفاء القسري، ويس��شد بمضام�ن 

التعليق العام �شأن ألاطفال وحاالت الاختفاء القسري الذي اعتمده الفر�ق املع�ي 

بحاالت الاختفاء القسري أو غ�� الطو�� املذ�ور أعاله، الذي حدد ثالث حاالت ي�ون 

 ف��ا ألاطفال �حايا الاختفاء القسري : 

 عرض الطفل ذاتھ لالختفاء القسري؛� 

  والدة الطفل �� مركز احتجاز سري، وال�ي غالبا ما يتم إتالف الوثيقة

 ال�ي تب�ن هو�تھ ا�حقيقية أو يتم تزو�رها؛

�ون الطفل �حية باعتبار أن الاختفاء القسري يطال أمھ أو والده أو وصيھ 

القانو�ي أو املتكفل بھ من أقار�ھ، حيث يفرز الاختفاء القسري شبكة من 

ال�حايا تتجاوز ألافراد الذين يخضعون مباشرة لهذا النوع من ان��ا�ات 

 حقوق إلا�سان.

ومن منظور جنسا�ي، يق��ح املجلس �� نفس الاتجاه التشديد ع�� حاالت الاختفاء 

القسري ال�ي تتعرض لها املرأة باعتبارها �حية للعنف القائم ع�� نوع ا�جنس، بما 

�شمل ارت�اب الاختفاء القسري ضد املرأة مباشرة أو قراب��ا بأحد املختف�ن، ملا 

�عانيھ، �� هذه ا�حاالت، من آثار مختلفة �سبب ألادوار املرتبطة بالنوع، كأدوار 

 .8اجتماعية را�خة �عمق �� التار�خ والتقاليد والدين والثقافة

  كما ي��:231-11لذلك، يرى املجلس إعادة صياغة الفصل 

  الحتواء �افة أعمال الاختفاء القسري املوجهة ضد املرأة، 3البند 

 بصفة مباشرة أو غ�� مباشرة؛

8 -Observation générale sur les femmes touchées par les disparitions forcées, adoptée par le Groupe de 
travail sur les disparitions forcées ou involontaires à sa quatre-vingt-dix-huitième session (31 octobre - 9 
novembre 2012) ; A/HRC/WGEID/98/2 du 14 février 2013 
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  الستيعاب ا�حالة ال�ي ي�ون ف��ا الطفل �حية الاختفاء 5البند 

القسري، وخصوصا بالنسبة لوليھ أو املتكفل بھ قانونيا املع�ي 

 باالختفاء بصفة مباشرة.

  ترتيبا ع�� ذلك ��:231-11وإن الصيغة املق��حة للفصل 

...........................درهم:  " �عاقب بال�جن من .............. إ�� 

  -...................................................................؛1

- إذا ارتكب الاختفاء القسري ضد امرأة، بصفة مباشرة أو غ�� مباشرة، أو 3

.......................................................؛  ضد امرأة حامل

- �ل من ان��ع قاصرا.... ي�ون أبواه أو أحدهما أو وليھ أو املتكفل بھ �حية 5

 الاختفاء القسري؛

 - ....................................................................؛6

."....................................................  (البا�� بدون �عديل)

 :231-14الفصل 

�ستحسن إدراج فقرة جديدة تنص ع�� توسيع دائرة املساءلة ا�جنائية، وفق 

 الصيغة التالية: 

 املوظف ألاع�� رتبة ، �عت�� 129الفصل  أح�ام  بتطبيق إلاخاللدون "
ً
شر��ا

 إذا ارتكبت:231-9املنصوص عل��ا فيالفصل �� جر�مة الاختفاء القسري 

 - بأمر أو تحر�ض أو تواطؤ منھ؛1

إذا �ان ع��  الفعلية، ومراقبتھسلطتھ ا�خاضع�ن لن يرؤوس- من قبل الم2

 جر�مة الاختفاء س��تكبون  بوضوح أن مرؤوسيھ يرتكبون أو تفيد معلومات ةأيعلم ب

 أو �عمد إغفال معلومات مفيدة لكشف ارت�اب ا�جر�مة أو محاولة ارت�ا��ا،القسر�أو 

مرتبطة باأل�شطةال�ي ا�جر�مة تبليغ السلطات القضائية أو إلادار�ة، �لما �انت تلك 

 الفعلية". مراقبتھ مسؤوليتھ أو تدخل �� نطاق

 :231-14الفصل 

�ستحسن إدراج فقرة جديدة تنص ع�� توسيع دائرة املساءلة ا�جنائية، وفق 

 الصيغة التالية: 
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 املوظف ألاع�� رتبة ، �عت�� 129الفصل  أح�ام  بتطبيق إلاخاللدون "
ً
شر��ا

  إذا ارتكبت:231-9املنصوص عل��ا فيالفصل �� جر�مة الاختفاء القسري 

 - بأمر أو تحر�ض أو تواطؤ منھ؛1

إذا�ان ع��  الفعلية، ومراقبتھسلطتھ ا�خاضعينلن يرؤوس- من قبل الم2

 جر�مة الاختفاء س��تكبون  بوضوح أن مرؤوسيھ يرتكبون أو تفيد معلومات ةأيعلمب

 أو �عمد إغفال معلومات مفيدة لكشف ارت�اب ا�جر�مة أو محاولة ارت�ا��ا،القسر�أو 

مرتبطة باأل�شطةال�ي ا�جر�مة تبليغ السلطات القضائية أو إلادار�ة، �لما �انت تلك 

 الفعلية". مراقبتھ مسؤوليتھ أو تدخل �� نطاق

  

لتعز�ز منظومة التجر�م والعقاب عن الاختفاء القسري :  : توصيات عامة 

 

 - توصيف الاختفاء القسري باعتباره جر�مة مستمرة:1

من أجل �عز�ز مبدأ ر�ط املسؤولية باملحاسبة ومحار�ة إلافالت من املتا�عة 

والعقاب، سوف ي�ون من الضروري توصيف أفعال الاختفاء القسري بما �� جرائم 

مستمرة باستمرار مرتكب��ا �� التكتم ع�� مص�� �حايا الاختفاء وم�ان إخفا��م، 

بحيث ال يمكن أن �سري عل��ا أمد التقادم إال من تار�خ اكتشافها أو تار�خ إقرار 

الدولة باحتجاز ال�خص أو تار�خ �شر املعلومات املتعلقة بمص��ه أو م�ان وجوده. 

غ�� أن من الضروري �� هذا إلاطار مراعاة ضمانات مبدأ عدم رجعية القانون 

 . 9ا�جنائي املكفولة �ونيا

والصيغة املق��حة ��: " �عت�� �ل فعل من أفعال الاختفاء القسري جر�مة مستمرة 

 باستمرار مرتكب��ا �� التكتم ع�� مص�� �حية الاختفاء وم�ان إخفا��ا".

 . حق ال�حية �� معرفة ا�حقيقة عن ظروف الاختفاء القسري :2

 إن حق ال�حايا �� معرفة حقيقة الاختفاء القسري حق مستقل ال تكتمل 

معا�جة ان��ا�ات حقوق إلا�سان إال بإقراره. وإن تكريسھ لييسر فهم الظروف ال�ي 

ارتكبت ف��ا الان��ا�ات، بقدر ما �ساعد ع�� تجس�� آليات املصا�حة وحفظ الذاكرة 

 ا�جماعية من وقائع التحر�ف، ومنع وقوع حاالت جديدة لالختفاء القسري .

  من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.2 /11- المادة 9
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لذلك فإن مجموعة من التوصيات واملبادئ الاتفاقية وإلاعالنية والتقر�ر�ة تتضافر 

 من أجل ترسيخ مبدأ ا�حق �� ا�حقيقة، نذكر م��ا:

توصيات هيئة إلانصاف واملصا�حة ال�ي تؤكد ع�� ضرورة استكمال  -

عمليات تق��ي ا�حقيقة والكشف ع��ا �� امللفات ال�ي بقيت عالقة، وخاصة م��ا 

ا�حاالت املصنفة ع�� وجھ العموم ضمن خانة �حايا الاختفاء القسري ومجهو�� 

 ؛ 10املص��

 من ال��وتو�ول ألاول التفاقيات جنيف ال�ي تنص ع�� " حق 32املادة  -

 ألاسر �� معرفة مص�� ذو��ا املختف�ن"؛

 من الاتفاقية الدولية �حماية جميع ألا�خاص من الاختفاء 24املادة  -

القسري وال�ي تخول "ل�ل �حية ا�حق �� معرفة ا�حقيقة عن ظروف الاختفاء 

 القسري، وس�� التحقيق ونتائجھ ومص�� ال�خص املختفي"؛

املبادئ املتعلقة بحماية حقوق إلا�سان و�عز�زها من خالل اتخاذ  -

 املتعلق بـ"حق 4إجراءات مل�افحة إلافالت من املتا�عة والعقاب، السيما املبدأ 

ال�حية �� املعرفة" باعتباره حقا فرديا، والذي ينص ع�� أن " لل�حايا وألسرهم، 

�غض النظر عن أي إجراءات قضائية، ا�حق غ�� القابل للتقادم �� معرفة ا�حقيقة 

بخصوص الظروف ال�ي ارتكبت ف��ا الان��ا�ات و�خصوص مص�� ال�حايا �� حالة 

 ؛11الوفاة أو الاختفاء"

 الصادر 66/2005قرارات مجلس حقوق إلا�سان، و�األساس القرار رقم  -

، والقرار رقم 2006 نوفم�� 2 املؤرخ �� 2/105، والقرار رقم 2005 أبر�ل 20بتار�خ 

 .2009 أكتو�ر 1 املؤرخ �� 12/12، والقرار رقم 2008 سبتم�� 18 الصادر بتار�خ 9/11

وع�� هذا النحو، فإن من املهم ا�حرص ع�� إقرار  ا�حقفي معرفة ا�حقيقة 

عن ظرف الاختفاء القسري، وس�� التحقيق ونتائجھ ومص�� ال�خص املختفي ضمن 

 السياق املناسب لھ �� قانون املسطرة ا�جنائية. 

 

 

  المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان؛ تقریر حول متابعة تفعیل توصیات ھیئة اإلنصاف والمصالحة.-10
11 - Principes pour la protection et la promotion des droits de l'homme par la lutte contre l’impunité 
(E/CN.4/2005/102/Add.1). 
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تجر�م فعل إلاهمال �� ارت�اب جر�مة الاختفاء القسري : .3

من الوا�ح أن مفهوم "إلاهمال" �� مجموعة القانون ا�جنائي تم توظيفھ �� 

مجموعة من املواقع ا�جنائية، آخرها تجر�م إلاهمال ا�خط�� الصادر من القا��ي أو 

.  12املوظف العمومي الناتج عنھ ارت�اب جرائم الاختالس والتبديد لألموال العمومية

�� هذا السياق، يمكن الاستئناس بتطبيقات التشريع ا�جنائي الوط�ي �� 

املوضوع، الستثمارها قانونيا �� تجر�م أفعال الاختفاء القسري ال�ي تتوافق عمليا مع 

تصور ارت�ا��ا نتيجة إلاهمال الذي �ش�ل ان��ا�ا جسيما �حر�ات ألافراد، مع 

 من 11الاس��شاد بالتجارب املقارنة للتأسيس لهذا التجر�م املادي، وخصوصا املادة 

القانون ا�جنائي إلاسبا�ي ال�ي تنص ع�� أن: "ا�جرائم أو ا�جنح ال�ي تنجم عن إهمال 

مقصود �� أداء مهمة ال �عد جرائم، إال إذا �ان التقص�� �� أداء مهمة �عادل 

 لنص القانون ". 
ً
التسبب �� ا�جر�مة، وفقا

 للفعل عندما ي�ون : 
ً
 وعليھ، فإن إلاهمال املقصود �عد معادال

- هناك ال��ام قانو�ي أو �عاقدي محدد بالفعل؛ 

- ال�خص قد جازف بما هو مح�ي بموجب القانون من خالل فعل سابق أو 

إهمال مقصود. 

إعماال لهذا التوجھ، يرى املجلس أن من املناسب إضافة فصل جديد �� أح�ام 

الفرع الرا�ع لتجر�م إلاهمال امل��تب عنھ اختفاء قسري �� أداء مهمة بموجب 

 القانون أو بمقت��ى عقد أو �سبب فعل خط��، وذلك وفق الصيغة التالية:

" �ل إهمال خط�� �� أداء وظيفة بموجب القانون أو بمقت��ى عقد أو �سبب 

فعل خط��، نتج عنھ ارت�اب أحد ألافعال املنصوص عل��ا �� هذا الفرع، �عاقب 

عليھ بال�جن من خمس سنوات إ�� عشر سنوات و�غرامة من ألفي درهم إ�� مليون 

 درهم".

 

 

 

 

 .2013 یولیو 27 بتاریخ 1.13.73 الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 94.13القانون رقم -  12
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ت��ير ارت�اب جر�مة الاختفاء القسري : .4

ت��ز الدراسة املقارنة أن مجموعة من التشريعات الوطنية تفاعلت مع أح�ام 

، ع�� التنصيص 13�حماية جميع ألا�خاص من الاختفاء القسري الاتفاقية الدولية 

الصر�ح ع�� مقتضيات تحد من إم�انية التملص من املسؤولية ا�جنائية بذريعة 

 التعليمات وألاوامر الرئاسية، �س��شد م��ا ع�� وجھ ا�خصوص بــالتشريعات التالية:

 من القانون ا�جنائي الفر���ي ال�ي تنص ع�� أنھ: 4-122 من املادة 2الفقرة  -

"ال �عد ال�خص الذي يقوم بفعل أمرت بھ السلطة القانونية مسؤوال جنائيا، إال 

إذا �ان وا�حا أن ذلك الفعل غ�� مشروع"، وهو ما يخول ل�ل موظف ا�حق �� 

عدم الامتثال لألمر بارت�اب جر�مة الاختفاء القسري أو املشاركة ف��ا بأي ش�ل من 

ألاش�ال مادامت غ�� مشروعة، إذ ال يمكن متا�عتھ ع�� أساس عدم الامتثال 

 وتنفيذ ألاوامر؛

 من القانون إلاسبا�ي ألاسا��ي �شأن قوات ووحدات ألامن (القانون 5املادة  -

) ال�ي حددت املبادئ ألاساسية ا�خاصة بأ�شطة أعضاء قوات 2/1896رقم 

ووحدات ألامن، ومن ضم��ا الامتثال �� أ�شط��م املهنية ملبادئ ال��اتبية الرئاسية، 

دون أن ي��ر واجب الطاعة ألاوامر ال�ي تنطوي ع�� أفعال �ش�ل صراحة جرائم أو 

تنا�� الدستور أو القانون؛ 

 من القانون ألاسا��ي �شأن نظام انضباط الشرطة الوطنية 8املادة  -

) التيحددت ا�جرائم ا�خطرة �� (...) (ب) عصيان الضباط 4/2010(القانون رقم 

الرؤساء أو من هم م�لفون با�خدمة عند إصدارهم أوامر مشروعة أو �عليمات، ما 

لم �ش�ل جرائم صارخة ضد النظام القانو�ي؛ 

 من القانون ألاسا��ي �شأن النظام الانضباطي ل�حرس املد�ي 7املادة  -

- 15) ال�ي حددت �� ألاخرى ا�جرائم ا�خطرة �� : " (...) 12/2007(القانون رقم 

العصيان ا�خط�� أو عدم الانضباط إزاء أوامر أو �عليمات ضابط رئيس،  ما لم 

 �ش�ل جرائم صارخة ضد النظام القانو�ي.

 

 

ال یجوز التذرع بأي أمر أو تعلیمات صادرة من سلطة عامة أو مدنیة أو عسكریة أو أنھ:"  في فقرتھا الثانیة على 6- تنص المادة 13
 ".غیرھا لتبریر جریمة االختفاء القسري
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لهذه املسوغات املرجعية، يق��ح املجلس إضافة فصل جديد ير�خ مبدأ عدم 

إلافالت من املتا�عة والعقاب ع�� أساس التذرع بالتعليمات وألاوامر الرئاسية، وذلك 

: " ال يجوز التذرع بأي أمر أو �عليمات صادرة من  إ�� أنھ�ش��بإضافة فصل جديد 

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

. تقو�ة ألاثر الرد�� لعقو�ات جر�مة الاختفاء القسري : 5

. عقو�ةالفاعل ألاص��: 1.5

 4عالوة ع�� العقو�ات ال�جنية والغرامات املالية املنصوص عل��ا �� الفرع 

، �عز�ز املنظومة 14يحبذ املجلس، س��ا ع�� ن�ج �عض مشاريع القوان�ن املقارنة

العقابية لردع مرتك�ي جر�مة الاختفاء القسري �عقو�ات جنائية يمكن تضمي��ا �� 

 إطار:

 بإضافة فقرة جديدة �� مس��لھ، وفق ما ي��: " عالوة ع�� 231-15- الفصل 

تجر�د من العقو�ات املنصوص عل��ا �� هذا الفرع، يمكن للمحكمة أن تحكم بال

 التالية:ا�حقوق الوطنية 

 جميع - عزل املح�وم عليھ وطرده من جميع الوظائف العمومية و1

 ؛ا�خدمات وألاعمال العمومية

- حرمان املح�وم عليھ من أن ي�ون ناخبا أو منتخبا وحرمانھ بصفة 2

 ؛ بأي وسامالتمتععامة من سائر ا�حقوق الوطنية والسياسية ومن حق 

 ؛- عدم أهلية املح�وم عليھ ألن ي�ون وصيا أو مشرفا ع�� غ�� أوالده3

- ا�حرمان من حق حمل السالح ومن ا�خدمة �� ا�جيش. 4

 من هذا القانون ". 48يجب ع�� املحكمة �� جميع ا�حاالت ................. طبقا للفصل 

 مكرر ملعاقبة ال�خص الاعتباري، باإلشارة إ�� أنھ: 231-12فصل مستقل يرقم بـ 

 درهم، إذا ارتكب ال�خص 20.000.000 إ�� 2.000.000"�عاقب بالغرامة من 

الاعتباري جر�مة الاختفاء القسري وذلك بصرف النظر عن مسؤولية ال�خص 

 الذا�ي الذي يمثلھ أو يديره أو �عمل �حسابھ.

عالوة ع�� ذلك، يمكن ا�حكم بحل ال�خص الاعتباري ".  -

14 - L’article L. 221-14 et L.221-17 du projet loi portant diverses dispositions en matière pénale et de 
procédure pénale en application des engagements internationaux de la France. 
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املشارك �� ارت�اب جر�مة الاختفاء القسري : . عقو�ة 2.5

: 231-14الفصل 

 ألاح�ام العامة 129من املعلوم أن القانون ا�جنائي تضمن بالتفصيل �� الفصل 

للمشاركة �� ارت�اب ا�جر�مة، مع التوسع �� مفهومها حسب طبيعة �ل جر�مة 

مستقلة بموجب املقتضيات ا�خاصة ال�ي تؤطرها. وهو التوجھ الذي اعتمده 

أو أدوات أو  بمعاقبة الشر�ك الذي "يقدم عن علم محال 231-14املشروع �� الفصل 

وسائل العتقال املج�ي عليھ أو احتجازه أو اختطافھ أو نقلھ"، عالوة ع�� با�� حاالت 

 املذ�ور .  129املشاركة املنصوص عل��ا �� الفصل 

وجدير بالذكر أن مجموعة القانون ا�جنائي م��ت ب�ن املساهم الذي يرتكب �خصيا 

لم �ساهم )، واملشارك الذي 128عمال من أعمال التنفيذ املادي لها ( الفصل 

، لكن دوره يتمثل �� ارت�اب أحد أفعال املشاركة بالتحر�ض مباشرة �� تنفيذها

 ).129والتعاون واملساعدة �� ألاعمال التحض��ية ل�جر�مة (الفصل 

 غ�� �املة الستيعاب مختلف حاالت املشاركة �� 129ومع ذلك، تبقى صيغة الفصل 

 جر�مة الاختفاء القسري، ال سيما "املتواطئ�ن" الذين تم �عر�فهم بمقت��ى:

 من القانون ا�جنائي إلاسبا�ي بأ��م ألا�خاص "املتعاون�ن �� تنفيذ 29- املادة 

 الفعل بالقيام بأ�شطة سابقة لھ أو م��امنة معھ"؛

 من القانون ا�جنائي ألاملا�ي بوصفهم "مساعدين �� ارت�اب فعل 27- الفرع 

غ�� قانو�ي متعمد". ففي هذا الاتجاه حدد الاج��اد القضائي ألاملا�ي أعمال املساعدة 

 �� تيس�� ارت�اب جر�مة الفاعل ألاص�� والت�جيع عل��ا، أو إنجاحها.

 من 231-14استنادا إ�� ما سبق، فإن من املستحسن إعادة صياغة الفصل 

عالوة ع�� حاالت املشاركة املنصوص عل��ا �� الفصل املشروع وفق الصيغة التالية:"

قدم عن من تواطأ أو  أعاله،�عاقب بنفس العقو�ات املقررة �� هذا الفرع، �ل 129

. ه" أو نقله أو اختطافهعلم محال أو أدوات أو وسائل العتقال املج�ي عليھ أو احتجاز
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 . عقو�ة محاولة ارت�اب جر�مة الاختفاء القسري :3.5

 املتعلق 231-22من أجل �عز�ز نفس التوجھ الذي اعتمده املشروع �� الفصل 

بمعاقبة محاولة ارت�اب جرائم ��ر�ب املهاجر�ن، يق��ح املجلس ا�حرص قدر إلام�ان 

ع�� تخصيص فصل مستقل ضمن الفصول املنظمة �جر�مة الاختفاء القسري 

 يتناول النص الصر�ح ع�� معاقبة ارت�اب ا�جر�مة، وفق الصيغة التالية: 

" �عاقب ع�� محاولة ارت�اب ا�جرائم املنصوص عل��ا �� هذا الفرع بالعقو�ة 

 املقررة قانونا ل�جر�مة التامة". 

 

  :5الفرع 

 ��ر�ب املهاجر�ن:

 

  :231-16الفصل 

يثمن املجلس الاختيار التشري�� السليم لتعر�ف ��ر�ب املهاجر�ن، و�ؤكد ع�� ضرورة 

 من املشروع بمجموعة من املحددات ال�ي من 231-16تدقيق املفهوم �� الفصل 

 شأ��ا أن ترفع اللبس �� املمارسة القضائية، خصوصا:

اقتصار الركن املادي ل�جر�مة ع�� عملي�ي " تنظيم الدخول أو املغادرة و�سهيلهما " 

 دون با�� ألافعال، مثل:

 نقل املهاجر�ن أو �سهيل نقلهم؛ -

إيواء املهاجر�ن أو إخفا��م من مراقبة السلطات أو إخفاء معلومات  -

ع��م لتمكي��م من إلاقامة داخل ال��اب املغر�ي أو مغادرتھ أو العبور إ�� 

 دولة أخرى؛

إعداد أو توف�� أو حيازة أو توزيع وثائق سفر أو هو�ة مزورة لتسهيل  -

��ر�ب املهاجر�ن �� ظروف �علم ف��ا ال�خص أن الوثيقة ستستخدم 

 لغرض �سهيل ��ر�ب املهاجر�ن؛

تقديم مساعدة أو توجيھ أ�خاص الرت�اب أي فعل من ألافعال  -

 املنصوص عل��ا �� هذا الفصل.
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اعتبار مفهوم "املهاجر املهّرب" منطبقا ع�� �ل �خص �حية ال��ر�ب، سواء �ان 

مغر�يا أو من جنسية أجنبية، مقيما داخل ال��اب الوط�ي بطر�قة قانونية أو غ�� 

قانونية، خالفا ل��وتو�ول م�افحة ��ر�ب املهاجر�ن عن طر�ق ال�� والبحر 

ل التفاقية ألامم املتحدة مل�افحة ا�جر�مة املنظمة ع�� الوطنية، والذي  وا�جو،املكّمِ

 ع�� استثناء املواطن�ن وألا�خاص املقيم�ن الدائم�ن من نطاق 3حرص �� املادة 

 تطبيق قانون م�افحة ��ر�ب املهاجر�ن؛

 من نطاق "املنفعة غ�� املادية "تضييق مفهوم املقابل املا�� أو املادي الذي �ستث�ي

التجر�م، خالفا لتفس��ات الدليل التشري�� لتنفيذ ال��وتو�ول املذ�ور الذي حرص 

ع�� ضمان الوضوح فيما �شملھ املقتضيات القانونية املحددة لتعر�ف ��ر�ب 

" املنفعة املالية أو املنفعة املادية ألاخرى  "املهاجر�ن،و�األساس ما يرتبط بتوسيع مفهوم

لتشمل ينوع من الاستمالة أو الدفع أو الرشوة أو امل�افأة أو امل��ة أو الامتياز أو 

ا�خدمة،بما �� ذلك ا�خدمات ا�جنسية أو غ��ها من ا�خدمات،سواء �انت مالية أو غ�� 

 .مالية

من ال��وتو�ول أعاله ال�ي تؤكد ع�� أن  3 املالحظات التفس��ية حول املادة

�� ��ر�ب املهاجر�ن �ش�ل عنصرا " إدراج"املنفعة املالية أو املنفعة املادية ألاخرى 

أساسيا من عناصر التعر�ف،��دف التشديد ع�� أن املقصود هو شمول أل�شطة 

ا�جماعات إلاجرامية املنظمة ال�ي �عمل لغرض الر�ح، ولكن مع استبعاد أ�شطة 

ألا�خاص الذين يقدمون املساعدة للمهاجر�ن بدوافع إ�سانية أو لقرابة عائلية أو 

قبلية وثيقة،إذ ليس من فلسفة التجر�م معاقبة أفراد ألاسرة أو جمعيات املجتمع 

 ؛15املد�ي أو املنظمات غ�� ا�ح�ومية

 

 

 

 

 

- تقریر اللجنة المخصصة لوضع اتفاقیة بالیرمو، مالحظات تفسیریة للوثائق الرسمیة(األعمال التحضیریة) لعملیة التفاوض حول 15
 .2000 نوفمبر 3)؛ A/55/383/Add.1اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة والبروتوكوالت الملحقة بھا؛( 

 

45 

                                                           



ضمن �عر�ف ��ر�ب املهاجر�ن يتيح إم�انية التوسع �� " العبور  "عدم إدراج مصط�ح

إ�� ال��اب الوط�ي، والذي قد يفهم منھ شمول منطقة العبور " الدخول  "تفس�� مفهوم

 الذي قرر 16باملطارات واملوا�ئ، استئناسا بمنطوق الاج��اد القضائي املقارن �� املوضوع

أن وجود غ�� املواطن�ن �� منطقة العبور باملطار بقصد السفر إ�� بلد آخر،ال يندرج 

،بما ترتب عن ذلك من تأسيس "مساعدة أجن�ي ع�� الدخول إ�� اململكة "ضمن نطاق

لتوجھ جديد �� املمارسة القضائية يمنع من املتا�عة ا�جنائية للمهر��ن الذين 

�ستخدمون مطار الدولة للعبور فقط،إذ اليمكن ارت�اب ا�جر�مة إال �عد دخول 

 �خص لل��اب الوط�ي؛

 وفق الصيغة 231-16لهذه الاعتبارات، يحبذ املجلس إعادة صياغة الفصل 

 املق��حة التالية:

 ـ: يقصد ب��ر�ب املهاجر�ن، القيام عمدا ب"

، بما �� ذلك �سهيل الدخول إ�� ال��اب املغر�ي أو مغادرتھنقل أو تنظيم أو 

مناطق العبور باملطارات واملوا�ئ واملراكز ا�حدودية ال��ية، أو إيوا��م أو إخفا��م 

من مراقبة السلطات أو إخفاء معلومات ع��م، أو إعداد أو توف�� أو حيازة أو 

توزيع وثائق سفر أو هو�ة مزورة �� ظروف �علم ف��ا ال�خص أن الوثيقة 

بطر�قة غ�� مشروعة ل�خص أو ستستخدم لغرض �سهيل ��ر�ب املهاجر�ن، 

، من أجل ا�حصول بطر�قة مباشرة أو غ�� مباشرة ع��  أجانبعدة أ�خاص

أخرى، وذلك باستعمال وسيلة أو غ�� مادية منفعة مالية أو أي منفعة مادية 

احتيالية أثناء اجتياز أحد مراكز ا�حدود للتملص من تقديم الوثائق الرسمية 

الالزمة أو من القيام باإلجراءات ال�ي توج��ا القوان�ن وألانظمة ا�جاري ��ا 

 أو أية وسيلة العمل، أو باستعمال وثيقة سفر مزورة، أو بانتحال هو�ة مستعارة

أو بالدخول إ�� ال��اب املغر�ي أو مغادرتھ ع�� منافذ غ�� مراكز احتيالية أخرى، 

ا�حدود املعتمدة. 

 

16-La jurisprudence Belge avant la l’application de la loi sur la protection des mineurs du 28 Novembre 
2000. 
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 : 231-17الفصل 

يثمن املجلس اعتبار "معاملة املهاجر�ن معاملة ال إ�سانية أو مهينة" ظرفا مشددا 

للعقو�ة، لكن مع ذلك �ستحسن تدقيق العبارة بما يحقق املقصود من هذا الاعتماد 

 ، و�رفع التداخل مع تطبيقات:17التشري�� ألش�ال محددة من الاستغالل

 �� ا�حالة ال�ي ي�ون ف��ا ��ر�ب املهاجر�ن مقرونا الاتجار بالبشر- جر�مة 

�غرض العمل القسري دون وجود أحد عناصر ا�خداع أو القسر، حيث تقوم جر�مة 

الاتجار باأل�خاص كما �� محددة �� بروتو�ول منع ومعاقبة الاتجار باأل�خاص، 

وخاصة النساء وألاطفال، املكمل التفاقية ألامم املتحدة مل�افحة ا�جر�مة املنظمة 

 ع�� الوطنية؛  

- جر�مة التعذيب بالنظر لشمول "املعاملة الالإ�سانية أو املهينة" مجموعة من 

ألافعال ال�ي تحدث املعاناة ا�جسدية أو العقلية دون أن ينطبق عل��ا وصف جر�مة 

التعذيب، لعدم توافر عنصر القصد أو الغرض أو حدة ألالم الشديد، حسب تقر�ر 

 املقرر ا�خاص املع�ي بالتعذيب وغ��ه من ضروب املعاملة أو العقو�ة القاسية.  

  لهذه التأسيسات املرجعية، ومن أجل ا�حد من إم�انيات التأو�ل والتأو�ل 

املضاد �� املمارسة القضائية، يق��ح املجلس إدراج فقرة جديدة ملقتضيات الفصل 

  من املشروع وفق الصيغة التالية:17-231

" �شمل املعاملة الإل�سانية واملهينة املعاملة ال�ي يقوم ��ا أي �خص وتتسبب �� 

حالة شديدة من ألالم أو املعاناة أ و إلاصابة ا�جسدية أو الذهنية،أو �� شعور با�خوف 

 من قدره"
ّ
 .أو الدونّية بما يكفي إلهانة �خص وا�حط

 

 

 

 خصوصاوأن العبارة متداولة في مجموعة من الصكوك الدولیة بدون تحدید مفاھیمي، ال سیما:. 17
  اإلنسان؛اإلعالن العالمي لحقوق من 5- المادة 
 ؛یاسیةسالعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة وال من 7- المادة 
 اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أوالعقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة؛ من 16- المادة 
  للمحكمة الجنائیة الدولیة؛األساسينظام روما  من 7- المادة 
  من االتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم؛10- المادة 
  من اتفاقیة مجلس أوروبا لحمایة حقوق اإلنسان والحریات األساسیة؛3- المادة 
 .االتفاقیة األمریكیة لحقوق اإلنسان من 5- المادة 
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 :231-18الفصل 

ينوه املجلس بحرص املشروع ع�� �شديد عقو�ة ��ر�ب املهاجر�ن �� الظروف 

، خصوصا الظرف املشدد املتعلق بارت�ا��ا من قبل 231-18الواردة �� الفصل 

) من ال��وتو�ول املذ�ور ال�ي ال 4 (الفقرة6�خص�ن أو أك�� تماشيا وأح�ام املادة 

تمنع من اتخاذ تداب�� ضد أي �خص �عد سلوكھ جرما بمقت��ى قانو��ا الداخ��، 

مسنودة �� ذلك بالدليل التشري�� لتنفيذ ال��وتو�ول أعاله، الذي ال �ش��ط 

بالضرورة توافر العنصر ع�� الوط�ي أو ضلوع جماعات إجرامية منظمة، بل يمكن 

 من نفس ال��وتو�ول 5تصور ارت�ا��ا كجر�مة داخل ال��اب الوط�ي، وإن �انت املادة 

تحرص ع�� تجر�م ألافعال املرتكبة من طرف ا�جماعات إلاجرامية املنظمة ومن 

 يرتبطون ��ا.

ومع ذلك، يالحظ املجلس نوعا من القصور �� رؤ�ة املشروع الستحضار مختلف 

الظروف املشددة الرت�اب جر�مة ��ر�ب املهاجر�ن من منظور التشريعات املقارنة، 

وأساسا القانون ا�جنائي النيوز�الدي، والقانون الب�جي�ي املتعلق باألجانب، وقانون 

العقو�ات ل�جمهور�ة السلوفاكية، والقانون ا�جنائي الهولندي �� شقھ املتعلق 

 بم�افحة ��ر�ب البشر. 

من هذا املنطلق الدو��، يرى املجلس أن من املناسب توسيع نطاق الظروف املشددة 

للعقو�ة، بإضافة ظرف �عر�ض موظف�ن عمومي�ن ل�خطر جراء تدخلهم إلحباط 

عمليات ال��ر�ب أو إنقاذ املهاجر�ن؛ أو إذا ارتكبت ا�جر�مة بمساعدة قاصر كمساهم 

أو مشارك؛ أو بمصادرة وثائق السفر أو الهو�ة ا�خاصة باملهاجر املهرب أو أتلفها أو 

حاول إتالفها؛ أو باستغالل وضعية �خص �سبب وضعھ إلاداري غ�� القانو�ي أو 

 وضعھ الاجتما�� أو ألي سبب يفقده حر�ة الاختيار. وذلك وفق الصيغة التالية:

 �� ا�حاالت آلاتية: ...�عاقب بال�جن من " 

؛ ............................................................ - إذا �ان 1

 أو أساء استعمال السلطة املخولة - إذا �ان مرتكب ا�جر�مة موظفا عموميا4

؛ لھ أو الوسائل أو املرافق ا�خاصة بممارسة الوظيفة

�� أو مديرا أو مس��ا ل�خص اعتباري  - إذا �ان مرتكب ا�جر�مة مستخدما 5

؛  ال��ي أو ا�جوي أو البحري مجال النقل
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 ؛ إذا نتج عن ا�جر�مة عاهة دائمة-8

�عر�ض موظف�ن عمومي�ن ل�خطر جراء تدخلهم إذا نتج عن ا�جر�مة  - 9

 إلحباط عمليات ال��ر�ب أو إنقاذ املهاجر�ن؛

 - إذا ارتكبت ا�جر�مة بمساعدة قاصر كمساهم أو مشارك؛10

- إذا ارتكبت ا�جر�مة بمصادرة وثائق السفر أو الهو�ة ا�خاصة باملهاجر 11

 املهرب أو إتالفها أو محاولة إتالفها؛

- إذا ارتكبت ا�جر�مة باستغالل حالة استضعاف �خص �سبب وضعھ 12

 إلاداري غ�� القانو�ي أو وضعھ الاجتما�� أو ألي سبب يفقده حر�ة الاختيار".

 أعاله، برأيھ الاستشاري حول 12�� هذا السياق، يذكر املجلس بخصوص البند 

، خصوصا مالحظاتھ املتعلق بم�افحة الاتجار بالبشر27. 14مشروع القانون رقم

حول �عر�ف "استغالل حالة استضعاف" الذي يفيد أّي وضع �عتقد فيھ ال�خص 

املع�ي أنھ ليس لديھ أّي بديل حقيقي ومقبول سوى ا�خضوع إلساءة الاستغالل 

املعنية؛ ومستجدات التوج��ات ألاور�ية ال�ي نصت ع�� املعاي�� الدنيا للعقو�ات 

والتداب�� املتخذة �شأن أر�اب العمل الذين �ستغلون مواط�ي بلدان أجنبية �� 

وضعية غ�� قانونية الستخدامهم �� ظروف عمل ال تتناسب مع أوضاع العمال 

 .18القانوني�ن

 :231-21الفصل 

بالنسبة لعقو�ة حل ال�خص الاعتباري املنصوص عل��ا �� الفقرة ألاخ��ة، يحبذ 

املجلس اعتماد نظام عقا�ي متدرج يرا�� مختلف حاالت إدانة ال�خص الاعتباري، 

تماشيا مع املقتضيات التوج��ية للقانون النموذ�� بخصوص التداب�� التبعية، 

  لل�خص الاعتباري .18-1وتوصية املجلس بخصوص العقو�ات املق��حة �� الفصل 

 

 

 

 

18 -DIRECTIVE 2009/52/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juin 2009 prévoyant des 
normes minimales concernant les sanctions et les mesures à ’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers 
en séjour irrégulier. 
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 :231-22الفصل 

ينوه املجلس بالتنصيص الصر�ح ع�� عقو�ة املحاولة، وال�ي �عت��ها �� هذا املقام 

جد مشددة مقارنة مع با�� فصول مجموعة القانون ا�جنائي وغ�� متناسبة مع غاي��ا 

الردعية، ومهددة ملبدأ تفر�د العقاب، وال مسايرة للتوجهات ا�حديثة للتشريعات 

 املقارنة ال�ي �عتمد نظاما عقابيا مخففا وتراتبيا للمحاولة حسب طبيعة �ل جر�مة.

 231-22لهذا يق��ح املجلس التخفيف من عقو�ة املحاولة املنصوص عل��ا �� الفصل 

وعدم ر�طها �عقو�ة ا�جر�مة التامة �� ��ر�ب املهاجر�ن، ع�� التمي�� ب�ن مرحلت�ن 

 أساسيت�ن:

مرحلة إلاعداد ل�جر�مة مع تحديد عقو�تھ �� ثلث العقو�ة املقررة �جر�مة  -

 ��ر�ب املهاجر�ن؛ 

مرحلة الشروع �� ارت�اب ا�جر�مة مع تحديد عقو�تھ �� ثل�ي العقو�ة املقررة  -

 .231-22�� الفصل 

 : 231-24الفصل 

يثمن املجلس اعتماد املشروع لألعذار املعفية من العقاب �� ارت�اب جر�مة ��ر�ب 

 بتجس�� مسالك 231-24املهاجر�ن، مؤكدا ع�� أهمية تتميم مقتضيات الفصل 

التعاون مع السلطات إلادار�ة والقضائية، خصوصا �� ا�جانب املتعلق بحرمان ا�جناة 

ال��وتو�ول املذ�ور أعاله من املنافع املالية املتحصلة من ا�جر�مة،ا��جاما مع حرص 

التعر�ف. وذلك كما ي��:   عناصر ألاخرى " �� املادية املنفعة أو املالية إدراج"املنفعة ع��

معف من العقو�ة، طبق الشروط املنصوص عل��ا �� الفصل�ن  يتمتع �عذر "

 من هذا القانون، الفاعل أو املساهم أو املشارك الذي يكشف قبل غ��ه 145 و 143

للسلطات القضائية أو إلادار�ة عن وجود اتفاق جنائي ألجل ارت�اب جر�مة ��ر�ب 

املهاجر�ن، إذا بادر بذلك قبل محاولة ارت�اب ا�جر�مة ال�ي �انت موضوع الاتفاق 

وقبل إقامة الدعوى العمومية، أو قدم معلومات مفيدة �ساعد �� البحث أو 

من عائدات ا�جر�مة و�� التحقيق أو املحاكمة، و�سهم فعليا �� حرمان ا�جناة 

مصادر��ا". 
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فصل جديد ألح�ام هذا الفرعيتعلق بتجر�م  وتبعا لذلك، يق��ح املجلس إدراج

أعمال املشاركة �� ارت�اب جر�مة ��ر�ب املهاجر�ن، وذلك باإلشارة إ�� أنھ : "عالوة 

 من هذا القانون، �عاقب �ل 129ع�� حاالت املشاركة املنصوص عل��ا �� الفصل 

من عرض أو قبل الوساطة �� ا�جرائم املنصوص عل��ا �� هذا الفرع، بالعقو�ات 

املقررة قانونا لتلك ا�جرائم". 

:  245-1الفصل 

�عت�� املجلس توجھ املشروع نحو توسيع دائرة تجر�م أعمال الفساد، خطوة جد 

إيجابية لتطو�ق مختلف تجلياتھ �� ا�حياة العامة، بما �ستجيب ملتطلبات امل�افحة 

�� إطار الدستور واتفاقية ألامم املتحدة مل�افحة الفساد والاتفاقية ألاور�ية ملحار�ة 

الفساد �� املادة ا�جنائية، من منطلق �عز�ز مسلسل املالءمة مع املعاي�� الدولية 

والتقارب مع التشريعات إلاقليمية. 

�� هذا السياق، ينوه املجلس بتجر�م مخالفة النظم والقوان�ن املتعلقة بالعقود 

والصفقات العمومية للدولة واملؤسسات العمومية وا�جماعات ال��ابية وهيئات 

ا�ح�امة ا�جيدة و�ا�� املصا�ح ذات النفع العام، كمجال �ع��ف بھ تقار�ر املجلس 

ألاع�� ل�حسابات واملؤسسات الوطنية وجمعيات املجتمع املد�ي املختصة ضمن 

.  19املجاالت ال�ي ارتفع ف��ا منسوب الفساد �� السنوات ألاخ��ة

 �� ضوء أصولھ 245-1لكن املجلس ��جل مع ذلك �عض املالحظات ع�� الفصل 

 من القانون ا�جنائي الفر���ي، وال�ي يمكن 432-14املادية، و�األساس املادة 

 حصرها ��:

  224تحديد صفة املخالف �� "املوظف العمومي" بمفهوم الفصل 

من مجموعة القانون ا�جنائي، موضوع مالحظات املجلس، من 

شأنھ أن يحصر مجال امل�افحة �� القطاع العام كجر�مة سلبية ال 

يتصور ارت�ا��ا إال من املوظف، دون أن �شمل ألا�خاص 

، وخصوصا املهني�ن 245-1املتعامل�ن مع ا�جهات الواردة �� الفصل 

 واملقاوالت وشر�ات القطاع ا�خاص( جر�مة إيجابية)؛

 ) لكل من المجلس األعلى للحسابات والھیئة المركزیة للوقایة من الرشوة وترانسبرانسي المغرب.2015-2009- التقاریر السنویة ( 19
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  توصيف أعمال مخالفة النظم والقوان�ن املتعلقة بالعقود

والصفقات العمومية، با�جر�مة العمدية ال�ي ال ت�ون قائمة مالم 

يكن القصد من ارت�ا��ا "إلاضرار بالتنافس ا�حر واملساواة �� 

التعامل مع املتنافس�ن وحر�ة الولوج للصفقات"، مع الاقتصار 

فقط ع�� املنافسة ا�حرة دون �ع��ا بـ"الن���ة واملشروعة" وفق ما 

 من الدستور (التسر�بات املخلة 36تم التنصيص عليھ �� الفصل 

بالتنافس الن�يھ، مبادئ املنافسة ا�حرة واملشروعة �� العالقات 

 الاقتصادية)؛

  1استثناء "وضعيات الاحت�ار والهيمنة" من نطاق تطبيقا الفصل-

، ضدا ع�� أح�ام املادة املذ�ورة قبلھ من الدستور ال�ي تنص 245

صراحة ع�� معاقبة  القانون للشطط �� استغالل مواقع النفوذ 

والامتيازات، ووضعيات الاحت�ار والهيمنة، و�ا�� املمارسات املخالفة 

 ملبادئ املنافسة ا�حرة واملشروعة �� العالقات الاقتصادية؛

  إ�عاد الوسطاء من دائرة ألاطراف املسؤول�ن عن ارت�اب جر�مة

مخالفة النظم والقوان�ن املتعلقة بالعقود والصفقات العمومية، 

 وع�� فلسفة 20ضدا ع�� توجهات السياسة ا�جنائية املقارنة

 الذي عاقب 254-1املشروع ذا��ا املستخلصة صراحة من الفصل 

 إ�� 248الوسيط �� جرائم الفساد املنصوص عل��ا �� الفصول من 

 ؛254

  �� ر�ط املزايا ال�ي يحصل عل��ا املوظف مقابل ارت�ابھ ل�جر�مة

"املنفعة ا�خاصة" دون وصفها باملادية أو غ�� املادية، خالفا ملا تم 

اعتماده �� با�� فصول تجر�م أعمال الفساد ال�ي توسعت �� 

 مفهومها، لتشمل:

 )؛245- أية فائدة ( الفصل 

 )؛250 و 248- الهبة أو الهدية أو أية فائدة أخرى (الفصالن 

 )؛249 (الفصل �افأةالمخصم أو العمولة أو الهدية أو الهبة أو - ال

  المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ.01.06 من القانون رقم 27- المادة 20
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 ).251- املز�ة أو الفائدة ( الفصل 

تجاو�ا مع املالحظات أعاله، يو��ي املجلس بالعمل قدر إلام�ان ع�� إعادة صياغة 

 من املشروع �غاية تحقيق شرط تناغمھ الداخ�� مع 245-1مقتضيات الفصل 

توجهات السياسة ا�جنائية الوطنية �� محار�ة الفساد املعتمدة �� مجموعة 

 ، وذلك كما ي��: 2004القانون ا�جنائي منذ إصالح سنة 

 و�ل مؤسسة .......، �ل موظف عمومي خالف، .....�عاقب بال�جن من " 

واملساواة �� التعامل مع والن�يھ ذات نفع عام، وذلك إضرارا بالتنافس ا�حر 

، أو خلق وضعية احت�ار أو هيمنة املتنافس�ن وحر�ة الولوج للصفقات العمومية

مادية أو غ�� مادية  �غية تحقيق منفعة اقتصادية، بصفة مباشرة أو غ�� مباشرة،

 "لفائدتھ أو لفائدة الغ��.

 :256-7الفصل 

من املعلوم أن عدم تجر�م أعمال الرشوة املنسو�ة إ�� املوظف�ن العمومي�ن 

ألاجانب وموظفي املؤسسات الدولية العمومية، �ان �ش�ل �غرة قانونية بارزة �� 

املنظومة الزجر�ة ملحار�ة الفساد ببالدنا، وال�ي اجتمعت حولها مختلف التقار�ر 

 الدولية والوطنية.

 من هذا املنطلق، ��جل املجلس بارتياح تجاوب املشروع مع توصيات ا�خ��اء 

، 256-7الدولي�ن والوطني�ن لتجر�م رشوة املوظف العمومي ألاجن�ي �� الفصل 

لكن يرى ضرورة توضيح �عض جوانب التعر�ف املحدد �� الفصل املذ�ور، ال 

 سيما :

تجر�م أعمال الفساد املنسو�ة إ�� املوظف ألاجن�ي دون ألاعمال املتورط 

ف��ا موظف املؤسسة الدولية العمومية. فتعر�ف ألاول ال �ستوعب الثا�ي من 

 منظور الاتفاقية ألاممية ال�ي م��ت بي��ما من خالل تحديد مفهوم:

املوظف العمومي ألاجن�ي �� "�ل �خص �شغل منصبا �شريعيا أو تنفيذيا 

أو إدار�ا أو قضائيا لدى بلد أجن�ي، سواء أ�ان معينا أم منتخبا، وأي �خص 

 يمارس وظيفة عمومية لصا�ح بلد أجن�ي"؛

موظف املؤسسة الدولية العمومية �� �ل "مستخدم مد�ي دو�� أو أي 

 �خص تأذن لھ مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة ع��ا"؛  
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حصر نطاق تدخل املوظف ألاجن�ي �� "وظيفة أو مهمة"، ضدا ع�� املعاي�� 

ألاممية ال�ي وسعت املجال ليشمل �ل "منصب �شري�� أو تنفيذي أو إداري أو 

  ب)؛1قضائي"(املادة 

 م��ا لرشوة املوظف العمومي 16تجر�م الاتفاقية ألاممية �� إطار املادة 

ألاجن�ي وموظفي املؤسسات الدولية العمومية، بدون إقصاء لهذه الفئة ألاخ��ة 

 ال�ي استثناها املشروع من دائرة التجر�م.

بناء عليھ، يو��ي املجلس بتو�� املالءمة املعيار�ة �� تجر�م أعمال الفساد 

املنسو�ة إ�� املوظف�ن العمومي�ن ألاجانب وموظفي املؤسسات الدولية العمومية 

 بدون استثناء، وذلك بتعديل صياغة الفصل املذ�ور، كما ي��:

 وموظف املؤسسة الدولية العمومية .....�عاقب املوظف ألاجن�ي " 

املغر�ي. العمومي بالعقو�ات املقررة قانونا للموظف 

يقصد باملوظف ألاجن�ي �� مفهوم هذا الفصل �ل �خص مغر�ي أو أجن�ي 

 لصا�ح بلد أجن�ي أو هيئة عمومية وطنية أو أجنبية أو ة أو مهمةيمارس وظيف

خبا. ت �ان معينا أو منمنظمة دولية سواء

    �عد موظفا ملؤسسة دولية عمومية �ل مستخدم مد�ي دو�� أو أي 

 �خص  تأذن لھ مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة ع��ا".

 

 مكرر 4الفرع 

 إلاثراء غ�� املشروع
 

  :256-8الفصل 

رغم الال��ام الدو�� ا�حاصل حول الاتفاقية ألاممية مل�افحة الفساد عموما، يتب�ن 

من خالل استقراء خالصة التشريعات املقارنة �� املوضوع أن تن�يل مقتضيات املادة 

بقي متفاوتا ب�ن الدول نظرا ل�جدل الواسع الدائر حول  الاتفاقية املذ�ورة  من20

مدى مشروعية تجر�م إلاثراء غ�� املشروع كما تم تحديد عناصره املرجعية �� 

الاتفاقية ألاممية. 
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 �� �عر�فا��ا لإلثراء غ�� املشروع 21فالدروس املستفادة من التشريعات املقارنة

متأرجحة ب�ن ثالثة توجهات أساسية: 

توجھ أول واسع يتقاطع مع جرائم أخرى للفساد و�رمي إ�� تحديد إلاثراء غ��  -

املشروع �� جميع ألافعال املرتبطة باستغالل الوظيفة أوالصفة، سواء �انت 

 مخالفة لنص قانو�ي عقا�ي أو مبدأ أخال��؛

توجھ ثان مركز يقتصر ع�� تحديد عناصر إلاثراء غ�� املشروع �� الز�ادة  -

الطارئة ع�� ثروة املوظف التيال تتناسب مع موارده والتيي�جزعنإثباتمصدرها 

 املشروع، بما يؤسس لتعر�ف جديد ومتم�� �جر�مة إلاثراء غ�� املشروع؛

توجھ ثالث غامض يطرح إش�الية ا�جمع ب�ن التوجه�ن السابق�ن بما يصعب 

معھ ضبط عناصر إلاثراء غ�� املشروع وتن�يلها تارة ع�� مختلف ألافعال املرتبطة 

باستغالل الوظيفة أو الصفة، وتارة ع�� الز�ادة �� ال��وة املشبوهة تحديدا.  

وعليھ، يبدي املجلس مالحظاتھ بخصوص تجر�م إلاثراء غ�� املشروع كما ي��: 

 عر�ف املشروع �جر�مة إلاثراء غ�� املشروع يميل إ�� التوجھ الدو�� الثا�ي  إن�

أعاله الذي اكتفى فقط بتحديد عناصر إلاثراء �� "الز�ادة الكب��ة وغ�� 

 امل��رة" مقارنة مع "مصادر الدخل املشروع"؛

 قصرهر�ط تجر�م إلاثراء غ�� املشروع بآلية التصر�ح باملمتل�ات و إن املشروع 

ع�� املوظف�ن ا�خاضع�ن للقوان�ن ذات الصلة، مما �ستث�ي با�� املوظف�ن 

العمومي�ن �� القطاع العام ومن �� حكمهم واملستخدم�ن �� القطاع ا�خاص 

ومس��ي وأعضاء ألاحزاب السياسية والنقابات وجمعيات املجتمع املد�ي من 

 دائرة املساءلة ا�جنائية؛

 - ویتعلق األمر بالتشریعات التالیة:21
 . بشأن الكسب غیر المشروع1975 لسنة 62رقم المصري لقانون - ا
 .بشأنالكسبغیر المشروع في اإلقلیمالسوري1958 ةسنل 64قرار رئیس الجمھوریة العربیة المتحدة بالقانون رقم - 

  المتعلق بزجر اإلثراء غیر  المشروع.1992 یونیو08 بتاریخ 024-92- النیجـربموجب األمررقم 
  المتعلق باإلثراء غیر المشروع.1999 دجنبر 27 الصادر بتاریخ 154- القانون اللبناني رقم

 .م2005) لسنة 1م بشأن تعدیل قانون الكسب غیر المشروع رقم (2010) لسنة 7رقم (الفلسطیني قانون - ال
 الخاص بإشھار الذمة المالیة.2006 لسنة 54- القانون األردني رقم 

 .2006 فبرایر 20 المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ الصادر بتاریخ 01-06 رقم  الجزائريالقانون- 
 . المتعلق بھیئة النزاھة2011 لسنة 30رقم العراقي القانون - 
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 من عاتق النيابة العامة كأصل عام إ�� امل��م، والذي  قلب عبء إلاثبات

 من الدستور 23الفصل  مع مبدأ قر�نة ال��اءة املضمون بمقت��ىيتعارض

 من قانون املسطرة ا�جنائية الذي ينص ع�� أن: "�ل م��م أو مشتبھ 1واملادة 

 بمقرر مكتسب لقوة 
ً
فيھ بارت�اب جر�مة �عت�� بر�ئا إ�� أن تثبت إدانتھ قانونا

ال��يء املق��ي بھ، بناء ع�� محاكمة عادلة تتوفر ف��ا �ل الضمانات 

 القانونية"؛

  تحديد ألار�ان املادية ل�جر�مة من خالل غياب التنصيص ع�� صعو�ة

ا�جرائم مصدر إلاثراء غ�� املشروع،بما يتسق ومبدأ شرعية ا�جرائم 

الوقوع �� ا�جرائم الظنية املبنية ع�� الاف��اض  والعقو�ات الذي يتجنب

والاستنتاج من املظاهر ا�خارجية لل��وة، و�ن�جم مع التشريعات ا�جنائية 

املقارنة ال�ي نصت صراحة ع��" استغالل الوظيفة أو الصفة أو نتيجة 

 غ�� الوسائل من وسيلة بأي أولسلوك مخالف لنص قانو�ي أو لآلداب العامة 

شروعة"؛ الم

  ع�� 256-8املفهوم الضيق لإلثراء غ�� املشروع املرتكز أساسا �� الفصل 

"الز�ادة الكب��ة وغ�� امل��رة" للذمة املالية، دون أن �شمل با�� املنافع واملزايا 

 والفوائد غ�� املالية؛

  صعو�ة تن�يل إلاثراء غ�� املشروع جنائيا لتقاطعھ مع ممارسات أخرى للفساد

كتضارب املصا�ح والاتجار بالنفوذ، خصوصا وأن الاتفاقية �عاملت مع 

 بمنطق ر�ا��ي تم اخ��الھ �� الفرق ب�ن الدخل املشروع 20املفهوم �� املادة 

 واملوجودات؛

  ،صعو�ة ضبط التوازنب�ن اح��ام حقوق إلا�سان وتجر�م إلاثراء غ�� املشروع

 وتفادي توظيفھ لغايات سياسية؛

  محدودية فعالية ونجاعة آلية التصر�ح باملمتل�ات الناتجة عن كم

التصر�حات املد�� ��ا من طرف ألا�خاص ا�خاضع�ن، وغياب آليات التعاون 

والتنسيق ب�ن املصا�ح  إلادار�ة والقضائية والضر�بية واملالية وا�جمركية 

 والعقار�ة، ملحار�ة إلافالت من املتا�عة والعقاب؛
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  ا�خصوصية إلاقليمية لتجر�م إلاثراء غ�� املشروع �� منطقة الشرق ألاوسط

دون �عميمها �� با�� التشريعات ا�جنائية املقارنة، وأساسا الدول 

الديمقراطية العر�قة �� ال��وض بمبادئ حقوق إلا�سان. 

ع�� املالحظات املذ�ورة، وأخذا �ع�ن الاعتبار:  تأسيسا

 من الاتفاقية ألاممية ال�ي اش��طت ع�� الدول لتجر�م إلاثراء غ�� 20-املادة 

ضرورة املالءمة مع مبادئ الدستورواملبادئ ألاساسية للنظام القانو�ي؛ املشروع 

الطبيعة غ�� امللزمة لتجر�م إلاثراء غ�� املشروع حسب الدليل التشري�� - 

لالتفاقية ألاممية الذي أو��ى بالنظر �� تجر�مها بصفة اختيار�ة؛ 

- تحفظ �عض الدول عند املصادقة ع�� الاتفاقية ألاممية ع�� تجر�م إلاثراء 

غ�� املشروع بحجة عدم تطابقھ مع الدستور ومع مبادئ حقوق إلا�سان و�عارضھ 

...)، وتب�ي أخرى ملواقف رسمية للرفض الصر�ح  مع قواني��ا الوطنية(كندا، الفيتنام

 ؛ 22لتجر�م إلاثراء غ�� املشروع

- موقف الاج��اد القضائي املقارن للدول ال�ي اعتمدت تجر�م إلاثراء غ�� 

املشروع، ال سيما محكمة النقض املصر�ة ال�ي نقضت حكم محكمة جنايات ا�ج��ة 

�� قضية إدانة املحافظ ألاسبق للمحافظة ومن معھ بارت�اب جر�مة الكسب غ�� 

املشروع ملجرد �جزه عن إثبات مصدر الز�ادة �� ثروتھ دون أن تتناسب مع موارده، 

بتعليل أن"... ا�حكم املطعون فيھ إذ أدان امل��م بناء ع�� هذا الاف��اض الظ�ي وقلب 

عبء إلاثبات، مستندا إ�� دليل غ�� مشروع وقر�نتھ فاسدة تناقض الثوابت 

الدستور�ة ال�ي تق��ي باف��اض أصل ال��اءة ووجوب بناء ا�حكم باإلدانة ع�� ا�جزم 

واليق�ن ال ع�� الاف��اض والتخم�ن، فإنھ ي�ون مستوجبا للنقض، ومن تم يتع�ن 

 .23نقض ا�حكم فيھ وإعالن براءة الطاعن"

 

22- Conférence des États Parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption : Groupe 
d’examen de l’application de la CNUCC par la France, Troisième session, Vienne, 18-22 juin, 
2012(CAC/COSP/IRG/I/1/1/Add.3). 

Dans ce sens le droit français ne prévoit pas un délit dénommé l’enrichissement illicite, étant 
donné que les articles 321-1 et 321-6 du Code pénal relatifs au recel et à la non-justification de 
ressources ainsi que l’article 168 du Code général des impôts poursuivent le même objectif. 

 وبجدول المحكمة 2000لسنة  30342 ، طعن رقم2004 أبریل 28قرار محكمة النقض المصریة صادر بتاریخ - 23
  ق. 70لسنة30342 برقم
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 وذلك باإلشارة إ�� أنھ: 256-8يو��ي املجلس بإعادة صياغة الفصل 

" �عد مرتكبا �جر�مة إلاثراء غ�� املشروع، ويعاقب بال�جن من خمس إ�� 

�خص ملزم  درهم، �ل 1.000.000 درهم إ�� 100.000عشر سنوات وغرامة من 

ثبت، �عد توليھ بالتصر�ح إلاجباري باملمتل�ات طبقا للتشريع ا�جاري بھ العمل

ر، للوظيفة أو املهمة، وجود ز�ادة كب��ة غ�� م��رة ع�� مالھ أو ع�� مال أوالده القص

انطالقا من التصر�ح باملمتل�ات الذي أودعھ املع�ي باألمر �عد صدور هذا القانون، 

 .مقارنة مع موارد دخلھ املشروعة

 86ة ع�� ذلك، يجب �� حالة ا�حكم باإلدانة.................طبقا للفصل ووعال

أعاله". 

الباب السا�ع مكرر 

جر�مة إلابادة ا�جماعية وا�جرائم ضد إلا�سانية وجرائم ا�حرب 

 

    1الفرع

   جر�مة إلابادة ا�جماعية

  :488 -1الفصل 

 من املشروع، وإن 448-1التعر�ف املحدد �جر�مة إلابادة ا�جماعية �� الفصل  إن

جاء مطابقا ألح�ام املادة الثانية من اتفاقية منع جر�مة إلابادة ا�جماعية واملعاقبة 

، فإن هذا ال يمنع من التوسع والتدقيق �� املفهوم ليشمل باإلضافة 1948عل��ا لعام 

إ�� "أفراد جماعة قومية أو إثنية أو دينية أو عرقية" �ل جماعة محددة ع�� أساس 

 من القانون ا�جنائي الفر���ي. 211-1معاي�� �عسفية، س��ا ع�� ن�ج املادة 

ا��جاما وأح�ام املادة الثانية من اتفاقية منع جر�مة إلابادة ا�جماعية واملعاقبة 

 من املشروع 448-2، يو��ي املجلس بتعديل مقتضيات الفصل 1948عل��ا لعام 

وذلك بإدراج بند جديد يتعلق بـ "قتل أفراد من ا�جماعة"، باعتبار هذا الفع�جر�مة 

  منفصلة عن با�� جرائم إلابادة ا�جماعية.
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   2الفرع 

   ا�جرائم ضد إلا�سانية

 من املشروع تحديد ا�جرائم ضد 448-5 و 448-4 و 448-3حددت الفصول 

 من نظام روما ألاسا��ي للمحكمة 7إلا�سانية، كما �� منصوص عل��ا �� املادة 

ا�جنائية الدولية، باستثناء جر�مت�ن لم يتم التطرق لهما �� الفصول املذ�ورة. 

عال الالإ�سانية و�تعلق ألامر بجر�مة "القتل العمد" وا�جر�مة املوصوفة بـ "ألاف

 �� معاناة شديدة أو �� أذى خط�� 
ً
ألاخرى ذات الطا�ع املماثل ال�ي تتسبب عمدا

ي�حق با�جسم أو بال�حة العقلية أو البدنية". 

لذلك، واستئناسا بنظام روما ألاسا��ي املذ�ور و�بعض التشريعات ا�جنائية املقارنة، 

 والتشريع ا�جنائي 212-3 إ�� 212-1ال سيما التشريع ا�جنائي الفر���ي �� املواد من 

 .L.Cالكندي بموجب القانون املتعلق با�جرائم ضد إلا�سانية وجرائم ا�حرب(

2000,Ch, 24( يو��ي املجلس بإدراج ا�جر�مت�ن املستثنيت�ن �� التحديد ا�حصري ،

 من املشروع، لر�طهما 448-5 و 448-4 و 448-3ل�جرائم ضد إلا�سانية �� الفصول 

بالغاية التشريعية املق��نة بالظرف املشدد الرت�ا��ا "عن علم �� إطار �جوم واسع 

النطاق أو م���� موجھ ضد أية مجموعة من الس�ان املدني�ن". 
 

   3الفرع 

   جرائم ا�حرب

 

 ز�ادة من التدقيق �� تحديد جرائم ا�حرب وفق القانون الدو�� إلا�سا�ي، 

و�األساس نظام روما ألاسا��ي للمحكمة ا�جنائية الدولية، يرى املجلس ضرورة 

 من النظام املذ�ور من 8 من ألافعال املنصوص عل��ا �� املادة مجموعةتضم�ن 

خالل: 
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  :448– 7الفصل  

"�عت�� أيضا ألافعال آلاتية جرائم حرب، ويعاقب عل��ا بال�جن املؤ�د: 

12 .... -

، ي�ون قد ألقى سالحھ أو لم �عد لديھ 13
ً
-قتل أو جرح مقاتل استسلم مختارا

وسيلة للدفاع؛ 

- استعمال العنف ضد ألا�خاص، و�خاصة القتل بجميع أنواعھ 14

 ".والتشو�ھ، واملعاملة القاسية،والتعذيب

  :448 - 8الفصل 

"�عاقب بال�جن املؤ�د ع�� ا�جرائم  التالية :  

- ...؛ 7

- إعالن أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف املعادي ملغاة أو معلقة أو لن ت�ون 8

 ".مقبولة �� أية محكمة

  :448- 9الفصل 

"�عاقب بال�جن املؤ�د ع�� ا�جرائم  التالية :  

- ...؛ 11

 إلضفاء بحماية متمتع�ن آخر�ن أ�خاص أو مد�ي �خص وجود - استغالل12

 معينة". عسكر�ة وحدات أو مناطق أو نقاط ع�� العسكر�ة العمليات من ا�حصانة
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توصيات عامة 

بجرائم إلابادة ا�جماعية وا�جرائم ضد إلا�سانية وجرائم ا�حرب: 

 

استلهاما للتشريعات ا�جنائية املقارنة، يو��ي املجلس باعتماد نظام عقا�ي متطور 

�جرائم إلابادة ا�جماعية وا�جرائم ضد إلا�سانية وجرائم ا�حرب يل�� عقو�ة إلاعدام 

 من املشروع مقابل �عو�ضها 448-6 و448-3 و 448-1املنصوص عل��ا �� الفصول 

�عقو�ة ال�جن املؤ�د كسقف إ�سا�ي يرا�� التوجهات العاملية واملعيار�ة، مع التمي�� 

املوضو�� ب�ن عقو�ة ال�خص الذا�ي وال�خص الاعتباري : 

بالنسبة لل�خص الذا�ي، و�اإلضافة إ�� العقو�ة ال�جنية يحبذ املجلس تخصيص 

للتنصيص ع��"التجر�د من ا�حقوق الوطنية  ) �� املشروع،448-11فصل مستقل(

التالية: 

  عزل املح�وم عليھ وطرده من جميع الوظائف العمومية و�ل ا�خدمات

وألاعمال العمومية؛ 

  حرمان املح�وم عليھ من ممارسة أي �شاط م�ي أو تجاري أو �سي�� أو

إدارة أو مراقبة، �حسابھ أو �حساب الغ��، مقاولة أو شركة تجار�ة؛ 

  عدم أهلية املح�وم عليھ ألن ي�ون وصيا أو مشرفا ع�� غ�� أوالده؛

  ."ا�حرمان من حق حمل السالح ومن ا�خدمة �� ا�جيش

و�خصوص ال�خص الاعتباري املدان �� جرائم إلابادة ا�جماعية وا�جرائم ضد 

) ع�� 448-12إلا�سانية وجرائم ا�حرب، يق��ح املجلس التنصيص �� إطار مستقل ( 

 درهم، إذا ارتكب ال�خص 20.000.000 إ�� 2.000.000�غرامة من "معاقبتھ

الاعتباري جر�مة الاختفاء القسري وذلك بصرف النظر عن مسؤولية ال�خص 

الذا�ي الذي يمثلھ أو يديره أو �عمل �حسابھ. 

عالوة ع�� ذلك، يجب ا�حكم بحل ال�خص الاعتباري ".  

) ير�خ مبدأ عدم 448-13و�� نفس الاتجاه، يو��ي املجلس بإضافة فصل جديد( 

إلافالت من املتا�عة والعقاب ع�� أساس التذرع بالتعليمات وألاوامر الرئاسية، وذلك 

وفق الصيغة التالية: "ال يجوز التذرع بأي أمر أو �عليمات صادرة من سلطة عامة أو 
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مدنية أو عسكر�ة أو غ��ها لت��ير ارت�اب جرائم إلابادة ا�جماعية وا�جرائم ضد 

إلا�سانية وجرائم ا�حرب". 

توسيع دائرة املساءلة ا�جنائية، لتشمل  وضمن نفس املن��، يرى املجلس  أهمية

معاقبة املحرض ع�� ارت�اب جرائم إلابادة ا�جماعية وا�جرائم ضد إلا�سانية وجرائم 

ا�حرب بأية وسيلة �انت. وذلك باإلشارة إ�� أنھ:  

" �عاقب �ل من حرض بأية وسيلة من الوسائل، بصفة علنية ومباشرة ع�� 

 أو جرائم ا�حرب بالعقو�ات إلا�سانيةارت�اب جر�مة الابادة ا�جماعية أو جر�مة ضد 

املقررة لهذه ا�جرائم.  

 لم يكن للتحر�ض أي أثر �� ارت�اب ا�جر�مة، فإن العقو�ة ت�ون �� إذاغ�� أنھ 

 درهم". 500.000 ا�� 100.000ال�جن من خمس إ�� عشر سنوات والغرامة من 

  :453-5 و453-4 و 453-3 و 453-2 و 453-1الفصول 

�شأن التقر�ر ا�جامع للتقر�ر�ن  ل�جنة حقوق الطفل ملالحظات ا�ختاميةبناء ع�� ا

، 2014 أكتو�ر 14) بتار�خ  CRC/C/MAR/CO/3-4( الدور��ن الثالث والرا�ع للمغرب

وال�ي تحث ف��ا ) �شأن �حة املراهق�ن ونموهم، 2003(4�عليقها العام رقم وتذك��ا ب

رفع وعتماد سياسة شاملة �� ميدان ال�حة ا�جنسية وإلانجابية للمراهق�ن، ع�� ا

القوان�ن ذات الصلة من منطلق حماية الصفة ا�جرمية عن إلاجهاض ومراجعة 

املصا�ح الفض�� للمراهقات ا�حوامل، واتخاذ إلاجراءات القانونية والعملية لضمان 

 عندما يتعلق ألامر بقرارات إلاجهاض
ً
 ؛الاستماع إ�� آراء الطفل واح��امها دائما

 فإن املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان،

 �ستحضر أهم اتجاهات النقاش العمومي الذي أداره حول إلاجهاض السري �� إذ

  و الذي استمع فيھ املجلس إ��،إطار الاستشارة امللكية السامية حول هذا املوضوع

 بموضوع إلاجهاض السري ين مع�يا جمعية و شبكة و ائتالف)66ست وست�ن(

 استشارة ع�� )11  إحدى عشر (خب��ا كما تم �� إطاره أيضا إجراء) 20 عشر�ن (و

 خب��ا و فاعال )377 ثالثمائة وسبعة وسبع�ن (مستوى ال�جان ا�جهو�ة جمعت

جمعو�ا.  

ويستحضر �عر�ف ال�حة كما ورد �� دستور منظمة ال�حة العاملية بوصفها حالة 

 من اكتمال السالمة بدينا و عقليا و اجتماعيا ال مجرد ا�عدام املرض أو ال�جز. 
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ويستأ�س باملمارسات الفض�� للتشريعات ألاجنبية والاج��ادات القضائية املقارنة 

ال�ي وسعت من نطاق تطبيقات إلاجهاض ليشمل املحن وألازمات، والبيئة السوسيو 

اقتصادية، واختالل املصا�ح، وما إ�� ذلك، ال سيما خالل ثالثة ألاشهر ألاو�� من 

ا�حمل، مع مراعاة وضعية ا�حامل �عد هذه املدة �� ضوء اعتماد مجموعة من 

 املقتضيات القانونية املناسبة لها.

و�أخذ �ع�ن الاعتبار دسات�� مجموعة من الدول العضوة �� منظمة التعاون إلاسالمي 

( �ازاخستان، قرغ��ستان، تادجيكستان، تركيا، أوز�اكستان، أدر�يجان، تو�س،...) 

ال�ي ر�خت مبدأ ا�حق �� ا�حياة دون أن يتأثر بالتنظيم القانو�ي إليقاف ا�حمل 

الذي يدخل �� إطار تنفيذ الدول الل��اما��ا الدولية والدستور�ة املرتبطة بضمان 

 ا�حق �� ال�حة.   

لهذه الاعتبارات يق��ح املجلس بخصوص جرائم إلاجهاض، إدخال �عديالت ع�� 

مجموعة القانون ا�جنائي، وذلك برفع الصفة ا�جرمية عن إلاجهاض �� ا�حاالت 

 التالية:

 الضرورة ال�حية والعقلية؛ -

 التشوه ا�خلقي ل�جن�ن؛ -

 ا�حمل الناتج عن الاغتصاب أو زنا املحارم؛ -

 من 20 سنة، بما يتما��ى مع مقتضيات املادة 18حمل القاصر دون  -

 مدونة ألاسرة.

 ع�� ا�حامل 453-1كما يو��ي املجلس بحصر الشرط ا�خامس الوارد بالفصل 

القاصر،وحذف التقييدات ع�� ممارسة إلاجهاض، وخصوصا ما تم التنصيص عليھ 

:�� 

 : �شأن اش��اط "إلادالء �شهادة رسمية تفيد فتح مسطرة قضائية، 453-1- الفصل 

 �سلمها الوكيل العام للملك املختص �عد تأكده من جدية الش�اية"؛

: فيما يتعلق بـ "موافقة الزوج أو أحد ألابو�ن إذا لم تكن ا�حامل 453- 2- الفصل 

م��وجة أو النائب الشر�� إذا �انت قاصرة أو ال�خص أو املؤسسة املعهود لها 

 برعاي��ا".
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  التوصيات ا�خاصة باملادة الثالثة من مشروع القانون ثالثا : 

  :293الفصل 

، كمحاولة 293يثمن املجلس اعتماد �عر�ف "العصابة إلاجرامية" �� الفصل 

�شريعية صر�حة من املشروع ملعا�جة إلاش�اليات القانونية والفقهية املرتبطة 

بتكييف ا�جرائم ا�جنائية ال�ي يرتك��ا �خص�ن فأك�� ب�ن "العصابة" و"املنظمة" ع�� 

 ضوء املستجدات ا�جنائية املقارنة. 

لكن هذه املحاولة، تبقى �� نظر املجلس قاصرة عن ضبط محددات التكييف 

القانو�ي "للعصابة إلاجرامية" بمفهوم الفصل املذ�ور و"املنظمة إلاجرامية" املحددة 

، نتيجة توافر عناصر الالتباس �� �عر�ف "العصابة إلاجرامية" الذي 294�� الفصل 

يفتقد التدقيق �� توظيف مصط�حات بنيتھ اللغو�ة، وخصوصا غياب إلاشارة إ�� 

ضرورة عدم اق��ان "التجمع أو الاتفاق" بالتنظيم والتنسيق وتوزيع ألادوار ب�ن 

ألا�خاص وا�حصول ع�� املنافع املالية أو املادية، كشروط أساسية  �عت�� فاصلة 

 وضابطة لتمي�� العصابة عن املنظمة إلاجرامية.

كما ��جل املجلس بارتياح توجھ املشروع لتعميم مفهوم العصابة إلاجرامية ع�� 

�عض ألاعمال ا�جنحية، مع إبداء رأيھ لتوسيع دائرة هذا التعميم ليشمل جنح 

أخرى ذات وقع جنائي ع�� حماية الدورة الاقتصادية من اخ��اق ألاموال املشبوهة، 

 وخصوصا جرائم غسل ألاموال.  

 من املشروع، ع�� 293�� هذا الاتجاه، يو��ي املجلس بتحص�ن مقتضيات الفصل 

 ملجلس الاتحاد ألاور�ي الصادر  JAI/008/841ضوء الاس��شاد بالقرار إلاطار رقم 

 املتعلق بم�افحة ا�جر�مة املنظمة ع�� الوطنية، من 2008 أكتو�ر 24بتار�خ 

إم�انيات التأول والتأو�ل املضاد �� املمارسة القضائية، من خالل تدقيق مفهوم 

العصابة إلاجرامية كتجمع أو اتفاق ب�ن �خص�ن أو أك�� غ�� منظم و�دون تنسيق 

ب�ن أعضاءه، مهما تكن مدتھ، أ���ئ أو وجد للقيام بإعداد أو ارت�اب جنايات ضد 

 ألا�خاص أو ألاموال أو جنحة من ا�جنح التالية:

 

 

64 



 الاتجار غ�� املشروع �� املخدرات واملؤثرات العقلية؛ -

 الاتجار �� ألاعضاء البشر�ة؛ -

 الاتجار بالبشر؛ -

 الاستغالل ا�جن��ي للقاصر�ن؛ -

 غسل ألاموال. -

  :294الفصل  

 �� إطار هذا املشروع، للتفاعل مع واقع 294ينوه املجلس بن�خ مقتضيات الفصل 

املمارسة العملية ومشتمالت املالءمة املعيار�ة والتقار�ية مع الاتفاقيات الدولية 

والقوان�ن إلاقليمية، وخصوصا اتفاقية ألامم املتحدة مل�افحة ا�جر�مة املنظمة ع�� 

  ملجلس الاتحاد ألاور�ي املذ�ور قبلھ. JAI/2008/841الوطنية والقرار إلاطار رقم 

 �� �عر�ف "املنظمة 294�� هذا ا�خصوص، ��جل املجلس مع ذلك قصور الفصل 

إلاجرامية"، ال سيما ما يتعلق با�جنح ال�ي تدخل �� نطاق التوصيف القانو�ي لها 

، واملتعلقة ع�� التوا�� باالتجار غ�� املشروع �� املخدرات 293الواردة �� الفصل 

والاتجار �� ألاعضاء البشر�ة و ��ر�ب املهاجر�ن والاستغالل ا�جن��ي للقاصر�ن، دون 

 من الاتفاقية 2أن �ساير �� ذلك املعاي�� الدولية وإلاقليمية، و�األساس املادة 

 من القرار-إلاطار ألاور�ي أعاله اللت�ن توافقتا ع�� عناصر التعر�ف 1املذ�ورة واملادة 

:�� 

 �عاون �خص�ن فأك��، ل�ل م��م مهمة محددة؛ -

 العمل لف��ة زمنية طو�لة أو غ�� محددة؛ -

 تنظيم ومراقبة؛ -

 اشتباه �� ارت�اب أعمال إجرامية خط��ة؛ -

 امتداد النشاط إ�� ما ع�� وط�ي؛ -

 ا�حصول، �ش�ل مباشر أو غ�� مباشر، ع�� منافع مالية أو مادي . -
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، 294لهذه املسوغات، يو��ي املجلس بتدقيق �عر�ف ا�جر�مة املنظمة �� الفصل 

باعتبارها تنظيم محدد البنية يت�ون من ثالثة أ�خاص أو أك��، موجود لف��ة زمنية 

محددة أو غ�� محددة، ويعمل أعضاؤه بتنسيق بي��م الرت�اب جناية أو جنايات أو 

، داخل إقليم اململكة أو ع��  أعاله293الفصلالرت�اب أك�� من جنحة مشار إل��ا �� 

 ا�حدود الوطنية، من أجل ا�حصول ع�� منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى .

  :467- 2الفصل 

يؤ�د املجلس تجر�م العمل القسري للقاصر�ن والتشديد ع�� عقو�تھ، بما 

يطور املنظومة الوطنية �حماية الطفل ضد جميع أش�ال سوء املعاملة، مع إلاعالن 

 من 467-2عن رغبتھ �� تجو�د عناصر �عر�ف العمل القسري الوارد بالفصل 

املشروع، من خالل إدراج عنصر " إلاغراء أو ال��ديد أو ال��ديد"، ا��جاما وأح�ام 

 ا�خاصة بالعمل القسري " 1930) لسنة 29 من الاتفاقية الدولية رقم(2املادة 

ال�خرة"، وفق ما �عيد إنتاج �عر�فھ بإجبار القاصر عن طر�ق إلاغراء أو ال��ديد أو 

إلاكراه ع�� القيام �عمل أو القيام �عمل ال �سمح بھ القانون أو القيام �عمل مضر 

 ب�حتھ أو سالمتھ أو أخالقھ أو ت�و�نھ.  
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